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Olomouc a její poklady můžete objevovat sami nebo poznávat při komentovaných
prohlídkách s průvodcem. Tyto i jiné turistické služby nabízí informační centrum
v podloubí olomoucké radnice. Zajímavosti o městě se můžete dozvědět v deseti
světových jazycích také na webu tourism.olomouc.eu.
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You can discover Olomouc and its treasures by yourself or get to know them
during guided tours. These and other tourist services offers the information centre
in the arcade of the Olomouc Town Hall. You can learn interesting facts about the
city in ten languages also on the Web tourism.olomouc.eu.
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For centuries Olomouc ranked amongst the most important seats of the Czech
kingdom, and as the natural and powerful centre of Moravia always
attracted leading artists, scholars, merchants and craftsmen. Its
rich and diverse history has left the town with a magniﬁcent
collection of historical jewels, which makes Olomouc
the second largest historical reservation in the Czech
Republic after Prague.

VEČERY
S KULTUROU

25

Today Olomouc is home to a university founded in the Middle Ages, the archbishopric,
philharmonic orchestra, several museums, theatres and clubs, and also hosts a
range of interesting events and festivals. For leisure pursuits the town offers unique,
expansive parks, a popular zoological garden, a modern aqua park, a swimming arena
as well as a natural outdoor lake for swimming, and a network of cycle routes.

RHAPSODY
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Olomouc, the pulsating metropolis of the fertile Haná region, with a population of
one hundred thousand ranking as the ﬁfth largest city in the Czech Republic, is
situated right in the heart of Moravia, and in the past was the capital of this region. Its
advantageous location between important European cities such as Vienna, Prague,
Krakow and Bratislava guarantees the city’s signiﬁcance to this day.
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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 rezervaci u nás.

DUCHOVNÍ
METROPOLE
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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.

STAY
OVERNIGHT
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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.
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Sloup Nejsvětější Trojice – památka UNESCO
Holy Trinity Column – UNESCO monument
Radnice s orlojem
Town Hall with Astronomical Clock
Caesarova kašna
Caesar’s Fountain
Herkulova kašna
Hercules’ Fountain
Merkurova kašna
Mercury’s Fountain
Neptunova kašna
Neptune’s Fountain
Jupiterova kašna
Jupiter’s Fountain
Kašna Tritonů
Tritons’ Fountain
Ariónova kašna
Arion’s Fountain
Katedrála sv. Václava
St Wenceslas’ Cathedral
Chrám sv. Mořice
St Maurice’s Church
Kostel Panny Marie Sněžné
Church of Our Lady of the Snows
Klášterní Hradisko
Hradisko Monastery
Bazilika na Svatém Kopečku
Basilica on Holy Hill
Kaple sv. Jana Sarkandra
Chapel of St John Sarkander
Arcibiskupský palác
Archbishop’s Palace
Aquapark Olomouc
Olomouc Aqua Park
Plavecký bazén
Swimming Arena
Lanové centrum
Rope Centre
ZOO Olomouc
Olomouc Zoo
Arcidiecézní muzeum
Archdiocesan Museum
Muzeum moderního umění
Museum of Modern Art
Vlastivědné muzeum
Regional Museum
Veteran Arena
Veteran Arena
Fort č. 17 - Křelov
Fort No. XVII - Křelov
Výstaviště Flora Olomouc a sbírkové skleníky
Flora Olomouc Exhibition Grounds and
Greenhouses
Botanická zahrada
Botanical Garden
Přírodní koupaliště Poděbrady
Poděbrady Lake
Moravské divadlo
Moravian Theatre
Moravská ﬁlharmonie
Moravian Philharmonic
Umělecké centrum UP
Palacký University Arts Centre
Vodní kasárna
Water Barracks
Informační centrum Olomouc
Olomouc Information Centre
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OLOMOUC
Olomouc – jedno z nejkrásnějších
středoevropských měst, perla Moravy
a po staletí i její historické centrum.

Genia loci tohoto místa zhmotňuje každý
okamžik minulosti. Olomouc bývala sídlem
mocných vládnoucích rodů, do jejichž osudů zásadně vstoupila i v den, kdy zde byl
zavražděn král Václav III., poslední panovník
dynastie Přemyslovců. Biskupství zde bylo
založeno již v 11. století, na trůn v jeho
zdech usedl král Matyáš Korvín a roku
1848 i nejdéle sloužící evropský panovník,
císař František Josef I. Starobylá Univerzita
Palackého, založená roku 1573, je druhou
nejstarší v českých zemích.

Nyní je Olomouc moderní moravskou metropolí, plnou studentů a skvělých míst pro
odpočinek i zábavu.

Úchvatné chrámy a barokní kašny zde střídají romantická zákoutí. Na pulsující náměstí
shlíží štíhlé věže katedrály, kostelů i radnice,
které společně vykreslují jedinečné panorama města. Nádheru honosných paláců
umocňuje tichý půvab uliček s kamennou
dlažbou. Hned po hlavním městě najdete
v Olomouci největší koncentraci obdivuhodných památek Česka. Impozantní je
sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí zapsaný na Seznamu světového dědictví
UNESCO, nebo unikátní radniční orloj.

Mnohá z okouzlujících míst jsou plná květů
a zeleně. Přímo v historickém středu se
můžete projít krásnými parky s pestrobarevnými záhony, posedět pod omamně vonící
záplavou magnólií a vaše děti se mohou
vydovádět na nově postavených hřištích.

V opevnění z dob císařovny Marie Terezie
i v jeho blízkém okolí najdete pestrý výběr
hospůdek, barů a klubů, kde to žije až do
rána. V jídelním lístku si vyberte speciality
ze slavných Olomouckých tvarůžků, nízkotučného aromatického sýra, na který místní
nedají dopustit. Jeho chuť výborně doplní
originální piva z malých hostinských pivovarů, která ocenili i znalci z britského listu
The Times.

Zábavu a skvělé zážitky pro děti i dospělé
nabízí moderní aquapark s nejdelším tobogánem na Moravě, velká zoologická zahrada
v tichu lesa, kousek od poutního chrámu na
Svatém Kopečku, muzeum automobilových
veteránů, stylové kino, galerie či plavecký
stadion jen pár kroků od radnice. Neméně
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Housed within the city fortiﬁcations from
the era of Empress Marie Theresa and in
the surrounding area is a diverse selection of pubs, bars and clubs, which are
open until the morning hours. Menus offer
specialities featuring the famed Olomouc
“tvarůžky”, a low-fat aromatic cheese of
which the locals are ﬁercely proud. Its taste
is perfectly complemented by original beers
from small in-house breweries, which have
been praised by experts from the British
newspaper The Times.

DUCHOVNÍ
METROPOLE

The grandiose churches and baroque
fountains here alternate with romantic
secluded corners. Towering above the
pulsating square are the slim spires of the
cathedral, churches and town hall, which
together form a unique city panorama.
The splendour of the superb palaces is
heightened by the quiet charm of the cobbled streets. After the capital of Prague,
Olomouc contains the largest concentration of remarkable monuments in the Czech
Republic. Imposing features include the
Holy Trinity Column on the Upper Square,
entered in the UNESCO World Cultural
Heritage List, or the unique town hall astronomical clock.

STAY
OVERNIGHT

The town’s history can be felt at every
step. Olomouc was previously the seat of
powerful ruling families, and also played
a signiﬁcant role in their fates on the day
on which king Wenceslas I I I, the last
descendant of the Přemyslid dynasty, was
murdered in Olomouc. The bishopric was
established here in the 11th century, and
the throne within its walls was occupied
by king Matthias Corvinus and later in
1848 by the longest serving European
ruler, Emperor Franz Josef I. The medieval
Palacký University, established in 1573, is
the second oldest in the Czech lands.

Many of the enchanting places are ﬁlled
with ﬂowers and greenery. Directly within
the historical centre you can walk through
superb parks with brightly coloured ﬂower
beds, take in the intoxicating aroma of
magnolia, whilst your children play in newly
constructed playgrounds.

ÚVOD

Today Olomouc is a modern metropolis of
Moravia with a large student community,
offering several excellent opportunities for
relaxation and entertainment.

INTRODUCTION

Olomouc – one of the most beautiful
towns in Central Europe, a pearl of
Moravia and for centuries its historical centre.

RHAPSODY
IN GREEN
VEČERY
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pestrý je celoroční kulturní program, ve kterém se objevují tradiční i netradiční akce, festivaly, slavnosti i proslavené květinové
výstavy.

Do přírody je to z města jen kousek. Oblíbenou oázou odpočinku
je přírodní koupaliště Poděbrady, navazující na malebnou chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví protkanou naučnými
stezkami a cyklostezkami. Vydat se můžete procházkou po bobřích stopách, projíždět se na kole či po klidné řece na kanoi.

Olomouc a její okolí je místem, které vás rozhodně nebude nudit,
pokud v něm zůstanete i více dní. A třeba na majestátné hrady jako je Bouzov, Sovinec či Helfštýn, do nádherných zahrad
v Kroměříži či do tajuplných jesenických kopců je to odtud
opravdu blízko.

Katedrála sv. Václava
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Olomouc and its surroundings provide a location where you
will certainly not be at a loose end if you stay for several days.
And from here it is also a quick trip to majestic castles such as
Bouzov, Sovinec and Helfštýn, the superb gardens in Kroměříž
or the imposing peaks of the Jeseníky mountains.

ÚVOD

The town is situated in a rural landscape. A popular oasis for
relaxation is the natural lake offering opportunities for swimming at Poděbrady, connecting to the picturesque protected
landscape area of Litovelské Pomoraví, which is interwoven with
nature trails and cycle routes. You can set out on a hike through
the forest, enjoy a bike ride or canoe along the peaceful river.

INTRODUCTION

Fun and entertainment for children and adults alike is on offer at
the modern aqua park, with the longest water slide in Moravia,
at the large zoological garden located in the tranquil setting
of a forest close to the pilgrimage church on Holy Hill (Svatý
Kopeček), a museum of vintage cars, a period style cinema, galleries or a swimming arena just a stone’s throw from the town
hall. No less stimulating is the year-round cultural programme,
featuring traditional and innovative events, festivals, celebrations
and the famed ﬂower exhibition.
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St Wenceslas’ Cathedral
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... stay overnight
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Město květin, parků a historických
památek, směsice tvarů, chutí i zážitků
určitě stojí za víc, než jen rychlé „proběhnutí“. Mnohé olomoucké atrakce
jsou opravdu ojedinělé a procházka
Olomoucí je díky nim okouzlující.

Unikátní orloj na průčelí olomoucké radnice je bezpochyby raritou přímo světovou.
Původní podobu z 15. století několikrát
proměnil a poničení za II. světové války přineslo jeho současnou originální přestavbu.
Poválečný duch socialistického realismu
a naplňování komunistické ideologie orloj
přetvořil v nynější směsici barevných ﬁgurek
dělníků, sportovců a krojovaných Hanáků.
Důmyslné soukolí hodinového stroje ukazuje fáze měsíce a postavení hvězd nebo
data historického kalendáře, jako například
narození V. I. Lenina. Postavičky ztepilých

STAY OVERNIGHT
budovatelů se každé poledne dají do
pohybu a zvonkohra jim k tomu odehrává
hanácké lidové písničky.

Na Horním náměstí, hlavním olomouckém
prostranství, ohromí i další nepřehlédnutelný skvost. Dvaatřicet metrů vysoký
barokní sloup Nejsvětější Trojice je bohatě
zdobeným monumentem, jehož vysvěcení
se osobně účastnila císařovna Marie Terezie
a jako největší barokní sousoší ve střední
Evropě byl zapsán na Seznam UNESCO.
Novodobá Ariónova kašna v sousedství
sloupu nadchne tryskající vodou z úst delfína a menších půvabných postav z dílny
slavného sochaře, olomouckého rodáka
Ivana Theimera. V horkých letních dnech
slouží jako nevšední brouzdaliště pro děti
i utrmácené chodce. Nejoblíbenější sochou
dětí je obrovská želva zasazená do kamenné dlažby náměstí přímo vedle kašny.

Voda a Olomouc patří neodmyslitelně
k sobě, a to nejen díky řece Moravě, jejím
ramenům a přítokům. Centrum města již
po staletí zdobí zcela výjimečný soubor
šesti barokních kašen s mistrovskými mytologickými sousošími. Nechybí mezi nimi
ani Gaius Julius Caesar, bájný zakladatel
Olomouce.

Od rušného centra se svým rozvážným
tichem liší Michalské návrší, klidné a tajemné místo pár kroků nad hlavním náměstím.
Okouzlí velkolepým chrámem sv. Michala,
okolními malebnými uličkami s barevnými
domky starého města i slavnou secesní
vilou Primavesi.

