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DOVOLENÁ V OLOMOUCI
Vyberte si z pestré škály pobytových balíčků a vydejte se
do Olomouce za bohatou historií, odpočinkem i zážitky!
Zažijte v našem městě romantické chvíle na svatého Valentýna, letní večery s barokní operou či každoroční olomouckou
předvánoční atmosféru! A nezapomeňte, že do Olomouce
se jezdí také za dobrým jídlem, třeba na Olomoucký tvarůžkový festival! To vše za výhodnou cenu!
Celoroční nabídka pobytových balíčků:
www.olomouctravel.cz

MOJE OLOMOUC
Mobilní aplikace pro turisty, studenty a občany města.
Volně ke stažení pro systémy Android a iOS.
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VÍTEJTE V OLOMOUCI!
Olomouc, stotisícová metropole a šesté největší město
České republiky, leží přímo v srdci Moravy a v minulosti byla
jejím hlavním městem. V současnosti je sídlem starobylé
univerzity, arcibiskupství, filharmonie, mnoha muzeí, divadel
a klubů i dějištěm spousty zajímavých akcí a festivalů.
Olomouc po staletí patřila mezi významná sídla českého
království. Pestrá minulost v ní zanechala velkolepou kolekci historických skvostů, která z Olomouce činí po Praze
druhou největší památkovou rezervaci u nás.
Světovou raritou je původně středověký orloj na průčelí radnice, po 2. světové válce přetvořený v duchu socialistického
realismu. Dvaatřicet metrů vysoký sloup Nejsvětější Trojice –
památka UNESCO, šestice mistrovských barokních kašen
i okouzlující novodobá Arionova kašna, to jsou další unikáty
soustředěné v historickém centru města.
Kromě nespočtu památek na vás čekají také četné připomínky slavné vojenské historie bývalé olomoucké pevnosti.
Celé město obepíná prstenec předsunutých fortů, dochovaných do dnešní doby v téměř nepozměněné podobě.
V překrásných městských sadech naleznete také zbytky
středověkého opevnění města i Korunní pevnůstku, která je
živým centrem kultury.
V Olomouci rozhodně stojí za to se zdržet!

Víte, že…

…sloup Nejsvětější Trojice je od roku 2000 zapsán
na Seznamu UNESCO?
…dóm sv. Václava se může pochlubit nejvyšší kostelní věží
na Moravě a druhou nejvyšší věží v ČR? Jedna ze tří věží
katedrály, jižní věž, je vysoká 100,65 metrů.
…olomoucká radnice již více než 600 let slouží svému původnímu účelu?
…na Horním náměstí naproti orloje je umístěn bronzový model města, který nabízí pohled na historické jádro
Olomouce z ptačí perspektivy?
 Katedrála sv. Václava
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Praha
Ostrava
Olomouc
Brno

Moskva

Londýn

Berlín
Praha

Paříž

Vzdálenosti od vybraných evropských měst
Olomouc – Berlín (D) 628 km
		 – Bratislava (SK) 201km
		 – Brno (CZ) 78 km
		 – Budapešť (H) 398 km
		 – Londýn (GB) 1 546 km
		 – Moskva (RU) 1 730 km
		 – Ostrava (CZ) 99 km
		 – Paříž (F) 1 310 km
		 – Praha (CZ) 282 km
		 – Řím (I) 1 323 km
		 – Varšava (PL) 503 km
		 – Vídeň (A) 208 km

Vídeň

Varšava

Bratislava
Budapešť
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Základní informace o Olomouci
Počet obyvatel: přes 100 000
6. největší město v České republice

Geografie
Město Olomouc leží ve východní části České republiky
v nivě řeky Moravy.
Olomouc je metropolí úrodné nížiny Hané a správním centrem Olomouckého kraje.
Rozloha: 10 333 ha
Nadmořská výška středu města: 219 m n. m.
GPS souřadnice: 49.5937867N, 17.2512347E

Partnerská města
Olomouc má celkem dvanáct partnerských měst v Evropě
i zámoří a úspěšně s nimi rozvíjí spolupráci. Jsou to Antony
(Francie), Bratislava-Staré Mesto (Slovensko), Krakov
(Polsko), Kunming (Čína), Luzern (Švýcarsko), Makarska
(Chorvatsko), Nördlingen (Německo), Owensboro (USA),
Pécs (Maďarsko), Subotica (Srbsko), Tampere (Finsko),
Veenendaal (Nizozemí).

Olomouc – univerzitní město
Univerzita Palackého v Olomouci byla založena již v roce
1573 a je tak druhou nejstarší vysokou školou v České republice. Na jejích osmi fakultách studuje kolem 22 000 studentů.
Na olomouckém Horním náměstí se nachází UPoint – informační centrum UP, které je zároveň i reprezentační prodejnou, čítárnou a komunitním místem.

UPoint – informační centrum a obchod UP
Dům U Černého psa, Horní náměstí 12
www.upoint.upol.cz
tel.: +420 733 690 738
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Symbol města
Znak města Olomouce tvoří v modrém poli
stříbrno-červeně šachovaná moravská orlice se zlatou korunkou a zbrojí a s červeným
jazykem, provázená v rozích majuskulními
písmeny S P Q O. Jedná se o iniciálovou zkratku latinského
sousloví SENATUS POPULUSQUE OLOMUCENSIS,
v českém překladu senát a lid olomoucký.
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Jak se k nám dostanete?
Autem
Česká republika má poměrně kvalitní síť dálnic, díky níž se
můžete snadno dostat do Olomouce z hlavních destinací,
jako jsou Praha, Brno, Ostrava nebo Vídeň.
www.ceskedalnice.cz | www.dopravniinfo.cz

Vlakem
Olomouc je také důležitým železničním uzlem. Cestujícím
je k dispozici množství moderních vlaků, např. z Prahy se
do Olomouce rychle a komfortně přepravíte za pouhé dvě
hodiny. | www.idos.idnes.cz

Autobusem
Cestování autobusem je ve většině případů finančně méně
náročné. Informace o tuzemských i mezinárodních spojích
naleznete na www.idos.idnes.cz.

Letecky
Olomouc je dostupná také letecky, nejbližší letiště se nacházejí v Brně, Ostravě, Katovicích, Krakově, Vídni či Praze.
Ze všech těchto letišť se snadno dostanete do Olomouce
vlakem, autobusem či autem.
 Horní náměstí – radnice
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Historie města v kostce
 již od mladší doby kamenné místo dnešní Olomouce



















vybíráno pro zakládání vesnic, důležitá křižovatka cest,
doložen pobyt Římanů v Olomouci (dočasný tábor
římských legií z konce 2. st. n. l.);
už v raném středověku jedno z hlavních center Moravy,
knížecí sídlo;
v 11. století založeno biskupství, roku 1306 zde byl
zavražděn poslední český panovník mocného rodu
Přemyslovců (král Václav III.);
v roce 1573 založena univerzita (druhá nejstarší v českých zemích);
v období renesance výstavné sídliště se skvostnými paláci a snad až 10 tisíci obyvateli, hlavní město Moravy
(druhé největší město v českých zemích po Praze);
za třicetileté války ničivá okupace švédskými vojsky
(1642–1650), při obléhání město zcela pobořeno, naprostá většina obyvatel buď zahynula, nebo se z trosek
Olomouce odstěhovala;
v době baroka postavena řada unikátních monumentů,
budov a kostelů (sloup Nejsvětější Trojice, soubor šesti
barokních kašen, kostel sv. Michala…);
v roce 1767 jedenáctiletý W. A. Mozart v Olomouci
složil 6. symfonii F-dur;
v Olomouci se v roce 1848 ujal vlády v habsburské monarchii na následujících 68 let císař František Josef I.;
v 18. a 19. století významné vojenské centrum rakouské
monarchie, proměna města v barokní pevnost, poté
výstavba dalších kasáren a fortů – předsunutých pevnůstek opevnění;
za druhé světové války zahynulo v koncentračních táborech na 2 000 židovských obyvatel, po válce byla odsunuta naprostá většina obyvatel Olomouce německé
národnosti (před válkou třetina populace města);
po komunistickém převratu v roce 1948 úpadek významu Olomouce, zanedbávání historického dědictví,
budování panelových sídlišť;
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 po „sametové revoluci“ v roce 1989 postupná re-

konstrukce historického centra a památek, stavba
nových sportovišť, míst pro rekreaci, hotelů, dopravní
a turistické infrastruktury;
 v roce 2000 byl monumentální sloup Nejsvětější Trojice
zapsán na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO;
 nyní šesté největší město v ČR, centrum Olomouckého
kraje, sídlo Arcibiskupství olomouckého a Univerzity
Palackého v Olomouci.
 Olomouc, Horní náměstí, 1899

Víte, že…

…podle pověsti založil Olomouc římský císař Gaius Julius
Caesar?
Skupina římských vojáků vedená vojevůdcem Gaiem
Juliem Caesarem dorazila prý někdy kolem roku
57 př. n. l. ke skalnatému místu, dnešnímu Michalskému
návrší, odkud se jim naskytl překrásný pohled na rovinaté okolí s lužními lesy a kousky obdělané půdy.
Caesarovi se místo natolik zalíbilo, že je nechal vojensky opevnit. Místo bylo poté na jeho počest nazváno
Juliomontium (Juliův vrch). Etymologie českého pojmenování Olomouc je sporná, jeho odvozování od názvu
Juliomontium je pouze jednou z uvažovaných možností.

Olomouc do kapsy | naše město

16

Významné osobnosti spojené s Olomoucí
 Václav III . (1289–1306) – český, polský

a uherský král. 4. srpna 1306 byl tehdy šestnáctiletý panovník v kapitulním děkanství u bývalého Přemyslovského hradu zavražděn. Rod
Přemyslovců tak v Olomouci vymřel po meči.

