ZOO OLOMOUC
Pokud chcete při svém výletu do Olomouce zavítat
i na místo skutečně nejnavštěvovanější, pak by vaše
kroky jednoznačně měly mířit do Zoo Olomouc na Svatém Kopečku. Místní zoologická zahrada se pyšní velkým množstvím druhů zvířat, které chová, chovatelskými
úspěchy a nádherným prostředím lesů podhůří Nízkého
Jeseníku.

Zoologická zahrada Olomouc poprvé otevřela brány
svým návštěvníkům v roce 1956. Plocha 42,5 ha v přívětivé lesnaté lokalitě nabízí možnost pozorovat život přibližně 400 druhů zvířat. Velkému zájmu se těší společný výběh vlků a medvědů, průchozí výběhy klokanů nebo
makaků či nově otevřené safari. Nejinak je tomu i u mořských akvárií a šesti pavilonů (pavilon žiraf, opic, šelem,
netopýrů, jihoamerický pavilon a nový pavilon levhartů
mandžuských).
Olomoucká zoo se může pochlubit četnými chovatelskými
úspěchy. Podařilo se úspěšně odchovat již desítky mláďat
žiraf Rothschildových, v roce 1999 to byla dokonce žirafí dvojčata, což je světová rarita. Narození dalšího mláděte gibonů siamangů potvrdilo příznivé podmínky pro další
rozmnožování tohoto náročného druhu primátů. Zoo Olomouc patří k největším chovatelům oryxů jihoafrických
v Evropě a taktéž vede plemennou knihu kozorožců kavkazských, kterých ve volné přírodě žije již jen několik tisíc.
Volný výběh makaků červenolících, těchto nejseverněji žijících opic, jejichž domovem je Japonsko, je jen pro „odvážné“ a „ukázněné“ návštěvníky. Cesta vede po mírně se
houpající visuté lávce, ve výšce až 10 metrů nad údolím,
a pak přímo mezi těmito zvířaty.
Nápaditě řešený pavilon netopýrů, je osvětlen pouze tzv.
hvězdnou oblohou a bodovými barevnými světly. Ve skutečnosti v něm nežijí netopýři, ale vzácní kaloni zlatí, kteří
jsou ve volné přírodě ohroženi vyhubením.
V roce 2003 bylo otevřeno, v pořadí již druhé, mořské akvárium. V nádrži se prohání žralok černoploutvý a lagunový
a mnoho druhů různých korálových ryb. V roce 2005 byl
dokončen výběh pro rysy, jejichž chov má v olomoucké zoo
dlouholetou tradici. Přírodní výběh těchto šelem, nepřetržitě chovaných od roku 1970, umožňuje návštěvníkům pohybovat se po lávce přímo nad nimi. Jaká jsou další lákadla
olomoucké zoo? Vláčkem se můžete projet první z pěti plá-

novaných zón safari, euroasijskou. Z něj skutečně zblízka uvidíte zubry evropské, losy evropské, jeleny sika, také
kozorožce kavkazské, muflony a kamzíky horské.
Při procházce zahradou můžete také nakrmit mláďata koz
a ovcí ve volném výběhu nebo vyšplhat na 32 metrů vysokou vyhlídkovou věž, z níž je nádherný pohled nejen
na nedalekou baziliku, ale na celé okolí Olomouce.
Pro děti je přímo v areálu umístěno lanové centrum Lanáček. Dospělí si odpočinou v mnoha příjemných zákoutích rozmístěných po celé trase obchůzky.
Tradičním lákadlem jsou v zoo na Svatém Kopečku komentovaná krmení.
Od roku 2012 vítá návštěvníky olomoucké zoo nový moderní vstupní prostor, jehož součástí je i chovné centrum
primátů – lemurů kata.
Návštěvníkům slouží kromě restaurace Pod Věží a několika stánků s občerstvením, suvenýry a krmivem pro zvířata
také placené parkoviště přímo před objektem zoo.
Zoologická zahrada Olomouc
Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček
tel.: +420 585 151 609, +420 774 450 419
info@zoo-olomouc.cz, www.zoo-olomouc.cz

