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OLOMOUC
w
 edług Lonely Planet najpiękniejsze miasto
w Republice Czeskiej
 100 000 mieszkańców, szóste co do wielkości miasto w RC oraz drugi, po centrum
Pragi, największy zespół zabytkowy w kraju
 główne miasto regionu etnograficznego
Haná oraz stolica kraju ołomunieckiego
 drugi pod względem starszeństwa uniwersytet na ziemiach czeskich (powstał
w 1573 r.), siedziba arcybiskupów

Komunikacja miejska obsługuje sieć linii
tramwajowych i autobusowych. Bilet normalny
z możliwością przesiadek kosztuje 14 CZK
i jest ważny przez 40 minut w dniach roboczych oraz 60 minut w weekendach i dniach
wolnych od pracy. Bilety można kupić
w automatach, a także u kierowców
i motorniczych (20 CZK). www.dpmo.cz

W obrębie centrum obowiązuje strefa
tylko dla pieszych. W okolicznych ulicach
parkowanie wiąże się z koniecznością opłaty
za postój (uiszczenie poprzez zakup biletu
w parkomatach, cena – 20 CZK/godz.).
Zalecamy korzystanie z miejsc postojowych
wyznaczonych w mapie.

Ołomuniec oferuje szeroką gamę obiektów
noclegowych wszelkich kategorii. W wyborze
i rezerwacji pomogą Państwu pracownicy
Informacji Miejskiej. Szczegółowe informacje
na stronach tourism.olomouc.eu

Punkt Informacji Miejskiej
Horní náměstí (Górny Rynek) – Ratusz
Czynny: dziennie od 9:00 do 19:00
Tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
Fax: +420 585 220 843
infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
tourism.olomouc.eu
Wydał Urząd Miasta Ołomuńca, 2012
Zdjęcia: archiwum miasta | ISBN 978-80-87602-19-5

Nasze naj...

atrakcje, których nie można ominąć
Kolumna Trójcy Przenajświętszej
– wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO
Dominanta głównego rynku, 32-metrowa kolumna, to jeden z najwybitniejszych barokowych utworów rzeźbiarskich w Europie Środkowej. Wraz
z Kolumną Mariacką na Dolnym Rynku i 6 barokowymi fontannami tworzy
unikatowy zespół, który w niepowtarzalny sposób współtworzy urok miejskiego centrum, drugiego pod względem wielkości zespołu zabytkowego
w kraju.
Zamek – miejsce, gdzie tworzono historię
Zamek Ołomuniecki (Olomoucký hrad) znajdujący się przy placu
Wacława bezwzględnie nie można ominąć! Właśnie tutaj zamordowano
w roku 1306 ostatniego Przemyślida, króla Czech Wacława III. Podziwiać
można Pałac biskupi z słynnymi oknami w stylu romańskim, gotycką
katedrę św. Wacława, główną świątynię Archidiecezji ołomunieckiej,
a także Muzeum Archidiecezjalne założone z inicjatywy Jana Pawła II.