Ojedinělou středoevropskou památkou
je bezesporu Arcibiskupský palác. Jediné
veřejně přístupné sídlo úřadujícího biskupa

Horní náměstí – radnice, sloup Nejsvětější Trojice | Upper Square – Town Hall, Holy Trinity Column
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In contrast with the bustling centre, the
St Michael’s mound provides a calm and
secluded place a few steps above the
main square. Visitors are enchanted with
the imposing church of St Michael, the
surrounding picturesque back streets with
coloured houses of the old town and the
famed art nouveau Villa Primavesi.
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Horní náměstí – novodobá Ariónova kašna | Upper Square – modern Arion’s Fountain

Water and Olomouc are inextricably linked,
not only thanks to the river Morava and its
tributaries. For centuries the town centre
has boasted an exceptional collection of six
baroque fountains, presenting mythological
sculptural groups by master sculptors. One
of those features is Gaius Julius Caesar,
the mythological founder of Olomouc.

VEČERY
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The Upper Square, the main public arena in
Olomouc, is also home to another striking
jewel. The thirty-two metre high baroque
Holy Trinity Column is a richly decorated
monument whose consecration was attended by the Empress Marie Theresa, and as
the largest baroque sculptural group of its
type in Central Europe has been included
in the UNESCO World Heritage List. The
modern Arion’s fountain situated close to
the column impresses passersby with a jet
of water from the mouth of a dolphin and
other charming ﬁgures from the workshop of
the famous Olomouc sculptor Ivan Theimer.
On hot summer days it also serves as a paddling pool for children and tired pedestrians.

The most popular ﬁgure with children is the
huge tortoise set on the stone paving of the
square right next to the fountain.

RHAPSODY
IN GREEN

The unique astronomical clock on the facade
of the Olomouc town hall is indisputably
a rarity in worldwide terms. The original form
from the 15th century has been changed
several times, and after sustaining damage
during World War II it gained its present,
original appearance. The post-war spirit of
socialist realism and the promotion of the
communist ideology transformed the astronomical clock into today’s array of coloured
ﬁgures of manual workers, sportsmen and
rural folk in traditional costumes. The sophisticated assembly of the clock mechanism
shows phases of the moon and situation of

the stars or dates in the historical calendar,
such as the birth date of V. I. Lenin. The
graceful ﬁgures of socialist nation-builders
are set in motion every day at midday, to the
tune of traditional Haná region folk songs.

SRDCE
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This city of ﬂowers, parks and historical
monuments, this melange of shapes,
tastes and experience certainly warrants more than a mere “lightning
tour”. Many of Olomouc’s attractions
are unique, and make for an enchanting walk through the town.
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ve střední Evropě odhaluje bohatou rokokovou, empírovou a neobarokní výzdobu reprezentačních sálů. V jeho prostorách se
odehrávaly zásadní historické okamžiky a nepřehlédnutelnou
krásu obdivovali při osobní návštěvě císařovna Marie Terezie,
ruský car Alexandr I. i Ludwig van Beethoven.

Neopomenutelným olomouckým zákoutím je Václavské návrší,
prostor takzvaného Olomouckého hradu obklopený jedinečnými a unikátně dochovanými stavbami. Historické prostranství
v okolí majestátného dómu sv. Václava bývalo centrem nejvyšších církevních ceremonií a historických událostí píšících
evropské dějiny. Téměř tisíc let starý palác s bohatě zdobenými
románskými okny, novogotická důstojnost starobylé katedrály
a pozoruhodné prostory Arcidiecézního muzea zapůsobí silně na
každého příchozího.

Do kouzelné atmosféry se halí město v noci: nasvícené historické monumenty, letní terasy kaváren a restaurací, živé hospůdky
a kluby, pronikavý klapot podpatků na kamenném dláždění – to
vše charakterizuje typickou náladu noční moravské metropole.

Poznat všechny barvy a odstíny starobylé i moderní Olomouce
stojí určitě za delší pobyt. Důvodem, proč zůstat přes noc,
může být některá z každoročně pořádaných festivalových nebo
kulturních akcí. Historické centrum ožívá nejrůznějšími oslavami,
zelený prstenec olomouckých parků se rozeznívá promenádními
koncerty, nebo se mění v rozkvetlé jeviště slavných květinových výstav. Přesto lze uniknout městskému ruchu a skvěle se
odreagovat mnoha způsoby. Milovníci joggingu, cyklistiky nebo
in-line bruslení se mohou kolem historického středu projíždět
po udržovaných cestách parků, speciálně budovaných stezkách
či tříkilometrovém okruhu mezi loukami. Na své si v Olomouci
rozhodně přijdou všichni vyznavači pohybu a zdravého životního
stylu.

A komu se chce přeci jen z města? Svatý Kopeček, vypínající
se nad městem, je magické místo jako stvořené pro celodenní
výlety. Barokní bazilika září do daleka nad hanáckou rovinou, od
monumentálního chrámu s klášterem se pak otevírá nádherný

Kašna Tritonů – jedna ze šesti barokních kašen
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Tritons’ Fountain – one of the set of six Baroque fountains
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And for those who wish to get out of the town Svatý Kopeček
(Holy Hill), towering above the town is a magical location, as if
created speciﬁcally for day trips. The baroque basilica can be
seen from miles around on a peak above the Haná plain, and

SRDCE
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A longer stay is required in order to acquaint oneself with ancient
and modern Olomouc. An occasion for staying overnight may be
one of the annually held festivals or cultural events. The historical centre is enlivened by various celebrations, the green ring of
the Olomouc parks is home to promenade concerts or hosts the
famed ﬂower exhibitions. Despite this, it is possible to escape the
city bustle and enjoy various opportunities for leisure pursuits.
Lovers of jogging, cycling or in-line skating can practise their
hobbies around the historical centres on the maintained paths in
the parks, specially constructed paths or a three kilometre circuit
between ﬁelds. All ﬁtness and healthy lifestyle enthusiasts will
certainly ﬁnd what they are looking for in Olomouc.
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In the night hours the town is shrouded in a magical atmosphere:
the illuminated historical monuments, summer terraces of the
cafés and restaurants, lively pubs and clubs, the clatter of heels
on the cobblestones – all characterise the typical mood of the
Moravian metropolis at night.

DUCHOVNÍ
METROPOLE

A corner of Olomouc which cannot be neglected is the
Wenceslas mound, the area of the “Olomouc castle”, surrounded by uniquely preserved structures. The historical site around
the majestic cathedral of St Wenceslas has been the centre
of the highest religious ceremonies and signiﬁcant events in
European history. The almost one thousand year old palace, with
ornately decorated Romanesque windows, the neo-gothic dignity of the ancient cathedral and the remarkable premises of the
Archdiocesan museum make a strong impression on all visitors.

STAY
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Indisputably a unique monument in Central Europe is the
Archbishop’s palace. The only publicly accessible seat of an
incumbent bishop reveals ornate rococo, empire and neobaroque decoration of the ceremonial halls. The premises have
witnessed signiﬁcant moments in history and their striking beauty was admired by Empress Marie Theresa, the Russian Tsar
Alexander I and Ludwig van Beethoven during their visits.
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výhled na celou Olomouc a rovinatou
Hanou. Jen pár minut odtud se v lesích rozprostírá zoologická zahrada se zajímavými
výběhy a stovkami druhů zvířat. Komu by
toto přeci jen nestačilo, je tu velké dětské
hřiště, několik stylových restaurací, stánky
s občerstvením i pohodlné značené cesty
v klidu okolních lesů. Svatý Kopeček nabízí dostatek možností pro regeneraci těla
i duše.

Olomouc a její okolí lze projíždět třeba i na
raftu. Po klidné hladině řeky Moravy je tento
způsob poznávání krás města okouzlující.
V letní sezoně jezdí od radnice i speciální
vůz, který zájemce doveze k místu nalodění.
Půjčit si kolo v centru města a podniknout
poznávací cestu s průvodcem nebo se jen

4

tak projet parky či vyjet na delší výlety do
přírody, to jsou některé z moha možností,
jak Olomouc aktivně poznat.

Ve středu města je areál se dvěma plaveckými bazény, krytým i venkovním. Naopak
na okraji se můžete vydovádět i relaxovat
v moderním aquaparku s nejdelším vnitřním
tobogánem na Moravě, adrenalinovým space-bowlem, odpočinkovou zónou, divokou
řekou i hřištěm pro beachvolejbal. Taková
místa a atrakce zabaví celou rodinu i partu
přátel.

Přírodní koupaliště Poděbrady, přístupné
autem, na kole i autobusy MHD, nabízí
klidný odpočinek v zeleni travnatých břehů.

Je oblíbeným místem pro rodiny s dětmi, milovníky tichých podvečerů s udicí
i romantických zákoutí. V současnosti má
voda v jezeře po celé léto vynikající kvalitu.

Fanoušky vojenství láká historie města,
které bylo po staletí významnou císařskou
pevností a místem mnoha bitev i dochovaných armádních staveb. Zdejší posádce
několik let velel i slavný maršál Radecký
a válečná historie zanechala kolem města
věnec předsutých fortů. Viditelné pozůstatky
z dob pevnostního města odhaluje monumentální zdobný reliéf Terezské brány nebo
rozlehlý areál Korunní pevnůstky, dnes oblíbené centrum kulturního dění.
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The natural bathing area at Poděbrady,
accessible by car, bike or municipal bus,
offers calm relaxation on its grassy banks.

5
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Olomoucký orloj | Olomouc Astronomical Clock
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Military enthusiasts are attracted by the history of the town, which for centuries was an
imperial fortress, as well as the site of several battles and preserved army structures.
The garrison here was commanded for several years by Marshal Radetzky, and military
history has left a ring of forts around the
town. Visible remainders from the times of
the fortress town include the monumental
decorated Theresian Gate or the expansive complex of the Crown Fortress, today
a popular location for cultural events.

VEČERY
S KULTUROU

In the town centre is a swimming arena with
two pools, indoor and outdoor. In addition,
on the edge of the town you can enjoy fun
and relaxation in the modern aqua park, with
the longest inside water slide in Moravia, an
adrenalin-pumping space-bowl, a relaxation zone, a counter current river effect and
beach volleyball court, providing entertainment for all the family or parties of friends.

It is a popular destination for families with
children, lovers of calm evenings ﬁshing or
romantic walks. At present the water in the
lake is of excellent quality all summer long.

RHAPSODY
IN GREEN

Olomouc and its surrounding area can also
be seen by raft. On the tranquil surface of
the river Morava this represents an enchanting way to sample the delights of the town
and region. In the summer season a special
carriage takes rafting enthusiasts from
the town hall to the boarding point. Hiring

a bicycle in the town centre and arranging
a guided cycle tour, or simply riding through
the parks or setting out on longer bike rides
out of the city are some of the many opportunities for active sightseeing in Olomouc.

SRDCE
ÚRODNÉ HANÉ

from in front of the monumental church
and monastery there opens out a superb
view of Olomouc and the region. Located
in forest land only a few minutes’ walk from
here is a zoological garden, with interesting enclosures and hundreds of species
of animals. Also on offer here are a large
children’s playground, a number of stylish
restaurants, refreshment stands and marked
hiking paths in the calm of the surrounding
forests. Holy Hill offers several options for
regeneration of mind and body.

DUCHOVNÍ
METROPOLE

FAMILY
FRIENDLY
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IN GREEN
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... duchovní metropole
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DUCHOVNÍ METROPOLE
Nikde jinde v Česku mimo hlavní město
nenajdete takovou koncentraci impozantních chrámů, půvabných kostelů,
kaplí, skvostných církevních paláců
i klášterů jako v Olomouci. V přepočtu
církevních památek na obyvatele patří
Olomouc k evropským unikátům.

Město je již přes tisíc let živoucím duchovním
i kulturním centrem Moravy, od 11. století
sídlem biskupa, od 18. století pak arcibiskupa,
moravského metropolity. Olomouc je také
městem s druhou nejstarší univerzitou v českých zemích založenou jezuity roku 1573.

Novogotická vznešenost katedrály svatého Václava s nejvyšší kostelní věží na
Moravě a druhou nejvyšší v Česku patří
k dominantám olomouckého panoramatu.
Kamenná krása sídelního chrámu biskupa
zdobila již ve 12. století prostor dřívějšího

Olomouckého hradu. Současná podoba
zůstala zachována od poslední přestavby
na konci 19. století. Tajemnou důstojnost
místa zesiluje i veřejně přístupná krypta
s ostatky a zdobenými sarkofágy olomouckých církevních hodnostářů.

Sousedící románský biskupský palác,
nazývaný také Zdíkův, je místem nabitým
tisíciletou duchovní silou i čistou krásou
v pozůstatcích paláce s nebývale zachovanými románskými sdruženými okny.

Zcela unikátním způsobem pak soubor staveb kolem katedrály propojuje Arcidiecézní
muzeum, otevřené v roce 2006 z podnětu papeže Jana Pavla II. Návštěvníka
zavede rovnou do raného středověku,
k dávným počátkům olomouckého biskupství. Prostory, ve kterých se prolínají
původní románské zdivo, gotika, renesance

a baroko s moderními materiály a designem, patří k výjimečným a obdivovaným
počinům v novodobých dějinách města.
Stovky vystavených uměleckých děl, poklady historie celé arcidiecéze či cenné obrazy
ze sbírek biskupů vyplňují interiéry historických budov. Klenotem této sbírky je zlacený
kočár kardinála Troyera či relikviář s ostatky
svaté Pavlíny, patronky města.