Cz
LANOVÝ PARK VEVERÁK
Na Svatém Kopečku můžete také zažít adrenalinové dobrodružství v lanovém parku Veverák. Nachází se 100 m
od východu ze ZOO u dětského hřiště a nabízí celkem
39 překážek rozdělených do dvou tras určených pro děti
i dospělé.
Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček
tel.: +420 773 788 529
info@veverak-kopecek.cz
www.veverak-kopecek.cz
IV, V so – ne, o svátcích 10:00–17:00
VI pá 13:00–18:00, so – ne 10:00–18:00
VII, VIII denně 9:00–18:00
IX so – ne, o svátcích 10:00–18:00
X so – ne, o svátcích 10:00–17:00
Mimo otevírací dobu po telefonické dohodě
pro skupiny 5 a více osob.

ubytování a stravování

FORT RADÍKOV | 2,5 km
Pevnůstka byla postavena v druhé polovině 19. století jako součást Císařsko královské Olomoucké pevnosti.
Je to architektonicky a historicky unikátní pevnostní objekt, který se dochoval v jediném exempláři na území ČR.
Vrchní 75, Olomouc-Radíkov, tel.: +420 777 135 001,
info@pevnost-radikov.cz, www.pevnost-radikov.cz
V, VI, IX, X so – ne 11:00–17:00
VII,VIII st – ne 11:00–17:00
Po domluvě i mimo stanovenou dobu.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ
Půjčovna koloběžek RideOn
Naplánujte si zajímavý a netradiční výlet po okolí Svatého
Kopečka na koloběžce. Koloběžku si můžete půjčit v areálu restaurace Fojtství, využít můžete také služeb průvodce.
E. F. Buriana 91/1, Svatý Kopeček
tel.: +420 604 760 476, www.rideon.cz

I–II 9:00–16:00, III 9:00–17:00
IV–VIII 9:00–18:00, IX 9:00–17:00
X–XII 9:00–16:00
Vstup do zoo zdarma se slevovou turistickou kartou
Olomouc region Card.

Nordic Walking
Projděte se po Svatém Kopečku a jeho okolí s holemi nordic walking, tzv. severskou chůzí. Jsou pro vás připraveny
trasy dle obtížnosti od 3,5 do 20 km. Na akci je třeba se
vždy telefonicky nebo e-mailem předem objednat.
tel.: +420 605 108 727, e-mail: senkio@seznam.cz
www.nordicwalking-olomouc.cz

KARTOUZKA | 3 km
Tato zřícenina na kopci je místo spojené s působením
mnišského řádu kartuziánů. Kartuzie zde začala být
budována roku 1388 a o rok později zde již žili mniši.
V roce 1425 byla kartuzie přepadena husity a po vydání Olomoučanům byla z bezpečnostních důvodů rozbořena. Kartouzka je volně přístupné místo.

