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Základní informace k dopravě a pohybu po městě 
 

Vzhledem k rekonstrukci třídy 1. máje je omezena tramvajová doprava a je nahrazena autobusovou 

linkou X, která jezdí z Hlavního (vlakového) nádraží na zastávku U Dómu. Mezi zastávkami 

Palackého (u nám. Hrdinů) a nám. Republiky jezdí náhradní autobusová linka X2, možno ji využít na 

trase NH Collection Olomouc Congress – Konvikt a Křížkovského (2 zastávky). Vybrané spoje, včetně 

těch výlukových, jsou vypsány níže. Časy odjezdů byly vybrány tak, aby se jimi bylo možné dostat na 

začátky přednáškových bloků, úvodních zasedání atd. 

Jelikož od zastávky U Dómu (tato je nyní oproti běžné zastávce U Dómu posunuta směrem k nádraží) 

je nutné jít pěšky směrem ke Konviktu a Křížkovského ulici, případně jinam do centra města, dbejte 

prosím zvýšené opatrnosti při přechodu rekonstruované ulice 1. máje. Od zastávky U Dómu je možno 

projít k budovám Křížkovského a ke Konviktu také parkem (poté skrze hradby po schodech nahoru). 

Parkem je možné procházet i mezi Konviktem a jednotlivými budovami na Křížkovského, cesta je 

nepatrně delší než podél ul. 1. máje a Univerzitní ulice, ale romantičtější a vede kolem 

rekonstruovaného Mauzolea jugoslávských vojínů. 

 

Ceny jízdného čas 

14 Kč 40 min. 

46 Kč 1 den 

 

Následující tabulka odkazuje na čísla stran, kde jsou blíže popsány hlavní doporučené cestovní trasy. 

Trasa Varianta Str. 

Hlavní (vlakové) nádraží – NH Hotel 1 3 

Hlavní (vlakové) nádraží – NH Hotel 2  5 

Autobusové nádraží – NH Hotel 1 6 

Autobusové nádraží – NH Hotel 2 8 

NH Hotel – centrum města/Horní nám. (následný přesun na ulice 
Křížkovského a Konvikt) 
 

 9 

Centrum města (Horní náměstí) – Konvikt/Křížkovského 
 

 10 

Hlavní vlakové nádraží – Konvikt/Křížkovského, autobus 
 

1 11–12  

Hlavní vlakové nádraží – Konvikt/Křížkovského, tramvaj 
 

1 14–15  

Hlavní vlakové nádraží – Konvikt/Křížkovského, tramvaj 
 

2 15–16  

Autobusové nádraží – Konvikt/Křížkovského, tramvaj 
 

1 18 

Centrum, Konvikt/Křížkovského – Kino Metropol 
 

 19–20  

Centrum, Konvikt/Křížkovského – Regionální centrum Olomouc, 
tramvaj + autobus 
 

1 22-23 

Centrum, Konvikt/Křížkovského – Regionální centrum Olomouc, 
tramvaj + autobus 
 

2, 3 24 
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Na vybraných místech ve městě budou rozmístěni naši viditelně označení studenti, kteří vám vždy 

rádi ochotně poradí jak a kam se dostat. Očekávat je můžete zejména na: Horním náměstí, Náměstí 

Republiky, Hlavním nádraží, Autobusovém nádraží, Zastávkách – Okresní soud/Nám. Hrdinů, U 

Dómu a také na pěších trasách vyznačených v níže uvedených mapách.  
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Hlavní (vlakové) nádraží – NH Hotel 

Úvodní plenární zasedání – 10:00-12:00, NH Colection Olomouc Congress (Prezence – 9:00) 

 

Adresa: 

 NH Collection Olomouc Congress 

 Legionářská 1311/21, Olomouc 
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1. varianta – přes Nám. Hrdinů 

Tramvaj č. 7, autobus č. 14 z Hlavního (vlakového) nádraží do zastávky Nám. Hrdinů. Odtud pěšky do 

NH Hotelu (770 m, 12 min., viz mapa str. 2). 

 

 Časy odjezdů: 

 8:04 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:13 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 8:11 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:20 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 8:13 – autobus č. 14, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště D. 

  8:23 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 8:19 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:28 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 8:26 – tramvaj, č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:35 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 8:34 – tramvaj, č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:43 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 Další odjezdy tramvaje č. 7 pravidelně v rozmezí cca 9 min. 
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2. varianta – přes zastávku Ladova 

Tramvaj č. 7 a autobus č. 21 (jede přímo, bez přestupu, do zastávky Ladova) z Hlavního (vlakového) 

nádraží do zastávky Nám. Hrdinů. Přestup na autobus č. 17 ze zastávky Nám. Hrdinů do zastávky 

Ladova. Odkud pěšky do NH Hotelu (600 m, 10 min., viz mapa str. 2). 