 Sv. Jan Sarkander (1576–1620) – katolický

kněz, patron Moravy. V olomoucké věznici byl
roku 1620 mučen na skřipci kvůli zpovědnímu tajemství. Na následky mučení zemřel. Při
návštěvě papeže sv. Jana Pavla II. v Olomouci
v roce 1995 byl kanonizován.

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) –

hudební skladatel. V Olomouci pobýval hudební génius roku 1767 jako jedenáctiletý –
nejprve v dnešním Hauenschildově paláci,
poté v kapitulním děkanství, kde zkomponoval
6. symfonii F-dur.

 Marie-Joseph-Paul-Gilbert de La Fayette

(1757–1834) – slavný francouzský generál
byl 19. května 1794 uvězněn v olomouckých
tzv. Jezuitských kasárnách (dnešní budova
Správního archivu Armády ČR na náměstí
Republiky). Lafayettův nedobrovolný pobyt
v Olomouci, k ter ý tr val a ž do září 1797,
připomíná pamětní deska na budově jeho
vězení.
 Jan Josef Václav Radecký (1766–1858) –

rakouský polní maršálek. Jeden z nejlepších
evropských vojevůdců 19. století velel v letech
1829–1831 olomoucké císařské pevnosti.
Pobýval tehdy v Edelmannově paláci na Horním
náměstí.

 Gregor Johann Mendel (1822–1884) – pří-

rodovědec, zakladatel genetiky. V Olomouci
studoval v letech 1840 až 1843 na filozofické fakultě tehdejší Františkovy univerzity.
Na Mendelův pobyt v Olomouci upozorňuje
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pamětní deska na budově Cyrilometodějské
teologické fakult y Univer zit y Palackého
(Univerzitní 22).
 František Josef I. (1830–1916) – rakouský

císař. Vlády se ujal jako osmnáctiletý právě
v Olomouci – stalo se tak 2. prosince revolučního roku 1848 v tzv. Trůnním sále zdejšího
Arcibiskupského paláce.

 Sigmund Freud (1856–1939) – světově

proslulý rakouský psychiatr, zakladatel psychoanalýzy. V Olomouci pobýval jako mladý
lékař během vojenských manévrů v roce 1886.
Freudův pobyt v Olomouci připomíná pamětní
deska s bustou na fasádě domu, v němž se
nacházela kavárna zmiňovaná ve Freudově korespondenci (dnes kavárna Opera na Horním
náměstí 21).

 Gustav Mahler (1860–1911) – hudební skla-

datel. Mahler, známý inspirací českou lidovou
hudbou, působil v Olomouci v roce 1883 jako
dirigent orchestru německého městského divadla (dnes Moravské divadlo). Bydlel v domě
U Zlaté štiky v dnešní Mahlerově ulici.

 Bohdan Pomahač (*1971) – světoznámý

plastický chirurg, absolvent Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Jako jeden
z prvních na světě provedl úspěšnou celkovou
transplantaci obličeje.

Jak to vlastně s Mozartovou cestou na Moravu bylo?
Na konci října roku 1767 k branám pevnostního města Olomouce dorazil cestovní kočár se čtyřmi lidmi:
Leopoldem Mozartem, jeho manželkou Marií Annou
a jejich dětmi – Nannerl a Wolfgangem. Rodina ujížděla
z Vídně před epidemií zhoubných černých neštovic.
V Olomouci malý Wolfgang onemocněl, nemoc však
měla naštěstí mírný průběh a malý Mozart se brzy zotavil.
Mozartovi se v Olomouci zdrželi do 23. prosince roku
1767.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PAMÁTKY
Horní náměstí
Čestný sloup Nejsvětější Trojice – památka
UNESCO
Jedinečné barokní sousoší z poloviny 18. století, vysoké
32 m, bylo v roce 2000 zařazené na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Sloup je svými
rozměry, rozmanitostí, náročností a vytříbeností sochařské
výzdoby dílem nemajícím ve světě obdoby.
Olomoucký trojiční sloup je vrcholným dílem hned několika umělců a řemeslnických mistrů. Původní autor podoby
sloupu byl olomoucký stavební podnikatel a kameník Václav
Render, po jeho smrti v roce 1733 pokračovali v budování
sloupu postupně kameničtí mistři František Thoneck, Jan
Václav Rokický a nakonec jeho syn Ignác. Velkolepou sochařskou výzdobu započal vytvářet Filip Sattler, po jeho
smrti na něj navázal Ondřej Zahner.
Sochařskou výzdobu tvoří 18 soch světců, 12 figur světlonošů a 12 reliéfů s apoštoly, dále sousoší Nanebevzetí Panny
Marie, umístěné ve střední části sloupu a vrcholové sousoší
Nejsvětější Trojice. Ve spodní části sloupu se nachází kaple.
Stavba sloupu trvala dlouhých 37 let, slavnostně byl sloup
vysvěcen v roce 1754 za přítomnosti císařsko-královského
páru Marie Terezie a Františka I. Lotrinského.
Sloup se po svém dokončení stal pro obyvatele zdrojem
hrdosti, protože na stavbě sloupu se podíleli výhradně olomoučtí umělci, což v té době nebylo vůbec běžné.

Víte, že…

…sloup je se svými 32 metry nejvyšší barokní skulpturou
ve střední Evropě?
…Václav Render, hlavní tvůrce sloupu, odkázal celý svůj
majetek na jeho dobudování?

 Pohled od Arionovy kašny na sloup Nejsvětější Trojice
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Při obléhání Olomouce pruskou armádou v roce
1758 byl sloup několikrát zasažen dělovými koulemi
a Olomoučtí se tehdy odhodlali jít prosit pruského generála, aby na jejich sloup luteránští obléhatelé nestříleli. Generál byl tak prosbou zaskočen, že jim vyhověl
a sloup zůstal ušetřen. Nakonec se ubránilo i celé
město. Až si budete sloup prohlížet, zkuste na něm
najít pozlacenou repliku dělové koule – je to vzpomínka
na statečnost obyvatel města.
Více o této jedinečné památce se dozvíte z mobilní
aplikace „Sloup Nejsvětější Trojice“, kterou lze zdarma stáhnout pro zařízení Android a iOS.

 Detail sloupu – sousoší Nanebevzetí Panny Marie
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Radnice
Budova olomoucké radnice vévodí Hornímu náměstí a představuje již po šest staletí symbol hospodářského a politického významu města. Stavbu radnice s kupeckým domem
povolil Olomouci výsadou z roku 1378 moravský markrabě
Jošt Lucemburský. Budova je dnes čtyřkřídlá, s vnitřním
nádvořím. Z jižní fasády vystupuje arkýř gotické kaple
sv. Jeronýma, který je bohatě zdoben kružbami a figurálními
motivy. Při východní straně radnice se nachází dvouosé
schodiště a renesanční lodžie. V interiéru se dochovala řada původních klenutých místností včetně slavnostního sálu
(dnešní Obřadní síň). Interiér gotické kaple sv. Jeronýma
zdobí unikátní kroužená klenba.
Olomoucká radniční věž vznikala současně se stavbou
kamenné budovy radnice od dvacátých let 15. století.
Současnou impozantní výšku 75 m získala během úprav
v letech 1601–1607.
Na fasádu se vrátily rohové sluneční hodiny, které na radnici bývaly odedávna. Obnoveny jsou v původní podobě
i s iniciálami slavných habsburských panovníků a císařským
orlem.
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Víte, že…

…pod gotickým arkýřem na jižní straně radnice můžete
vidět bustu muže s prosebně nastavenou dlaní? Podle
pověsti se jedná o autoportrét kameníka, autora výzdoby,
který naznačuje olomouckým měšťanům, že za svou práci
nedostal zaplaceno.
…čtyři věžičky na radniční věži značí, že Olomouc měla
hrdelní právo, tedy i svého kata?
Radniční věž je veřejnosti přístupná s průvodcem včetně možnosti nahlédnutí do komůrky věžného. Prohlídky
radniční věže zajišťuje Informační centrum Olomouc.
Informační centrum Olomouc | Horní nám. – radnice
tel.: +420 585 513 385, 392 | www.tourism.olomouc.eu

Stálé expozice na radnici
Historii olomoucké radnice, všem jejím stavebním úpravám i kapli sv. Jeronýma se věnuje expozice umístěná
v prvním patře východního křídla. Další expozice Olomouc
v proměnách staletí v prvním poschodí radnice přibližuje
dějiny města prostřednictvím obrazů a informačních panelů
a je doplněna faksimilemi významných historických listin.
Expozice zachycující příběh olomouckého orloje, jeho
tvůrců a hodinářů se nachází o poschodí výše.
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V roce 2018 přibyla k dosavadním expozicím nová,
čtvrtá expozice, informující o historii městské správy
a zahrnující galerii olomouckých starostů od poloviny 19. století, předsedů městského národního výboru a primátorů.
V Informačním centru Olomouc v podloubí radnice si
lze zapůjčit audioprůvodce po radničních prostorách
s Olomouc region Card zdarma.

Orloj
Počátky olomouckého orloje spadají do 15. století, první
nezpochybnitelnou zmínku o existenci orloje však máme
až z roku 1519. Radniční orloj prošel mnoha úpravami –
měl podobu gotickou, renesanční i barokní. Současná podoba orloje, vytvořená Karlem Svolinským, je z 50. let 20. století
a je poplatná tehdejší estetice socialistického realismu.
Každý den ve 12 hodin se figurky dělníků, rolníků
a pracující inteligence dávají do pohybu a zvonkohra
k tomu vyhrává hanácké lidové písně.
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Caesarova kašna
Městské centrum zdobí od přelomu 17. a 18. století šest
mistrně zpracovaných barokních kašen s mytologickými
motivy. Caesarova kašna, vybudovaná v letech 1724–1725,
je největší a výzdobou nejnáročnější ze souboru olomouckých barokních
ka šen. Její sochařská výzdoba představuje
bájného zak ladatele města –
císaře Gaia Julia
Caesara s tváří císaře Karla VI.
U nohou mu leží dvě mužské postavy symbolizující řeky
Moravu a Dunaj, sedící pes vyjadřuje věrnost města panovníkovi. Socha Caesara je umístěna tak, že svou tvář obrací
směrem k Michalskému návrší, kde údajně stával tábor římských vojsk. Autorem sousoší je Jan Jiří Schauberger, nádrž
kašny je dílem olomouckého kamenického mistra Václava
Rendera.