Archa restaurant a hotel
Stylová nekuřácká restaurace v těsné blízkosti zoo. Široká nabídka jídel a nápojů, dětský koutek, pravidelné gastronomické akce, koncerty.
Darwinova 252/39, Svatý Kopeček, www.archa-zoo.cz
tel.: +420 585 155 287, +420 736 613 569
Restaurace U Macků
Restaurace s nabídkou tradiční české kuchyně a širokým
výběrem specialit.
B. Dvorského 32, Svatý Kopeček
tel.: +420 585 385 344, www.restauraceumacku.cz
Penzion a restaurace Fojtství
Penzion v historickém objektu bývalého fojtství, součástí je i restaurace, která nabízí příjemné posezení s dobrým jídlem.
E. F. Buriana 91/1, Svatý Kopeček
tel.: +420 585 385 005, www.restauracefojtstvi.cz
Chalupa na schůdkách
Výletní restaurace s venkovním posezením a možností grilování až pro 50 osob.
Sadové náměstí 9/28, tel.: +420 585 385 343
Kavárna na Kopečku
Vyhlášená cukrárna na Svatém Kopečku, malebný výhled
na Olomouc z terasy na střeše historické budovy.
Sadové nám. 3/3, Svatý Kopeček
tel.: +420 775 504 074, www.kavarnanakopecku.cz
Šmeralova vila
Kavárna a penzion, wellnes.
Ukázka moderní vilové architektury 30. let 20. století.
Radíkovská 196/31 Svatý Kopeček
tel.: +420 727 979 031, www.smeralovavila.com
Na Sadovém náměstí v těsné blízkosti poutního
chrámu je umístěno několik svérázných krámků. Dříve kramářské boudy jsou souborem drobných,
architektonicky sjednocených objektů, které stojí přilepené k jižní straně obytné části barokní rezidence. Dřevěné krámky sloužily k výrobě a prodeji cukroví a perníku. Dnes se v nich prodávají upomínkové předměty a poutní zboží, v krámcích najdete také občerstvení nebo cukrárnu.
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Bolestné schody s dřevořezbou
Oplakávání Krista od J. A. Heinze.
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Olomouc region Card
Využijte slevovou turistickou kartu, platnou v celém
regionu. MHD, muzea a hrady zdarma. Slevy
v restauracích, hotelech, zoo, aquaparcích aj.
www.olomoucregioncard.cz
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Figurální výzdoba hlavního kůru
s varhanami.
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Otevřeno denně 8:30–17:00 mimo pondělí odpoledne.
Prohlídky je možno rezervovat telefonicky
nebo e-mailem na adrese farnosti.
V letní sezoně prohlídka s průvodcem zdarma, více na
tourism.olomouc.eu.
Duchovní správa: Římskokatolická farnost
Sadové nám. 1, Olomouc-Svatý Kopeček
tel.: +420 585 385 342; +420 777 742 176
e-mail: fasvatykopecekuo@ado.cz, www.svatykopecek.cz
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–	na Svatém Kopečku je dochován dům, kde
o prázdninách pobýval básník Jiří Wolker
a kde napsal známou báseň Svatý Kopeček?
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–	Svatý Kopeček navštívil v roce 1995 papež
Jan Pavel II. a povýšil poutní chrám Navštívení
Panny Marie na baziliku minor?

Pro narůstající počet poutníků vybudovali premonstráti z Hradiska v letech 1669–1679 nový prostorný kostel
podle návrhu proslulého architekta G. P. Tencally. Dostavěn do dnešní podoby byl areál v letech 1714–1721 podle projektu D. Martinelliho. Byla vybudována rezidence
a komplex rozšířen o ambit a kapli Jména Panny Marie.
Chrámové průčelí spolu s bočními křídly vytváří architektonicky velice působivý celek. Má bohatou sochařskou výzdobu, ve vrcholu pískovcového portálu
je umístěna trojice andělských postav, symbolů naděje, štědrosti a hojných milostí, které lze u Panny Marie vyprosit. Je dílem J. Winterhladera, který společně
se svým bratrem vytvořil i sousoší sv. Norberta uprostřed ambitu za kostelem. V nikách v průčelí jsou sochy Panny Marie s Ježíškem, sv. Štěpána, sv. Augustina a sv. Norberta. Nad horizontální římsou obou křídel
jsou osazeny sochy dvanácti apoštolů a sv. Šebestiána
a sv. Rocha, ochránců před morem.
Před chrámem na schodišti jsou dvě sochy sv. Cyrila
a Metoděje z roku 1909.
Interiér chrámu překvapí prostorností, světlostí a bohatou výtvarnou výzdobou. Zdobí jej nádherné raně barokní štuky, vynikající práci zde odvedli severoitalští štukatéři pod vedením Q. Castelliho. Na bohaté malířské výzdobě se podílela řada umělců. V klenbách presbytáře
a kupole zaujmou mj. fresky italského malíře jménem
Jakub, vídeňského mistra Jana Stegera i fresky s personifikacemi čtyř tehdy známých světadílů od Jana
Kryštofa Handkeho. Freskové malby na stěnách kaple sv. Pavlíny dokumentují pověst o vzniku a založení
kostela. Autorem návrhu velkoryse pojaté architektury
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V přilehlých smíšených lesích se na ploše okolo
42 ha rozkládá zoologická zahrada,
nejnavštěvovanější místo kraje.

