11 »

9»

Kostel sv. Kateřiny

Jednolodní gotický kostel ze třetí čtvrtiny 14. století pů
vodně náležel přilehlému klášteru dominikánek. K jeho
nejcennějším architektonickým součástem patří pětidílné
zaklenutí pravoúhlého závěru chóru s vloženými koutovými
klenbami a hluboce odstupněný profilovaný vstupní portál
s vysokým vimperkem. Oba stavební detaily mají přímý
vztah k vrcholné architektuře lucemburské doby a náleží
k pracím stavební huti olomouckého biskupa Jana Volka.
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Kaple sv. Jeronýma

Existenci radniční kaple, dokončené roku 1488, navenek
prozrazuje trojboký arkýř na jižní fasádě východního křídla
radnice. Jeho plastické detaily – groteskní maskarony na
římse, chrliče v podobě zvířecích hlav a konzola se zpo
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Kostel sv. Mořice

Olomoucký městský farní chrám je jednou z nejvýznam
nějších památek pozdně gotické architektury na Moravě.
Jeho architektonickému rozvrhu vévodí západní průčelí
se dvěma asymetrickými věžemi, které mají nejen odlišné
proporce, ale jsou i rozdílně ukončeny – předstupující starší
jižní věž má atiku a severní je završena osmibokou nástav
bou. Na průčelí kostela navazuje téměř čtvercové halové
trojlodí s jednoduchými křížovými klenbami, uzavřené pres
bytářem s trojdílným závěrem. Stavba byla zahájena severní
věží s Trojiční kaplí v přízemí (1412), jejíž hvězdová a síťová
klenba ještě navazuje na vrcholnou parléřovskou tradici. Na
pokračování výstavby kostela se postupně podílelo několik
stavitelů, z nichž Jakub Kettenreiter založil trojlodí a zastřešil
je (1443). Hlavní díl práce na klenbách a presbytáři odvedl
parléř Klaus z Cách (1483). Jeho stavební články, zvláště
okenní kružby, hlavice přípor a reliéfní svorníky, prozrazují
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Kostel Neposkvrněného
Početí P. Marie

Původně konventní kostel kláštera bernardinů dnes patří
olomouckým dominikánům. Byl vystavěn na území někdej
ších Bělidel za hradbami města v letech 1453–1468 na
místě, kde předtím údajně kázal bernardinský misionář Jan
Kapistrán. Kostel s čtvercovou lodí, řešenou jako trojlodní
hala, na niž navazuje podélný pětiboce uzavřený presbytář,
se zachoval v základních konstrukcích v původním stavu.
Jeho pozoruhodnou součástí jsou autentické krovy vysoké
stanové střechy lodi a sedlové střechy nad presbytářem.
Výtvarnou podobu interiéru dotváří historicky významný
soubor goticko-renesančních nástěnných maleb z přelomu
15. a 16. století.

Kostel Navštívení P. Marie

Poutní areál na Svatém Kopečku s „bazilikou minor“,
převorskou a kněžskou rezidencí, ambitem a kaplí Jména
P. Marie vyrostl na místě skromné protobarokní svatyně
pod patronátem opatů kláštera Hradisko v letech 1669 –
1679 a 1714 –1717. Autorem projektu kostela byl Giovanni
Pietro Tencalla, který jej založil jako bohatě prosvětlenou
jednolodní stavbu s kupolí, s podélným presbytářem
a dvěma řadami bočních kaplí. Mohutné západní dvojvěží
je obráceno k mateřskému premonstrátskému klášteru
a ovládá dálkové pohledy ze širého okolí. V souvislosti
s návrhem postranních rezidencí je později upravil Dome
nico Martinelli. V interiéru chrámu budí pozornost štuková
výzdoba kleneb, jejíž robustní modelace náleží raně ba
roknímu období. Vytvořila ji skupina severoitalských spe
cialistů pod vedením Quiriga Castelliho. Ikonografii nástěn
ných maleb navrhl pro malíře Johanna Stegera zakladatel
moravské barokní malby, olomoucký augustinián Antonín
Martin Lublinský roku 1677. Fresky v kaplích ilustrují po
věst o vzniku poutního místa a založení kostela a v kupoli
jsou zpodobněny starozákonní hrdinky jako předchůdkyně
P. Marie. K mladší vrstvě výzdoby patří virtuózní malby
s personifikacemi Čtyř světadílů Jana Kryštofa Handkeho
v pendantivech kupole z roku 1731.