Chrám sv. Mořice
Patří k nejvzácnějším stavbám pozdní gotiky na Moravě. Je
typický dvěma nesymetrickými hranolovými věžemi i vysoce
klenutým trojlodím. Koncem 16. století ke kostelu přibyla
renesanční hrobka zámožné šlechtické rodiny Edelmannů,
bohatě zdobená kamennými reliéfy.
Interiér kostela byl po požáru 1709 barokizován. Barokizace
interiéru se účastnili malíři Jan Kryštof Handke, Karel Josef
Haringer a Václav Jindřich Nosek, sochaři Filip Sattler, Jan
Sturmer a Jiří Antonín Heinz. Po polovině 19. století byl interiér kostela obohacen o kvalitní novogotický mobiliář.
 Radnice s orlojem

 Caesarova kašna
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Chrám se pyšní největšími varhanami ve střední Evropě
od vratislavského mistra Michaela Englera. Pocházejí z roku
1745 a mají 135 rejstříků a 10 400 píšťal. Slavný nástroj se
mj. každoročně rozeznívá v době Mezinárodního varhanního
festivalu. | Opletalova 10 | www.moric-olomouc.cz
V rámci prohlídky chrámu sv. Mořice je možné vystoupat na jednu z věží, z níž je nádherný výhled.

Dominikánský kostel
Pozdně gotický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
v Sokolské ulici s klášterem byl vystavěn z podnětu kazatele Jana Kapistrána v polovině 15. století, vysvěcen byl
roku 1468 za přítomnosti uherského krále Matyáše Korvína.
Zaujme jehlanovitá střecha chrámu a výzdoba interiéru s pozdně gotickými nástěnnými malbami.
Slovenská 14 | www.olomouc.op.cz

Víte, že…

…fanatický kazatel Jan Kapistrán brojil proti husitům, Turkům
a židům, kteří byli roku 1454 z Olomouce vypovězeni? Zákaz
jejich trvalého usídlení ve městě byl odvolán až v roce 1848.

Merkurova kašna
Kašnu postavili olomoučtí měšťané roku 1727 jako šestou,
poslední z cyklu barokních olomouckých nádrží s antickou
tematikou. Socha antického patrona obchodníků a ochránce pocestných Merkura je dílem sochaře Filipa Sattlera.
Merkur drží v pravici jeden ze svých atributů – okřídlenou
hůl se dvěma hady zvanou caduceus. | ulice 8. května

Edelmannův palác
Renesanční palác byl vytvořen v letech 1572–1586 sjednocením dvou gotických domů pro významného měšťana
a konšela Václava Edelmanna. Tento dvoupatrový dům má
bohatě zdobenou fasádu. Vstupní portál nese kromě rodinného znaku Edelmannů i symbolizované portréty Václava
Edelmanna a jeho syna.
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Roku 1719 se palác stal majetkem města, od roku 1816 zde
sídlili pevnostní velitelé, mezi nimi i polní maršálek Jan Josef
Václav Radecký. Jeho pobyt připomíná pamětní deska,
osazená do hlavního průčelí v roce 1892. | Horní náměstí 5
Horní náměstí obklopuje řada dalších zajímavých paláců.
Nepřehlédněte Salmův palác nebo Petrášův palác, ve kterém byla již roku 1746 založena první učená společnost
na území rakouské monarchie – Societas incognitorum.

Herkulova kašna
Kašnu z roku 1687 zdobí socha bájného antického hrdiny
Herkula, který s kyjem v pravé ruce chrání šachovanou
orlici – symbol města – před sedmihlavou saní. Sochu
Herkula vytesal gdaňský sochař Michael Mandík. V rámci Mandíkovy sochařské tvorby patří Herkulova kašna
k nejzdařilejším dílům.

Arionova kašna
Úchvatné dílo slavného olomouckého rodáka Ivana Theimera
z roku 2002 doplňuje soubor barokních kašen, inspirovaných
antickou mytologií. Námětem sochařské výzdoby je antická
pověst o řeckém básníkovi, pěvci a hráči na kitharu Arionovi,
jehož zachránil z mořských vln delfín, přivábený Arionovým
zpěvem.

 Arionova kašna
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Vedle Arionovy kašny se nachází pítko, jejímž autorem
je taktéž Ivan Theimer. Pítko má nosnou část z mramoru, zakončené je bronzovou hlavicí.

Dolní náměstí
Neptunova kašna
Nejstarší dochovaná olomoucká kašna z roku 1683 pochází
ze sochařské dílny Michaela Mandíka. Autorem nádrže je
Václav Render. Sousoší tvoří čtyři mořští koně, mezi nimiž
stojí bůh vodstva Neptun s trojzubcem otočeným dolů, čímž
uklidňuje vody a chrání město. Pod postavou Neptuna zanechal sochař Michael Mandík svou signaturu „MAN/DIK/
FE“ (tj. Mandik fecit, Zhotovil Mandík).

Víte, že…

…Neptunově kašně se říkalo Želví kašna? Původně se totiž
v nádrži nacházely čtyři želvy, které byly odstraněny při
opravě kašny roku 1754.

Mariánský morový sloup
S l o u p by l p o s t ave n p o z n i č u j í c í m o r ové e p i d e m i i
(1713–1715) z iniciativ y kameníka Václava Rendera. Spodní část s oválným otvorem uprostřed zdobí
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sochy osmi světců, ochránců proti moru – sv. Karla
Boromejského, sv. Františka Xaverského, sv. Šebestiána,
sv. Rocha, sv. Rozálie, sv. Kateřiny Sienské, sv. Barbory
a patronky města – sv. Pavlíny. Na vrcholu tordovaného
(šroubovitě stáčeného) sloupu je umístěna socha Panny
Marie Immaculaty.

Jupiterova kašna
Podoba kašny prošla zajímavým vývojem. Původně v její
nádrži stála socha sv. Floriána, ochránce proti živelním
pohromám, ohni a vodě, kterou roku 1707 vytvořil neznámý
sochař. Důvodem výměny figury sv. Floriána za antického
Jupitera (Jova) byla snaha námětově sjednotit celý soubor
šesti barokních olomouckých kašen. Sochu antického vládce bohů Jupitera se svazkem blesků v pravici a orlem u nohou vytvořil sochař Filip Sattler, nádrž je opět dílem Václava
Rendera. Kašna byla dokončena roku 1735.

Kapucínský kostel
Raně barokní klášterní kostel řádu kapucínů, vybudovaný
na Dolním náměstí po třicetileté válce, zaujme na první
pohled výrazným štítem a architektonickou strohostí. Nad
vstupem je do maltového rámu vsazena mozaika s námětem
Zvěstování Panně Marii, kterou v roce 1972 vytvořil Karel
Benedík. | Kapucínská 2 | www.kapucini.cz

Hauenschildův palác
Renesanční palác byl vystavěn kolem roku 1583 měšťanskou rodinou Hauenschildů z Fürstenfeldu. Dominantou
paláce je dvoupatrový nárožní arkýř, dekorovaný detailně
vypracovanými figurálními reliéfy.
Od poloviny 17. století se majitelé paláce často střídali
a dům posléze sloužil jako zájezdní hostinec, jehož nejslavnějším návštěvníkem byl na konci října 1767 jedenáctiletý
Wolfgang Amadeus Mozart. | Dolní náměstí 38

 Mariánský morový sloup
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Václavské návrší a okolí
Chrám sv. Michala

Bohatě zdobená jednolodní barokní stavba, jejíž tři kupole
výrazně dominují olomouckému panoramatu. Raně barokní
chrám byl postaven na místě původního gotického kostela podle návrhu Giovanniho Pietra Tencally a Domenica
Martinelliho v letech 1676–1699. Impozantní barokní interiér chrámu je jedním z nejkrásnějších v Olomouci, byl
částečně restaurován v historizujícím duchu na konci 19.
století. Přístupná je také gotická zvonice, ambit se souborem obrazů barokního malíře Ignáce Raaba a podzemní
poustevna se studánkou. V letních měsících si můžete odpočinout v Rajské zahradě.
Žerotínovo náměstí 1 | www.svatymichal.cz

Kaple sv. Jana Sarkandra

Na místě městské věznice, ve které byl roku 1620 mučen
katolický kněz Jan Sarkander, byla v letech 1672–1673 otevřena malá modlitebna, později zde byla vybudována veřejná kaple. Velkolepou přestavbou byla v letech 1909–1912
podle plánů pražského architekta Eduarda Sochora vytvořena centrální novobarokní kaple s bohatou sochařskou
výzdobou. V suterénu kaple je dochován původní skřipec,
na němž byl sv. Jan Sarkander mučen, a také studna s léčivým pramenem, který vytryskl, aby se mohl Sarkander
napít.
Před kaplí je umístěna fontána Pramen živé vody, dílo akademického sochaře Otmara Olivy.
Mahlerova 19 | www.svatymichal.cz

Víte, že…

…v roce 1745 navštívila Sarkandrův hrob polská královna
a saská kurfiřtka Marie Josefa a v roce 1748 panovnice
Marie Terezie?
…Jana Sarkandra v Olomouci v roce 1995 svatořečil papež sv. Jan Pavel II.?