Chrám Navštívení Panny Marie, bazilika minor
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Svatý Kopeček je rodištěm malíře a grafika Karla
Svolinského, u svých prarodičů tu pobýval jeden
z nejtalentovanějších českých básníků 20. století
Jiří Wolker, nedaleko barokního chrámu je umístěn
kříž, který v roce 1900 nechali jeho prarodiče
postavit jako projev radosti nad narozením vnuka.
K šíření věhlasu Svatého Kopečka přispěl také
samotišský básník a překladatel O. F. Babler.

Chrám s krásným barokním areálem je jedním z nejznámějších poutních míst na Moravě. Svým umístěním, architekturou a interiérem patří k ojedinělým památkám středoevropského formátu.
První stavba na Svatém Kopečku, nevelká kaple, vznikla na mýtině uprostřed lesa v letech 1629–1632 z popudu a na náklady zámožného olomouckého měšťana Jana
Andrýska, kterému vhodné místo pro stavbu ve snu označila Panna Marie.
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Svou polohou, rozmanitostí terénu s krásnými
lesními porosty nabízí ideální podmínky pro
sportovní i rekreační vyžití. Oblast je provázána
množstvím tras pro pěší a cykloturistiku.
Nejvýznamnější dominantu Svatého Kopečka
tvoří poutní chrám Navštívení Panny Marie. Tento
architektonický klenot, který po celá staletí vévodí
kraji, je chloubou moravského barokního umění.

CHRÁM NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

hlavního oltáře je B. Fontana. K proslulým malířům patří také tvůrci oltářních obrazů J. Spillenberger, T. Pock,
P. Troger nebo F. J. Wickart.
Chrám na Svatém Kopečku je dílem řady prvotřídních vídeňských, zaalpských i moravských a olomouckých umělců a svým architektonickým i výtvarným pojetím se řadí
mezi výjimečně zdařilé barokní stavby na Moravě. Poutní místo zažívalo ve své historii období rozkvětu i úpadku, tak jak se v dějinách měnily poměry. V květnu 1945
byly poškozeny věže a vnější fasáda chrámu, podařilo se
je však zachránit a obnovit. Po nástupu komunistického
režimu byli v roce 1950 odvlečeni premonstráti a vrátili se
až v únoru 1990. Následovaly významné události. V roce
1995 navštívil Svatý Kopeček papež
Jan Pavel II. a při té
Šlikova
příležitosti byl poutní chrám povýšen na baziliku minor.
Hlavní poutě
• neděle po svátku Navštívení Panny Marie | 31. 5.
• neděle po svátku NanebevzetíSamotišky
Panny Marie | 15. 8.
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Svatý Kopeček, nejoblíbenější výletní a poutní
místo regionu, se rozkládá na úpatí Hrubého
Jeseníku v nadmořské výšce 382 metrů n. m.
a od historického centra města Olomouce je
vzdálen pouhých 8 km. Svatý Kopeček je pravý ráj
pro rodiny s dětmi a pro všechny, kdo rádi tráví
aktivně svůj volný čas.

Nenechte si ujít
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Horní náměstí – podloubí radnice
tel.: +420 585 513 385, 585 513 392
otevřeno denně 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
tourism.olomouc.eu
Vydalo statutární město Olomouc, 2014
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Titulní foto: socha sv. Cyrila, Sv. Kopeček

