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Jeśli chcesz przy okazji wycieczki do Ołomuńca zobaczyć także naprawdę najczęściej zwiedzane miejsce, bez
wątpienia powinieneś się skierować do Zoo Ołomuniec
na Świętym Kopeczku. Miejscowy ogród zoologiczny
słynie z dużej ilości hodowanych gatunków, sukcesów
hodowlanych i pięknego położenia w lesie u podnóża Niskiego Jesioniku.
Ogród zoologiczny w Ołomuńcu po raz pierwszy otworzył
swe bramy dla zwiedzających w 1956 roku. Powierzchnia
42,5 ha przyjaznego, lesistego obszaru umożliwia obserwację życia około 400 gatunków zwierząt. Dużą popularnością cieszy się wspólny wybieg wilków i niedźwiedzi,
otwarte dla zwiedzających wybiegi kangurów i makaków
oraz nowo otwarte safari. Podobnie przedstawia się popularność akwariów morskich i sześciu pawilonów (pawilony
żyraf, małp, drapieżników, nietoperzy, pawilon południowoamerykański i nowy pawilon lampartów amurskich).
Ołomunieckie zoo może się poszczycić wieloma sukcesami hodowlanymi. Udało się odchować już dziesiątki
młodych żyraf Rothschilda, w 1999 roku były to nawet
żyrafki-bliźnięta, co stanowi rzadkość na skalę światową.
Narodziny kolejnego młodego gibona siamanga potwierdziły panujące w zoo korzystne warunki do dalszego rozmnażania tego wymagającego gatunku naczelnych.
Wolny wybieg makaków japońskich, tego najdalej na północ występującego gatunku małp skierowany jest tylko
do „odważnych“ i „zdyscyplinowanych“ zwiedzających.
Droga prowadzi po moście wiszącym, który łagodnie kołysze się na wysokości aż 10 metrów nad doliną, a następnie bezpośrednio wśród tych zwierząt.
Pomysłowo rozwiązany pawilon nietoperzy oświetla tylko
tzw. ﬁrmament gwiezdny i kolorowe światła punktowe.
Tak naprawdę żyją w nim nie nietoperze, ale rzadkie rudawki z Rodrigezu, w naturze zagrożone wyginięciem.
W 2003 roku otwarto już drugie akwarium morskie. W zbiorniku pływa żarłacz rafowy czarnopłetwy
i żarłacz lagunowy oraz wiele gatunków ryb koralowych.
W 2005 roku ukończono wybieg rysi, których hodowla ma w ołomunieckim zoo już długą tradycję. Naturalny
wybieg tych drapieżników, hodowanych nieprzerwanie
od 1970 roku, oferuje zwiedzającym możliwość poruszania się po kładce bezpośrednio nad zwierzętami. Jakie
jeszcze atrakcje skrywa ołomunieckie zoo? Mały pociąg

powiezie Cię przez pierwszą z pięciu planowanych stref
safari, eurazjatycką. Naprawdę z bliska zobaczysz tam żubry, łosie, a także koziorożce kaukaskie, muﬂony i kozice.
Podczas spaceru po ogrodzie można także nakarmić
młode kózki i owce na wolnym wybiegu lub wspiąć się
na wieżę widokową o wysokości 32 metrów, z której
wspaniale widać nie tylko pobliską bazylikę, ale całą okolicę Ołomuńca.
Atrakcją dla dzieci jest umieszczone na terenie zoo centrum linowe Lanáček. Dorośli mogą odpocząć w wielu
przyjemnych zakątkach rozmieszczonych wzdłuż całej trasy zwiedzania.
Od 2012 roku zwiedzających zoo wita nowoczesne wejście, którego część stanowi centrum hodowli naczelnych –
lemurów katta.
Do dyspozycji zwiedzających jest restauracja Pod Věží,
kilka stoisk z przekąskami, pamiątkami i karmą dla zwierząt, a także płatny parking tuż przed bramą zoo.