Vila Primavesi

Secesní vila vznikla jako městské sídlo bankéřské rodiny
Primavesi. Byla vystavěna v letech 1905–1906 podle
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návrhů architektů Franze von Krause a Josefa Tölka, předních protagonistů vídeňské moderny. Interiéry vytvořili tehdejší význační umělci, například rodinný přítel Primavesiů
Anton Hanak, architekt Josef Hoffmann a malíř Gustav
Klimt.
Univerzitní 7 | tel.: +420 721 495 525 | www.vilaprimavesi.cz

Jezuitský konvikt

Atraktivně zrekonstruovaný barokní komplex, úzce spjatý s počátky olomoucké univerzity, v současnosti sídlo
Uměleckého centra Univerzity Palackého. Okouzlí výhledy
do parku či skvostnou kaplí Božího Těla s bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. Nástropní freska v kapli je
dílem barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho a přibližuje
legendu o zázračném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad
Tatary v bitvě u Olomouce roku 1241. Tři monumentální
alegorické sochy zpodobňující Naději, Lásku a Víru, vytvořil
Filip Sattler.
Univerzitní 3 | tel.: +420 585 633 100 | www.uc.upol.cz

Chrám Panny Marie Sněžné

Barokní chrám vznikl v letech 1712–1716 jako součást
komplexu jezuitských školních budov. Schéma kostela
vychází volně z prototypu římského jezuitského kostela
Il Gesù, přímým inspiračním zdrojem architekta Michala
Josefa Kleina z Nysy byl pražský malostranský kostel svatého Mikuláše. Autorem portálu je kameník Václav Render,
sochy na průčelí vytvořil David Zürn. Kostel je významný nedotčeným historickým mobiliářem. Dominují mu fresky Karla
F. J. Haringera a Jana Kryštofa Handkeho. | Denisova ulice
 Vila Primavesi
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Kašna Tritonů
Je považována za umělecky nejhodnotnější z celého souboru barokních olomouckých kašen, vznikla po požáru města
v roce 1709. V antické mytologii byl Triton, syn vládce moří
Poseidona, zobrazován jako obrovitá bytost, napůl člověk,
napůl ryba. V případě olomoucké kašny má však figura
Tritona krotícího mořské obludy podobu dítěte. Uprostřed
nádrže stojí v oválné mušli, nesené atlanty, vodnáři a delfíny, chlapec, jenž drží řetězy spoutané vzpínající se draky.
Kašnu projektoval Václav Render, autor mimořádně zdařilých plastik není znám. | náměstí Republiky
 Arcibiskupský palác

Arcibiskupský palác
Sídlo olomouckého arcibiskupství, jedna z nejhonosnějších
olomouckých barokních palácových staveb. Byl vystavěn
v 17. století podle projektu italského architekta Filiberta
Luccheseho na místě staršího renesančního paláce. Druhá
etapa raně barokní přestavby je spojena s císařským architektem Giovannim Pietrem Tencallou.
Wurmova 9 | tel.: +420 587 405 421
www.arcibiskupskypalac.cz
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Nevynechejte návštěvu Arcibiskupského paláce
s průvodcem! Uvidíte Trůnní sál, kde se 2. prosince
1848 ujal vlády nad Habsburskou říší tehdy osmnáctiletý
František Josef I., a další reprezentační sály, v nichž se
dochovaly bohatá rokoková, empírová i neobarokní výzdoba
a dobový mobiliář.

Víte, že…

…se roku 1805 před bitvou u Slavkova sešli v Arcibiskupském
paláci ruský car Alexandr I. a rakouský císař František II., aby
projednali společnou strategii boje proti Napoleonovi?
...Arcibiskupský palác hostil i mnohé další významné osobnosti, mezi nimi českou a uherskou královnu Marii Terezii,
papeže sv. Jana Pavla II. či prezidenty T. G. Masaryka,
E. Beneše, V. Havla, V. Klause a M. Zemana?

Tereziánská zbrojnice
Mohutná klasicistní budova s pozdně barokními prvky
výzdoby je typickou ukázkou tereziánské vojenské architektury. Stavba zbrojnice byla dokončena v roce 1771 a vojenským účelům sloužila až do roku 1989. Nyní je místem plným
studentů s rozlehlým nádvořím s Lavičkou Václava Havla,
kde nechybí posezení, moderní kašna ani kavárna. V objektu Tereziánské zbrojnice se nacházejí Ústřední knihovna,
Archiv UP a další univerzitní zařízení. | Biskupské náměstí 1
tel.: +420 585 631 111 | www.upol.cz

Olomoucký hrad
Na Václavském návrší dodnes přečkalo jen málo viditelných důkazů o významnosti a mohutnosti Přemyslovského
hradu, který v dalších dobách nahradily církevní budovy
a katedrála. Monumentálně stále působí pozůstatky hradu
ze severovýchodní strany, kde se na skalnatém ostrohu
vypínají kamenné hradby, pozůstatek obvodové zdi románského biskupského paláce s dochovanými sdruženými
okny, Okrouhlá věž a další budovy, nesoucí hradní prvky.
V sousedství dómu se nachází kaple sv. Anny, která v minulosti sloužila jako volební místo olomouckých biskupů
a arcibiskupů. Dřívější kapitulní děkanství je dnes sídlem
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Arcidiecézního muzea Olomouc. Olomouckým hradem
prošla celá řada významných osobností. Biskup Jindřich
Zdík, pravděpodobně syn kronikáře Kosmy, posvětil v roce
1131 katedrálu a do hradního areálu přenesl roku 1141 sídlo olomouckého biskupství. Na hradě pobýval také poslední
Přemyslovec Václav III., který zde byl roku 1306 úkladně zavražděn. Několik týdnů zde v roce 1767 v domě kapitulního
probošta strávil mladý W. A. Mozart, který v Olomouci složil
6. symfonii F dur. Z novodobých osobností lokalitu navštívili
např. sv. Matka Tereza nebo papež sv. Jan Pavel II.
Václavské náměstí

Katedrála sv. Václava
Katedrála s dvouvěžovým průčelím patří neodmyslitelně
k panoramatu města. Třetí věž, měřící 100,65 m, je nejvyšší na Moravě. Původně románskou baziliku vysvětil roku
1131 biskup Jindřich Zdík. Po požárech byla v průběhu
13. a 14. století přestavěna jako gotické trojlodí, na jižní
straně později přibyla renesanční kaple sv. Stanislava. Pod
  Katedrála sv. Václava
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presbytářem ze 17. století se nachází dvoupatrová krypta:
horní patro slouží jako výstavní prostor, v dolním lze spatřit
rakve olomouckých biskupů. Na oltáři při jednom z pilířů
je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandra. Mezi lety
1883–1891 prošla katedrála novogotickou přestavbou
podle návrhu Gustava Meretty. V kryptě je uloženo srdce
arcibiskupa Rudolfa Jana, vnuka Marie Terezie.
Václavské náměstí | www.katedralaolomouc.cz

Víte, že…

…v katedrále je zavěšen největší zvon na Moravě –
sv. Václav, vážící osm tun?
…že se v katedrále sv. Václava zvoní poledne už v 11 hodin?
Podle pověsti zachránil biskup Jan Železný Olomouc
před pleněním husitským vojskem, když nechal rozeznít zvony kostela sv. Václava ještě před polednem.
Husité, kteří chtěli dostát svému slovu, že dobudou
město do hlasu poledních zvonů, tak odtáhli. Od té
doby se u sv. Václava zvoní poledne již v 11 hodin.

Další památky, které byste si neměli
nechat ujít
Klášterní Hradisko
Klášter Hradisko založil roku 1078 olomoucký údělný kníže Ota I. Sličný s manželkou Eufemií. Prvními řeholníky
usazenými v klášteře byli benediktini, které vystřídali před
polovinou 12. století premonstráti. Klášter byl nákladně
rekonstruován ve vrcholně barokním duchu v průběhu let
1659–1736. Na budování klášterních objektů se postupně podíleli architekti G. P. Tencalla, D. Martinelli a K. A.
Rein. Až do zrušení v roce 1784 byl klášter jedinečnou
pokladnicí moravské barokní výtvarné kultury. Dodnes se
v něm zachovaly některé prvky vynikající malířské a sochařské výzdoby autorů, jakými byli např. malíři Pavel
Troger, Daniel Gran nebo Jan Kryštof Handke, štukatér
Baltazar Fontana a sochaři Josef Antonín Winterhalder
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a Jiří Antonín Heinz. Po zrušení kláštera zde krátce byl
kněžský seminář, od roku 1802 slouží objekt jako vojenská
nemocnice. | Sušilovo nám 5 | tel.: +420 973 407 208 |
+420 602 965 662 | www.vnol.cz

Víte, že…

…klášter Hradisko byl ve své historii několikrát zničen?
Katastrofální důsledky pro Hradisko měly husitské války,
klášter byl vypálen a poté měšťany rozbořen. Podruhé
padl klášter za oběť řádění Švédů za třicetileté války. Jako
válečná kořist byly z vydrancované klášterní knihovny odvezeny do Švédska nejcennější knihy.
  Klášterní Hradisko

Olomoucká pevnost
Olomouc byla v minulosti městem pevností. Pozůstatky
opevnění najdete na mnoha místech Olomouce a v jejím
okolí. Zbytky středověkých hradeb můžete obdivovat v Bezručových sadech, kde se dochovala také tzv.
Židovská brána.
V roce 1655 byla Olomouc prohlášena pevnostním městem
a postupně byla budována barokní bastionová pevnost,
jejíž stavba byla završena vystavěním tzv. tereziánských fortifikací v letech 1742–1756. Budování pevnosti vyvrcholilo
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v 19. století výstavbou unikátního věnce předsunutých fortů. Protože však ohraničení města hradbami bránilo jeho
dalšímu rozvoji, byla roku 1886 císařským dekretem pevnostní funkce města ukončena.
Při prohlídce města nemohou příznivci vojenských památek
minout unikátní doklady vojenské historie města:

Terezská brána
Citlivě zrestaurovaná památka, nesoucí jméno panovnice
Marie Terezie, je pozůstatkem bastionové pevnosti a představuje jedinou dochovanou bránu do barokního pevnostního města. | Palachovo náměstí

Korunní pevnůstka
Jedná se o velmi zachovalou, ucelenou část bývalé bastionové pevnosti Olomouc. Její budování bylo zahájeno v roce
1754. V areálu Korunní pevnůstky se dochovaly barokní prachárna a torzo empírové strážnice. Od poloviny 19. století byl
její vnitřní prostor doplněn budovou dělostřeleckého skladu.
V areálu Korunní pevnůstky můžete navštívit Muzeum
Olomoucké pevnosti, kde se zájemci o vojenskou
historii poučí o výstavbě olomoucké pevnosti, o tom, jak
vypadala v době svého fungování, i o dochovaných vojenských objektech ve městě a v okolí. Nezapomeňte zavítat
také do science centra Pevnosti poznání.
třída 17. listopadu 7
tel.: +420 724 443 848 | www.pevnostolomouc.cz
tel.: +420 585 634 145 | www.pevnostpoznani.cz

Fortové pevnosti
V průběhu 19. století bylo v několikakilometrové vzdálenosti
od města vystavěno mnoho fortů a Olomouc se tak stala
ojedinělým příkladem realizace fortového způsobu opevňování. Dnes můžete navštívit fort č. XIII na Nové Ulici, fort
č. XVII v Křelově, fort č. XXII Lazecký v Černovíře či fort
č. 2 v Radíkově.
www.cisarska-pevnost.cz
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KULTURA
Hudba, divadla, kina, muzea, galerie
Divadla, kina, galerie a řada dalších olomouckých kulturních
institucí vytvářejí pestrou mozaiku možností pro využití volného času.