Kościoły – historia jak na dłoni
Można śmiało stwierdzić, iż Ołomuniec pod wzlędem ilości kościołów na jednego mieszkańca zalicza się do czołówki miast europejskich. Mało gdzie można
znaleźć tak jednolity zespół obiektów sakralnych reprezentujący poszczególne
style architektoniczne. Waszej uwadze nie może ujść gotycki kościół św.
Maurycego, jak również barokowy klasztor Hradisko, nazywany też „morawskim
Escorialem“. Nie sposób ominąć również mniejszą, na pozór skromną, kaplicę
nazywaną „Sarkandrówka“. W jej wnętrzu znajduję się między innymi skrzypiec,
na którym poddawano torturom św. Jana Sarkandra.
Zegar astronomiczny – socrealistyczna perełka
Zegar pierwotnie gotycki, który swój oryginalny wygląd uzyskał dopiero
w epoce powojennej, kiedy został mocno przebudowany w duchu
socrealizmu. Każdego dnia o godzinie 12 za dźwięku carillona w zegarze
pojawiają się figurki robotników, rolników oraz inteligencji pracującej. Zegar znajduje się na ścianię renesansowego ratusza, który wraz
z 75-metrową wieżą udostępniany jest turystom w ramach zwiedzania
organizowanego przez pracowników Informacji Miejskiej.
Serek ołomuniecki – przysmak nie tylko dla smakoszy
Słynny serek niskotłuszczowy produkowany jest dzisiaj w pobliskich Loszticach (Loštice), gdzie również można odwiedzić muzeum poświęcone
temu przysmakowi. Produkt ten odznacza się niepowtarzalnym zapachem
i delikatnym smakiem. Czy to z chlebem i niezbędną szklanką piwa albo
podawany w przeróżnych wariantach w niektórym z miejscowych lokali,
to zawsze symfonia smaku, na którą nie można zapomnieć. Do nabycia
w unikatowym automacie znajdującym się w Punkcie Informacji Miejskiej.
Flora Olomouc – kwitnące miasto
Trzy razy w roku przyjeżdżają do Ołomuńca tłumy zwiedzających, by ulec
magii tradycyjnych wystaw kwiatów. Również poza terminami wystaw
można podziwiać zieleń parków, założonych w XIX wieku na przedpolu
miejskich fortyfikacji. Dzięki temu otaczają dzisiaj niemal całe centrum,
zapewniając mieszkańcom przestrzeń dla relaksu, jak również malownicze
widoki na miasto i jego dominanty.

Najważniejsze zabytki
 Kolumna Trójcy Przenajświętszej
Unikatowa 32-metrowa kolumna z grupą
rzeźb z połowy XVIII wieku, która w roku 2000
z ostała wpisana na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. We wnętrzu kolumny
ukrywa się mała kaplica dostępna
sezonowo. | Zdjęcie nr 1
	Ratusz z zegarem astronomicznym
Zbudowany w stylu gotyckim, a później
przebudowany w stylu renesansowym ratusz
z niezwykłym zegarem astronomicznym
(uruchamiany codziennie o 12),
udostępnioną wieżą i gotycką kaplicą
św. Hieronima. | Zdjęcie nr 2
 Pałac biskupi w stylu romańskim
Unikatowe romańskie okna zdobią resztki
pałacu związanego z początkami ołomunieckiej
diecezji w XI wieku. Dziś częścią Muzeum
Archidiecyzjalnego. | Zdjęcie nr 3
 Katedra św. Wacława
Imponująca gotycka katedra z charakterystyczną wieżą w stylu neogotyckim, druga pod
względem wysokości w Czechach (100,6 m).
Główna świątynia Archidiecezji ołomunieckiej,
oprócz wzniosłego wnętrza udostępniono
również kryptę. | Zdjęcie nr 4
 Kościół św. Maurycego
Wspaniały pokaz późnego gotyku z przełomu
XIV i XV w. z największymi organami w Europie
Środkowej pochodzącymi z roku 1745.
Wieża kościoła udostępniana jest
dla turystów. | Zdjęcie nr 5
 pałac arcybiskupI
Siedziba arcybiskupów ołomunieckich,
jeden z najwystawniejszych pałaców
barokowych w mieście zbudowany
w XVII wieku. | Zdjęcie nr 6

 Klasztor Hradisko
Pierwszy samodzielny klasztor na Morawach
założony w wieku XI. W rozległym kompleksie
barokowym, odbudowanym po pożarze
w XVIII wieku przez architekta G. P. Tencallę,
mieści się najstarszy szpital wojskowy
w kraju. | Zdjęcie nr 9
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 Kaplica św. Jana Sarkandra
Budowla w stylu neobarokowym wzniesiona
na miejscu byłego więzienia ukrywa we wnętrzu skrzypiec, na którym poddawano torturom
Jana Sarkandra. | Zdjęcie nr 8

 Fontanna Ariona
Dzieło słynnego rodaka I. Theimer’a z roku
2002, który jest realizacją siódmej fontanny
zaprojektowanej jeszcze w epoce baroku.
Latem służy jako kącik zabaw dla dzieci
i miejsce wypoczynku dla zmęczonych
turystów. | Zdjęcie nr 11
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	Bazylika na Świętym Kopeczku
Monumentalny barokowy kościół piełgrzymkowy, podniesiony w roku 1995 przez papieża
Jana Pawła II do godności bazyliki mniejszej,
z którego otwiera się wspaniały widok na
miasto. | Zdjęcie nr 12

