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Ogród zoologiczny Ołomuniec 

Wzrost zainteresowania małym kącikiem zoologicznym 
znajdującym się w Parku Smetany, gdzie można było zoba-
czyć kilka jeleni i sarn, pawie, bażanty i drobne ptaki egzo-
tyczne, stał u podstaw poszerzenia zbiorów do rozmiarów 
ogrodu zoologicznego. Na jego potrzeby przeznaczono 
byłe majątki klasztorne przylegające do znanego kościoła 
pątniczego na Svatém Kopečku i w 1956 roku uroczyście 
otwarto w tym miesjcu ogród zoologiczny. Do pierwszych 
obywateli nowego zoo należały sarny, jelenie, lisy, szop 
pracz, jeżozwierz i różne gatunki ptaków.  Obecnie w kilku 
pawilonach oraz klatkach hodowanych jest około 300 ga-
tunków zwierząt, z których 46 objętych jest europejskimi 
programami ratowania zwierząt. Obok licznych sukcesów 
hodowlanych, ołomunieckie zoo może pochwalić się naj-
większym stadem antylop w Europie Środkowej. Udało się 

wyhodować już 37 młodych żyraf Rotschilda, w 1999 roku 
były nawet dwojaczki żyrafi e, co stanowi unikat w skali świa-
towej. Narodziny młodych siamangów było potwierdzeniem 
dogodnych warunków dla dalszego rozmnażania się tego 
wymagającego gatunku prymatów. Spośród ptaków można 
wymienić sukcesy w hodowli perlic sępich, sępników różo-
wogłowych, gęsi indyjskich, koronników szarych lub nandu 
szarych. W niedawno otwartym pawilonie tropikalnym zoo 
ołomunieckie prezentuje faunę Ameryki Południowej: dwa 
gatunki mrówkojadów, leniwców, pancerników oraz trzy 
gatunki małp – kapucynki oliwkowe, sajmiri wiewiórcze, 
w których grupie urodziło się już 8 młodych oraz pigmejki. 
Spośród ptaków są to dwa gatunki papug: barwinka czar-
nogłowa oraz ara zielonoskrzydła. Następnie kaninana 
kurojad oraz trzy gatunki tropikalnych drzewołazów, wśród 

których kilka jest wyposażonych w jad, w świecie zwierząt 
należący do najmocniejszych. Wolny wybieg makaków 
japońskich, tych najdalej na północ żyjących małp, których 
ojczyzną jest Japonia, jest tylko dla „odważnych“ i „zdyscy-
plinowanych“ odwiedzających. Droga po lekko huśtających 
się wiszących kładkach, często w wysokości 10 metrów, 
prowadzi bezpośrednio między tymi zwierzętami. Pomy-
słowo zaprojektowany pawilon nietoperzy jest oświetlony 
tylko przez tzw. gwiezdne niebo i kilka kolorowych świateł 
punktowych. W rzeczywistości nie żyją w nim nietoperze, 
ale w półmroku i przy akompaniamencie muzyki relaksa-
cyjnej latają nad głowami odwiedzających bardzo rzadkie 
rudawki rodrigueskie, które są w wolnej przyrodzie zagro-
żone wyginięciem. Obecnie na wolności występują tylko 
na wyspie Rodrigues w państwie Mauritius. W 2003 roku 
otwarto z kolei już drugie akwarium morskie. W olbrzymim 
zbiorniku o nerkowatym kształcie hasają dwa żarłacze 
czarnopłetwe i jeden żarłacz białobrzegi. Wraz z nimi żyje 
tam około 60 tropikalnych ryb rafowych. Akwarium o dłu-
gości 9 m, szerokości 3,5 m i głębokości 1,5 m, mieszczą-
ce 42 000 litrów wody jest największym w swoim rodzaju 
w Czechach. Jesienią 2005 został skończony wybieg dla 
rysi, których hodowla w ołomunieckim zoo ma długoletnią 
tradycję. Naturalny wybieg dla tych drapieżników hodowa-
nych nieprzerwanie od 1970 roku, umożliwia odwiedzają-
cym poruszać się po kładce zwisającej bezpośrednio nad 
nimi. Wraz z widokiem na historyczne miasto, roztaczają-
cym się z 30 metrów wysokiej metalowej wieży widokowej, 
zoo proponuje kilka kolejnych atrakcji. Okazy oswojonych 
lub sztucznie wyhodowanych młodych na spacerze z 
opiekunką, zoo z dotykaniem, w którym można obejrzeć 
i dotknąć na przykład skóry tygrysa, lamparta lub żyrafy; 
dotknąć czaszki lwicy, kolce jeżozwierza lub zważyć w ręce 
jajo największego ptaka naszej planety – strusia. Ulubioną 
zabawą dzieci jest karmienie kóz w otwartym wybiegu 
oraz jazda okrężna małym pociągiem po trasie ZOO, która 
jest uzupełniona w odtwarzany wykład. Dwukilometrową 