Moravská filharmonie Olomouc
Jeden z nejstarších symfonických orchestrů v ČR s mimořádně rozsáhlým repertoárem. Orchestr věnuje pozornost velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století, patří
k autentickým interpretům klasiků české národní hudební
kultury. Moravská filharmonie pořádá pravidelné koncerty
a organizuje významné hudební festivaly.
Horní náměstí 23 | tel.: +420 585 206 520 | www.mfo.cz

Moravské divadlo Olomouc
Divadlo se stoletou tradicí uvádí na hlavní městské scéně klasická i moderní díla opery, operety, baletu a činohry.
Každoročně v květnu probíhá v Moravském divadle Olomouc
jeden z největších mezinárodních divadelních festivalů v ČR,
Divadelní Flora. | Horní náměstí 22 | tel.: +420 585 500 111
www.moravskedivadlo.cz

  Moravské divadlo Olomouc
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Divadlo na cucky
Divadlo na cucky je nezávislý divadelní soubor s vlastní
scénou v novém kulturním centru na Dolním náměstí.
Dolní náměstí 42 | tel.: +420 731 853 191
www.divadlonacucky.cz

Divadlo na Šantovce
tel.: +420 731 256 406 | www.divadlonasantovce.cz

Divadlo Tramtarie
Nezávislá profesionální scéna.
Slovanský dům, Hynaisova 11 | tel.: +420 734 252 672
www.divadlotramtarie.cz

Cine Star Olomouc
Multikino v nákupním centru Olomouc City.
Pražská 255/41 | tel.: +420 800 288 288
www.cinestar.cz

Kino Metropol
Klasické kino v centru města. Kino je partnerem řady festivalů a ozvěn filmových přehlídek.
Sokolská 25 | tel.: +420 722 955 466
www.kinometropol.cz
Přímé přenosy z newyorské Metropolitní opery.

Premiere Cinemas
Multikino v nákupní Galerii Šantovka.
Polská 1 | tel.: +420 723 755 320
http://olomouc.premierecinemas.cz

Arcidiecézní muzeum
Muzeum evropského významu a jediné svého druhu v ČR,
které prezentuje tisíc let duchovní kultury na Moravě. Citlivě
zrekonstruované prostory Přemyslovského hradu, kočár kardinála Troyera, slavná Šternberská madona, trezorová klenotnice ve věži sv. Barbory a další poklady ze sbírek olomoucké
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arcidiecéze si žádají takřka povinnou návštěvu. Arcidiecézní
muzeum je první pamětihodností v ČR, která získala prestižní
titul „Evropské dědictví“.
Václavské náměstí 3 | tel.: +420 585 514 111 | www.muo.cz

Muzeum moderního umění
Specializuje se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století.
Secesní budova muzea hostí stálou expozici Století relativity a dočasné výstavy umělců zvučných jmen.
Denisova 47 | tel.: +420 585 514 111 | www.muo.cz
  Arcidiecézní muzeum

Vlastivědné muzeum
Muzeum s hodnotným sbírkovým fondem, který činí v současné době téměř milion položek, přináší vedle stálých
expozic také řadu krátkodobých výstav a vzdělávacích
programů. | náměstí Republiky 5 | tel.: +420 585 515 111
www.vmo.cz
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Zajímavé expozice ve Vlastivědném muzeu:
Příroda Olomouckého kraje a Olomouc –
patnáct století města
První expozice zachycuje přírodu regionu, druhá je zaměřena na historii hanácké metropole. Obě expozice jsou vybaveny interaktivními prvky. Můžete si tak například sáhnout
na ježčí ostny, ulovit virtuální rybu nebo získat prostřednictvím dotykových panelů detailní informace ze života zvířat či
z historie Olomouce.
  Pevnost poznání

Pevnost poznání
Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého, které hravou
a zábavnou formou představuje přírodní i společenské vědy.
Můžete tu potkat vodní živočichy v nadživotní velikosti, projít
se v působivé maketě lidského mozku, zkusit vyluštit obří
hlavolamy, nebo v planetáriu prozkoumat vesmírnou oblohu.
Nachází se v historické budově bývalého dělostřeleckého
skladu v areálu Korunní pevnůstky.
Pevnost poznání je dobrodružstvím pro celou rodinu.
A na výjimečném místě!
17. listopadu 7 | areál Korunní pevnůstky
tel.: +420 585 634 145 | www.pevnostpoznani.cz
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Veteran Arena
Muzeum historických automobilů, jedno z největších v České
republice. Stovka vozů a mnoho dalších exponátů.
Sladovní 3, Olomouc | tel.: +420 585 157 438
www.veteranarena.cz

Galerie města Olomouce
Městská galerie prezentuje tvorbu umělců, působících
v Olomouci a regionu. | Dolní nám. 7
tel.: +420 585 220 218 | www.galerie-mesta-olomouce.cz

Tipy z kalendáře
Únor – duben
Olomoucké masopustní veselí
Masopustní průvod městem s doprovodným programem
a zabijačkou. | www.masopust.olomouc.eu

Olomoucké Velikonoce
Oslavy velikonočních svátků, hanácký folklor, velikonoční
řemeslný jarmark. | www.tourism.olomouc.eu

Olomoucký tvarůžkový festival
Svátek hanácké gastronomie – Olomoucké tvarůžky na mnoho způsobů, regionální pivovary, hanáčtí hudebníci a báječná
atmosféra. | www.tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

Flora Olomouc | jarní etapa
Mezinárodní květinová a zahradnická výstava s největší
a nejdelší tradicí v České republice. | www.flora-ol.cz

Academia Film Olomouc
Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů.
www.afo.cz

Ekologické dny Olomouc
Výstavy a přednášky s ekologickou tématikou, ekojarmark.
www.slunakov.cz
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Květen – červen
Dvořákova Olomouc
Mezinárodní hudební festival. | www.mfo.cz

Olomoucká muzejní noc
Akce olomouckých muzeí a galerií, noční prohlídky expozic
s doprovodným programem. | www.olomouckamuzejninoc.cz
  Olomoucká muzejní noc

Svátky města
Tradiční historické oslavy města, průvod ke cti sv. Pavlíny –
patronky města, koncerty & divadla, gastronomické trhy.
http://svatkymesta.olomouc.eu

Olomoucký 1/2maraton
Jeden z nejoblíbenějších běžeckých závodů, druhý největší půlmaraton v České republice. Závod oceněný zlatou
známkou kvality IAAF. | www.runczech.com

Červenec – srpen
Olomoucké barokní slavnosti
Letní večery s barokní operou v historických kulisách starobylé Olomouce. | http://baroko.olomouc.eu

Flora Olomouc | letní etapa
Mezinárodní květinová a zahradnická výstava.
www.flora-ol.cz
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Srpen – říjen
Mezinárodní festival vojenských hudeb
Přehlídka vojenských souborů. | www.tourism.olomouc.eu

Mezinárodní varhanní festival
Koncerty předních světových interpretů v chrámu sv. Mořice
na vzácných Englerových varhanách. | www.mfo.cz

Dny evropského dědictví
Otevřené památky, koncerty a divadla, komentované prohlídky. | www.ded.olomouc.eu

Podzimní festival duchovní hudby
Koncerty duchovní hudby v olomouckých chrámech.
www.podzimni-festival.cz

Flora Olomouc | podzimní etapa
Mezinárodní květinová a zahradnická výstava a veletrh.
Rozkvetlé památky – nádherná květinová aranžmá v olomouckých kostelích. | www.flora-ol.cz

Listopad – prosinec
Svatomartinská Olomouc
Oslava svátku sv. Martina, ochutnávka a prodej mladých vín
na Horním náměstí. | www.tourism.olomouc.eu

Advent v Olomouci
Okouzlující atmosféra adventní Olomouce v centru města,
vánoční trhy. | www.vanocnitrhy.eu

Přehled všech akcí:
www.tourism.olomouc.eu

Aplikace Moje Olomouc
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VOLNÝ ČAS
Prohlídky města
Širokou nabídku různých typů prohlídek Olomouce byste
rozhodně neměli opomenout, ať už dáváte přednost klasickým prohlídkám města, či prohlídkám netradičním s nezbytnou dávkou adrenalinu!