PARK LINOWY VEVERÁK

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Na Świętym Kopeczku można także zażyć przygody w parku linowym Veverák. Leży on obok placu zabaw, 100 m
od wyjścia z ZOO, i oferuje łącznie 39 przeszkód, ułożonych w dwie trasy przeznaczone dla dzieci i dorosłych.
Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček
tel.: +420 773 788 529
info@veverak-kopecek.cz
www.veverak-kopecek.cz
IV, V so – nd, święta 10:00–18:00
VI pt 13:00–18:00, so – nd 10:00–18:00
VII, VIII codziennie 9:00–18:00
IX, X so – nd 10:00–18:00
Wejście poza godzinami otwarcia możliwe
po uzgodnieniu telefonicznym dla grup liczących
5 i więcej osób.

Ogród zoologiczny Ołomuniec
Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček
tel.: +420 585 151 609, +420 774 450 419
info@zoo-olomouc.cz, www.zoo-olomouc.cz

FORT RADÍKOV | 2,5 KM
Niewielką fortecę postawiono w drugiej połowie XIX wieku jako część cesarsko-królewskich umocnień Ołomuńca. To budowla umocniona unikalna z punktu widzenia
architektury i historii, jedyny zachowany egzemplarz tego
typu na terenie RCz.
Vrchní 75, Olomouc-Radíkov, tel.: +420 777 135 001,
info@pevnost-radikov.cz, www.pevnost-radikov.cz
V, VI, IX, X so – nd 11:00–17:00
VII, VIII śr – nd 11:00–17:00
Po umówieniu się możliwe również zwiedzanie poza
podanymi godzinami.

ATRAKCJE SPORTOWE
Wypożyczalnia hulajnóg RideOn
Zaplanuj oryginalną wycieczkę po okolicy Świętego
Kopeczka na hulajnodze. Hulajnogę można wypożyczyć w budynku restauracji Fojtství, można także skorzystać z usług przewodnika.
E. F. Buriana 91/1, Svatý Kopeček
tel.: +420 604 760 476, www.rideon.cz
Nordic Walking
Wybierz się na przechadzkę po Świętym Kopeczku i jego
okolicach z kijkami do nordic walking. Wyjście trzeba zawsze zamówić z wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailem. tel.: +420 605 108 727, e-mail: senkio@seznam.cz
www.nordicwalking-olomouc.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
Wstęp do zoo gratis ze zniżkową kartą turystyczną
Olomouc region Card.

KARTOUZKA | 3 KM
Te ruiny na wzgórzu stanowią miejsce związane z działalnością zakonu kartuzów. Budowę kartuzji rozpoczęto tu w 1388 roku, a już w rok później żyli w niej mnisi.
W 1425 roku kartuzję zdobyli husyci, a po przekazaniu jej
mieszkańcom Ołomuńca podjęto decyzję o zburzeniu jej
ze względów bezpieczeństwa. Kartouzka to ogólnie dostępne miejsce.

Restauracja i pensjonat Archa
Stylowa restauracja dla niepalących zaraz obok zoo. Szeroka oferta potraw i napojów, kącik dla dzieci, regularne
wydarzenia gastronomiczne, koncerty.
Darwinova 252/39, Svatý Kopeček, www.archa-zoo.cz
tel.: +420 585 155 287, +420 736 613 569
Restauracja U Macků
Restauracja oferująca tradycyjną kuchnię czeską i szeroki wybór specjalności.
B. Dvorského 32, Svatý Kopeček
tel.: +420 585 385 344, www.restauraceumacku.cz
Pensjonat i restauracja Fojtství
Pensjonat w historycznym budynku, dawnej siedzibie wójta. Restauracja oferuje przyjemny odpoczynek i smaczne
jedzenie.
E. F. Buriana 91/1, Svatý Kopeček
tel.: +420 585 385 005, www.restauracefojtstvi.cz
Chalupa na schůdkách
Restauracja wycieczkowa z siedzeniami pod gołym niebem i możliwością grilla aż dla 50 osób.
Sadové náměstí 9/28, tel.: +420 585 385 343
Kavárna na Kopečku
Słynna cukiernia, malowniczy widok na Ołomuniec z tarasu na dachu historycznego budynku.
Sadové nám. 3/3, Svatý Kopeček
tel.: +420 775 504 074, www.kavarnanakopecku.cz
Šmeralova vila
Kawiarnia i pensjonat, wellness.
Przykład nowoczesnej architektury willowej lat 30.
XX wieku.
Radíkovská 196/31 Svatý Kopeček
tel.: +420 727 979 031, www.smeralovavila.com
Na placu Sadové náměstí, tuż obok sanktuarium,
mieści się kilka charakterystycznych kramów. Dawne budki kramarzy stanowią zbiór drobnych obiektów,
przyklejonych do południowej strony części mieszkalnej
barokowej rezydencji. Drewniane kramiki służyły do produkcji i sprzedaży słodyczy i pierników. Dziś sprzedaje
się w nich drobne upominki i produkty dla pielgrzymów,
w kramikach można też znaleźć małą gastronomię i cukiernię.