Působivost celého prostoru Václavského
návrší podtrhuje několik významných okamžiků evropských dějin. Právě zde byl
v roce 1306 zavražděn poslední vladař
mocného rodu Přemyslovců, český, uherský
a polský král Václav III. Ve zdech katedrály
byl zvolen za českého krále Matyáš Korvín
a o více než čtyři sta let později zde jedenáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart složil
6. symfonii F-dur. Se svým otcem a sestrou
několik měsíců pobýval pár kroků od katedrály, v domě kapitulního děkana.

Noční panorama – radniční věž, katedrála sv. Václava, chrám sv. Michala

1
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Night skyline – Town Hall Tower, St Wenceslas’ Cathedral, St Michael’s Church

The powerful impression of the entire area
of the Wenceslas mound is underlined by
a number of signiﬁcant events in European
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1

The collection of structures around the
cathedral is connected in an entirely unique

VEČERY
S KULTUROU

The neo-gothic stateliness of the Cathedral of
St Wenceslas, with the tallest church spire in
Moravia and the second tallest in the Czech

The neighbouring Romanesque bishop’s
palace, also known as the Zdík’s palace, is
a site charged with the spirit of one thousand
years of clerical power and pure beauty in
the remains of the palace, with unusually well
preserved Romanesque gemel windows.

manner by the Archdiocesan museum,
opened in 2006 under the patronage of
Pope John Paul II. The museum takes visitors
straight to the early Middle Ages, to the very
beginnings of the Olomouc bishopric. The
premises, in which the original Romanesque
walling, gothic, renaissance and baroque
are intermingled with modern materials and
design, are among the most exceptional and
admired features in the modern history of the
town. The interiors of the historical buildings
are ﬁlled with hundreds of exhibited artistic
works, treasures of the history of the entire
archdiocese or valuable paintings from the
collections of bishops. Jewels of this collection include the gilded carriage of Cardinal
Troyer, or the reliquary of the remains of St
Pauline, the patron of the town.

RHAPSODY
IN GREEN

For over one thousand years the city has
been the living spiritual and cultural centre
of Moravia, from the 11th century the seat of
the bishop and from the 18th century the seat
of the archbishop. Olomouc is also the town
with the second oldest university in the Czech
lands, founded by the Jesuits in 1573.

Republic, is one of the dominant features of
the Olomouc panorama. The stone beauty
of the residential church of the bishop has
dominated the area of the former Olomouc
castle since the 12th century. Its present
form has been preserved since its last
reconstruction at the end of the 19th century.
The mysterious grandeur of the location is
heightened by the publicly accessible crypt,
with remains and decorated sarcophaguses
of Olomouc clerical dignitaries.

SRDCE
ÚRODNÉ HANÉ

Nowhere else in the Czech Republic
outside of the capital is it possible to
ﬁnd such a concentration of imposing
cathedrals, attractive churches, chapels, grandiose ecclesiastical palaces
and monasteries as in Olomouc. In
terms of ecclesiastical monuments per
capita Olomouc ranks amongst the most
densely packed locations in Europe.

1
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Nepřehlédnutelným dokladem středověké slávy a bohatství
Olomouce je pak mohutný gotický chrám sv. Mořice nedaleko
hlavního náměstí. Uvnitř, pod klenbou lomených oblouků, se
ukrývá další z olomouckých unikátů – největší varhany ve střední
Evropě. Věž kostela je v sezoně přístupná a je z ní krásný výhled
na celé město zasazené v rovině zdejšího kraje.

Ačkoliv chodec v ulicích Olomouce narazí na množství pozoruhodných staveb mistrů gotiky i renesance, současnou
podobu města vymodeloval do bujných tvarů a až mystické krásy
výjimečný fenomén – olomoucké baroko. Barokní umělci a stavitelé vykřesali ojedinělou krásu města doslova z popela poté,
co Olomouc zcela zpustošil a vylidnil nájezd švédských vojsk
v závěru třicetileté války.

Unikátní šestice barokních kašen s působivými sousošími dle
mytologických motivů, zdobené sloupy, překrásné paláce či
měšťanské domy patří k obdivovaným mistrovským dílům.

Impozantní chrám svatého Michala s charakteristickou a z dálky
viditelnou trojicí kupolí ohromí silou neobyčejné barokní nádhery.
Tajemným zákoutím je meditativní poustevna v podzemní jeskyni
nebo přístupná gotická zvonice. Oddechnout si můžete na vnitřním nádvoří s dětským koutkem.

Nejpůsobivějším symbolem barokního rozmachu města je sloup
Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Dvaatřicet metrů vysoký
monument, ukrývající uvnitř malou kapli, je velkolepým dílem olomouckých kameníků a sochařů a patří k nejvýznamnějším stavbám
tohoto druhu v Evropě. Jeho vysvěcení se v roce 1754 zúčastnila
osobně i císařovna Marie Terezie a do novodobých dějin se zapsal
rok 2000, kdy bylo toto největší středoevropské barokní sousoší
zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

K jedinečným památkám barokní Olomouce patří bezpochyby i Arcibiskupský palác, jeden z mála veřejně přístupných
biskupských úřadů v Evropě a jediný v České republice. Při
komentované prohlídce nahlédnete do bohatě zdobených interiérů a také do reprezentačního sálu, kde byl roku 1848 uveden
na trůn rakouský císař František Josef I.

Významnou událostí v olomouckých novodobých dějinách byla
návštěva papeže Jana Pavla II., který v roce 1995 povýšil poutní
chrám na Svatém Kopečku na baziliku minor. Nepřehlédnutelný

Kaple sv. Jana Sarkandra

2
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An essential document of the medieval glory and wealth of
Olomouc is the robust gothic church of St Maurice, close to the
main square. Inside, beneath the broken arch vaulting, is another
unique feature of Olomouc – the largest organ in Central
Europe. The church spire is open in season, providing a superb
view of the entire city and the surrounding plain.

SPIRITUAL
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Chapel of St John Sarkander
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VEČERY
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The most striking symbol of the baroque heyday of the town is the
Holy Trinity Column on the Upper Square. This thirty-two metre
high monument, housing a small chapel, is a magniﬁcent work of
Olomouc stonemasons and sculptors and is amongst the most
important structures of this type in Europe. Its consecration in
1754 was attended by the Empress Marie Theresa, and in the year
2000 as the largest baroque sculptural group in Central Europe
it was entered in the UNESCO World Cultural Heritage List.

RHAPSODY
IN GREEN

The imposing St Michael´s church, with its characteristic trinity
of cupolas visible from afar is an exquisite example of baroque
beauty. Privacy is offered by the meditative hermitage in the
underground cave or the accessible gothic belfry. Relaxation is
provided in the internal courtyard with children’s play area.

SRDCE
ÚRODNÉ HANÉ

The admired masterworks include the unique collection of six
baroque fountains with striking sculptural groups based on
mythological motifs, the decorated columns, superb palaces and
burgher houses.

FAMILY
FRIENDLY

Although the visitor walking through the streets of Olomouc
comes upon a number of remarkable constructions by masters
of gothic and renaissance styles, the town’s present appearance
is dominated by the ﬂamboyant shapes and almost mystical
beauty of an exceptional phenomenon – Olomouc baroque.
Baroque artists and architects created the unique beauty of the
town literally from rubble after Olomouc had been ravaged and
depopulated by a raid of the Swedish armies at the end of the
Thirty Years War.

DUCHOVNÍ
METROPOLE

history. It was here that the last ruler of the powerful Přemyslid
dynasty, the Czech, Hungarian and Polish king Wenceslas III,
was murdered in 1306. Matthias Corvinus was chosen as Czech
king within the walls of the cathedral, and over four centuries
later the eleven year old Wolfgang Amadeus Mozart composed
his 6th symphony in F major here. For several months Mozart
resided a few steps away from the cathedral, in the house of the
capitular dean, together with his father and sister.

20
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barokní komplex září do daleka nad městem a dominuje okolní rovinaté krajině. Při
mši pod širým nebem pak papež svatořečil
umučeného kněze Jana Sarkandra, jehož
ostatky jsou uloženy v olomoucké katedrále. Kanonizační mši přihlíželo čtvrt milionu
věřících.

Při procházce po duchovních pamětihodnostech nemůžete vynechat kapli sv. Jana
Sarkandra. Stojí na místě městské věznice,
v níž byl světec v divoké době třicetileté
války umučen k smrti. V suterénu je vidět
i původní skřipec, na kterém se kněze
neúspěšně pokoušeli přimět k vyzrazení
zpovědního tajemství.

3

Mezi největší skvosty barokní architektury
patří také monumentální klášter Hradisko
u řeky Moravy. Tisícileté centrum víry
a vzdělanosti a historicky první samostatný
klášter na Moravě, kterému se po velkolepé barokní přestavbě říká také „moravský
Escorial“. Po staletí byl sídlem řádu premonstrátů a již od roku 1802 slouží jako
vojenská nemocnice.

V ulicích měst a vyčnívají i duchovní
stavby nekatolického původu. Výraznou
cihlovou barvou poutá bývalý evangelický
kostel v centru města, který byl v 60. letech
20. století odsvěcen. Neoklasicistní Husův

sbor se sloupovým průčelím je pozoruhodnou památkou z 20. let minulého století,
pravoslavný kostel sv. Gorazda zase upoutá byzantizujícím ruským stylem s typickými
zlatými báněmi.

Množství církevních a duchovních objektů,
které jsou koncentrovány převážně v historickém centru města a vzdáleny téměř
na dosah ruky, dává Olomouci zasloužený
punc „duchovní metropole“.
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The wealth of religious monuments concentrated predominantly in the historical centre
of the town, virtually within a stone’s throw
of one another, have earned Olomouc the
title of a “spiritual metropolis”.

4

MÍSTO PRO
VÁŠ BYZNYS

Bazilika Minor na Svatém Kopečku | Basilica Minor on Holy Hill
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Another of the greatest jewels of baroque
architecture is the Hradisko Monastery
by the river Morava. This is the centre
of a thousand years of faith and education, and historically the ﬁrst monastery in
Moravia, which following a baroque reconstruction is also known as the “Moravian
Escorial”. For centuries it was the seat of
the Premonstratensian order and since
1802 it has served as a military hospital.

VEČERY
S KULTUROU

A signiﬁcant event in Olomouc’s recent history was the visit of Pope John Paul II, who
in 1995 raised the status of the pilgrimage
church on Holy Hill to a basilica minor. This
baroque complex can be seen from afar
above the town, and dominates the surrounding plain. During an outdoor mass
attended by a quarter of a million worshippers, the Pope canonised the tortured
priest John Sarkander, whose remains are
kept in the Olomouc cathedral.

The town is also home to religious buildings of non-Catholic origin. The former
evangelical church in the town centre,
which was deconsecrated in the 1960s,
stands out with its striking brick colour. The
neo-classicist Hussite church is a remarkable monument from the 1920s, whilst the
orthodox church of St Gorazd impresses
with its Byzantine Russian style with typical
gold cupolas.

RHAPSODY
IN GREEN

Any tour of the ecclesiastical monuments
of Olomouc must include the chapel of St
John Sarkander on the site of the city gaol,
in which the saint was tortured to death.
In the basement visitors can also see the
rack on which his torturers unsuccessfully
attempted to force him to betray secrets
from the confessions of his congregation.

SRDCE
ÚRODNÉ HANÉ

Without doubt a unique monument of
baroque Olomouc is the Archbishop’s
Palace, one of the few publicly accessible
bishop’s seats in Europe and the only in
the Czech Republic. The tour presents the
richly decorated interiors and also the ceremonial hall, where Emperor Franz Josef I
acceded to the throne in 1848.

SRDCE
ÚRODNÉ HANÉ
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... family friendly
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Olomouc je jedním z nejrozmanitějších měst České republiky. Není jen
obrazem historie a pokladů architektury, ale také příjemným a zábavným
místem k životu, které umí být „family
friendly“. Pro mladé lidi i rodiny s dětmi má spoustu báječných lákadel.

Jedním z nejoblíbenějších míst pro rodinné výlety je Svatý Kopeček s rozlehlou
zoologickou zahradou, poutním chrámem
a stezkami pro turistiku i cykloturistiku. Je
snadno dostupný jak autem, tak i městskými autobusy.

Více než tři sta druhů zvířat láká tisíce
návštěvníků do příjemného prostředí olomoucké ZOO. Mořská akvária se sytě
barevnými korálovými rybkami, nádrže se
žraloky i piraňami, pavilon netopýrů, průchozí
výběh s makaky či unikátní společný výběh

FAMILY FRIENDLY
medvědů berberských a bílých vlků – to
jsou jen některé z jedinečných taháků. Celá
zoologická zahrada je zasazena do krásného
lesního prostředí. Přímo mezi kmeny stromů
mohou děti zažít dobrodružství i na lanových
překážkách, nad jejich korunami se pak
rozhlédnete do širokého okolí z vyhlídkové
věže. Osvěžení a odpočinek nabízí v areálu
ZOO stylová restaurace.