Olomouc v kostce
Oblíbená, zhruba hodinová prohlídka nejvýznamnějších
památek Horního náměstí, která je zakončena výstupem
na radniční věž. Vstupenky zakoupíte v informačním centru
v podloubí radnice.
Informační centrum Olomouc | www.tourism.olomouc.eu

Audioprůvodce Olomoucí
V informačním centru jsou pro vás připravena sluchátka, která
vám zprostředkují devadesátiminutový výklad o nejvýznamnějších památkách. Pomocí jednoduchého ovládání si sestavíte vlastní prohlídku historického centra a můžete vyrazit!
Informační centrum Olomouc | www.tourism.olomouc.eu

Výstup na radniční věž
Komentovaný výstup na vyhlídkový ochoz 75 metrů vysoké
radniční věže. Vstupenky zakoupíte v informačním centru
v podloubí radnice.
Informační centrum Olomouc | www.tourism.olomouc.eu

Kostely s průvodcem
Všechny nejvýznamnější olomoucké kostely a kaple jsou
volně přístupné návštěvníkům, během turistické sezony je
v nich navíc zajištěna průvodcovská služba zdarma.
Informační centrum Olomouc | www.tourism.olomouc.eu

Olomouc s průvodcem
Při prohlídce města můžete využít také služeb průvodce a přizpůsobit tak program prohlídky svému zájmu.
Informační centrum Olomouc | www.tourism.olomouc.eu
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Prohlídka s kočičkou Olou
Prohlídka města bez průvodce formou hry pro rodiny s dětmi.
V informačním centru na radnici a také na dalších vybraných
místech obdržíte mapu a děti na různých stanovištích sbírají
do mapy symboly kočičky Oly. Za získání všech symbolů čeká
děti malá odměna. Prohlídku s kočičkou Olou můžete absolvovat od června do konce září, každý den mimo pondělí.
Informační centrum Olomouc | www.tourism.olomouc.eu

Panorama Olomouc
Mobilní aplikace nabízí možnost podívat se z radniční
věže na město a jeho památky pomocí rozšířené reality.
Aplikace je zdarma ke stažení pro Android a iOS.

Poznávací plavby přírodní Olomoucí
Plavby po řece Moravě loděmi Kordulka a Marie Terezie.
Poplujete přírodním neregulovaným úsekem řeky a dozvíte
se mnoho zajímavého z historie města, o řece samotné
i o přírodě kolem řeky.
tel.: +420 776 857 870 | www.plavbyolomouc.cz
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Prohlídky Vily Primavesi
Prohlídky secesní vily, vybudované v letech 1905–1906
jako sídlo významné podnikatelské rodiny Primavesi. Uvidíte
skvosty uměleckého secesního řemesla a nahlédnete také
do osudů lidí, které slavná vila hostila.
Univerzitní 7 | www.vilaprimavesi.cz
tel.: 721 495 525
krausja@centrum.cz

Prohlídky Slavnostního freskového sálu
ZŠ Komenium
Sál z konce 19. století bere všem návštěvníkům dech! Díky
bohaté freskové výzdobě se mu přezdívá „Olomoucká
Sixtinská kaple". Sál je pokrytý freskami od podlahy
po strop, nenaleznete kousíček nepomalované plochy.
Malířská výzdoba v takovém rozsahu a provedení je unikátem, který nemá v tuzemsku obdoby.
8. května 29 | Informační centrum Olomouc
www.tourism.olomouc.eu

Olomouc na Ološlapu
Poznávací jízdy jedinečným dopravním vozítkem Ološlapem
historickou Olomoucí s výkladem. Ološlap spojuje zájem
o historii, sport i relax, během jízdy můžete ochutnat místní
pivo.
tel.: +420 776 857 870 | www.oloslap.cz
Tip pro fanoušky her a herních aplikací! Hra Olomouc
Labyrinth, která vás bude bavit! Vydejte se na bezpečnou cestu 3D bludištěm, vytvořeným podle olomouckého modelu města, který je umístěn v centru města. Herní
aplikaci si můžete zdarma stáhnout pro systém Android.
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Olomoucké parky a zahrady
Olomoucké parky patří k historickým a kulturním klenotům
města. Nádherné městské parky obklopují starobylé centrum města a poskytují nejen možnost úniku z města do zeleně, ale i dostatek příležitostí pro příjemnou procházku či
relaxaci. Základ městských parků byl položen v průběhu
19. století. Dnes se Olomouc pyšní třemi hlavními parky
o rozloze téměř 50 hektarů. Jsou to Smetanovy, Čechovy
a Bezručovy sady.

Smetanovy a Čechovy sady
Smetanov y sady jsou největším městským parkem
a místem konání výstav Flora Olomouc a řady dalších
akcí. Můžete zde navštívit unikátní subtropické a tropické
skleníky. Park ukrývá také kolonádu s restaurací, hudební altánek, jezírko, cyklo a in-line stezky i dětská hřiště.
Smetanovy a sousední Čechovy sady spojuje mimoúrovňová lávka, která byla vystavěna v roce 1965 a ve své době
představovala velmi progresivní architektonické řešení.
Sbírkové skleníky patří k největším v České republice,
k vidění je skleník palmový, kaktusový, tropický
a subtropický.
Sbírkové skleníky, Wolkerova 17 | tel.: +420 585 726 111
www.flora-ol.cz

Bezručovy sady
Vznikaly pod středověkými hradbami od konce 19. století.
V Bezručových sadech je v letní sezoně přístupná botanická zahrada a rozárium – růžová zahrada s unikátní sbírkou
růží domácího i zahraničního původu.
Rozárium s jezírkem a relaxačními plochami přímo
láká k odpočinku. Zahrajte si tu třeba pétanque či
uspořádejte piknik. Do botanické zahrady mohou přijít
také děti objevovat poklad nebo se vydovádět na dětském
hřišti. | Botanická zahrada, Bezručovy sady
tel.: +420 585 726 111 | www.flora-ol.cz
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Víte, že…

…u vstupu do Čechových sadů z ulice Palackého stojí
Litovelská brána, která bývala součástí olomouckého opevnění a přenesena na toto místo byla v roce 1896?
…olomoucké parky mají bohatou sochařskou výzdobu?
Ve Smetanových sadech můžete obdivovat mj. díla olomouckého sochaře Julia Pelikána.

Flora Olomouc
Třikrát do roka ožívají Smetanovy sady věhlasnou květinovou výstavou Flora, která přivábí do „města květin“ tisíce
návštěvníků. Flora Olomouc je největší a nejstarší česká
květinová výstava – poprvé se konala v roce 1958.
www.flora-ol.cz

Parkánové zahrady Univerzity Palackého
Jsou umístěné na hradbách nad Bezručovými sady a doplňují kolekci historických parkových skvostů. Zahrady
s nádechem renesance i francouzského baroka napodobují
původní kanovnické zahrady z dob od 15. do 18. století.
Obnovené parkánové zahrady, otevřené v roce 2011, jsou
oázou klidu ve městě a oblíbeným místem setkávání studentů, Olomoučanů i návštěvníků města. | ul. Křížkovského
tel.: +420 585 631 111 | www.parkanovezahrady.upol.cz
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Relaxace a sport
Olomouc je nejen městem krásných památek, ale také
sportu. Můžete si zasportovat na čerstvém vzduchu v olomouckých parcích i ve specializovaných areálech a sportovních zařízeních. Dokonalý odpočinek si pak užijete
v některém z olomouckých wellness center.

Andrův stadion
Fotbalový stadion, kde hraje SK Sigma Olomouc. Vzhledem
ke svému nadstandardnímu zázemí je využívaný i pro zápasy národního týmu.
Legionářská 12 | tel.: +420 585 223 380
www.sigmafotbal.cz

Aplikační centrum BALUO
Centrum Univerzity Palackého, zaměřené na zdravý životní
styl a pohybové aktivity. | třída Míru 117
tel.: +420 585 636 710 | www.acbaluo.cz

Aquapark Olomouc
Celoročně provozovaný rekreačně-relaxační komplex
s pestrou nabídkou vodních atrakcí. Tobogany, adrenalinový
Space Bowl, sauny, vířivky i wellness zóna. Možnost občerstvení, dětský koutek. | Kafkova | tel.: + 420 588 517 770 |
www.aqua-olomouc.cz

Balneo – Lázně Flora
Bazén, finská sauna, whirlpool, masáže a solární louka nabízejí vodní lázně v hotelu Flora. | Krapkova 34
tel.: +420 702 003 963 | www.laznefloraolomouc.cz

Best Sportcentrum
Ve sportovním komplexu si můžete zahrát squash, bowling
či zacvičit fitness.
Dolní Hejčínská 36 | tel.: +420 773 313 314
www.best-sportcentrum.cz

Olomouc do kapsy | volný čas

53

Bowland Bowling Center
– Galerie Šantovka
Bowlingové centrum s osmnácti profesionálními drahami.
Galerie Šantovka, Polská 1, | tel.: +420 730 892 285
http://bowland-center.cz

Centrum Semafor
Dopravní hřiště pro celou rodinu. Půjčovna kol, koloběžek
a vybavení, in-line bruslí a odrážedel.
Legionářská 15 | tel.: +420 604 295 037
www.centrum-semafor.cz

In-line v Olomouci
Nejlepší povrch pro in-line bruslení v blízkosti centra najdete
ve Smetanových sadech. Zabruslit si můžete také na in-line
okruhu Hejčínské louky, in-line stezkách Chválkovice –
Samotišky, Chválkovická – Černovír nebo Legionářská –
most přes Mlýnský potok v Řepčíně.
  Aquapark Olomouc
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Lanové centrum Proud
Adrenalinový zážitek pro každého, kdo miluje dobrodružství
a nebojí se výšek.
Na Střelnici 48 | tel.: +420 605 215 348
www.lanovecentrum.cz

Laser Arena
Správná volba pro ty, kdo mají rádi adrenalin a akční hry.
Na hráče čeká 360 m2 překážek, rohů a zákoutí, které jsou
ideálními úkryty.
Koželužská 29 | tel.: +420 604 685 483
www.laserarenaolomouc.cz