przejażdżkę trwającą 20 minut można wcześniej zamówić 
telefonicznie. Odwiedzający mają do dyspozycji oprócz kilku 
barków szybkiej obsługi i kiosków z widokówkami oraz upo-
minkami, płatny parking znajdujący się bezpośrednio przed 
obiektem ogrodu zoologicznego. W celu poprawy sytuacji 
w komunikacji miejskiej w Ołomuńcu została uruchomiona 
nowa linia z autobusem pośpiesznym.  

Ogród zoologiczny Ołomuniec 
Darwinova 29, Olomouc – Svatý Kopeček 
Tel.: +420 585 385 348, +420 585 385 382,
+420 585 385 125
Fax: +420 585 385 260
E-mail: zoo@olomouc.com 
http://zoo.olomouc.com

Godziny otwarcia PO – NIE:
styczeń – luty, październik – grudzień 8.00 – 16.00 
marzec, wrzesień 8.00 – 16.30 
kwiecień - sierpień  8.00 – 18.00 

TRANSPORT
Autobusy MHD (komunikacja miejska): 
Linia nr 11 (Dworzec gł.– Sv. Kopeček)
Linia nr 111 (ul. Foerstrova  – Sv. Kopeček)

Wybrane trasy turystyczne 

PIESZA TURYSTYKA 

PARK NATURALNY DOLINY BYSTŘICE  
Dolina rzeczki Bystřice, biegnącej wśród wyjątkowych połaci 
lasów ze spadzistymi zboczami, oddzielającymi  Wzgórza 
Oderskie od Niskiego Jesioniku. Na terenie parku znajdują 
się unikalne formacje naturalne – kopalnie łupka, chronione 
tereny przyrodnicze – Rumowisko Hrubovodskie. Ze względu 
na troskę o zachowanie charakteru krajobrazu, gdzie wy-
stępuje 16 skupisk rzadkich roślin i zwierząt, obszar ten w 
1995 r. ogłoszono Parkiem Naturalnym.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA SVATÝ KOPEČEK  (7,1 km)
Ze Svatého Kopečka, częściowo po żółtej i niebieskiej trasie 
turystycznej do Radíkova. Trasa jest oznaczona symbolem 
dla ścieżki edukacyjnej, szczególna uwaga poświęcona 
została tutejszym lasom.  

MAŁA KARTUZJA  (3 KM)
Po ścieżce edukacyjnej wiodącej ze Sv. Kopečka do Dolan 
w stronę ruin dawnego klasztoru kartuzjańskiego. Mała 
Kartuzja, wzniesiona w latach 1388 – 1409, została dzięki 
swojemu położeniu oraz postawie mieszkańców w 1421 
roku napadnięta i została przekształcona w punkt oparcia 
Husytów w walce przeciwko katolickiemu Ołomuńcu.  Tego 
samego roku Ołomuńczanie ją wykupili i w interesie ochrony 
miasta ją następnie zburzyli. 

RADÍKOVSKÁ FORTECZKA  (2,5 KM)
Ze Svatého Kopečka na północny wschód do Radíkova do 
zachowanej części twierdzy wojskowej. „Forteczka“, zbudowa-
na w latach 1871 – 1876 jako element umocnień ołomuniec-
kich, miała zostać wyposażona w 26 armat.  
Otoczona jest wykutą w skale suchą fosą o głębokości 15 – 
20 metrów. 