3

4

	Cerkiew św. Gorazda
Pravosławna katedra eparchii ołomuniecko
-brneńskiej z charakterystyczną pozłacaną
kopułą w kształcie cebuli, która została zbudowana w roku 1939.
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 Konwikt jezuicki
Atrakcyjnie zrekonstruowany kompleks barokowy ściśle związany z początkami ołomunieckiego uniwersytetu. Dzisiaj to tętniące życiem
centrum studenckiej sceny artystycznej. Urzeka
niepowtarzalnymi widokami do przyległego
10
parku i przepiękną kaplicą Bożego Ciała.
	Brama Marii Teresy
Starannie zrekonstruowany zabytek niosący imię
cesarzowej Marii Teresy to jedyna z bram, która
dochowała się z barokowej Twierdzy Ołomuniec.

 Kościół Marii Panny Śnieżnej
Barokowa budowla byłego kościoła jezuickiego dobudowana w roku 1719 odznacza się
bogato zdobioną fasadą i dwoma monumentalnymi wieżami.
 Kościół św. Michała
Bogato zdobiony jednonawowy barokowy
kościół, którego trzy kopuły charakteryzują
ołomuniecką panoramę. Z krużganka
dostępne są podziemna pustelnia i dzwonnica
gotycka. | Zdjęcie nr 7

 Zespół fontann barokowych
Sześć arcydzieł o tematyce mitologicznej
zdobi centrum miasta od przełomu XVII
i XVIII wieku. | Zdjęcie nr 10
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	Arsenał
Monumentalna późnobarokowa budowla jest
typowym pokazem architektury wojskowej
11
z czasów panowania cesarzowej Marii Teresy.
Dzisiaj to pełen studentów budynek z rozległym
dziedzińcem, w którym nie brakuje miejsc
do siedzenia ani restauracji.
 Kościół Kapucynów
Wczesnobarokowy kościół klasztorny oo.
Kapucynów, zbudowany przy Dolnym Rynku po
zakończeniu wojny trzydziestoletniej, przyciąga
uwagę przede wszystkim swoją architekto12
niczną prostotą.

Rozrywka

Coś dla smakoszy

 Koszary wodne
Tętniące życiem centrum rozrywki wokół ulic Mlýnská i Uhelná.
W oryginalnych kulisach części miejskiej fortyfikacji znajduje się
mnóstwo barów, pubów i klubów, takich jak pub z diskoteką Captain
Morgan‘s, klub Belmondo, irlandzki pub Crack serwujący wyśmienitą
kuchnię nepalską, bar Rasputin, restauracja z kuchnią czeską
Kamenný mlýn, Café Illy czy też tradycyjna piwiarnia Vodní kasárna.
 Jazz Tibet Club
Restauracja z klubowym klimatem, w której odbywa się mnóstwo
koncertów jazzowych.
Sokolská 48, tel.: +420 585 230 399, www.jazzclub.olomouc.com

	U–klub
Typowy klub studencki o długoletniej tradycji gości wielu znanych
artystów z Czech i zagranicy.
Šmeralova 12, tel.: +420 585 638 117, www.u-klub.cz

 Varna
Popularny disko klub oferuje, oprócz świetnie wyposażonego baru,
rozrywkę nie tylko dla młodszych pokoleń.
Riegrova 6, tel.: +420 585 522 118, www.varna.cz

	Meex Club
Odlotowy klub w samym środku miasta z bogatym programem
dla tych, którzy dbają o swój wygląd.
Horní náměstí 19, tel.: +420 603 580 918, www.meex.cz

	Arktic Music Club
Bez barierowy multigatunkowy klub dla niepalących, z jakościowymi
napojami i dobrą muzyką, jest dostępny tylko dla osób starszych 18 lat.
Havlíčkova 11, tel.: +420 775 660 518, www.arktic.cz