Święty Kopeczek | Svatý Kopeček
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Jak się dostać na Święty Kopeczek?
Autobusy miejskie: linie 11 i 111
Samochodem: patrz mapka
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Olomouc region Card
Skorzystaj ze zniżkowej karty turystycznej, obowiązującej w całym regionie. Transport publiczny, muzea
i zamki za darmo. Zniżki w restauracjach, hotelach, zoo,
aquaparkach i in.
www.olomoucregioncard.cz

PUNKT INFORMACJI MIEJSKIEJ OŁOMUNIEC

Horní náměstí (Górny Rynek) – arkady ratuszu
tel.: 585 513 385, 585 513 392
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Otwarte codziennie w godzinach 8:30–17:00,
nieczynne w poniedziałki po południu.
Zwiedzanie można rezerwować telefonicznie
lub e-mailem na adres paraﬁi.
W sezonie letnim darmowe zwiedzanie z przewodnikiem,
szczegóły na tourism.olomouc.eu.
Posługa duchowa: Paraﬁa rzymskokatolicka
Sadové nám. 1, Olomouc-Svatý Kopeček
tel.: +420 585 385 342; +420 777 742 176
e-mail: fasvatykopecekuo@ado.cz, www.svatykopecek.cz

ad

Šlik

Šlikova

íko

– Święty Kopeczek odwiedził w 1995 roku papież
Jan Paweł II i podniósł sanktuarium Nawiedzenia
NMP do godności bazyliki mniejszej?
– na Świętym Kopeczku zachował się do dziś
dom, w którym na wakacjach mieszkał poeta Jiří
Wolker i w którym napisał znany wiersz „Svatý
Kopeček”?

Główne pielgrzymki
• niedziela po święcie Nawiedzenia NMP | 31. 5.
• niedziela po święcie Wniebowzięcia NMP | 15. 8.
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Czy wiesz, że…

Ze względu na wzrastającą liczbę pielgrzymów norbertanie z Hradiska wybudowali w latach 1669–1679 nowy,
przestronny kościół według projektu słynnego architekta
G. P. Tencalli. Do obecnego kształtu świątynię rozbudowano w latach 1714–1721 według projektu D. Martinellego. Wybudowano wówczas rezydencję, a kompleks rozszerzono o krużganek i kaplicę pw. Imienia Marii Panny.
Fasada kościoła w połączeniu ze skrzydłami bocznymi
tworzy bardzo pociągającą architektonicznie całość. Figury są dziełem J. Winterhladera, który wraz ze swym
bratem stworzył również ﬁgurę św. Norberta pośrodku
krużganka za kościołem. We wnękach fasady umieszczono ﬁgury Marii Panny z Dzieciątkiem, św. Szczepana, św.
Augustyna i św. Norberta. Nad poziomym gzymsem obu
skrzydeł budynku postawiono ﬁgury dwunastu apostołów
oraz św. Sebastiana i św. Rocha, chroniących wiernych
od zarazy.
Na schodach przed świątynią znajdują się dwie ﬁgury śś.
Cyryla i Metodego z 1909 roku.
Wnętrze świątyni zaskakuje swoją przestrzennością,
światłem i bogatą dekoracją plastyczną. Zdobią je przepiękne wczesnobarokowe stiuki, mistrzowską pracę
wykonali tutaj północnowłoscy sztukatorzy pod kierownictwem Q. Castellego. Na sklepieniach prezbiterium
i kopuły urzekają m. in. freski włoskiego malarza o imieniu Jakub, wiedeńskiego mistrza Jana Stegera czy freski
przedstawiające personiﬁkacje czterech znanych wówczas kontynentów autorstwa Johanna Christopha Handkego. Freski na ścianach kaplicy św. Pauliny dokumentują legendę o powstaniu i założeniu kościoła. Autorem
projektu imponującego ołtarza głównego jest B. Fontana.
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Na przestrzeni ok. 42 ha leżącego wokół lasu mieszanego rozciąga się ogród zoologiczny, najczęściej odwiedzane miejsce kraju ołomunieckiego.