Kaple sloupu Nejsvětější
Trojice

Kaple, skrytá v nitru triumfál
ního sloupu, byla dokončena
v první etapě jeho budová
ní před rokem 1733, kdy
zemřel iniciátor a projektant
podniku Václav Render.
Vysvěcení se dočkala až po
dohotovení celého díla roku
1754. Její komorní interiér
zdobí šestice reliéfů Filipa
Sattlera s figurálními scéna
mi starozákonních obětování
a Kristova ukřižování jako
výrazu vrcholné oběti Nové
ho zákona.
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Otevírací doby
Dóm sv. Václava

PO - NE	  7.00 - 18.00

Krypta

ÚT, ČT, PÁ, SO	  9.00 - 17.00
ST	  9.00 -  16.00
NE	
11.00 - 17.00

Kostel P. Marie
Sněžné

PO - SO	  9.00 -  18.00
NE	
10.00 -  18.00

Kaple sv. Jana
Sarkandra

ÚT - NE	  9.00 -  18.00

Kostel sv. Michala

PO - NE	  7.00 -  18.00

Kaple sloupu
Nejsvětější Trojice

PO - SO	  9.00 - 17.00

Kostel sv. Mořice

PO - NE	  7.00 -  18.00

Kostel sv. Štěpána

Původně opatská kaple premonstrátského kláštera na Hra
disku získala po jeho zrušení za Josefa II. funkci farního
kostela. Díky tomu zůstala vedle slavnostního sálu prelatury
jediným interiérem, který se uchoval takřka v nedotčené
podobě. Půdorys kostela ve tvaru zprohýbaného oválu vyvolá
val dříve četné dohady o možném autorství. Vrcholně barokní
ráz stavby podporuje i dynamická křivka střechy završená
sanktusní vížkou. Architekt se proto tradičně hledal v okruhu
velkých jmen pražského i vídeňského baroka – zmiňováni
byli Jan Blažej Santini, Kilián Ignác Dienzenhofer, Jan Lukáš
Hildebrandt nebo dvojice
Giovanni Pietro Tencalla
a Domenico Martinelli.
Archivní bádání nakonec
dospělo k závěru, že sta
vitelem kostela byl jiný
a méně známý Ital Karel
Reyna, žijící v Rokytnici
v Čechách. Pro stavbu,
která proběhla mezi léty
1726–1731, ho angažo
val tehdejší opat Robert
Sancius.
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Kostely a kaple

vazbu na tvorbu vídeňské huti katedrály sv. Štěpána. Zatím
co střední loď presbytáře zaklenul podle síťového vzorce,
nesou obě boční lodi ojedinělou skákavou klenbu. Účast
dalšího mistra Mikuláše se omezila na vložení varhanní
kruchty s jedním polem kroužené klenby (1508). Před
rokem 1540 nakonec vzniklo kroužené klenutí mezivěží,
připomínající vzorec Jezdeckých schodů Vladislavského
sálu na Pražském hradě. Pozoruhodným detailem stavby
je pozdně gotická štíhlá vížka v průčelí při jižní věži, která
skrývá dvojici souběžných vřetenových schodišť.

dobněním stavitele – mají
slohový původ v okruhu
vídeňského sochaře Miku
láše Gerhaerta z Leydenu.
Analogie k architektonické
mu uspořádání kaple bývají
naopak shledávány v tvorbě
Jakoba z Landshutu, jednoho
z tvůrců štrasburské kated
rály. Interiér uzavírá umná
síťová klenba nad kosodél
ným půdorysem, přecházející
v arkýři do kroužené osnovy,
první svého druhu na sever
od Dunaje.