TURYSTYKA ROWEROWA  
Lokalne oraz regionalne ścieżki rowerowe nawiązują do jed-
nego z transeuropejskich szlaków rowerowych nazwanego 
„Szlak bursztynowy“. Szlak nr 5 o długości 332,5 km prowad-
zi z ostrawskich Hatí, przez Przerów, Ołomuniec, Prościejów, 
Protivanov, Brno aż do Hevlína. Większość dróg w okolicy 
Svatého Kopečka prowadzi przyjemnym, niezbyt trudnym tere-
nem, jednak podczas samego wjeżdżania na Kopeček należy 
liczyć się z przewyższeniem około 70 metrów.

Ścieżka rowerowa nr  6030  Olomouc
Hlušovice – Dolany – Sv. Kopeček – Posluchov 
– Mariánské Údolí ( 20 km)
Ścieżka rowerowa nr  6102 Bělkovice
Laštany – Dolany – Toveř – Samotišky – Sv. Kopeček  (6 km)
Ścieżka rowerowa nr  6103 Bělkovice
Dolany (rozc). – Radíkov (rozc.) – Sv. Kopeček 
– Bystrovany ( 13 km) 

Wół piżmowy
Mała Kartuzja 

ZOOBUS

Żarłacz czarnopłetwy

Lew berberyjski   

Makak japoński w wolnym wybiegu

Mapka orientacyjna  ZOO

Park Naturalny doliny Bystřice 
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Svatý Kopeček koło Ołomuńca
i jego okolice  

Svatý Kopeček, najpopularniejszy cel wycieczek oraz miej-
sce pątnicze w regionie, leży u podnóża Wysokiego Jesio-
niku w wysokości 382 m.n.p.m. i od historycznej starówki 
miasta Ołomuńca jest oddalony zaledwie 8 km. Dzięki swo-
jemu położeniu cechującemu się różnorodnością krajobra-
zu z przepięknymi lasami, dolinami potoków i rzek oferuje 
idealne warunki dla uprawiania sportu oraz wypoczynku. 
W tym regionie znajduje się mnóstwo tras nadających się 
do pieszej i rowerowej turystyki. Najważniejszą dominantę 
tego miejsca stanowi Kościół Nawiedzenia Marii Panny, 
skąd można przy dobrej widoczności zobaczyć nawet szczyt 
Pradziadu. Na terenie przylegających lasów, na powierzch-
ni około 42 hektarów rozciąga się ogród zoologiczny. W 

pobliżu barokowej świątyni stoi krzyż, który w 1909 roku 
zlecili wznieść dziadkowie poety Jerzego Wolkera w dowód 
wdzięczności za narodziny wnuka.  Zachował się dom, w 
którym w 1921 roku poeta przebywał, i gdzie napisał znany 
wiersz Svatý Kopeček. Do bogatych właścicieli straganów 
odpustowych, powstających podczas corocznych napływów 
pielgrzymów, należeli także członkowie rodziny Andra, którzy 
w Ołomuńcu i kolejnych miastach wybudowali znane domy 
handlowe Ander i syn ASO. W 1930 roku na Kopečku został 
założony sierociniec, przy którym ustanowiono zakład dla 
dzieci z wadą słuchu.  Svatý Kopeček to miejsce urodzenia 
malarza i grafi ka Karola Svolinskiego, zamieszkiwał tutaj 
także pisarz i tłumacz O. F. Babler.