 

 Časy odjezdů: 

 8:10 – autobus č. 21, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště D. 

  8:26 – výstup zastávka Ladova. Přesun pěšky do NH Hotelu (600 m, 10 min.). 

 

 8:34 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:43 – výstup na zastávce Náměstí hrdinů, přestup na autobus. 

  8:46 – autobus č. 18, Náměstí Hrdinů, stanoviště H. 

  8:50 – výstup zastávka Ladova. Přesun pěšky do NH Hotelu (600 m, 10 min.) 

 

 8:55 – autobus č. 21, Hlavní nádraží, stanoviště D. 

  9:11 – výstup zastávka Ladova. Přesun pěšky do NH Hotelu (600 m, 10 min.). 

 

 9:34 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  9:43 – výstup na zastávce Náměstí Hrdinů, přestup na autobus. 

  9:46 – autobus č. 18, Náměstí Hrdinů, stanoviště H. 

  9:50 – výstup zastávka Ladova. Přesun pěšky do NH Hotelu (600 m, 10 min.). 
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Autobusové nádraží – NH Hotel 
 Úvodní plenární zasedání – 10:00-12:00, NH Colection Olomouc Congress (Prezence – 9:00) 

 

Adresa: 

 NH Collection Olomouc Congress 

 Legionářská 1311/21, Olomouc 
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1. varianta – přes Nám. Hrdinů 

Tramvají č. X4 z Aut. nádraží podchod do zastávky Hlavní (vlakové) nádraží. Přestup na tramvaj č. 7 

ze zastávky Hlavní vlakové nádraží do zastávky Nám. Hrdinů. Odtud pěšky do NH Hotelu (770 m, 12 

min., viz mapa str. 5). 

 

 Časy odjezdů: 

 8:12 – tramvaj č. X4, Aut. nádraží podchod. 

  8:15 – výstup zastávka Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. Přestup na tramvaj č. 7. 

  8:19 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:28 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 8:27 – tramvaj č. X4, Aut. nádraží podchod. 

  8:30 – výstup zastávka Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. Přestup na tramvaj č. 7. 

  8:34 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:43 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 8:42 – tramvaj č. X4, Aut. nádraží podchod. 

  8:45 – výstup zastávka Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. Přestup na tramvaj č. 7. 

  8:49 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:58 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 8:57 – tramvaj č. X4, Aut. nádraží podchod. 

  9:00 – výstup zastávka Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. Přestup na tramvaj č. 7. 

  9:04 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  9:13 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 9:12 – tramvaj č. X4, Aut. nádraží podchod. 

  9:15 – výstup zastávka Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. Přestup na tramvaj č. 7. 

  9:19 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  9:28 – výstup na zastávce Nám. Hrdinů. Přesun pěšky ze zastávky do NH Hotelu (770 m, 

12 min.). 

 

 Další odjezdy tramvaje č. X4 pravidelně v rozmezí cca 16 min. 
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2. varianta – přes zastávku Ladova 

Autobus č. 19 z Aut. nádraží podchod do zastávky Hlavní (vlakové) nádraží. Přestup na autobus č. 21 

ze zastávky Hlavní (vlakové) nádraží do zastávky Ladova. Odtud pěšky do NH Hotelu (600 m, 10 min., 

viz mapa str. 5). 

 

Časy odjezdů: 

 8:06 – autobus č. 19, Aut. nádraží podchod. 

  8:09 – výstup zastávka Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C. Přesun na autobus č. 21, 

Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště D. 

  8:10 – autobus č. 21, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště D. 

  8:26 – výstup zastávka Ladova. Přesun pěšky do NH Hotelu (600 m, 10 min.). 
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NH Hotel – centrum města/Horní nám. (následný přesun na 

ulice Křížkovského a Konvikt) 
 Odpolední zasedání 14:00 – 18:00 Konvikt/Křížkovského. 

 

Adresa: 

 FF UP Křížkovského 12  

 Křížkovského 12, Olomouc 

 

 FF UP Křížkovského 14 

 Křížkovského 14, Olomouc 

 

 Rektorát UP 

 Křížkovského 8, Olomouc 

 

 Umělecké centrum FF UP Konvikt 

 Univerzitní 3, Olomouc 

 

 

 

 Přesun pěšky z NH Hotelu na Horní náměstí (Informační stanoviště) – 1 km, 15 min. 