Propozycje z kalendarza
styczeń – maj
Ołomunieckie Dni Jazzowe

sierpień
Flora Olomouc – edycja letnia

marzec
Musica Religiosa

Festiwal Światła

kwiecień
Academia film Olomouc
Flora Olomouc
– edycja wiosenna
Ołomunieckie Dni Ekologii
maj
festiwal teatralny Divadelní
Flora
festiwal muzyczny Dvořákova
Olomouc
Festiwal Piwa
czerwiec
Święta Pieśni
Półmaraton Ołomuniecki
Święta Miasta

Colores Flamencos Olomouc
wrzesień
Festyn ku czci feldmarszałka
Radetzkiego
Europejskie Dni Dziedzictwa
Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej
Vzáří/Septembeam
wrzesień – październik
Jesienny Festiwal Muzyki Sakralnej
październik
Flora Olomouc – edycja jesienna
Tydzień improwizacje
grudzień
Przegląd Filmów Animowanych
Boże Narodzenie w Ołomuńcu

czerwiec – wrzesień
Ołomunieckie Lato Kulturalne

więcej wydarzeń na tourism.olomouc.eu

	Moravská restaurace
Wybór z tradycyjnych dań czeskiej
i morawskiej kuchni w stylowych wnętrzach.
Górny Rynek 23, tel.: +420 585 222 868
www.moravskarestaurace.cz

	Hanácká hospoda
Klimatyczna restauracja oferująca lokalne specjały
i szereg dań tradycyjnych.
Dolny Rynek 38, tel.: +420 585 237 186
www.hanackarestaurace.cz

	Moritz
Przytulny lokal oferujący piwo własnej produkcji.
Oprócz spożywania domowego piwa z minibrowaru
można obejrzeć proces jego produkcji.
Nešverova 2, tel.: +420 585 205 560
www.hostinec-moritz.com

	Svatováclavský pivovar
Stylowo urządzona restauracja i kąpiele piwne
pod jednym dachem. W ofercie siedem rodzajów
piwa i wyśmienita domowa kuchnia.
Mariánská 4, tel.: +420 585 207 517
www.svatovaclavsky-pivovar.cz

	Drápal originál restaurant
Tradycyjny lokal gastronomiczny oparty
o miejscową kuchnię, ulubiony przystanek dla
miłośników oryginalnego pilznera.
Havlíčkova 1, tel.: +420 585 225 818
www.restauracedrapal.cz

 Potrefená husa
Stylowy pub oferujący kuchnię tradycyjną, lekkie
dania i markowe piwo.
Opletalova 1, tel.: +420 585 203 171
www.potrefenahusa.cz

	Abasta!
Przepisy staroczeske oraz kuchnia światowa
w restauracji nagrodzonej w konkursie Gastro.ol.
Divadelní 2, tel.: +420 725 389 083
www.abastaolomouc.cz

	Restaurace vila primavesi
Restauracja spełniająca oczekiwania nawet
najbardziej wymagających klientów znajduje się
na parterze słynnej secesyjnej willi. Z jej tarasów
otwiera się widok do przygległych ogrodów.
Univerzitní 7, tel.: +420 585 204 852
www.primavesi.cz

 Tradycyjne kawiarnie
By odetchnąć od miejskiego zgiełku wystarczy
usiąść nad filiżanką kawy w niektórej z popularnych
kawiarni, które znajdują się w samym sercu
ołomunieckiej starówki. Wśród licznych lokali
można wymienić kawiarnię Opera z kącikiem dla
dzieci czy też słynna kawiarnia Mahler
na Górnym Rynku.
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Parking
Obiekt parkingowy
Straż Miejska
Policja

Ambulatorium
Linie tramwajowe
Mury miejskie
Tory kolejowe
Park miejski

Toalety publiczne

Najważniejsze zabytki
1 Kolumna Trójcy Przenajświętszej
2 Ratusz z zegarem astronomicznym
3 Pałac biskupi w stylu romańskim
4 Katedra św. Wacława
5 Kościół św. Maurycego
6 Pałac Arcybiskupi
7 Kościół Marii Panny Śnieżnej
8 Kościół św. Michała
9 Kaplica św. Jana Sarkandra
10 Fontanna Cezara
11	Fontanna Herkulesa
12	Fontanna Merkurego
13	Fontanna Neptuna