Kościół Nawiedzenia Marii Panny 
Bazylika Minor

Na miejscu dawnej kaplicy z początku XVII wieku, spalonej 
w czasie wojny trzydziestoletniej przez wojska szwedzkie, 
w latach 1669 – 1679 wzniesiono według planów archi-
tekta barokowego G. P. Tencalli kościół, a w latach 1714 
– 1717, prawdopodobnie według projektu D. Martinellego, 
świątynię dobudowano do obecnej postaci. Zbudowano 
rezydencję i poszerzono kompleks o krużganki oraz Kaplicę 
Marii Panny. Cały zespół służył jako siedziba letnia Premon-
stratensów z klasztoru Hradisko. Monumentalna barokowa 
budowla z cennymi rzeźbiarskimi, malarskimi oraz sztuka-
terskimi dekoracjami, wrażenie wywołującą fasadą, która 
wraz ze skrzydłami bocznymi osiąga prawie 100 m długoś-
ci. Attyka obu skrzydeł udekorowana jest 14 rzeźbami z 
piaskowca: 12 apostołów oraz patronów od zarazy Św. Se-
bastiana i Św. Rocha rzeźbiarza J. A. Winterhaldera, który 
uczestniczył także w pracy nad dekoracjami głównego por-
talu kościoła i wspólnie z bratem wykonał grupę rzeźb Św. 
Norberta umieszczoną na środku krużganka za kościołem. 
Po stronie południowej kościoła w małym parku znajduje 
się grupa rzeźb Św. Jana Nepomucena dłuta J. A. Heinza. 
Wnętrza świątyni zdobione są we wczesno barokowe stiuki, 
znakomitą pracę wykonali tutaj północno włoscy sztuka-
terzy pod kierownictwem Q. Castellego. W realizacji boga-
tych dekoracji malarskich brał udział szereg artystów. Na 
sklepieniach prezbiterium oraz kopuły uwagę przyciągają 
freski włoskiego malarza Jacoba, J. Stegra, P. Trogera oraz 
malowidło z personifi kacjami „Czterech kontynentów“ pęd-
zla J. K. Handke. Malowidła ścienne w kaplicach stanowią 
ilustrację legendy o powstaniu miejsca pątniczego i założe-
niu kościoła. Świątynia na Svatém Kopečku to dzieło sze-
regu znanych wiedeńskich, zaalpejskich i morawskich oraz 
ołomunieckich artystów i dzięki architektonicznemu oraz 

artystycznemu ujęciu zalicza się do najbardziej kunsztow-
nych budowli na Morawach. W 1995 roku papież Jan Paweł II 
podczas swojej wizyty nadał kościołowi tytuł „bazylika minor“. 
W ubiegłym wieku odnowiona została aleja pielgrzymów 
prowadząca z Chválkovic na Svatý Kopeček. Obecnie, obok 
pielgrzymek oraz licznych nabożeństw, kościół służy także 
jako miejsce odbywania się okazyjnych koncertów. 

Zarząd duszpasterski:  
Parafi a Rzymskokatolicka, 
Sadové nám. 1, Olomouc-Svatý Kopeček
Tel./fax.: +420 585 385 342 
E-mail: svkopecek@volny.cz

Główne pielgrzymki: 
» 31 maja (Święto Nawiedzenia Marii Panny)  
»niedziela po 15 sierpnia (Święto Wniebowstąpienia Marii 
Panny)   

Gdzie zjeść, restauracje, noclegi 

RESTAURACJA – HOTEL FOJTST VÍ 
Svatý Kopeček 91, Olomouc
Tel: +420 585 385 005
E-mail: Restaurace.Fojtství@seznam.cz
http://www.restauracefojtstvi.unas.cz

Szeroki wybór potraw kuchni międzynarodowej, tradycyjnej 
oraz dań specjalnych. W przyjemnym wnętrzu odnowionego 
obiektu historycznego z tarasem letnim i ogródkiem można 
spędzić miłe chwile. Możliwość zorganizowania różnorod-
nych imprez towarzyskich i zakwaterowanie na poddaszu. 
PO – NIE 10.00 – 22. 00 
Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych, Olomouc Region 
Card

RESTAURACJAE CHALUPA NA SCHŮDKÁCH
Sadové nám. 28, Olomouc – Svatý Kopeček
Tel: +420 585 385 343

Szeroki wybór tradycyjnych i ciekawych dań poszczególnych 
kuchni narodowych. W przyjemnym, nietradycyjnym wnętr-
zu z wykorzystaniem zewnętrznego, zadaszonego tarasu 
lub kominka można spędzić miłe chwile. Możliwość zorgani-
zowania różnorodnych imprez towarzyskich.
WT – NIE  11.00 – 22.00 
Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych, certyfi kacja ICS 