 

  



10 
 

Centrum města (Horní náměstí) – Konvikt/Křížkovského 
 Odpolední zasedání 14:00 – 18:00 Konvikt/Křížkovského 

 

Adresa: 

 FF UP Křížkovského 12  

 Křížkovského 12, Olomouc 

 

 FF UP Křížkovského 14 

 Křížkovského 14, Olomouc 

 

 Rektorát UP 

 Křížkovského 8, Olomouc 

 

 Umělecké centrum FF UP Konvikt 

 Univerzitní 3, Olomouc 

 

Přesun pěšky z Horního náměstí na Konvikt (500 m, 10 min.). 

Přesun pěšky z Horního náměstí na Křížkovského (850 m, 13 min.). 
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Hlavní vlakové nádraží – Konvikt/Křížkovského, autobus 
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1. varianta – autobusem přes zastávku U Dómu 

Autobus č. X (výlukový spoj) z Hlavního (vlakového) nádraží do zastávky U Dómu. Odtud pěšky, podél 

rekonstruované ulice 1. máje na Konvikt (750 m, 13 min., viz mapa str. 10) nebo ulici Křížkovského 

(550 m, 10 min., viz mapa str. 10). 

 

 Časy odjezdů: 

 7:36 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  7:42 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 

 

 7:43 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  7:49 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 

 

 7:51 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  7:57 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 

 

 7:58 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  8:04 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 

 

 8:06 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  8:12 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 

 

 13:13 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  13:19 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 
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 13:21 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  13:27 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 

 

 13:28 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  13:34 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 

 

 13:36 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  13:42 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 

 

 13:43 – autobus č. X (výlukový spoj), Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště C 

  13:49 – výstup zastávka U Dómu. 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (550 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na Konvikt (750 m, 13 min.). 
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Hlavní vlakové nádraží – Konvikt/Křížkovského, tramvaj 
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1. varianta – tramvaj přes zastávku Okresní soud 

Tramvaj č. X4, č. 7 a č. 1 z Hlavního (vlakového) nádraží do zastávky Okresní soud. Odtud pěšky přes 

Horní náměstí na Konvikt (600 m, 10 min., viz mapa) nebo ulici Křížkovského (1 km, 15 min., viz 

mapa str. 13). 

 

 Časy odjezdů: 

 7:45 – tramvaj č. X4, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  7:52 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

 7:49 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  7:56 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

 7:52 – tramvaj č. 1 Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  7:59 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

 7:56 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:03 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

 8:00 – tramvaj č. X4, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:07 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

 13:15 – tramvaj č. X4, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  13:22 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

13:19 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  13:26 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 
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13:22 – tramvaj č. 1, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  13:29 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

13:26 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  13:33 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

  

13:30 – tramvaj č. X4, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  13:37 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

2. varianta – tramvají přes Palackého 

 Tramvaj č. 7 z Hlavního (vlakového) nádraží do zastávky Palackého. Přestup na autobus č. X2 

ze zastávky Palackého do zastávky nám. Republiky. Odtud pěšky na Konvikt (200 m, 4 min., viz mapa 

str. 10) a ulici Křížkovského (200 m, 4 min., viz mapa str. 10). 

  

 Časy odjezdů: 

 7:34 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  7:44 – výstup zastávka Palackého, stanoviště D. Přestup na autobus č. X2. 

  7:50 – autobus X2, Palackého. 

  7:54 – výstup zastávka Nám. Republiky. Odtud pěšky na Konvikt (200 m, 4 min.) a ulici 

Křížkovského (200 m, 4 min.). 

 

 7:56 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:06 – výstup zastávka Palackého, stanoviště D. Přestup na autobus č. X2. 

  8:10 – autobus X2, Palackého. 

  8:14 – výstup zastávka Nám. Republiky. Odtud pěšky na Konvikt (200 m, 4 min.) a ulici 

Křížkovského (200 m, 4 min.). 

 

 8:19 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  8:29 – výstup zastávka Palackého, stanoviště D. Přestup na autobus č. X2. 

  8:30 – autobus X2, Palackého. 

  8:34 – výstup zastávka Nám. Republiky. Odtud pěšky na Konvikt (200 m, 4 min.) a ulici 

Křížkovského (200 m, 4 min.). 

 

 13:19 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  13:29 – výstup zastávka Palackého, stanoviště D. Přestup na autobus č. X2. 

  13:30 – autobus X2, Palackého. 
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  13:34 – výstup zastávka Nám. Republiky. Odtud pěšky na Konvikt (200 m, 4 min.) a ulici 

Křížkovského (200 m, 4 min.). 

 

 13:34 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  13:44 – výstup zastávka Palackého, stanoviště D. Přestup na autobus č. X2. 

  13:50 – autobus X2, Palackého. 

  13:54 – výstup zastávka Nám. Republiky. Odtud pěšky na Konvikt (200 m, 4 min.) a ulici 

Křížkovského (200 m, 4 min.). 