Další okouzlující místa najdete u nedalekého poutního chrámu Nanebevzetí Panny
Marie, který při své návštěvě v roce 1995
povýšil papež Jan Pavel II. na baziliku minor.
Od průčelí chrámu se otevírá úchvatný
výhled do úrodného kraje rovinaté Hané.

Spoustu zábavy si lze užít také v olomouckém aquaparku. Moderní vodní ráj
v sousedství velkého nákupního centra
Haná tvoří vnitřní a venkovní areál s mnoha

atrakcemi i místy k občerstvení. V kryté hale
rozpumpuje adrenalin 123 metrů dlouhý
tobogán se stripe-efekty nebo vodní trychtýř space-bowl. Nechybí skluzavka, divoká
řeka ani bazének pro nejmenší, uvolnění
nabízí vířivky, masážní lavice, ﬁnská sauna,
pára či prohřívárna. Letní část s plaveckým
bazénem, tobogánem a brouzdalištěm láká
na travnaté plochy ke slunění, dětské hřiště
či hřiště pro plážové sporty.

Zaplavat si můžete také přímo v centru města, k plaveckému stadionu je to od radnice
jen pár minut chůze. Krytý padesátimetrový
bazén se skokanskou věží, tobogánem,
moderní saunou a dětským bazénem doplňuje i venkovní koupaliště se samostatným
brouzdalištěm pro děti. Opalovat se lze
na zeleném trávníku, připraveném lehátku,
nebo i bez plavek na oddělené terase.

Relax i zábava v olomouckých parcích | Relax and entertainment in Olomouc parks
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ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce | Zoo on Holy Hill near Olomouc
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Plenty of entertainment is also available in
the Olomouc aqua park. This modern water

Swimming is also possible in the town
centre, in the swimming complex just a few
minutes’ walk from the town hall. The covered ﬁfty-metre pool with a diving board,
water slide, modern sauna and children’s
pool is accompanied by an outdoor pool
with a separate paddling pool for children.

VEČERY
S KULTUROU

Over three hundred species of animals
attract thousands of visitors to the pleasant environment of the Olomouc zoo.
Aquaria with brightly coloured coral ﬁsh,
tanks containing sharks and piranhas, the

Further enchanting locations can be found
by the nearby pilgrimage church of the
Visitation of the Virgin Mary, which was
raised to the status of basilica minor by
Pope John Paul II on his visit in 1995. From
the front of the church a superb view of the
fertile Haná plain opens out.

paradise, located close to the large Haná
shopping centre contains an indoor and outdoor swimming area with several attractions
and places for refreshment. In the indoor
area the adrenalin is stimulated by a 123
metre-long water slide or the space-bowl
water funnel. Also on offer are an open slide,
a counter current river effect and a toddlers’
pool, with relaxation provided by a whirlpool,
massage, a Finnish sauna and steam room.
The summer area with swimming pool,
water slide and paddling pool also offers
grass areas for sunbathing, a children’s
playground or a court for beach sports.

RHAPSODY
IN GREEN

One of the most popular locations for family
day trips is Svatý Kopeček (Holy Hill), with
its expansive zoological garden, pilgrimage
church and hiking and cycling paths. It is
easily accessible by both car and municipal
bus.

bat pavilion, the Barbary ape enclosure or
the enclosures of Berber bears and white
wolves are just some of the unique attractions. The zoo is situated in beautiful forest
land. Children can take part in an adventure
between the tree trunks on a rope obstacle
course, and a viewing tower offers superb
views of the surrounding landscape. A stylish restaurant offers refreshment and
relaxation within the zoo complex.

SRDCE
ÚRODNÉ HANÉ

Olomouc is one of the most diverse
towns in the Czech Republic. It is not
merely a picture of history and architectural treasures, but also a pleasant
and entertaining, “family friendly”
metropolis. For young people and
families with children it offers several
excellent attractions.

2
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Neobvyklé osvěžení v historickém středu Olomouce nabízí
Ariónova kašna, jeden z uměleckých skvostů. V létě slouží i jako
oblíbené brouzdaliště pro děti.

Za vodou lze s rodinou vyrazit také do přírody. Vyhledávaným
rekreačním místem kousek za městem je koupaliště Poděbrady
s písečnými vstupy do vody, měkkou trávou i velkou terasou
s čepovaným místním pivem přímo u jezera.

Možností aktivní rodinné zábavy přímo uprostřed Olomouce je
celá řada.

V sousedství známého Androva stadionu, svatostánku fotbalového klubu Sigma, stojí centrum sportu a zdraví s wellness zónou,
krytou tenisovou halou, několika antukovými dvorci a zastřešenými squashovými a badmintonovými kurty. Rodinnou zábavu si zde
bezpochyby užijete při adventure golfu.

Poblíž sportovišť je od jara do podzimu otevřeno centrum
Semafor s moderním dopravním hřištěm, zázemím i půjčovnou
kol pro děti i dospělé. Odtud můžete vyrazit na cyklistický výlet
po městě i širokém okolí.

Adrenalinové zážitky slibuje nedaleké lanové centrum Proud, kde
si s mottem „Dotkni se nebe, dotkni se sebe“ můžete několik
metrů nad zemí vyzkoušet řadu překážek pro odvážné.

Zelenou oázou uprostřed města jsou olomoucké parky se sítí
pohodlných cest a cyklostezek, využívaných k procházkám,
nordic walkingu, joggingu nebo in-line bruslení. Děti v parcích
potěší moderní hřiště a velké prostory na dovádění, dospělí ocení odpočinek na lavičkách, posezení u kávy či poležení v trávě.
Při rodinném pikniku můžete zvolit místa pod kvetoucími stromy,
s osvěžujícím výhledem na fontánu nebo pod impozantními starobylými hradbami.

Zajímavým místem v zeleni olomouckých parků je také botanická
zahrada s rozáriem či sbírkové skleníky plné exotických palem,

Letní osvěžení v Ariónově kašně
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Sunbathing is possible on the grass lawn, on a deck chair or
without a swimming costume on a separate terrace.

An unusual water feature in the historical centre of Olomouc is
offered by Arion’s fountain, one of the artistic jewels of the town. In
summer this functions also as a popular paddling pool for children.

Bathing is also possible in a natural environment. A popular
location for recreation just out of town is the Poděbrady lake,
with sandy banks, soft grass and a large terrace with local beer
on draught next to the lake.

Summer refreshment in Arion’s Fountain

MÍSTO PRO
VÁŠ BYZNYS
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A green oasis in the centre of the town is offered by Olomouc’s
parks, with network of walking and cycle paths used for walks,
Nordic walking, jogging or in-line skating. Children can enjoy
a modern playground and large areas for playing, adults can
relax on benches, enjoy coffee on the terrace or sunbathe on
the grass. On a family picnic you can choose a place under the
blossoming trees with an invigorating view of the fountain, or
beneath the imposing old town walls.

VEČERY
S KULTUROU

Adrenalin-pumping experiences are on offer at the nearby Proud
rope centre, where you can test yourself on an obstacle course
several metres above the ground.

RHAPSODY
IN GREEN

Open from spring to autumn close to the sports grounds is the
Semafor centre with a modern go-kart course and bike hire facility for children and adults. From here you can set out on a cycling
trip around the town and its wider surroundings.

SRDCE
ÚRODNÉ HANÉ

Next to the famous Andrův stadium, home to Sigma Olomouc
football club, is a sport and ﬁtness centre with a wellness zone,
a covered tennis hall, several clay courts and indoor squash and
badminton courts. Family entertainment can be also enjoyed
here with adventure golf.

FAMILY
FRIENDLY

A whole range of active family entertainment is on offer in the
centre of Olomouc.

28
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Aquapark – letní areál | Aqua Park – summer pools

CZE

kaktusů a pestrobarevných květů. Smetanovy
sady ožívají třikrát do roka proslulou květinovou výstavou Flora Olomouc, díky které je
Olomouc nazývána městem květin.

A pokud se zrovna pokazí počasí? Nevadí.

Atraktivním cílem je největší soukromé
muzeum historických automobilů a motocyklů v Česku VETERAN ARENA, kde lze
obdivovat více než stovku dobových vozidel
zejména české předválečné výroby v prvotřídním zrestaurovaném stavu. Jádrem sbírky
je jedinečná kolekce vozů Tatra. V moderních prostorách je umístěna rovněž galerie
umění a kavárna.

4

Příjemné posezení v kavárně s dětským
koutkem nabízí například tradiční biograf
Metropol v historickém centru města, v jehož
programu nechybí pravidelné promítání
pro děti. Pokud si ﬁlm vyberou rodiče, jistě
ocení služby babysittingu během promítání.
V obchodním centru na okraji města pak
najdete multikino s několika kinosály a pestrým výběrem nejnovějších ﬁlmových hitů.

Téměř všechny olomoucké divadelní scény
uvádějí zajímavá dětská představení pro
zpestření volného času. Větší děti zabaví
populární tematické programy v muzeích.
Nejmenší se mohou naplno vydovádět
v dětských centrech a moderních hernách,
zatímco si jejich rodiče posedí u kávy
a zákusku.

Okolí Olomouce pak skýtá pestrý výběr
atraktivních výletních cílů. Na majestátné
hrady jako pohádkový Bouzov, Helfštýn
či Sovinec je to pár desítek minut jízdy
autem, stejně jako k zámkům v Náměšti na
Hané, Čechách pod Kosířem či Tovačově.
Vyhledávané jsou i tajuplné Mladečské
jeskyně s pravěkými nálezy a Javoříčské
jeskyně s působivou krápníkovou výzdobou, patřící k nejkrásnějším a největším
jeskyním u nás.

Ať už se k nám vydáte kvůli ZOO, aquaparku, muzeu veteránů nebo se jen tak
vyřádit v parku, u nás jste vítáni s celou Vaší
rodinou.
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programmes in the museums, whereas the
smallest can frolic in modern play areas
while their parents relax.

Pleasant seating in a café with a children’s
play area is available for example in the
traditional Metropol cinema in the historical
town centre, whose programme includes
regular films for children. If parents with
young children wish to see a ﬁlm they will
undoubtedly appreciate the babysitting
service. The Olomouc City shopping centre
on the edge of town contains a multiplex
cinema with several auditoria and a wide
selection of the latest ﬁlm hits.

The surrounding area of Olomouc provides a wide selection of destinations for
day trips. The castles such as Bouzov,
Helfštýn and Sovinec are less than an
hour away by car, as are the chateaus at
Náměšť na Hané, Čechy pod Kosířem or
Tovačov. Also popular are the Mladeč and
Javoříčko caves with their striking stalactite
decoration, amongst the most beautiful and
largest in the country.

Whether you come here for the zoo, aqua
park, vintage car museum or parks, you are
guaranteed fun for all the family.

PARTY
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Almost all of the theatre st ages in
Olomouc offer attractive children’s presentations. Older children can enjoy popular

5
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Lanové centrum s překážkami 8 m nad zemí | Rope Centre with obstacles 8m above the ground

VEČERY
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An attractive destination is the largest private museum of classic cars and
motorcycles in the Czech Republic, the
VETERAN ARENA, where it is possible to
admire over one hundred vintage vehicles
particularly from pre-war Czech production, in ﬁrst class restored condition. The

core of the collection is the unique collection of Tatra cars. The modern premises
also house a gallery and café.

RHAPSODY
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And in times of inclement weather? No
problem.

SRDCE
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Another interesting location in the greenery of the Olomouc parks is the botanical
garden with rosary and greenhouses full
of exotic palms, cactuses and brightly
co loured flowers. Three times a year,
Smetana park hosts the prestigious ﬂower
exhibition Flora Olomouc, thanks to which
Olomouc is known as the city of ﬂowers.

HEART OF FERTILE
HANÁ REGION
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Olomouc

... srdce úrodné Hané
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Kvetoucími zahradami a zlatavými
lány obilí protkaná rovina Hané,
v jejímž srdci Olomouc leží, patří
k nejteplejším a nejúrodnějším oblastem v Česku.

Malebná krajina kolem řeky Moravy je
proslulá nejen přívětivým klimatem, ale
i folklorními tradicemi, lidovými písněmi,
výrazně vonícím sýrem a svérázným nářečím, zcela odlišným od běžné češtiny.

Zdejší výživná půda a zdravá příroda jsou
zárukou kvalitních gurmánských zážitků pro
milovníky dobrého jídla a pití. To nejčerstvější a nejlepší z regionálních lahůdek je

SRDCE ÚRODNÉ HANÉ
k dostání na tradičních trzích s ojedinělou
atmosférou přímo v historickém centru
Olomouce.

ního automatu na tvarůžky sami vyberete
z mnoha variant této oblíbené a velmi zdravé pochoutky.