Wnętrza kościoła

Kościół Nawiedzenia Marii Panny, bazylika mniejsza
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Święty Kopeczek to miejsce narodzin malarza i graﬁka Karla Svolinskiego, u swoich dziadków bywał tu również jeden z najbardziej utalentowanych
czeskich poetów XX wieku, Jiří Wolker – w pobliżu
barokowej świątyni stoi krzyż, którego postawienie
zlecili w 1900 roku jego dziadkowie w dowód radości z narodzin wnuka. Do większej sławy Świętego
Kopeczka przyczynił się również poeta i tłumacz
z pobliskich Samotišek, O. F. Babler.

Świątynia o przepięknych, barokowych wnętrzach to
jedno z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych
na Morawach. Dzięki swemu położeniu, architekturze
i wnętrzom należy do wyjątkowych zabytków środkowoeuropejskiego formatu.
Pierwszy budynek na Świętym Kopeczku, niewielka kaplica, powstał w latach 1629–1632 na polanie pośrodku
lasu. Kaplica powstała z inicjatywy i na koszt zamożnego
mieszczanina ołomunieckiego Jana Andrýska, któremu
odpowiednie miejsce na budowę wskazała we śnie Maria
Panna.
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Dzięki swemu położeniu i zróżnicowanemu terenowi z pięknymi obszarami leśnymi oferuje idealne warunki do rekreacji. Cały obszar przecina wiele
tras pieszych i rowerowych. Najważniejszym punktem Świętego Kopeczka jest sanktuarium Nawiedzenia NMP. Ten architektoniczny klejnot jest chlubą morawskiej sztuki barokowej.

KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA MARII PANNY

Słynnymi malarzami byli także twórcy obrazów na ołtarzu:
J. Spillenberger, T. Pock, P. Troger czy F. J. Wickart.
Kościół na Świętym Kopeczku to dzieło autorstwa szeregu pierwszorzędnych artystów z Wiednia, z Ołomuńca,
z Moraw i spoza Alp. Jego koncepcja architektoniczna
i plastyczna stawia go w szeregu wyjątkowo udanych
budynków barokowych na Morawach. W maju 1945
uszkodzono wieże i fasadę zewnętrzną świątyni, udało
się je jednak uratować i odnowić. Po nastaniu władzy komunistycznej norbertanie zostali wygnani w 1950 roku,
na Święty Kopeczek powrócili dopiero w roku 1990.
W 1995 roku Święty Kopeczek odwiedził papież Jan Paweł II. Przy tej okazji sanktuarium podniesiono do godności bazyliki mniejszej.
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Święty Kopeczek, ulubiony cel wycieczek i pielgrzymek w regionie, leży u podnóża Wysokiego Jesioniku, na wysokości 382 metrów n. p. m., zaś od historycznego centrum miasta Ołomuniec dzieli go
zaledwie 8 km. Święty Kopeczek to prawdziwy raj
dla rodzin z dziećmi i dla każdego, kto lubi aktywnie
spędzać swój czas wolny.
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punkt widokowy

otwarte codziennie 9:00–19:00
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
tourism.olomouc.eu
Wydało Miasto Ołomuniec, 2015
Zdjęcia: archiwum miasta, Zoo Ołomuniec
Zdjęcie tytułowe: ﬁgura św. Cyryla, Św. Kopeczek