RESTAURACJA U MACKŮ
Dvorského 32, Olomouc – Svatý Kopeček
Tel: +420 585 385 344 
Szeroki wybór dań tradycyjnej kuchni czeskiej oraz
najróżniejszych dań specjalnych
WT – SO  10.00 – 22.00,      NIE  9.00 – 22.00

Kościół Nawiedzenia Marii Panny 

Kościół Nawiedzenia Marii Panny – wnętrze Restauracja - Hotel Fojtství

Sadové náměstí

Kościół Nawiedzenia Marii Panny – widok od strony poł. PARKING PODZIEMNY PRZY DWORCU ČD 
Korzystając z możliwości parkowania w dwukondygnacyjnych garażach 
przy dworcu ČD, możesz darmowo przez 1 godzinę jeździć środkami 
komunikacji miejskiej. Bilet parkingowy można wykorzystywać przez 
1 godzinę od jego pobrania do darmowej jazdy środkami komunikacji 
miejskiej IDOS (włącznie połączenia ZOOBUS) dla jednej osoby. 

ZOOBUS – POŚPIESZNE POŁĄCZENIE
DO ZOO  
Oprócz linii 11, kursującej na Svatý Kopeček, w celu poprawy sytua-
cji transportu miejskiego zorganizowano nowe specjalne połączenia 
pośpieszne nr 111 - „ZOOBUSY“. Przystanek autobusowy przed Dworcem 
Głównym ČD w Ołomuńcu dla obu podanych połączeń, znajduje się w 
bezpośrednim pobliżu dwukondygnacyjnych garaży podziemnych.  
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LACHOVA CUKRÁRNA 
Sadové nám. 3, Olomouc – Svatý Kopeček
Tel: +420 585 385 368

Tradycyjna cukiernia z przepięknym widokiem, gdzie można 
spędzić miłe chwile przy kawie z szerokim wyborem ciast.
PO – PIĄ  10.00 - 17.00, SO – NIE   9.30 – 17.00 

BUFET U POUTNÍKA
Sadové nám. 18, Olomouc – Svatý Kopeček
Tel: +420 585 385 381

Gorące i zimne napoje, bar szybkiej obsługi.

Na Sadovém náměstí w bezpośrednim pobliżu kościoła pąt-
niczego znajduje się kilka barków szybkiej obsługi, kiosków z 
widokówkami i upominkami.   
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CI Ołomuniec oferuje następujące usługi: 
1.  Informacje turystyczne i zakwaterowanie 

– informacje turystyczne nt. Ołomuńca i jego okolicy
– wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych
– usługi przewodnickie
– wejście na wieżę ratusza codziennie o 11.00 i 15.00
– przyjmowanie zamówień na zwiedzanie ratusza z wyjściem na wieżę  

2.  Informacje kulturalne, towarzyskie i sportowe
– przedsprzedaż biletów na imprezy kulturalne odbywające się w Ołomuńcu

3. Sprzedaż pamiątek i map 
4.  Informacje o działalności Magistratu miasta Ołomuńca i innych instytucji na 

terenie miasta 
5. EUROPE DIRECT – Centrum Informacji Europejskiej 

Horní náměstí – Ratusz 
Godziny otwarcia: codziennie: 9 –19 h
infocentrum@olomouc.eu
Tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392, Fax: +420 585 220 843
http://tourism.olomouc.eu

Projekt otrzymał wsparcie fi nansowe ze środków Kraju Ołomunieckiego i Funduszy Strukturalnych UE za pośrednictwem RPO.
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Karta turystyczna, ważna 48 godz. lub 5 dni oferuje w Ołomuńcu, na 
Morawach Środkowych i w Jesionikach: 

DARMOWE WEJŚCIA:  Zamki, pałace, muzea, zoo, MHD 
Olomouc (komunikacja miejska), 
minigolf, atrakcje adrenalinowe
i inne 

ZNIŻKA:  parki wodne, zabiegi uzdrowiskowe, jaskinie, 
restauracje, zakwaterowanie i inne. 

Kartę można nabyć w punktach informacji oraz u innych sprzedawców 
prowizyjnych. 

Więcej informacji na: www.olomoucregioncard.cz

Karta, z którą
zaoszczędzisz!
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