Stavbu budoucího biskupského sídelního chrámu započal
před rokem 1107 olomoucký údělný kníže Svatopluk. Ne
dokončený kostel získal biskup Jindřich Zdík a 30. června
1131 ho slavně vysvětil. Z původní plochostropé románské
baziliky zůstalo zachováno její západní dvojvěží, dnes skryté
za novogotickým pláštěm, nepřístupná krypta pod původní
apsidou a půdorysné založení trojlodí. Součástí širšího
areálu kostela byly budovy někdejšího románského biskup
ského a kapitulního domu, dnes známého jako torzo Pře
myslovského paláce. Po požáru v roce 1204 byla bazilika
poprvé zaklenuta a v souvislosti s tím opatřena první řadou
vnějších hranolových opěráků. K rozsáhlé raně gotické pře
stavbě došlo po dalším požáru roku 1265 za biskupa Bruna
ze Schauenburgu. Z této etapy pochází obvodové zdivo
trojlodí a vysoká katedrální okna s poklasickými kružbami,
nový opěrný systém pilířů na lichoběžníkovém půdorysu
a vnitřní svazkové přípory klenebních žeber. Dodnes docho
vané křížové klenby halového trojlodí byly do stavby vloženy

4»

v první polovině 14. století za biskupa Jana Volka. Rene
sance obohatila zásluhou biskupa Stanislava Pavlovského
siluetu kostela o dnes neexistující dominantní střední věž
v průčelí a o pokročilou architekturu kaple sv. Stanislava
při jižní fasádě. Pavlovského nástupce kardinál František
z Dietrichsteinu dal v letech 1616 –1618 podnět k novo
stavbě nového nebývale rozměrného valeně zaklenutého
presbytáře, jehož projektantem byl pravděpodobně Ital
Andrea Spezza, později jeden ze stavitelů Valdštejnského
paláce v Praze. Následovaly až klasicistní úpravy Jana
Sarkandra Thalherra z roku 1803, které se znovu dotkly
západního věžového průčelí. Definitivní vzhled s charakte
ristickou jižní vysokou věží a protilehlou chórovou kaplí sv.
Cyrila a Metoděje katedrála získala v letech 1883–1892
rozsáhlou přestavbou v historizujícím novogotickém du
chu. Chrám v půdorysu dospěl k symbolickému tvaru
latinského kříže a vyjadřuje ideu průniku dvou kostelů
– starého a nového. Regotizaci završil pod koncepčním
vedením arcibiskupa Bedřicha z Fürstenbergu architekt
Gustav Meretta důkladným přetvořením průčelí, které bylo
inspirováno vzhledem pařížského chrámu St. Clotilde.
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Kaple sv. Anny

Jednolodní pozdně renesanční stavba s pětibokým závě
rem v minulosti sloužila jako místo volby olomouckých bis
kupů. Její dnešní podoba je dána jednak starším gotickým
jádrem, ale hlavně přestavbou, kterou roku 1617 podnikl
kapitulní probošt Martin Václav z Greifenthalu. Centrálním
motivem fasády je mramorová skulptura titulární světice
sv. Anny Samétřetí z první poloviny 17. století.
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Kaple sv. Barbory

Barokní kaple, jejíž kupole vévodí severní frontě Václav
ského náměstí, vznikla adaptací horních pater původní
románské věže přemyslovského hradu. Jako svoji soukro
mou oratoř, přístupnou z budovy kapitulního děkanství,
ji nechal před rokem 1751 vybudovat děkan Kašpar Floren
tius z Glandorfu. Interiér kaple byl upraven v historizujícím
duchu roku 1876.