Nejslavnějším produktem místní kuchyně
jsou bezpochyby Olomoucké tvarůžky.
Nízkotučný sýr s nezaměnitelným výrazným aroma a charakteristickým tvarem se
v minulosti vyráběl ve vesnicích v okolí
Olomouce i přímo ve městě, vždy byl také
k dostání na městském trhu. V současnosti
se tato gastronomická specialita vyrábí
pouze v nedalekých Lošticích, kde veřejnosti přístupné muzeum Olomouckých
tvarůžků popisuje celou historii a výrobu
tohoto sýra. V podloubí olomoucké radnice,
přímo v informačním centru, si z unikát-

Další ceněnou chloubou okolí Olomouce
je velmi kvalitní chmel, surovina pro výrobu
zlatavého moku. V desítkách olomouckých
podniků a na příjemných letních zahrádkách
se můžete osvěžit pivem velkých regionálních značek, ale i výjimečnými produkty
místního hostinského pivovaru. K vychlazené sklenici piva jsou tvarůžky doslova
lahůdkou.

Místní chmel, hanácký slad – poctivé pivo | Local hops, Haná malt – quality beer
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The picturesque landscape around the river
Morava is famed not only for its pleasant
climate but also due to its folklore traditions, folk songs, powerful-smelling cheese
and distinctive dialect, which is entirely different from mainstream Czech.

Undoubtedly the most famous product
of local cuisine is Olomouc “tvarůžky”.
This low fat cheese with its unmistakable,
powerful aroma and characteristic shape
was previously produced in villages around
Olomouc or directly in the town, and was
always available at the city marketplace. At
present this gastronomic speciality is made
only in the nearby village of Loštice, where
a museum is open to the public presenting the entire history and production of

Another valued product of the Olomouc
region is high quality hops, used for the
production of excellent beer. In dozens of
Olomouc pubs and on pleasant summer
terraces you can enjoy beer produced
by large regional breweries as well as
exceptional products from the local inhouse brewery. Olomouc tvarůžky provide
a superb accompaniment to a cold glass
of beer.

The fertile land and healthy natural environment of the region are a guarantee of
quality gastronomic experiences for lovers

VEČERY
S KULTUROU

Olomouc tvarůžky. In the information centre in the arcade of the town hall there is
a unique vending machine offering several
variants of this popular and very healthy
delicacy.
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of good food and drink. The freshest and
best regional delicacies are available at the
traditional markets with a unique atmosphere, directly in the historical centre of
Olomouc.

SRDCE
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The Haná plain at the heart of which
Olomouc lies, interwoven with ﬂowering gardens and golden ﬁelds of corn,
is amongst the warmest and most fertile regions in the Czech Republic.

HEART OF FERTILE
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Hanácká jízda králů | Haná Ride of Kings
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V Olomouci se s tvarůžky, místními nazývanými „tvargle“,
setkáte v mnoha podobách. V téměř každé ze zdejších hospůdek a restaurací vám je naservírují v rozličných úpravách jako
předkrm, hlavní chod anebo jako sladký dezert. Pochutnání
v „domácím stylu“ hanácké a moravské kuchyně navodí i syté
a pikantní guláše, svíčková na smetaně, kynuté ovocné knedlíky
nebo jiné regionální speciality.

Koncert vůní, chutí a barev spojený s radostí z nakupování čerstvých produktů farmářů z blízkého okolí vás čeká přímo pod širým
nebem na zdejším trhu. Nabízí čerstvé uzeniny, vyhlášené hanácké koláčky i kysané zelí, svěží zeleninu a ovoce i chutné sýry. To
vše můžete od jara do zimy koupit na farmářských trzích v centru
města. Dřevěné stánky nabízí kozí i ovčí sýry, lahodný domácí
med i medovinu, a kromě různých dobrot zdejší kuchyně jsou
k dostání také čerstvé ryby právě vylovené z hanáckých rybníků.

Hostinský pivovar
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In Olomouc you can encounter tvarůžky, known by the locals
as “tvargle”, in several forms. In almost every local pub and
restaurant they are served in various combinations as a starter,
main course or even as a sweet dessert. “Home style” Haná
and Moravian cooking also serves up heavy and spicy goulashes, beef in cream sauce, fruit dumplings or other regional
specialities.

HEART OF FERTILE
HANÁ REGION

A concert of aromas, taste and colours awaits you on the outdoor
market, offering fresh products from local farmers. Available on
the markets are fresh smoked meats, famous Haná region cakes
as well as sauerkraut, fresh fruit and vegetables and cheeses. All
is on offer from spring to winter on the farmers’ markets in the
town centre. The wooden stalls offer sheep and goat’s cheeses,
home-produced honey and mead, and in addition to the various
delicacies of local cuisine also fresh ﬁsh caught in local ﬁshponds are on sale.

SRDCE
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RHAPSODY
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In-house brewery
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Olomoucké tvarůžky | Olomouc cheese

CZE

Kulinářské zážitky můžete objevovat pod
otevřeným nebem při různých kulturních
akcích na historickém náměstí. Tradiční
Gastro.ol je přehlídkou umění místních
šéfkuchařů, kterou v červnu během několikadenních Svátků města ožívá prostor
kolem radnice. Ochutnávat dobroty, posedět u řízného piva, inspirovat se fantazií
kuchařů či jen tak sledovat ruch kolem tam
můžete od rána až do noci.

4

S typickým hanáckým folklorem, bohatě
zdobenými kroji, zemitou muzikou i nářečím
se setkáte především ve vesnicích v okolí
Olomouce. Mnohé stále dodržují lidové zvyky a pořádají pravidelně během roku i různá
krojovaná představení a folklorní festivaly.
V nedaleké vesnici Příkazy je přístupný originální Hanácký skanzen – ukázka typicky
zemědělského hanáckého venkova.

Pestrobarevná mozaika olomouckého
orloje s obrazem krojovaného průvodu jen
potvrzuje význam místních lidových tradic
a oslav úrodnosti zdejší krajiny.
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The brightly coloured mos aic of the
Olomouc astronomical clock, with an
image of a procession in regional costumes, underlines the importance of local
folk traditions and celebrations of the fertility of the local landscape.
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You can encounter typical Haná folklore,
richly decorated costumes, the earthy local
music and dialect above all in the villages
surrounding Olomouc. Many of these villages continue to keep to folk customs
and hold regular presentations and folklore
festivals including regional costumes during the course of the year. In the nearby
village of Příkazy an original Haná open air
museum is open to the public – an example
of typical agricultural Haná life.

SRDCE
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You can also enjoy culinary experiences
out of doors at various cultural events
on the historical town square. The traditional gastronomic festival “Gastro.ol”
is a presentation of the art of local chefs
which takes place in June during the “City
Festival” in the area around the town hall.
You can taste local specialities, sit with
a cold beer and take inspiration from the art
of chefs and simply watch the world go by
from morning to night.
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Moderní gastronomie v olomouckých restauracích | Modern gastronomy in Olomouc restaurants

RHAPSODY
IN GREEN

VEČERY
S KULTUROU

PARTY
LIFE

MÍSTO PRO
VÁŠ BYZNYS

Olomouc

... rhapsody in green
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Perlou uprostřed zeleně může být
nazývána Olomouc s jedinečným
věncem nádherných městských parků
obklopujících starobylé centrum. Ty
zde mezi mohutnými stromy, květy magnólií, osvěžujícími stinnými
zákoutími či blízkými lužními lesy
protkanými klikatícími se rameny řeky
Moravy rozehrávají opravdovou „rapsodii v zeleném“.

Od kamenných monumentů a z rušných
ulic města je to do stínu stromů, k záplavě
pestrobarevných květů s ptačím koncertem, vždy jen pár kroků. Trojice rozlehlých
parků, obepínající historický střed města od

19. století, nabízí zelené trávníky k odpočinku a mezi nimi kilometry upravených
cest, cestiček a stezek pro běžce, cyklisty
i in-line bruslaře. Rozmanité druhy stromů,
květin a keřů střídají vodní plochy a moderní hřiště pro děti. Obdivovaným a rušným
korzem olomouckých parků je centrální
Rudolfova alej, přes sedm set metrů dlouhý
zelený bulvár protínající dnešní Smetanovy
sady, založený již v roce 1820 arcibiskupem Rudolfem Habsburským. Širokou
a pohodlnou cestu alejí lemují zajímavě řešené záhony, fontána i romantická
restaurace. Na letní terase posedíte u kávy
a zaposloucháte se do hudby promenádních koncertů, které v sezoně pravidelně
rozeznívají hudební altán.

Léto zaplní parky rodinnými pikniky, podzimní
barvy odhalí utajená zákoutí, v zasněžených
alejích je krásné zimní toulání pod světlem
lamp. Na jaře se sady rozzáří pestrými
barvami tisíců tulipánů a vzduch omamně
provoní květy magnólií a jasmínu. Parky
propojují vysoké mostní lávky, ze kterých je
krásný výhled do zeleně.

Parky kolem historického centra – Bezručovy sady
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In summer the parks provide a venue
for family picnics, autumn colours reveal
hidden corners, and in winter the snowcovered boulevards provide for romantic
winter walks by lamplight. In spring the
parks shine with the bright colours of thousands of tulips and there is an intoxicating
aroma of magnolia and jasmine. The parks
are connected by high footbridges, providing a superb view of the greenery.

VEČERY
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From the stone monuments and bustling
streets of the town, it is only a few steps
to the shade of trees and ﬂood of brightly
coloured flowers, accompanied by the
sound of birdsong. The three expansive
parks encircling the historical town centre
since the 19th century offer grass areas

for relaxation, interwoven with a network
of kilometres of paths for jogging, cycling
or in-line skating. The diverse species of
trees, flowers and bushes alternate with
lakes or rivers and a modern playground
for children. A popular and busy artery of
the Olomouc parks is the central Rudolf
boulevard, over seven hundred metres
long, through today’s Smetana park, established by the Habsburg archbishop Rudolf
in 1820. This wide and comfortable path is
lined with attractively arranged ﬂowerbeds,
a fountain and a romantic restaurant. On
the summer terrace you can sit and enjoy
a coffee and listen to the music played at
promenade concerts, which are played
regularly in season in the bandstand opposite the restaurant.

RHAPSODY
IN GREEN

Olomouc is a pearl surrounded by
greenery thanks to its unique ring of
superb municipal parks surrounding
the historical centre. The towering
trees, magnolia blossoms, tranquil
shaded corners or nearby ﬂoodplain
forests, interwoven with serpentine
tributaries of the river Morava, play
out a true “symphony in green”.
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Parks around the historical center – Bezruč Park
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Ve Smetanových sadech, největším z městských parků, si lze
mimo jiné skvěle odpočinout u velkého jezírka s vodotryskem
nebo procházkou mezi mohutnými kaktusy, exotickými palmami
a překrásnými orchidejemi ve sbírkových sklenících. Třikrát do
roka ožívají Smetanovy sady slavnou květinovou výstavou Flora,
která zaplní olomoucké výstaviště a přivábí do „města květin“
desetitisíce návštěvníků.

Podél vysokých městských hradeb se lze procházet v působivých Bezručových sadech, které nadchnou romantiky i milovníky
historie. Skýtají malebná místa pro zamilované a nabízí i výjimečné pohledy na architektonické dominanty města. K nim vedou
z parku tajemné průchody a starobylá kamenná schodiště. Tiše
tekoucí rameno řeky Moravy lemují na jaře tisíce krokusů, dotvářejících magickou krásu celého parku. V letních dnech se klidná
voda občas zvlní pod pádly projíždějících raftů. Kvetoucí krásu
lze obdivovat v sousední botanické zahradě, tamní rozárium
okouzlí růžovými keři.

Flora Olomouc
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In Smetana park, the largest of the municipal parks, it is possible to relax by a large lake with a fountain or take a walk
amongst huge cactuses, exotic palms and beautiful orchids in
the greenhouses. Three times a year Smetana park hosts the
famous ﬂower exhibition Flora, which ﬁlls the Olomouc exhibition
centre and attracts tens of thousands of visitors to the “city of
ﬂowers”.

It is possible to walk around the imposing city walls in the attractive Bezruč park, which offers a romantic location for lovers of
history. The park offers picturesque and secluded locations and
provides exceptional views of the dominant architectural features
of the town, to which the park is connected by hidden passages
and an old stone staircase. In spring the silently ﬂowing tributary
of the river Morava is lined by thousands of crocuses, adding
to the magical beauty of the park. On summer days the tranquil
waters are occasionally disturbed by rafts. Next to the park visitors can admire the superb rosary in the botanical garden.

RHAPSODY
IN GREEN
VEČERY
S KULTUROU
PARTY
LIFE

Flora Olomouc
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Osvěžující porci zelené přírody poskytuje
zoologická zahrada na Svatém Kopečku,
ponořená do klidu původního lesa a skrytá v kopcích nad městem. Okolní hvozdy
vystupující nad hanáckou rovinu jsou jako
stvořeny k celodenním procházkám a odměnou je i výhled do širokého okolí.