 

 13:56 – tramvaj č. 7, Hlavní (vlakové) nádraží, stanoviště A. 

  14:06 – výstup zastávka Palackého, stanoviště D. Přestup na autobus č. X2. 

  14:10 – autobus X2, Palackého. 

  14:14 – výstup zastávka Nám. Republiky. Odtud pěšky na Konvikt (200 m, 4 min.) a ulici 

Křížkovského (200 m, 4 min.). 
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Autobusové nádraží – Konvikt/Křížkovského, tramvaj 
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1. varianta – tramvají přes zastávku Okresní soud 

Tramvaj č. X4 z Aut. nádraží podchod do zastávky Okresní soud. Odtud pěšky přes Horní náměstí na 

Konvikt (600 m, 10 min., viz mapa str. 17) nebo ulici Křížkovského (1 km, 15 min., viz mapa str. 17). 

  

 Časy odjezdů: 

 7:42 – tramvaj č. X4, Aut. nádraží podchod, stanoviště A. 

  7:52 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

 7:57 – tramvaj č. X4, Aut. nádraží podchod, stanoviště A. 

  8:07 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

 13:12 – tramvaj č. X4, Aut. nádraží podchod, stanoviště A. 

  13:22 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 

 

13:27 – tramvaj č. X4, Aut. nádraží podchod, stanoviště A. 

  13:37 – výstup zastávka Okresní soud. 

  Přesun pěšky na Konvikt (600 m, 10 min.). 

  Přesun pěšky na ulici Křížkovského (1 km, 15 min.). 
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Centrum, Konvikt/Křížkovského – Kino Metropol 
Přednáška Charlese Ingrao – čtvrtek 14. 9. 19.30-20.30 

 

Adresa: 

 Kino Metropol 

 Sokolská 25, Olomouc 

 

Přesun pěšky z ulice Křížkovského – kino Metropol (700 m, 10 min.). 

 

 

 

 

Přesun pěšky z Konviktu – kino Metropol (500 m, 6 min.). 
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Přesun pěšky z Horního náměstí – kino Metropol (300 m, 3 min.). 
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Centrum, Konvikt/Křížkovského – Regionální centrum 

Olomouc, tramvaj + autobus 
  

Adresa: 

 Regionální centrum Olomouc 

 Jeremenkova 40b, Olomouc 
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1. varianta – tramvají ze zastávky Okresní soud 

Tramvaj č. 7, č. 1, č. X4 ze zastávky Okresní soud do zastávky Hlavní (vlakové) nádraží. Odtud pěšky 

přes cestu do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min., viz mapa str. 21). 

 

 Časy odjezdů: 

 12:30 – tramvaj č. 7, Okresní soud 

  12:38 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 

 

 12:33 – tramvaj č. 1, Okresní soud 

  12:41 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 

 

 12:37 – tramvaj č. 7, Okresní soud 

  12:45 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 

 

 12:41 – tramvaj č. X4, Okresní soud 

  12:49 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 

 

 12:45 – tramvaj č. 7, Okresní soud 

  12:53 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 

 

 12:48 – tramvaj č. 1, Okresní soud 

  12:56 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 
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2. varianta – autobusem ze zastávky nám. Republiky 

Autobus č. X2 ze zastávky nám. Republiky do zastávky Palackého. Přestup na tramvaj č. 7 ze zastávky 

Nám. Hrdinů do zastávky Hlavní (vlakové) nádraží. Odtud pěšky přes cestu do Regionálního centra 

Olomouc (150 m, 3 min., viz mapa str. 21). 

  

 Časy odjezdů: 

 12:22 – autobus č. X2, nám. Republiky. 

  12:27 – výstup Palackého. Přestup na tramvaj č. 7. 

  12:29 – tramvaj č. 7, Nám. Hrdinů. 

  12:38 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží. 

 

 12:42 – autobus č. X2, nám. Republiky. 

  12:47 – výstup Palackého. Přestup na tramvaj č. 7. 

  12:49 – tramvaj č. 7, Palackého. 

  13:00 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží.  

 

3. varianta – autobusem ze zastávky U Dómu 

Autobus č. X ze zastávky U Dómu do zastávky Hlavní (vlakové) nádraží. Odtud pěšky přes cestu do 

Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min., viz mapa str. 21). 

 

 Časy odjezdů: 

 12:34 – autobus č. X, U Dómu 

  12:39 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 

 

 12:42 – autobus č. X, U Dómu 

  12:47 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 

 

 12:49 – autobus č. X, U Dómu 

  12:54 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 

 

 12:57 – autobus č. X, U Dómu 

  13:02 – výstup Hlavní (vlakové) nádraží 

  Pěšky z Hlavního nádraží do Regionálního centra Olomouc (150 m, 3 min.). 