Kostel P. Marie Sněžné

Průčelí někdejšího kolejního kostela olomouckých jezuitů
patří ve zdejším prostředí k ojedinělým dokladům dynamické
barokní architektury, jak ji známe například z kostela sv. Mi
kuláše na Malé Straně v Praze. Společný podíl na něm měli
Michael Josef Klein ze slezské Nisy jako projektant a domácí
stavitel Lukáš Kleckel. Kamenický mistr Václav Render zho
tovil majestátní portikus s tordovanými sloupy a z dílny so
chaře Davida Zürna vzešly sochy P. Marie a řádových světců
v nikách fasády. Pojetí vnitřního prostoru kostela se širokou
lodí a dvěma řadami bočních kaplí odpovídá římskému vzo
ru Vignolova chrámu Il Gesù. Malířská a sochařská výzdoba
interiéru představuje slohově jednolitý celek, pocházející
z vrcholné fáze olomouckého baroka. Kostel P. Marie Sněž
né byl postaven v letech 1712–1719 na místě staršího
chrámu P. Marie, který náležel ještě minoritům, a stal se
dominantou rozlehlé jezuitské enklávy při jižním obvodu
Předhradí a navazujícího úpatí Michalského vrchu.
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Kaple Božího Těla

Kaple na oválném půdorysu, vložená mezi školní budovu
staré univerzity a jezuitský konvikt v Univerzitní ulici v le
tech 1721–1724, je dílem olomouckého architekta Jana
Jakuba Kniebandla. Prostorové řešení interiéru upomíná
na Berniniho kostel sv. Ondřeje na římském Quirinalu. Vyni
ká ikonograficky celistvým pojetím malířské a sochařské
výzdoby na téma legendárního vítězství Jaroslava ze Štern
berka nad Kumány, ke kterému mělo dojít roku 1241
poblíž Olomouce. Na jeho výtvarné podobě spolupracovali
olomoučtí malíři Jan Kryštof Handke a Jan Drechsler se
sochařem Filipem Sattlerem.
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IC Olomouc Vám nabízí tyto služby:

1. Turistické informace a ubytování
– turistické informace o Olomouci a jejím okolí
– vyhledávání dopravních spojů
– průvodcovské služby
– výstup na radniční věž denně v 11.00 a 15.00
– objednávky prohlídky radnice s výstupem na věž
2. Kulturní, společenské a sportovní informace
– předprodej vstupenek na kulturní akce konané v Olomouci
3. Prodej suvenýrů a map
4. Informace o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších
institucí na území města
5. EUROPE DIRECT – evropské informační centrum

Olomoucký kraj
Ostrava

Praha

Olomouc

Kaple sv. Jana Sarkandra

Nejmladší z významných děl olomoucké církevní architek
tury je historizující prací architekta Eduarda Sochora z let
1908–1912. Novobarokní stavba, inspirovaná českou
dienzenhoferovskou tradicí, vznikla na místě kaple Všech
svatých mučedníků, která dříve nahradila starou městskou
věznici. Nad její zachovanou podzemní apsidou rozvinul
projektant převýšenou hmotu novostavby, završenou kupo
lí s lucernou. Odtud dopadá díky kruhovému otvoru v pod
laze proud světla až do suterénu na dochované památky
Sarkandrova mučednictví.
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Horní náměstí – radnice
Otevírací doba: denně: 9 –19 h
infocentrum@olomouc.eu
Tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392, Fax: +420 585 220 843
http://tourism.olomouc.eu

Kostel sv. Michala

Díky poloze na vrcholku Olomouckého kopce a především
pro své charakteristické kupole na osmibokých tambu
rech je kostel sv. Michala z daleka viditelnou dominantou
olomouckého panoramatu. První moravskou kupolovou
architekturu z let 1673–1699, která původně náležela
klášteru dominikánů, projektovali s využitím starší gotické
stavby Giovanni Pietro Tencalla a po něm vídeňský Dome
nico Martinelli. Jednolodní interiér chrámu je po stranách
rozšířen kaplemi a na východě uzavřen obdélným presby
tářem. Ze staršího středověkého kostela zůstalo zacho
váno jedno z gotických klenebních polí v sakristii ještě
z poloviny 13. století a zvonice, založená roku 1482. Ke
kostelu dále z jižní strany přiléhá gotický ambit s kaplí