Vyhledávaným místem k oddychu u vody je
přírodní koupaliště Poděbrady zasazené do
rovinaté hanácké krajiny na okraji chráněné
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kde

3

při procházce můžete objevit i ohlodané
kmeny s nezaměnitelnými stopami bobřích
zubů. Kouzelné i divoké přírodní scenerie
a lužní lesy okolo přirozeně meandrující
řeky Moravy s koberci sněženek, konvalinek
a vzácných druhů rostlin jsou nevšedním
místem k vycházkám i cyklovýletům. Vstupní
branou do Litovelského Pomoraví je ekologické centrum Sluňákov, v jehož okolí
vzniká ojedinělý přírodní areál poznání, her
a zábavy, využívané pro školní vzdělávací
programy s tematikou ochrany životního
prostředí.

Každé roční období i každá denní doba
město jedinečným způsobem proměňuje,
harmonie starobylé architektury s okolní
přírodou však přetrvává. A není nic jednoduššího, než z hektického ruchu velkoměsta
během chvilky uniknout do konejšivé náruče zeleně.
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The city is uniquely transformed every season of the year and each time of the day,
but the harmony of the town’s architecture
with the surrounding landscape remains.
And there is nothing simpler than escaping
from the hectic bustle of the city into the
soothing arms of nature.

VEČERY
S KULTUROU

A popular destination for relaxing by the
water is Poděbrady lake, embedded in the
flat Haná landscape on the edge of the
protected landscape area of Litovelské

Pomoraví, where you can also discover tree
trunks characteristically gnawed by beavers. The magical and wild natural scenery
and the ﬂoodplain forests around the naturally meandering river Morava, with a carpet
of snowdrops, lilies of the valley and rare
types of plants provide an ideal location
for walks and cycling trips. The gateway to
the protected landscape area of Litovelské
Pomoraví is the Sluňákov ecological centre,
housing a unique natural complex offering
games and entertainment, which is used
for school educational programmes on the
theme of environmental protection.

RHAPSODY
IN GREEN

A refreshing portion of greenery is provided
by the zoological garden on Holy Hill, submerged in the calm of the original forest
and hidden in the hills above the town.
The surrounding forests towering over the
Haná plain provide a superb location for
day-long walks and an excellent view of the
surrounding region.

PARTY
LIFE

4

MÍSTO PRO
VÁŠ BYZNYS

Litovelské Pomoraví

CULTURAL
EVENINGS

VEČERY
S KULTUROU

PARTY
LIFE

MÍSTO PRO
VÁŠ BYZNYS

Olomouc

... večery s kulturou

48

CZE

VEČERY S KULTUROU
Živá zábava v atraktivních kulisách
historického města, jarmarky, hudební, ﬁlmové i taneční festivaly, zajímavá
muzea, galerie a divadla, baletní scéna, koncerty klasické i moderní hudby.
V Olomouci si každý může vybrat
nejeden důvod, proč se zdržet déle.

Mnohé z toho nejzajímavějšího zažijete
v oživlých ulicích během kulturního léta, při
koncertech na náměstí, městských tradičních
oslavách nebo vánočních trzích provoněných
skořicí, punčem a svařeným vínem.

Jarní Olomouc každoročně ožívá
Ekologickými dny, které vrcholí velkým
prvomájovým ekojarmarkem na náměstí
s koncerty kapel pod širým nebem. Téma
ekologie je základem besed s odborníky,
školních programů, výstav i organizovaných výletů za přírodou. Zajímavé projekce

servíruje na ﬁlmové plátno prestižní mezinárodní festival populárně-vědeckých
a dokumentárních pořadů Academia Film
Olomouc. Atraktivní vystoupení předních
scén i alternativních souborů z Česka
i zahraničí přináší program květnového
festivalu Divadelní Flora a milovníci tónů
klasické hudby budou potěšeni z celé plejády koncertů Dvořákovy Olomouce. Sbory
z nejrůznějších koutů světa slaví Svátky
písní právě v Olomouci díky jedinečné
akustice a inspirativní atmosféře zdejších
kostelů a koncertních sálů.

Pestrou směs zábavy, historických tradic,
kulinářských lahůdek i nejrůznějších soutěží
každoročně nabízí třídenní červnové Svátky
města. Průvod v dobových kostýmech ke
cti jeho patronky svaté Pavlíny, řemeslný
jarmark, rekonstrukce dávných bitev, koncerty historické i současné muziky lákají do
centra Olomouce zástupy dětí a dospělých.

Součástí městských oslav je i jedinečná přehlídka Gastro.ol, nabízející přímo na hlavním
olomouckém náměstí dobroty a speciality
od šéfkuchařů místních restaurací. Termínu
oslav se přizpůsobuje největší sportovní
událost, na kterou čekají všichni vyznavači
dlouhých tratí. Olomoucký půlmaraton je
mezinárodním závodem, na jehož startu
stojí špičkoví afričtí vytrvalci, české běžecké
hvězdy i zástupy rekreačních sportovců, kteří
s výstřelem startovní pistole vybíhají do ulic
mezi historické domy a do zelených parků.
Při pěkném počasí neopakovatelný zážitek
pro sportovce i všechny, kteří se nechají
strhnout napínavou atmosférou.

Velkým a hojně navštěvovaným tahákem je
olomoucký Beerfest, oblíbená několikadenní přehlídka desítek pivovarů, které dávají
návštěvníkovi ochutnat z druhů piv známých
i méně známých značek. Během těchto

Večer na Horním náměstí
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Evening on the Upper Square
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A diverse mixture of entertainment, historical traditions, culinary delicacies and
various competitions is on offer each year
during the three day City Festival in June.

VEČERY
S KULTUROU

In spring each year Olomouc hosts the
Ecological Days, which culminate in an
ecological market on 1 May on the Upper
Square with open air concerts. The theme of

A procession in period costumes in honour of St Pauline, the patron of Olomouc,
a crafts fair, a re-enactment of battles and
concerts of historical and contemporary
music attract crowds of adults and children
alike to the town centre. The celebrations
also include the unique “Gastro.ol” exhibition, offering specialities from chefs of
local restaurants on the Upper Square.
The celebrations are arranged in order to
coincide with the largest sporting event for
all long-distance running enthusiasts. The
Olomouc half-marathon is an international
race featuring top-level African athletes,
Czech running stars as well as hordes of
recreational sportspeople, running over
a course between the historical burgher
houses and parks. In ﬁne weather this is
an unrepeatable experience for the competitors and all those who wish to enjoy the
thrilling atmosphere.

CULTURAL
EVENINGS

Many of the most interesting events can
be enjoyed outside in the streets during
the Summer of Culture in Olomouc, at
concerts on the square, traditional city
celebrations or the Christmas markets,
accompanied with the aroma of cinnamon
and mulled wine.

ecology is the basis for public discussions
with experts, school programmes, exhibitions and organised trips into the country.
Interesting projections are presented at the
prestigious international festival of popular
scientiﬁc and documentary ﬁlms Academia
Film Olomouc. The May festival Theatre
Flora presents a programme of attractive
productions by leading and alternative theatre groups from the Czech Republic and
abroad, whilst lovers of classical music can
enjoy a whole array of concerts during the
Dvořák’s Olomouc festival. Ensembles from
all over the world perform at the Festival of
Songs in Olomouc thanks to the unique
acoustics and inspirational atmosphere of
Olomouc’s churches and concert halls.

Live entertainment in the attractive
setting of the historical town, crafts
markets, musical, ﬁlm and dance festivals, interesting museums, galleries
and theatres, ballet performances,
concerts of classic and modern music.
In Olomouc all visitors can ﬁnd several reasons for extending their stay.
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pivních slavností jsou odehrány i desítky koncertů skvělých
hudebních skupin.

Prázdninové slunečné dny rozpálí vášnivý festival ﬂamenca se
španělskou ﬁestou v okolí radnice, letní podvečery pak osvěží
Olomoucké kulturní léto atraktivně namíchanou směsicí hudby,
zajímavých představení a výstav. V místních parcích si i kolemjdoucí mohou užít pravidelné promenádní koncerty.

Lahůdkou pro fanoušky vojenské historie a řízných pochodů je
zářijová Oslava maršála Radeckého, slavného vojevůdce, který velel olomoucké pevnosti počátkem devatenáctého století.
Přehlídce současných armádních hudeb ze zemí bývalé rakousko-uherské monarchie vždy přihlíží v historické uniformě i sám
maršál Radecký, nechybí vojáci v dobových kostýmech nebo
zástupy krásných mažoretek.

Výjimečně kouzelnou atmosférou město pravidelně rozzáří olomoucké Vánoční trhy, kterými po celý advent ožívají denně obě
hlavní olomoucká náměstí. Proslulé jsou velkým výběrem teplého
punče mnoha chutí i magickou krásou vánočně nasvíceného
centra se stovkou stánků s tradičními dobrotami, vánočními dekoracemi a dárky. To vše láká k zastavení, ochutnávání a přispívá
k emotivním srdečným setkáním s přáteli v předvánočním čase.
Součástí vánočního jarmarku v okolí radnice jsou také hudební
a divadelní představení pro malé i velké, vánoční dětský kolotoč či
koncerty známých umělců. V zimních měsících je část dlážděného
náměstí vyhrazena ledové aréně pod širým nebem. Školní třídy si
užívají netradiční hodiny tělocviku, děti se učí první krasobruslařské
krůčky a někteří se prostě jen rádi dívají na ladné pohyby bruslařů.
Kluziště se stalo oblíbeným cílem zimních odpoledních procházek
mnohých rodin a romantickou kulisou při nočním osvětlení.

Olomouc – historické kulturní centrum Moravy, sídlo Moravského
divadla a věhlasné Moravské filharmonie, má rozhodně co
nabídnout milovníkům klasického umění při nejrůznějších příležitostech. Mezinárodní varhanní festival na podzim rozezní největší
středoevropské varhany v gotickém chrámu sv. Mořice působivými skladbami v podání špičkových interpretů. Jako pocta
světoznámému hudebnímu skladateli Antonínu Dvořákovi, který
v Olomouci často umělecky působil, je věnován jarní hudební

Barokní opera
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Another large and well attended event is the Olomouc Beerfest,
a popular several-day event presenting dozens of breweries,
offering visitors a taste of beers of large and lesser-known
breweries. This beer festival also features dozens of concerts by
excellent music groups.

The summer holiday period is brought alive by a ﬂamenco festival with a Spanish ﬁesta in the area of the town hall, whilst
summer evenings during the Summer of Culture in Olomouc
offer an attractive blend of music, interesting presentations and
exhibitions. In the local parks the passersby can enjoy regular
promenade concerts.

An ideal event for fans of military history and marching bands is
the September Commemoration of Marshal Radetzky, the distinguished military leader who commanded the Olomouc garrison
at the beginning of the nineteenth century. The presentation of
contemporary military music from the countries of the former
Austro-Hungarian empire always features its own “Marshal
Radetzky” dressed in military uniform, as well as soldiers in
period costumes and columns of majorettes.

CULTURAL
EVENINGS
VEČERY
S KULTUROU
PARTY
LIFE

An especially magical atmosphere surrounds the town every year
during the Olomouc Christmas markets, which are open every day
throughout advent on the main square. The markets are renowned
for their wide selection of hot punch and the magical beauty of the
illuminated town centre with a hundred stands selling traditional
delicacies, Christmas decorations and gifts. All of this entices
those passing through to stop off and enjoy the pre-Christmas
atmosphere with friends. The Christmas markets around the town
hall also feature musical and theatre presentations for children and
adults alike, a roundabout for children and concerts by famous
artists. In winter part of the square is reserved for an open air ice
rink. Classes of schoolchildren can enjoy innovative physical education lessons, young children can learn to skate for the ﬁrst time
whilst others can simply relax and watch. The ice rink has become
a popular destination on afternoon winter walks for families and
provides a romantic backdrop when illuminated at night.

Olomouc – the historical and cultural centre of Moravia, home
to the Moravian Theatre and Moravian Philharmonic, has plenty

Baroque opera
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Oslava maršála Radeckého | Marshal Radetzky Commemoration
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cyklus koncertů Dvořákova Olomouc.
Originální přehlídkou pozoruhodných
hudebních děl 17. a 18. století, znějících
z dobových nástrojů, je festival Baroko,
odkazující na období, které zanechalo ve
městě nepřehlédnutelné kulturní bohatství.
Další festivaly jsou šité na míru milovníkům
duchovní hudby nebo třeba jazzu.

Pestré je i dění na divadelním jevišti: velké Moravské divadlo s klasickou
i moderní činohrou, slavnou baletní scénou i kvalitní operou, multižánrové divadlo
mladých Tramtarie, nevšední divadelní,
taneční i hudební program Divadla Konvikt
či komorní vystoupení umělců v Divadle
hudby.