14	Fontanna Jupitera
15	Fontanna Trytonów
16	Fontanna Ariona
17 Cerkiew św. Gorazda
18 Konwikt Jezuicki
19 Brama Marii Teresy
20 Arsenał
21 Kościół Kapucynów
22 Kolumna Mariacka
Kultura
1 Moravské divadlo
2 Moravská filharmonie
3 Muzeum Archidiecezjalne

4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej
5 Muzeum Regionalne
6	Centrum Sztuki UP
Coś dla smakoszy
1 Moravská restaurace
2 Hanácká hospoda
3 Moritz
4 Svatováclavský pivovar
5 Drápal original restaurant
6 Potrefená husa
7 Abasta!
8 Restauracja Vila Primavesi
9 Kawiarnia Opera, Kawiarnia Mahler

Rozrywka
1 Koszary wodne
2	Jazz Tibet Club
3 U-klub
4 Varna
5 Meex Club
6 Arktic Music Club
Sport i rekreacja
1 Tereny wystawowe Flora Olomouc
2 Kryta pływalnia
3 Stadion piłkarski Sigmy Ołomuniec
4 Hala hokejowa
5 Korty tenisowe
6 Basen otwarty

Kultura

Słynne postacie
 W
 acław III – król Czech, Węgier i Polski. 4 sierpnia 1306
został wtedy 16-letni władca zamordowany w domie dziekańskim w byłym pałacu Przemyślidów. Wraz z jego śmiercią wygasła po mieczu główna linia dynastii Przemyślidów.
 F
 ranciszek Józef I – cesarz Austrii. Na tron wstąpił
w wieku 18 lat właśnie w Ołomuńcu – doszło do tego dnia
2 grudnia w rewolucyjnym roku 1848 w tzw. Sali Tronowej
Pałacu arcybiskupów.

Teatry, kina, galerie i mnóstwo innych instytucji kultury oferują szeroki
zakres możliwości spędzania wolnego czasu.
 moravské divadlo olomouc
Główna scena miejska o 90-letniej tradycji wystawiająca klasyczne
i nowoczesne sztuki teatralne, spektakle operowe i balet.
Górny Rynek 22, tel.: +420 585 223 651, www.moravskedivadlo.cz

 Moravská filharmonie Olomouc
Jedna z najstarszych orkiestr symfonicznych w Czechach. Orkiestra
daje regularne koncerty i organizuje festiwale muzyczne.
Górny Rynek 22, tel.: +420 585 206 520, www.mfo.cz

 Muzeum Archidiecezjalne
Pieczołowicie zrekonstruowane wnętrza Pałacu biskupi, kareta
kardynała Troyer’a, słynna Madonna Sternberska, skarbiec w wieży
św. Barbary i inne klejnoty ze zbiorów Archidiecezji
ołomunieckiej. | Zdjęcie nr 1
Plac Wacława 3, tel.: +420 585 514 190, www.olmuart.cz

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej
W secesyjnym gmachu muzeum prezentowana jest stała wystawa
pt. Dom miłośnika sztuki, jak również wystawy czasowe innych
znanych artystów.
Denisova 47, tel.: +420 585 514 111, www.olmuart.cz

 Muzeum Regionalne (Vlastivědné muzeum)
Muzeum z cennymi zbiorami mimo wystaw stałych i czasowych
o zróżnicowanej tematyce realizuje również mnóstwo programów
edukacyjnych.
Plac Republiki 5, tel.: +420 585 515 111, www.vmo.cz