Minigolf
Outdoorové hřiště v těsném sousedství Korunní pevnůstky.
tel.: +420 603 530 586 | www.minigolfolomouc.cz

Motokáry
Krytá motokárová dráha Lamborghini kart arena v nadzemních garážích na ulici Hanáckého pluku o délce 240 metrů.
V letních měsících si můžete zajezdit venku na multifunkční
ploše za obchodní galerií Šantovka.
tel.: +420 583 035 057, +420 604 559 552
www.motokary-olomouc.cz
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Olomouc a okolí na kole
Olomouc je oblíbeným místem cyklistů. Město protínají
dvě páteřní stezky – Moravská a Jantarová. Jedna cyklostezka propojuje město Olomouc s přírodním koupalištěm
Poděbrady, příznivci vojenství se mohou vydat na speciální
trasu po olomouckých fortech. K dispozici je také cyklostezka z Chválkovic do Samotišek nebo cyklostezka v Horce
nad Moravou. Rodinám s dětmi doporučujeme Poznávací
trasu po Olomouci, zdatnějším cyklistům Zážitkovou trasu
na Svatý Kopeček. Relaxační trasa Litovelským Pomoravím
je vhodná pro všechny věkové kategorie.
www.tourism.olomouc.eu

Omega centrum sportu a zdraví
Moderní centrum poskytující široké spektrum sportovních
a relaxačních aktivit.
Legionářská 19 | tel.: +420 585 205 700
www.omegasport.cz

Plavecký stadion
Sportovní areál s krytým i venkovním bazénem, toboganem
a saunou, v těsné blízkosti centra.
Legionářská 11 | tel.: +420 585 427 181
www.olterm.cz

Olomouc do kapsy | volný čas

56

Přírodní koupaliště Poděbrady
Oblíbená přírodní jezera se nacházejí 6 km od Olomouce
směrem na Horku nad Moravou.
www.olomouckepodebrady.cz

Scene Wellness
Vše pro dokonalou relaxaci a regeneraci naleznete ve velkoryse pojatém wellness centru Scene v Resortu Hodolany.
Ostravská 1 | tel.: +420 585 312 442
www.scene-wellness.cz

Spa centrum – Theresian hotel & Spa
Spa, masáže a fitness v nejvyšším patře hotelu Theresian
s výhledem na skvostnou architekturu města.
Javořičská 5 | tel.: +420 581 113 113 | www.theresian.cz
  Spa centrum – Theresian hotel

Svatováclavské pivní lázně
Pivní lázně ve sklepích Svatováclavského pivovaru. Užijte si
pivní koupel a solnou saunu s ochutnávkou piva a s masáží.
Mariánská 4 | tel.: +420 585 242 219
www.svatovaclavsky-pivovar.cz
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Okolí Olomouce
Golf Resort Olomouc | 14 km
Osmnáctijamkové mistrovské hřiště a devítijamkové veřejné
hřiště s nádhernými vyhlídkami na krajinu Hané. Areál nabízí
hostům také ubytování v 4* golf hotelu.
Dolany-Véska 89 | tel.: +420 581 112 911
www.golfolomouc.cz
  Golf Resort Olomouc

Ski Areál Hlubočky | 15 km
Areál nabízí skvělé letní i zimní atrakce pro celou rodinu.
Najdete tu i korytovou bobovou dráhu s celkovou délkou
1 536 m.
Školní 126, Hlubočky | tel.: +420 775 771 077
www.skiarealhlubocky.cz

Park sportu – Resort Hrubá Voda | 21 km
Moderní areál v krásném prostředí údolí řeky Bystřice.
Součástí resortu je volnočasový park s bobovou dráhou,
Kamzíkovou stezkou v korunách stromů, wellness hotelem
a ski areálem.
Hrubá Voda 21 | tel.: +420 585 100 404
www.hrubavoda.cz

Více informací:
www.tourism.olomouc.eu
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GASTRONOMIE | UBYTOVÁNÍ
V Olomouci si můžete vybrat z široké škály hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení, která splňují požadavky
mladých cestovatelů i náročných klientů. Nabídka ubytování
sahá od luxusních čtyřhvězdičkových hotelů po hostely.
Také můžete navštívit některou z vyhlášených olomouckých
restaurací! Tradiční hanáckou kuchyni nabízejí restaurace,
zapojené do projektu Ochutnejte Hanou. Odneste si jedinečné kulinářské zážitky, za nimiž se budete do Olomouce
rádi vracet!
  Long Story Short Hostel

Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení:
www.tourism.olomouc.eu

Aplikace Moje Olomouc

  Horní náměstí – v pozadí Caesarova kašna a radnice
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Ochutnejte vyhlášenou olomouckou
specialitu – Olomoucké tvarůžky
Nejslavnějším produktem místní kuchyně jsou Olomoucké
tvarůžky. Proslulý nízkotučný sýr s nezaměnitelným výrazným aromatem a lahodnou chutí se v minulosti vyráběl
ve vesnicích v okolí Olomouce. Označení „Olomoucké“ pak
dostaly tvarůžky podle toho, že se prodávaly v Olomouci
na trzích. V současnosti se tato gastronomická specialita
vyrábí pouze v nedalekých Lošticích, kde se nachází také
moderní muzeum, přibližující historii výroby tohoto sýra.
Navštivte Olomoucký tvarůžkový festival, který se
koná každý rok v měsíci dubnu!
www.tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

Prodejna Olomouckých tvarůžků A. W.
Specializovaná prodejna Olomouckých tvarůžků na Horním
náměstí naproti orloji. | www.tvaruzky.cz
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Zábava v Olomouci
Vyrazit za zábavou můžete do mnoha rozmanitých hospůdek, minipivovarů, barů a kaváren. Pokud budete mít chuť
tančit nebo si poslechnout dobrou hudbu, doporučujeme
místní taneční kluby a diskotéky, případně návštěvu jazzového klubu.

Pulzující centrum zábavy najdete v bývalých Masných krámech a v originálních kulisách původního městského opevnění z 18. století v ulicích Mlýnská, Uhelná a Lafayettova.

Více tipů, kam za zábavou:
www.tourism.olomouc.eu
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NÁKUPY
Tipy na nákupy
V centru města najdete obchůdky s regionálními potravinami, uměleckými předměty a suvenýry. Možnost větších
nákupů nabízí Galerie Moritz, Šantovka, a obchodní centra
Olympia, Haná a Olomouc CITY.

Prodejny regionálních produktů
Prodejna Olomouckých tvarůžků A. W.
Horní náměstí 7 | www.tvaruzky.cz

La Formaggeria
Horní náměstí 8 | www.laformaggeria.com

To pravé z Hané i odjinud
Úzká 2 | www.topravezhane.cz

Nákupní galerie v blízkosti centra
Galerie Šantovka
Polská 1 | www.galeriesantovka.cz

Galerie Moritz
8. května 24 | www.galeriemoritz.cz

Více informací:
www.tourism.olomouc.eu

www.runczech.com

Olomoucký
tvarůžkový festival
duben | Horní a Dolní náměstí
Tvarůžkové speciality
a regionální produkty
Regionální pivovary a minipivovary
Bohatý kulturní program
Folklorní vystoupení
Gastronomická show známých
kuchařských hvězd
Soutěže a dílničky pro děti

tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

Olomouc do kapsy | tipy na výlety

66

Olomouc do kapsy | tipy na výlety

67

TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ
Okolí Olomouce láká na historické skvosty, unikátní přírodu
Litovelského Pomoraví a skvělé podmínky ke sportovnímu
vyžití a relaxaci. Nechte se pohltit pohádkovou atmosférou
hradů a zámků, vydejte se na procházku lužními lesy nebo si
zahrajte třeba golf. Z pestré mozaiky zážitků si vybere každý!

Litovelské Pomoraví | 7 km
Chráněná krajinná oblast s přirozenými lužními lesy ve vnitřní
deltě řeky Moravy, vyhledávaná pěšími i cykloturisty. Rozkládá
se na ploše 96 km 2 mezi městy Olomouc a Mohelnice
a prochází městem Litovel. Unikátní území Litovelského Pomoraví je domovem řady vzácných rostlin a živočichů.

Sluňákov – Centrum ekologických
aktivit | 8 km
Sluňákov, nízkoenergetický dům s jedinečnou přírodní
galerií, která se nachází v Horce nad Moravou a je vstupní
branou do Litovelského Pomoraví.
Vnější areál Sluňákova je volně přístupný, můžete se projít
interaktivní galerií Dům přírody Litovelského Pomoraví s díly
významných českých výtvarníků. Prohlídky, suvenýry a další
služby nabízí zdejší informační centrum.
Horka nad Moravou
tel.: +420 585 154 711 | www.slunakov.cz

Svatý Kopeček | 10 km
Svatý Kopeček, vypínající se nad Olomoucí, je jedním
z nejoblíbenějších výletních a poutních míst regionu. Nabízí
ideální podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku i relaxaci.

Bazilika Navštívení Panny Marie
Dominantou Svatého Kopečka je monumentální barokní
poutní chrám Navštívení Panny Marie, který v roce 1995
povýšil na baziliku minor papež sv. Jan Pavel II.
Chrám s dvouvěžovým průčelím byl vybudován premonstráty v letech 1669–1679 podle návrhu proslulého architekta
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G. P. Tencally. Dostavěn do dnešní podoby byl areál v letech 1714–1721 podle projektu D. Martinelliho.
tel.: +420 585 385 342, +420 777 742 176
www.svatykopecek.cz
Nenechte si ujít okouzlující výhled na město, který se
od chrámu nabízí!

Víte, že…

…na Svatém Kopečku je dům, kde o prázdninách pobýval
u svých prarodičů Jiří Wolker, jeden z nejtalentovanějších
českých básníků 20. století?