Brno

Česká republika

Londýn

reg

reg

sv. Alexia. Torzo její klenby v presbytáři představuje raný
příklad užití krásného slohu v architektuře.
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Kostel Zvěstování P. Marie

Kapucíni, kteří přišli do
Olomouce na pozvá
ní biskupa Františka
z Dietrichsteinu roku
1615, mohli vybudovat
vlastní řádový kostel až
po skončení třicetileté
války. Mezi léty 1655–
1661 vystavěli v duchu
přísných řádových pravi
del prostý chrám, který
však vyniká nad okolní
zástavbu vznosným troj
úhelným štítem, ovlá
dajícím celou jižní stra
nu Dolního náměstí.
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„Karta, se kterou ušetříte“
Turistická slevová karta s platností 48 hod. nebo 5 dní nabízí v Olomouci
na Střední Moravě a v Jeseníkách:

VSTUPY ZDARMA: hrady, zámky, muzea, zoo, MHD
Olomouc, minigolf, adrenalinové
atrakce aj.
SLEVY: aquaparky, lázeňské procedury, jeskyně,
restaurace, ubytování aj.
Kartu lze zakoupit v informačních centrech a u dalších provizorních
prodejců.

Více informací na: www.olomoucregioncard.cz

OLOMOUC region CARD

Historické město Olomouc vždy bylo tradičním domovem
řady církevních institucí. Sídlem obnoveného moravského
biskupství se stalo už v roce 1063 a hned první olomouc
ký klášter benediktinů na Hradisku je svým založením
roku 1078 současně druhým nejstarším klášterem na
Moravě. Až do osvícenské reorganizace náboženského
života v závěru 18. století počet církevních staveb ve městě
neustále narůstal. Teprve josefínské reformy znamenaly
jejich postupné rušení a v některých případech i úplný
zánik. Ten postihl například historický kostel sv. Blažeje,
který mohl být podle řady známek vůbec nejstarobylejší
stavbou svého druhu na území města. Chrám na archaicky
nepravidelném kosodélném půdorysu stával na dnešním
Blažejském náměstí a jeho podoba je známa jen díky gra
fické dokumentaci z počátku 19. století. Písemné prameny
ovšem za nejstarší olomoucký kostel označují původní
biskupský chrám sv. Petra, který se nacházel někde poblíž
spojnice Wurmovy a Křížkovského ulice na Předhradí.
Nevelká svatyně na centrálním půdorysu, při které byla
obnovena tradice moravského stolce sv. Metoděje, přitom
sama mohla být velkomoravského původu. Její biskupskou
funkci zakrátko převzala bazilika sv. Václava na nedalekém
Dómském návrší. Starý svatopetrský kostelík později ustou
pil gotickému klášteru augustiniánek, který nakonec sám
podlehl demolici na počátku 19. století.
Siluety četných chrámů, klášterů a kaplí dodnes podstat
ným dílem spoluutvářejí panoráma městské památkové
rezervace i jejího okolí. Olomoucká církevní architektura
je navíc významná i tím, že v době svého vzniku zpravidla
užívala nejpokročilejších stylových novinek. Románský,
gotický nebo barokní sloh přivedli do Olomouce stavebníci
z řad církevních institucí, jen osvícenský klasicismus zůstal
v tomto směru výjimkou. Dokonce i renesanční architek
tura, která do města vstoupila v měšťanském hávu, na
vázala na díla malířství a uměleckého řemesla, iniciovaná
humanistickými vzdělanci z okruhu dómské kapituly.
Procházku po olomouckých kostelech a kaplích zahájíme
u dómu sv. Václava a přes Předhradí a Michalský vrch
dospějeme k Dolnímu a Hornímu náměstí. Prohlídku vnitř
ního města symbolicky uzavře městský farní chrám sv. Mo
řice a potom čekají památky vně historických hradeb – na
Bělidlech, Klášterním Hradisku a Svatém Kopečku.

Dóm sv. Václava

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC
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Projekt byl spoluﬁnancován z prostředků Olomouckého kraje a Strukturálních fondů EU prostřednictvím SROP.