 Centrum Sztuki Uniwersytetu Palackiego
Były konwikt jezuicki, który po z rozmachem przeprowadzonej
rekonstrukcji oferuje bogaty program wystaw, seminariów, spektakli,
seansów filmowych i koncertów.
Univerzitní 3, tel.: +420 585 633 099, www.upol.cz
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 Johann Joseph Wenzel hrabia Radetzky – austriacki
feldmarszałek. Jeden z najwybitniejszych dowódców europejskich XIX wieku był komendantem twierdzy cesarskiej
w Ołomuńcu w latach 1829–1831. Mieszkał wtedy
w Pałacu Edelmanna przy Górnym Rynku.
 G
 ustav Mahler – kompozytor. Mahler, często szukający
inspirację w czeskiej muzyce ludowej, pracował w Ołomuńcu
w roku 1883 jako kapelmistrz niemieckiego teatru miejskiego
(dzisiaj Moravské divadlo). Mieszkał w domu Pod Złotym
Szczupakiem.
 W
 olfgang Amadeusz Mozart – kompozytor. W Ołomuńcu
bawił geniusz w roku 1767 jeszcze jako jedenastoletni chłopiec – najpierw mieszkał w dzisiejszym Pałacu Hauenschilda,
a potem w domie dziekańskim, gdzie skomponował
VI symfonię F dur.

 Ś
 w. Jan Sarkander – ksiądz katolicki, patron Moraw.
W więzieniu w Ołomuńcu w roku 1620 torturowany
na ławie do naciągania z powodu tajemnicy spowiedzi.
Na skutek torturowania umarł. Podczas wizyty papieża
w 1995 roku ogłoszony świętym.

Nowe stałe ekspozycje w Muzeum
Krajoznawczym w Ołomuńcu
Ołomuniec – piętnaście stuleci miasta
Wystawa podzielona na siedem tematów historycznych przybliża zwiedzającym
jednolitą historię miasta opowiadaną od
6 stulecia, trudne czasy wczesnego średniowiecza oraz naszą współczesność.
Niezwykle bogatą historię Ołomuńca
w nowej ekspozycji potwierdza szeroki
zakres przedmiotów od znalezisk archeologicznych, przez pamiątki rzemiosła artystycznego i kultury literackiej, aż po filmy
dokumentalne z 20 wieku. Szereg przeżyć oferują nowoczesne technologie, których jest w ekspozycji bardzo wiele.
Przyroda kraju ołomunieckiego
Z warunkami naturalnymi regionu, od nizin w okolicy Ołomuńca aż
po wysokogórski teren Grubego Jesioniku, zapoznaje zwiedzających
ekspozycja z dodatkiem elementów interaktywnych. Kawałki naszej
przyrody mogą sobie Państwo nie tylko dokładnie obejrzeć, ale także
wypróbować, dotknąć lub posłuchać ich.

Sport i rekreacja

W pobliżu Ołomuńca
	ZOO | 9 km
Akwarium z rekinami i otwarty wybieg dla
małp – to tylko niektóre z atrakcji popularnego ogrodu zoologicznego, położonego
w malowniczym lesie na Świętym Kopeczku.
Dojazd do ogrodu autobusem nr 11 z przystanku przy Dworcu Głównym. | Zdjęcie nr 7

 PARK WODNY
Kompleks rekreacyjny z mnóstwem wodnych
atrakcji: najdłuższa wewnętrzna zjeżdżalnia
na Morawach, adrenalinowy Space Bowl, sauny, jacuzzi i strefa wellness. Dojazd tramwajami
nr 1, 4, 6 bądź autobusem nr 35. | Zdjęcie nr 1
Kafkova, tel.: +420 585 202 085
www.aqua-olomouc.cz

 PŁYWALNIA
Ośrodek sportu w pobliżu centrum z basenem
otwartym i krytą pływalnią.

1

 Ośrodek sportowy Omega
Nowoczesny kompleks oferujący szereg
atrakcji w jednym miejscu.

Sladovní ul., Olomouc, tel.: +420 585 157 438
www.veteran-arena.cz

2

 Parki i ogrody
W parkach otaczających zabytkowe centrum
znajdują się tereny wystawowe Flora wraz
z ogrodem botanicznym, rozarium oraz jednymi
z największych oranżerii w Czechach. | Zdjęcie nr 2

3

 Spływ pontonami
Zwiedzanie miasta z pontonu, spływ parkiem
krajobrazowym Litovelské Pomoraví. | Zdjęcie nr 4
4

CK PEŘEJ tours, tř. Svobody 39
tel.: +420 585 313 176, www.perej.cz

Příkazy 54, tel.: +420 585 967 310
www.hanackeskanzen.cz

9

 LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Park krajobrazowy z lasem łęgowym położony
w wewnętrznej delcie rzeki Morawy, ulubiony
cel wycieczek i rowerzystów. Bramą do
parku jest Sluňákov, dom niskoenergetyczny
z punktem informacyjnym. | Zdjęcie nr 11