3

A olomoucká muzea? Muzeum moderního
umění plní sály pozoruhodnými projekty
z tvorby posledních století i výstavami slavných jmen. Odvážně pojaté Arcidiecézní
muzeum překvapí množstvím a nádherou
uměleckých skvostů z dlouhých duchovních
dějin Moravy i sbírek biskupů a arcibiskupů od dob raného středověku. Rozlehlá
expozice tohoto muzea, jediného svého
druhu v Česku, je navíc umístěna ve zcela
unikátních prostorách v sousedství katedrály sv. Václava. Ve zrekonstruovaných
budovách propojuje originálním a působivým způsobem původní historické slohy se
současnými materiály a estetikou. Obě zmíněná umělecká muzea potěší zavedenou
tradicí: každou středu a neděli lze vstoupit
a shlédnout jejich sbírky zcela zdarma.

Moderní a interaktivní expozice o přírodě
i dějinách města otevírá návštěvníkům
Vlastivědné muzeum, k vidění je tam i neobvyklý unikát: původní, přes dva tisíce let
staré plavidlo vydlabané z jednoho kusu
kmene pocházející z doby, kdy na Moravě
žili Keltové. Novodobějšími dopravními
prostředky s nablýskanou karoserií se zase
můžete kochat v olomoucké VETERAN
ARENĚ s více než stovkou exponátů historických vozů. Muzeum nadchne pečlivě
zrenovovanými automobily i motocykly převážně československé předválečné výroby,
kterým dominuje ojedinělá kolekce značky
Tatra. Galerie pro obdivovatele umění na
plátně a stylová kavárna k odpočinku jsou
příjemným doplněním tohoto největšího
soukromého muzea veteránů v Česku.
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And the Olomouc museums? The Museum
of Modern Art boasts projects from the
last centuries and exhibitions of famous
names. The boldly conceived Archdiocesan
Museum impresses with artistic jewels from
the ecclesiastical history of Moravia, and collections from bishops and archbishops from
the early Middle Ages onwards. The exhibition of this museum, singular in the Czech
Republic, is situated in unique premises
neighbouring St Wenceslas Cathedral. In
reconstructed buildings it connects the
original historical styles with contemporary
materials and aesthetics in an original manner. Both of these museums have the added
advantage of offering admission free of
charge every Wednesday and Sunday.

A modern and interactive exhibition of the
nature and history of the town is open to
visitors in the Regional Museum, which
boasts a unique exhibit: a sailing vessel
over two thousand years old, hollowed out
of a single piece of tree trunk from the era
when Moravia was inhabited by the Celts.
More modern means of transport can be
admired in Olomouc’s VETERAN ARENA,
with more than one hundred vintage
vehicles. The museum impresses visitors
with its restored cars and motorcycles,
predominantly of Czechoslovak pre-war
production, dominated by a unique collection of the Tatra make of car. A gallery for
art enthusiasts and a café for relaxation and
refreshment provide a pleasant accompaniment to this, the largest private museum
of classic cars in the Czech Republic.

VEČERY
S KULTUROU

Olomouc also offers a wide selection of
theatre performances: the Moravian Theatre
with classic and modern plays, ballet stage
and opera, the youthful Tramtarie Theatre,
the innovative theatre, dance and musical

programme of the Konvikt Theatre or smaller
appearances of artists in the Music Theatre.

CULTURAL
EVENINGS

to offer lovers of classical art on all kinds of
occasions. The international organ festival
features performances on the largest organ
in Central Europe in the gothic church of St
Maurice, with compositions performed by
leading artists. The spring cycle of concerts
Dvořák’s Olomouc is held here in honour of
the world famous composer Antonín Dvořák,
who frequently worked here in Olomouc. The
Baroque festival presents an original selection of remarkable musical works from the
17th and 18th centuries performed on instruments of the time. Other festivals are tailor
made for lovers of spiritual music or jazz.

PARTY
LIFE
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Zapadající slunce dává panoramatu Olomouce kouzelnou atmosféru.
Příroda v parku, úzké uličky s kamenným dlážděním i letní terasy jsou
romantickými místy s jedinečnou
náladou. Chcete-li ji vnímat, zhluboka
se nadechněte a můžete začít přemýšlet, co s počínajícím večerem.

Inspirací Vám bude spousta hudebních
klubů, diskoték, studentských kaváren,
hospůdek, pozoruhodných festivalů, netradičních představení i sportovišť – Olomouc
je živé město plné mladých lidí, kteří dodávají nočnímu životu energii. Jen na starobylé
Univerzitě Palackého jich studuje přes dvacet tisíc a potkáte je všude ve městě.
Univerzita byla založena v roce 1573 jako

první vysoké učení na Moravě a po pražské
univerzitě je druhou nejstarší u nás. I díky
studentům nabízí Olomouc lákavý a rafinovaný koktejl zábavy, sportovních aktivit
a zajímavých míst k setkávání či poznání
nových přátel, jehož ochutnávání vystačí
klidně i na několik dnů a nocí.

Rušným a originálním centrem olomouckého nočního života jen kousek od hlavního
náměstí je prostor bývalých Vodních kasáren. Ve zrekonstruovaném opevnění z dob
císařovny Marie Terezie a v jeho blízkém
okolí najdete mnoho nejrůznějších hospůdek, restaurací, barů, diskoték a klubů,
kde si každý může vybrat podle svého
gusta. Pestrá nabídka k zahnání žízně či
hladu v podobě tradiční kuchyně, italské

pizzerie, voňavých lahůdek z grilu, orientálních nepálských nebo židovských specialit
nejlépe chutná s osvěžujícími víny zdejší
vinotéky nebo některým z českých či světových piv. Vyhlášené plzeňské se točí ve
stylové restauraci, jiní ocení olomoucký
originál z malého hostinského pivovaru.
V centru města si ale skvěle pochutnají
i vegetariánští labužníci, kterým lze doporučit například populární „zelenou“ jídelnu či
bezmasé speciality indické restaurace.

Atraktivní bary – noční zábava | Attractive bars – night entertainment
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The sunset brings a magical atmosphere to the panorama of Olomouc.
The green parks, narrow cobbled
streets and summer terraces provide
romantic locations with a unique
mood. To sample this, breathe in
deeply and you can begin to consider what to do with the approaching
evening.

everywhere in the town. The university was
established in 1573 as the ﬁrst in Moravia,
and after Charles University in Prague is
the second oldest in the country. Thanks
to the large student population Olomouc
offers an attractive and reﬁned cocktail of
entertainment, sports activities and interesting locations for meeting or making
new friends.

You can find inspiration in an array of
music clubs, discos, student cafés, pubs,
remarkable festivals, innovative presentations and sports grounds – Olomouc is
a lively town full of young people, who
bring energy to the local nightlife. Over
twenty thousand students attend the medieval Palacký University and can be seen

A busy and original centre of Olomouc
nightlife is located only a few steps from
the main square in the area of the former
barracks by the moat. In the reconstructed
fortiﬁcations from the era of Empress Marie
Theresa and its close surroundings you can
ﬁnd a diverse selection of pubs, restaurants,
bars, discos and clubs, offering something

for everyone. The diverse offer of refreshments in the form of traditional Czech
cuisine, Italian pizzerias, grilled delicacies,
oriental Nepalese or Jewish specialities is
best sampled together with ﬁne wines of
the local wine bars or with Czech or foreign
beer. World famous Pilsner beer is available on draught in period style restaurants,
whilst others favour original Olomouc beer
produced by a local in-house brewery.
The town centre also caters for vegetarian
gourmets, who can enjoy popular “green”
food or meatless specialities in the Indian
restaurant.

PARTY
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Beerfest – tradiční festival piva a hudby | Beerfest – traditional music and beer festival
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Chutné hudební lahůdky naživo pak servíruje v Olomouci desítka
zajímavých klubů. Užít si v nich lze dle libosti kvalitní jazz, blues,
folk, ostrý hip-hop i divoký rock, punk nebo metal. Na pódiích
vystupují nejen hvězdné kapely a umělci, ale také známá jména alternativních žánrů. Své příznivce mají i zdejší talentovaní
hudebníci. Poslouchat, tančit a bavit se naplno až do rána můžete v Olomouci na různých místech s žánrem, na který máte chuť.

V ulicích Olomouce narazíte i na několik svérázných podniků
s jedinečnou atmosférou, kde v ryzím a živém hospodském
prostředí hosty baví nadšení muzikanti i slavné undergroundové kapely a kde vám k pivu recitují své verše básníci nebo
vás pošimrá vůně vařícího se sladu z nablýskaných kotlů.
Pozoruhodným centrem studentského dění je Konvikt, působivě
zrekonstruovaná část barokního jezuitského komplexu s restaurací, nádvořím s vodotrysky i univerzitním uměleckým centrem
pravidelně ožívajícím divadelními, hudebními nebo filmovými
představeními.

A pokud si nevyberete z programu klubů, máte další desítky možností, jak s večery naložit. Ojedinělé a nezapomenutelné zážitky
skýtají festivaly, jako jsou jarní studentský Majáles nebo největší
tuzemský Beerfest, open-air akce vyhledávaná tisícovkami
návštěvníků. Tento pivní festival představuje přehlídku desítek
pivovarů a je oblíbenou slavností jídla a pití s řadou koncertů zajímavých kapel zvučných jmen české i slovenské scény. Olomouc
je lákavým místem i pro vyznavače alternativních žánrů a netradičního umění. Kromě stálých malých scén během roku ožívá
i pestrou řadou různých přehlídek ﬁlmů, divadel, hudby a pouličních performancí, které běžně nezažijete. Fanoušky ﬁlmového
umění příjemně potěší artové kino Metropol s vlastní kavárnou
a babysittingem během promítání. Přírodní amﬁteátry, zaplněná

Živá klubová scéna
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Live musical experiences are offered in several interesting clubs
in Olomouc. Depending on your mood and taste you can sample
quality jazz, blues, folk, hip hop or hard rock, punk or metal. Not
only leading groups and artists appear on the local stages, but
also those representing alternative genres. Talented musicians
have a wide fan base here. You can listen, dance and enjoy yourselves to the full in Olomouc until the morning hours in various
locations depending on your preferred choice of genre.

In the streets of Olomouc you can also encounter several
distinctive venues with a unique atmosphere, where guests
are entertained by enthusiastic musicians and celebrated
underground groups in a lively pub environment, where you
can listen to poets recite their verse whilst enjoying a beer,
accompanied by the aroma of malt from the shiny tanks of the
brewery. An impressive centre of student life is the Konvikt
building, a tastefully reconstructed part of a baroque Jesuit
complex with a restaurant, courtyard with a water feature and
a university arts centre which regularly hosts theatre, music or
ﬁlm presentations.

And if you don’t decide in favour of a club, you have dozens
more opportunities for how to spend your evening. Unique and
unforgettable experiences are provided by festivals such as the
May student festival or the largest Beerfest in the country, an
open-air event attended by thousands of visitors. This beer festival presents dozens of breweries and is a popular celebration
of food and drink, accompanied by an array of concerts by well
known groups from the Czech and Slovak scene. Olomouc is an
attractive location for fans of alternative genres and avant-garde
art. In addition to permanent small stages, during the course of
the year the town boasts a diverse range of festivals of ﬁlm, theatre, music and street performances. Fans of ﬁlm art are catered
for by the art cinema Metropol with its own café and babysitting
service. Natural amphitheatres, packed squares or seemingly

PARTY
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Lively club scene
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náměstí či zdánlivě rozespalé parky několikrát do roka ožívají kulturními akcemi, na
kterých je vždy možné ochutnat regionální
speciality k jídlu i pití.

Ve městě se najdou i adrenalinové příležitosti s nutnou dávkou svižného pohybu.
V sousedství fotbalového Androva stadionu
vyrostlo moderní sportovní centrum a o pár
stovek metrů dál čekají ve výškách provazové žebříky, lávky a uchycená lana tvořící řadu
překážek různých náročností, jejichž jména
vám již sama o sobě zrychlí tep. Tarzanův
skok v osmimetrové výšce je vrcholem
odvahy pro ty nejzdatnější. Poklidnější, ale

4

zábavnou jízdou na raftu po řece Moravě
nebo jejím rameni poznáte město z neobvyklé perspektivy, na in-line bruslích se zase
dosyta vydovádíte na kvalitních cestách
v olomouckých parcích či na speciálních
stezkách včetně tříkilometrového okruhu
mezi loukami za městem.

Neodolatelnou adrenalinovou výzvou je
bezpochyby space-bowl v olomouckém
aquaparku. V moderním vnitřním i venkovním areálu si užijete den v prostředí plném
vodních radovánek a divokých atrakcí.
Dávku sportovního plavání a pořádný trénink vám umožní plavecký bazén v centru

města, kde je k dispozici skokanský můstek a dlouhá „padesátka“. Cyklopůjčovny
najdete v centru nebo na vlakovém nádraží
– opustit městský asfalt a pořádně se opřít
do pedálů v okolní rovinaté krajině tak může
skutečně každý.
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sleepy parks are brought to life several
times a year by cultural events, at which
regional gastronomic specialities and beverages are always on offer.