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku
Zoo na Svatém Kopečku se nachází v nádherném podhůří
Nízkého Jeseníku. Uvidíte tu na 400 druhů zvířat. Velkému
zájmu se těší expozice mořských akvárií, pavilon žiraf, volný
výběh makaků či společný výběh medvědů a vlků.
Jaká jsou další lákadla olomoucké zoo? Vláčkem se můžete
projet safari zónou, vystoupat na 32 m vysokou vyhlídkovou
věž a nejen děti si mohou vyzkoušet svou obratnost v dětském lanovém centru Lanáček.
Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček
tel.: +420 585 151 601 | www.zoo-olomouc.cz
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Fort Radíkov | 12 km
Pevnůstka v Radíkově byla postavena v druhé polovině
19. století jako součást císařsko-královské olomoucké
pevnosti.
Vrchní 75, Olomouc-Radíkov,
tel.: +420 777 135 001 | http://pevnost-radikov.cz

Hanácké muzeum v přírodě | 11 km
Expozice původní lidové architektury přibližuje život a řemesla hanácké vesnice.
Příkazy 54 | tel.: +420 585 967 310
www.nmvp.cz

Zámek Náměšť na Hané | 16 km
Raně klasicistní zámek z 2. poloviny 18. století. Rokokové
interiéry, vzácná sbírka míšeňského porcelánu a expozice
dětských historických kočárků.
Hrad 1, Náměšť na Hané | tel.: +420 585 952 184
www.zamek.namestnahane.cz

Zámek Čechy pod Kosířem | 20 km
Klasicistní zámek, obklopený parkem o rozloze 21,5 hektaru, je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca a slavným
českým malířem Josefem Mánesem.
Na zámku můžete také navštívit Muzeum Zdeňka a Jana
Svěrákových, kde uvidíte kulisy, kostýmy a další rekvizity
z jejich filmů.
Mánesova 1, Čechy pod Kosířem
tel.: +420 773 784 110 | www.zamekcechy.cz

Nezapomeňte navštívit v Čechách pod Kosířem i
Muzeum historických kočárů a Hasičské muzeum.
tel.: +420 608 610 324 | www.historickekocary.cz
tel.: +420 582 373 726 | www.cechypk.cz

  Zoologická zahrada na Svatém Kopečku
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Hrad Šternberk | 19 km
Původně gotický hrad, založený pány ze Šternberka v polovině 13. století. Interiéry překvapí svou velkorysostí a bohatou výbavou uměleckých předmětů z celé Evropy.
Horní nám. 6, Šternberk
tel.: +420 585 012 935 | www.hrad-sternberk.cz

  Muzeum Olomouckých tvarůžků

Muzeum Olomouckých
tvarůžků A. W. | 31 km
Muzeum, dokumentující tradici a současnost výroby originální krajové speciality, doplněné značkovou prodejnou
tvarůžků.
Palackého 2, Loštice | tel.: +420 583 401 217
www.tvaruzky.cz

Javoříčské jeskyně | 31 km
Jeskyně s nejbohatší krápníkovou výzdobou v České
republice.
Luká-Javoříčko | tel.: +420 585 345 451
www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/
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Hrad Bouzov | 33 km
Jeden z nejnavštěvovanějších a nejpůvabnějších českých
hradů byl založen na počátku 14. století. Dnešní podobu
romantického sídla získal po rozsáhlé přestavbě v letech
1895–1910. Pohádkově krásný hrad je vyhledávaným místem filmařů. | Bouzov 8
tel.: +420 775 888 960 | www.hrad-bouzov.cz

Hrad Helfštýn | 33 km
Areál monumentálního hradního komplexu je dějištěm mnoha kulturních akcí, z nichž nejznámější je setkání uměleckých kovářů Hefaiston.
Týn nad Bečvou | tel.: +420 581 797 093
www.helfstyn.cz

Více tipů, kam na výlety:
www.tourism.olomouc.eu

  Hrad Bouzov
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Státní svátky
1. leden		
Den obnovy samostatného českého státu
		a Nový rok
pohyblivý svátek březen/duben – Velký pátek
pohyblivý svátek březen/duben – Velikonoční pondělí
1. květen
Svátek práce
8. květen
Den vítězství
5. červenec
Den slovanských věrozvěstů Cyrila 		
		a Metoděje
6. červenec
Den upálení mistra Jana Husa
28. září		
Den české státnosti
28. říjen		
Den vzniku samostatného
		československého státu
17. listopad
Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec
Štědrý den
25. prosinec
1. svátek vánoční
26. prosinec
2. svátek vánoční

Tísňová volání v České republice
150
155
156
158
112

Hasiči
Záchranná služba
Městská policie
Policie
Jednotné evropské číslo tísňového volání

Telefonní předvolba do ČR: +420

Zdravotnické služby
Fakultní nemocnice v Olomouci
I. P. Pavlova 185/6 | tel.: +420 588 441 111
urgentní příjem tel.: +420 588 442 653 | www.fnol.cz
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5 | tel.: +420 973 407 150
www.vnol.cz
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Olomouc region Card
Olomouc region Card je turistická slevová karta, díky které
můžete při návštěvě Olomouce výrazně ušetřit. Jejím zakoupením si zajistíte zlevněné či zcela volné vstupné do hradů,
zámků, muzeí, zoologické zahrady a dalších turistických cílů.
Poskytne vám možnost zdarma cestovat MHD, výhodně
zakoupit vstupenky na divadelní představení nebo se levněji
ubytovat v hotelu či povečeřet v restauraci. A to se vyplatí!
www.olomoucregioncard.cz

MHD
Městskou hromadnou dopravu zajišťuje síť tramvajových
a autobusových linek. Se základní přestupní jízdenkou
můžete cestovat 40 minut v pracovních dnech a 60 minut
o víkendech a svátcích. Jízdenky je možné zakoupit v prodejních automatech, formou SMS (na telefonní číslo 90206
ve tvaru DPMO) a také u řidiče.
tel.: +420 585 533 111 | www.dpmo.cz

Parkování
V centru města je pěší zóna. V okolních ulicích je parkování povoleno po zaplacení parkovného v automatu
nebo formou SMS, telefonní číslo 902 66 ve tvaru:
OLmezera1mezeraR Zvozidla. O víkendu je parkování
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zdarma. Doporučujeme využít parkovacích ploch, podzemních parkovišť a parkovacích domů vyznačených v mapě.
Parkovací lístek z podzemního parkoviště v těsné
blízkosti hlavního nádraží ČD, ul. Jeremenkova, platí
jako volná jízdenka MHD pro jednu osobu po dobu 60 min.
od jeho vydání.

Rychlá koupě jízdenky nebo parkovacího lístku
v aplikaci Moje Olomouc.

Internet
Volná wifi v centru města na Horním náměstí. Bezdrátové
připojení se zobrazí pod názvem OLOMOUC-FREE.

Vysvětlivky
Olomouc region Card

Náš tip
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www.tourism.olomouc.eu
ISBN: 978-80-87602-78-2

OKO DO SVĚTA
DIVOČINY

OTEVŘENO DENNĚ
PO CELÝ ROK
LEDEN – ÚNOR

9.00 – 16.00

BŘEZEN

9.00 – 17.00

DUBEN – SRPEN

9.00 – 18.00

ZÁŘÍ

9.00 – 17.00

ŘÍJEN – PROSINEC 9.00 – 16.00
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA

WWW.ZOO-OLOMOUC.CZ

Vítejte v Informačním centru Olomouc
Turistická nabídka informačního centra

Olomouc v kostce
Hodinová prohlídka památek Horního náměstí Olomouc
v kostce, ukončená výstupem na radniční věž. Od 15. 6.
do 30. 9.

Stálé expozice na radnici
Výstavní expozice věnované historii města, radnice a příběhu
olomouckého orloje. Přístupné zdarma během úředních
hodin magistrátu nebo v rámci služby Olomouc v kostce.
Možnost zapůjčení audioprůvodce s výkladem.
Audioprůvodce Olomoucí
Audioprůvodce s výkladem k hlavním památkám. Umožňuje
vytvoření vlastní prohlídkové trasy podle mapy, kterou zájemce obdrží ke sluchátku v IC Olomouc zdarma.

Olomouc region Card
Karta, s kterou v Olomouci ušetříte! Zdarma MHD, vybrané služby v IC, slevy v muzeích. ORC je platná v celém
Olomouckém kraji. Info: www.olomoucregioncard.cz
Olomoucké tvarůžky a regionální produkty
K zakoupení v informačním centru.
Informační centrum Olomouc | otevřeno denně
Horní náměstí – radnice
tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.tourism.olomouc.eu
Olomouc Tourism
olomouc_city
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Legenda mapa Olomouc
Nejvýznamnější památky
1 Sloup Nejsvětější Trojice
2 Radnice s orlojem
3 Románský biskupský palác
4 Katedrála sv. Václava
5 Chrám sv. Mořice
6 Arcibiskupský palác
7 Chrám Panny Marie Sněžné
8 Chrám sv. Michala
9 Kaple sv. Jana Sarkandra
10 Caesarova kašna
11 Herkulova kašna
12 Merkurova kašna
13 Neptunova kašna
14 Jupiterova kašna
15 Kašna Tritonů
16 Arionova kašna
17 Jezuitský konvikt
18 Terezská brána
19 Tereziánská zbrojnice
20 Kapucínský kostel
21 Mariánský morový sloup
22 Hauenschildův palác
23 Korunní pevnůstka
24 Dominikánský kostel
25 Vila Primavesi
Kultura
1 Moravské divadlo
2 Moravská filharmonie
3 Divadlo na Šantovce
4 Arcidiecézní muzeum
5 Muzeum moderního umění
6 Vlastivědné muzeum
7 Galerie města Olomouce
8 Pevnost poznání
Volný čas
1 Výstaviště Flora Olomouc
2 Plavecký bazén
3 Andrův stadion
4 Zimní stadion
5 Centrum Semafor
Nákupy
1 Galerie Šantovka
2 Galerie Moritz

Parkoviště

Veřejné WC

Parkovací objekt
BUS

Parkoviště BUS

Tratě tramvají

Městská policie
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