10

Horka nad Moravou, tel.: +420 585 154 711
www.slunakov.cz
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	JASKYNIE W JAWORZYCZKU | 33 km
Jaskynie z największą ilością nacieków
w kraju. | Zdjęcie nr 12

11

Luká-Javoříčko, tel.: +420 585 345 451
www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/

Na střelnici 48, tel.: +420 605 215 348
www.lanovecentrum.cz

 Muzeum Serków Ołomunieckich | 30 km
Muzeum prezentujące tradycję i współczesną
produkcję lokalnego przysmaku z własnym
sklepem firmowym.

 Golf club Dolany – Véska | 11 km
18-dołkowe pole klasy mistrzowskiej oraz
9-dołkowe publiczne pole golfowe z przepięknymi widokami na hanacki krajobraz. | Zdjęcie nr 6
Dolany-Véska, tel.: +420 585 397 278
www.golf-olomouc.cz

	Skansen Wsi Hanackiej | 12 km
Ekspozycja architektury ludowej przedstawia
rzemiosła i życie ludzi na wsi hanackiej.

Bouzov, tel.: +420 585 346 202
www.hrad-bouzov.cz

 OŁOMUNIEC NA ROWERZE
Przemieszczanie się rowerem to oryginalny
sposób zwiedzania miasta. Oferujemy dwie
trasy i wypożyczalnię rowerów.

 Park linowy Proud
Atrakcja dla tych, którzy lubią podnieść
poziom adrenaliny i nie cierpią na lęk
wysokości. | Zdjęcie nr 5
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	Zamek Bouzov | 35 km
Jeden z najchętniej odwiedzanych
i najbardziej fotogenicznych czeskich zamków.
Do wyboru kilka ekspozycji. | Zdjęcie nr 10

Legionářská 15, tel.: +420 731 122 280
www.olomouc.eu/semafor

CK PEŘEJ tours, tř. Svobody 39
tel.: +420 585 313 176, www.perej.cz

	Fort XVII Křelov | 7 km
Zrekonstruowany fort, jeden z 22 pierścieni
fortów zbudowanych w połowie XIX wieku
w celu wzmocnienia obrony Twierdzy
Ołomuniec. | Zdjęcie nr 9
Na Fortu 1, Křelov, tel.: +420 774 131 533
www.forty.cz

Tereny wystawowe Flora, Wolkerova 17
tel: +420 585 225 566, www.flora-ol.cz

 Centrum Semafor
Boisko ruchu drogowego dla całej rodziny.
Wypożyczalnia rowerów i wyposażenia, in-line
łyżw i rowerków (hulajnog) | Zdjęcie nr 3

7

 Veteran Arena
Największe publiczne muzeum samochodów
zabytkowych w Czechach, ponad
setka pojazdów i mnóstwo innych
eksponatów. | Zdjęcie nr 8

Legionářská 11, tel.: +420 585 427 181
www.olterm.cz/pso

Legionářská 19, tel.: +420 585 205 700
www.omegasport.cz

Darwinova 29, Svatý Kopeček
tel.: +420 585 151 600, www.zoo-olomouc.cz

6

Palackého 4, Loštice, tel.: +420 583 401 211
www.tvaruzky.cz

12

Oferta Punktu Informacji Miejskiej
 Zwiedzanie miasta
z przewodnikiem
Godzinowa trasa zwiedzania „Ołomuniec w pigułce“ prowadząca po najciekawszych zabytkach Górnego Rynku
połączona z wejściem na 75-metrową
wieżę ratuszową. Codziennie w okresie
od 15 czerwca do 15 września.
dorośli 50 CZK, dzieci od 6 do 15 lat oraz
posiadacze karty ISIC 25 CZK, bezpłatnie dla dzieci
do 6 lat oraz posiadaczy karty turystycznej Olomouc region Card