Olomouc also provides opportunities for
adrenalin sports. Next to the Andrův football stadium is a modern sports centre, and
a few hundred metres further is a network
of rope ladders, footbridges and ropes,
forming a range of obstacles of varying
difficulty, whose names themselves are
enough to get the pulse racing. A Tarzan
leap from a height of eight metres is the ultimate test of bravery for the most proﬁcient.

A calmer but entertaining raft trip along the
river Morava or one of its tributaries provides an unusual sightseeing experience,
whilst you can enjoy in-line skating to the
full on special paths in the Olomouc parks,
including a three-kilometre circuit between
the ﬁelds beyond the town.

at the swimming baths in the town centre,
which also has a diving board. Bicycle hire
outlets are open in the town centre or at the
railway station, giving everyone a chance to
get away from the city asphalt and let loose
in the surrounding flat landscape, which
provides ideal opportunities for cycling.

Undoubtedly one of Olomouc’s irresistible
adrenalin challenges is the space-bowl
in the Olomouc aqua park. Here you can
enjoy a day in an environment full of water
attractions in a modern indoor and outdoor
complex. Meanwhile you can train and
swim for sport in the ﬁfty-metre long pool
PARTY
LIFE
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64

CZE

MÍSTO PRO VÁŠ BYZNYS
Bez nadsázky lze říci, že Olomouc je
svou polohou ideálním průsečíkem
hlavních center střední Evropy. Do
Prahy, Vídně, Bratislavy či Krakova je
to z ní totiž prakticky stejně daleko.

V nádherných kulisách starobylých domů
a ulic, obklopených svěží zelení, se dají
domluvit nejen zajímavé kontrakty, ale i strávit příjemný čas s obchodními partnery či se
odreagovat po náročném dni.

Dávné historické sídlo, které se rychle mění
a roste v prosperující a moderní centrum
celého regionu. Výborné dopravní spojení,
ideální poloha uprostřed Moravy i Evropy,
kongresové prostory, komfortní hotely,
široká nabídka služeb a relaxace. Ale i špičková výzkumná centra a obrovský potenciál
schopných a vzdělaných lidí – Olomouc
je prostě skvělým místem i pro obchod
a podnikání.

Autem se do Olomouce dostanete pohodlně po rychlostních komunikacích či dálnicích
z několika směrů, nejbližší mezinárodní letiště v Brně i Ostravě jsou po dálnici snadno
dostupná za necelou hodinu cesty. Nechybí
ani vlakové spojení, Olomoucí procházejí
všechny hlavní železniční tratě. S hlavním
městem Česka má pravidelné propojení
rychlíky každou hodinu. Nejrychlejší spoje
mezi Prahou a Olomoucí zajišťují komfortní vlaky SuperCity Pendolino, které urazí
celou vzdálenost za pouhé dvě hodiny.

Dynamicky rostoucí Olomouc nabízí nejen
zajímavá místa a podmínky pro podnikatelské nápady, ale i potenciál téměř čtvrtmilionu
obyvatel města a jeho nejbližšího okolí.
Spousta špičkových odborníků, kvaliﬁkovaná pracovní síla a univerzitní výzkumná
centra jsou jednou z místních předností,
poskytující jedinečné zázemí i pro investice
do nejmodernějších technologií.

Skvělá a pohodlná dopravní dostupnost

1
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A PLACE FOR YOUR BUSINESS
With the superb backdrop of the burgher
houses and narrow streets, surrounded by
pleasant parks, it is possible to negotiate
not only lucrative business opportunities
but also to relax with business partners
after a demanding day.

An ancient historical seat which is quickly
transforming and growing into a modern
centre of the entire region. Excellent transport connections, an ideal location at the
heart of Moravia and Europe, congress
halls, comfortable hotels, a wide range of
services and leisure opportunities. And
additionally a leading research centre with
immense potential, built on capable and
educated people – Olomouc is simply
an excellent location for business and
commerce.

Olomouc can be reached easily by car on
high speed routes or motorways from several directions, with the closest airports in
Brno and Ostrava less than an hour away
on the motorway. Olomouc is also well
connected by train, with all the main routes
going through the town and high speed
services to the capital every hour. The
fastest connections between Prague and
Olomouc are by the comfortable SuperCity
Pendolino trains, which cover the distance
in a mere two hours.

Excellent and convenient accessibility

MÍSTO PRO
VÁŠ BYZNYS

1

Dynamically growing Olomouc offers not
only attractive locations and conditions
for business ideas, but the potential of
a population of almost a quarter of a million
in the town and its immediate surrounding
area. An array of top experts, a qualiﬁed
workforce and university research centres
represent local advantages which provide
a unique base for investment in the latest
technologies.

A PLACE FOR
YOUR BUSINESS

It can be said without exaggeration
that due to its location Olomouc is
an ideal intersection of the main
centres of Central Europe. It is practically equidistant from Prague, Vienna,
Bratislava or Krakow.
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Olomouc je oblíbenou a perspektivní destinací pro kongresový
a incentivní cestovní ruch. Konferenční prostory s moderním
vybavením nabízí speciální kongresová a školicí centra i řada
zdejších hotelů. Zázemí zde naleznou organizátoři velkých
mezinárodních setkání i komornějších odborných seminářů či
obchodních jednání. Samozřejmostí je catering s originálními
regionálními lahůdkami. Obchodní jednání může zpestřit výběr
tradičních specialit ve stylové hospůdce v centru města nebo
gurmánský zážitek v moderní hotelové restauraci.

Kongresové zázemí pro více než 1 000 osob – NH Olomouc Congress

2
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Olomouc is a popular and upcoming destination for congresses
and innovative tourism. Conference halls with modern facilities
are available in special congress and training centres also in
a range of city hotels. Organisers of large international conferences or smaller professional seminars or business negotiations
will ﬁnd suitable facilities here. Catering is naturally available,
with original regional delicacies. Business meetings can be
spiced up by a selection of traditional specialities in a periodstyle pub in the town centre, or a gourmet experience in
a modern hotel restaurant.

A PLACE FOR
YOUR BUSINESS

Congress facilities for more than 1,000 people – NH Olomouc Congress

MÍSTO PRO
VÁŠ BYZNYS
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Přírodovědecká fakulta UP | Palacký University, Faculty of Science
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Rozmanité jsou i možnosti ubytování, od
útulných penzionů v historickém centru
až po čtyřhvězdičkové hotely se stovkami
lůžek, včetně poboček zavedených mezinárodních řetězců. Olomoucké hotely rozšiřují
svou nabídku o lázeňskou relaxaci i aktivní
odpočinek, ke kterému je předurčena
i multifunkční sportovní hala s veškerým
komfortem pro wellness i ﬁtness.

3

Je mnoho způsobů, jak v Olomouci nabrat
síly po pracovním jednání. Povznášející
procházkou historickým centrem, osvěžením v zeleni městských parků nebo
oblíbeným golfem. V nedaleké Vésce,
10 kilometrů od Olomouce, najdou milovníci golfu mistrovské osmnáctijamkové
a veřejné devítijamkové hřiště zasazené do
krásného areálu spolu s tréninkovými plochami, klubovnou a restaurací.

Ať už přijedete do Olomouce na jednodenní obchodní schůzku nebo zde plánujete
velké ﬁremní setkání, u nás najdete vše, co
k úspěchu potřebujete.
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The town also offers diverse possibilities for accommodation, from cosy guest
houses in the historical centre to four star
hotels with hundreds of bedrooms, including branches of established international
hotel chains. Olomouc hotels extend their
offer with spa relaxation and active leisure
pursuits in a multi-purpose sports hall with
every comfort for wellness and ﬁtness.

Olomouc provides several opportunities
for recuperation after a business meeting,
whether on an enchanting walk through the
historical centre, relaxation in the municipal
parks or a game of golf. In nearby Véska,
10 kilometres from Olomouc, golf lovers
can ﬁnd a professional eighteen-hole tournament course and a publicly accessible
nine-hole course set in a superb complex,
together with training areas, a club house
and restaurant.

Whether you come to Olomouc for a oneday business meeting or plan a large
company congress here, you will ﬁnd everything you need to ensure your success.

A PLACE FOR
YOUR BUSINESS
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Regionální centrum Olomouc | Regional Centre Olomouc
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LEDEN – KVĚTEN
OLOMOUCKÉ JAZZOVÉ DNY | jarní etapa
jazzových koncertů
BŘEZEN
JEDEN SVĚT | mezinárodní festival ﬁlmových
dokumentů
MUSICA RELIGIOSA | festival církevní
a duchovní hudby
DUBEN
FLORA OLOMOUC | jarní etapa mezinárodní
zahradnické výstavy
ACADEMIA FILM OLOMOUC | festival
vědecko-populárních ﬁlmů
EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC
KVĚTEN
EKOJARMARK | jarmark s koncerty, divadlem,
výstavami a rodinným programem
DIVADELNÍ FLORA | mezinárodní divadelní
festival
KVĚTEN – ČERVEN
DVOŘÁKOVA OLOMOUC | festival klasické
hudby
BEERFEST OLOMOUC | Český pivní festival

TIPY Z KALENDÁŘE
ČERVEN
SVÁTKY PÍSNÍ | mezinárodní festival pěveckých
sborů
OLOMOUCKÝ 1/2MARATON | mezinárodní
sportovní událost
SVÁTKY MĚSTA | historické oslavy města
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
OSLAVA MARŠÁLA RADECKÉHO | oslavy
s přehlídkou vojenských hudeb
ZÁŘÍ
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
BAROKO | festival barokní hudby
PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY |
duchovní hudba v kostelech
ZÁŘÍ – PROSINEC
OLOMOUCKÉ JAZZOVÉ DNY | podzimní
etapa jazzových koncertů
ŘÍJEN
FLORA OLOMOUC | podzimní zahradnické
trhy
TÝDEN IMPROVIZACE | festival oživující
současným uměním městské periferie
LISTOPAD
VISEGRÁDSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL | jazzový
festival
PROSINEC
PŘEHLÍDKA ANIMOVANÉHO FILMU (PAF)
OLOMOUCKÉ VÁNOCE | tradiční vánoční
trhy v historickém centu města

Flora Olomouc
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TIPS FROM THE EVENTS CALENDAR
JANUARY – MAY
OLOMOUC JAZZ DAYS | spring phase of jazz
concerts
MARCH
ONE WORLD | international festival of
documentary ﬁlms
MUSICA RELIGIOSA | festival of spiritual
music
APRIL
FLORA OLOMOUC | spring phase of
international ﬂower exhibition
ACADEMIA FILM OLOMOUC | festival of
scientiﬁc – popular ﬁlms
OLOMOUC ECOLOGICAL DAYS
MAY
ECO FESTIVAL | Eco-Fair with concerts,
theatre, exhibitions and programs for families
THEATRE FLORA | international theatre festival
MAY – JUNE
DVOŘÁK’S OLOMOUC | festival of classical
music
BEERFEST OLOMOUC | Czech beer festival

2

Dny evropského dědictví | European Heritage Days

JUNE
FESTIVAL OF SONGS | international festival
of choirs
OLOMOUC HALF-MARATHON | international
sporting event
CITY FESTIVAL | historical celebrations of
town
JUNE – SEPTEMBER
ANIMATED CITY CENTRE | series of
promenade concerts
OLOMOUC SUMMER OF CULTURE |
presentation of music, theatre and exhibitions
AUGUST
COLORES FLAMENCOS OLOMOUC |
festival of Spanish culture
FLORA OLOMOUC | summer phase of
international ﬂower exhibition
MARSHAL RADETZKY COMMEMORATION |
celebrations with presentation of military music
SEPTEMBER
INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL |
presentation of organ music
EUROPEAN HERITAGE DAYS | open day of
monuments, lectures, exhibitions, craft fair and
cultural programme on the Upper Square

2

SEPTEMBER – OCTOBER
BAROQUE | festival of baroque music
FALL FESTIVAL OF SACRED MUSIC |
spiritual music in Olomouc churches
SEPTEMBER – DECEMBER
OLOMOUC JAZZ DAYS | autumn phase of
jazz concerts
OCTOBER
FLORA OLOMOUC | autumn ﬂower markets
WEEK OF IMPROVISATION | contemporary
art festival revitalizing the urban peripheries
NOVEMBER
VISEGRAD JAZZ FESTIVAL | jazz festival
DECEMBER
FESTIVAL OF ANIMATED FILM (PAF)
OLOMOUC CHRISTMAS | traditional
Christmas markets in the historical city centre

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC
Horní náměstí – podloubí radnice
tel.: 585 513 385, 585 513 392
Otevřeno denně 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.tourism.olomouc.eu

INFORMATION CENTRE OLOMOUC
Upper Square – Town Hall arcade
tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
Open daily 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.tourism.olomouc.eu
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