 Wejście na wieżę ratuszową
Omawiane wejście na 75-metrową
wieżę ratuszową i jej ganek widokowy,
z którego otwiera się wspaniały widok
na wszystkie miejskie zabytki. Można
również zajrzeć do izdebki strażnika
wieżowego.
dorośli 15 CZK, dzieci od 6 do 15 lat oraz
posiadacze karty ISIC 10 CZK, bezpłatnie dla dzieci
do 6 lat oraz posiadaczy karty turystycznej Olomouc region Card

 Zwiedzanie kościołów
z przewodnikiem
Wszystkie najważniejsze kościoły
i kaplice w Olomuńcu są w okresie
od maja do września codziennie otwarte
dla zwiedzających w godzinach od 9.00
do 17.00. Usługi przewodnickie w kościołach są do dyspozycji od poniedziałku
do soboty w godzinach 9.00–17.00.

Stałe ekspozycje w ratuszu
Historii ratusza ołomunieckiego, wszystkim jego zmianom
budowlanym i kaplicy św. Hieronima poświęcona jest ekspozycja mieszcząca się bezpośrednio w budynku ratusza
w 1 piętrze skrzydła wschodniego.
O piętro wyżej, w ekspozycji pokazującej historię ołomunieckiego zegara astronomicznego, jego twórców i zegarmistrzów, są pokazane także wszystkie jego postacie historyczne
do współczesności.
Zupełnie nowa stała ekspozycja „Ołomuniec w ciągu wieków“ w 1 piętrze ratusza przybliża historię miasta poprzez
obrazy i panele informacyjne, i jest uzupełniona w faksymile
ważnych dokumentów historycznych.
Ekspozycje są dostępne bezpłatnie w godzinach urzędowania
Urzędu Miasta lub w ramach komentowanego zwiedzania
Ołomuniec w pigułce.

 Schron Obrony Cywilnej
Zwiedzanie i omówienie schronu
w Parkach Miejskich zbudowanego
w latach 50-ych, który pełnił funkcję
stanowiska dowodzenia sztabu OC.
Zwiedzanie organizowane jest w okresie od 15 czerwca do 15 września
w czwartki i soboty w godz. 10:00,
13:00, 16:00.
dorośli 20 CZK, dzieci do 15 lat bezpłatnie

 PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY
Ołomuniecki nawigator OLINA łączy
w sobie funkcje mapy z nawigacją
GPS i zawiera teksty, zdjęcia i pliki
wideo na temat ołomunieckich zabytków. Przewodnik zawiera również
trasy tematyczne łącznie z nową
trasą Śladami Św. Jana Sarkandra.
Cena: bezpłatnie
Kaucja: 500 CZK

 AUDIOPRZEWODNIK
Za pomocą tego urządzenia można
sobie wybrać własną trasę turystyczną
po Ołomuńcu. Audioprzewodnik służący
przede wszystkim do samodzielnego
zwiedzania miasta dostępny jest
w języku czeskim, angielskim,
niemieckim, francuskim i włoskim.
Koszt wypożyczenia: 100 CZK, bezpłatnie
dla posiadaczy karty turystycznej Olomouc region Card, kaucja: 300 CZK

 Automat z serkami
ołomunieckimi
Na całym świecie istnieją tylko 2 automaty z tymi właśnie serkami. Jeden
z automatów znajduje się bezpośrednio
w Punkcie Informacji Miejskiej. Urządzenie oferuje zarówno kształty klasyczne
jak i serki w kształcie wianków lub paluszków. Serki ołomunieckie wyróżniają się
nie tylko swoim smakem, ale przede wszystkim swoim zapachem.
 OLOMOUC REGION CARD
Karta turystyczna obowiązująca
w całym regionie, która uprawnia
posiadacza do bezpłatnych przejazdów
w środkach MPK, darmowych wstępów
do muzeum, zamków i pałaców, jak
również do korzystania z rabatów
w restauracjach i hotelach.
Dwudniowa:
dorośli 180 CZK, dzieci do 15 lat 90 CZK
Pięciodniowa: dorośli 360 CZK, dzieci do 15 lat 180 CZK

Olomoucrnight
...stay ove
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Punkt Informacji Miejskiej
Horní náměstí (Górny Rynek) – Ratusz
779 11 Olomouc | Republika Czeska
Tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
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