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Kościół Św. Katarzyny

Jednonawowy kościół gotycki z trzeciej ćw. XIV wieku pierwotnie należał do przylegającego klasztoru dominikanek. Do najcenniejszych
elementów architektonicznych należy pięcioprzęsłowe sklepienie
prezbiterium zamkniętego prosto ze sklepionymi narożnikami i profilowanym portalem wejściowym o głębokich uskokach zwieńczonym
strzelistą wimpergą. Oba detale architektoniczne mają bezpośredni
związek ze szczytową architekturą okresu luksemburskiego i należą
do prac strzechy budowlanej biskupa ołomunieckiego Jana Volka.
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Kaplica Św. Hieronima

Istnienie kaplicy ratusza, budowa której została zakończona w 1488
roku, od zewnątrz zdradza wykusz wystający z lica fasady południowej wschodniego traktu ratusza. Jej formy plastyczne – groteskowy
maszkaron na fryzie, rzygacze w postaci głów zwierzęcych oraz
wspornik z portretem budowniczego – znajdują swój rodowód
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Zespół pątniczy na Svatém Kopečku z „Bazyliką Minor“, rezydencją przeora i księży, z krużgankiem oraz Kaplicą pw. Marii Panny
został zbudowany w miejsce skromnej wczesno barokowej świątyni pod patronacją opatów klasztoru Hradisko w latach 1669
- 1679 i 1714 – 1717. Autorem projektu był Gio¬van¬ni Piet¬ro
Tencalla, który zaplanował go jako obficie oświetloną jednonawową budowlę zwieńczoną kopułą, z podłużnym prezbiterium i
dwoma rzędami bocznych kaplic. Masywna dwuwieżowa fasada
zachodnia zwrócona jest w stronę macierzystego klasztoru premonstratensów i stanowi dominantę całej okolicy. W związku
z projektem rezydencji bocznych później je zmienił Domenico
Martinelli. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługują dekoracje
stiukowe sklepień, ich masywna modelacja już należy do epoki
baroku. Zostały one utworzone przez grupę północnowłoskich
specjalistów pod kierownictwem Quiriga Castelligo. Ikonografie
malowideł ściennych zaprojektował dla malarza Johana Stegera
założyciel morawskiego malarstwa barokowego, ołomuniecki
augustynianin Antoni Marcin Lubliński w 1677 roku. Freski w
kaplicach stanowią ilustracje do legendy o powstaniu miejsca i
założeniu kościoła, w kopule natomiast przedstawione są bohaterki starotestamentowe jako poprzednice Marii Panny. Do młodszej warstwy dekoracji zaliczają się malowidła z personifikacjami
Czterech kontynentów pędzla Jana Krzysztofa Handke namalowane w pendentywach kopuły z 1731 roku.

Kaplica Kolumny Najświętszej
Trójcy

Kaplica, ukryta wewnątrz kolumny triumfalnej, została dokończona w pierwszym etapie jej budowy przed 1733 rokiem, kiedy
zmarł inicjator oraz projektant
przedsięwzięcia Wacław Render.
Konsekracja odbyła się dopiero
po zakończeniu całego dzieła
w 1754 roku. Jej kameralne
wnętrze ozdobione jest sześciu
płaskorzeźbami Filipa Sattlera ze
scenami ofiarowań ze Starego
Testamentu oraz Ukrzyżowania
Chrystusa jako wyrazu najwyższej
ofiary Nowego Testamentu.
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15 »Kościół Nawiedzenia Marii Panny

dekorowane zworniki zdradzają powiązania z twórczością strzechy
budowlanej działającej przy kościele Św. Szczepana w Wiedniu.
Podczas gdy nawa środkowa prezbiterium została nakryta sklepieniem sieciowym, obie nawy boczne przesklepione zostały osobliwym
sklepieniem przeskokowym. Udział kolejnego mistrza ograniczony
jest do budowy empory organowej nakrytej jednym przęsłem sklepienia krzywoliniowego (1508). Przed 1540 rokiem w końcu powstało
sklepienie przestrzeni pomiędzy wieżami, przypominające sklepienie
Schodów jeździeckich prowadzących do Sali Władysławowskiej na
Zamku Praskim. Elementem budowli, na który warto zwrócić uwagę,
to późnogotycka smukła wieżyczka umieszczona przy fasadzie koło
wieży południowej, kryjąca parę krętych schodów.
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Kościół Św. Maurycego

Ołomuniecki miejski kościół parafialny to jedna z najważniejszych
pamiątek architektury późnego gotyku na Morawach. Jego koncepcja
architektoniczna zdominowana jest przez zachodnią fasadę z dwoma
asymetrycznymi wieżami, odróżniającymi się nie tylko innymi proporcjami, ale także zróżnicowanym zakończeniem – wysunięta południowa wieża posiada attykę a północna jest zwieńczona ośmioboczną
nadbudówką. Do fasady kościoła nawiązuje trójnawowy korpus wzniesiony na prawie kwadratowym planie, nakryty prostym krzyżowym
sklepieniem, zamknięty prezbiterium z trójbocznym zakończeniem.
Budowę rozpoczęto od wieży północnej mieszczącej się na parterze
Kaplicę Trójcy Świętej (1412), której sklepienia gwiazdowe i sieciowe
nawiązują do tradycji szczytowego okresu parlerowskiego. Budowę
świątyni kontynuowało kolejno kilku budowniczych, z których Jakub
Kettenreiter wykonał korpus trójnawowy i jego zadaszenie (1443).
Główną część pracy na sklepieniach oraz prezbiterium należy przypisać budowniczemu Klausowi z Akwizgranu (1483). Jego elementy
architektoniczne, zwłaszcza maswerki okienne, głowice służek oraz

13 » Kościół Niepokalanego Poczęcia
Marii Panny
Pierwotnie kościół klasztora bernardynów, obecnie stanowi
majątek dominikanów ołomunieckich. Został on wzniesiony na
terenie Bělidel, za murami miejskimi w latach 1453 – 1468,
gdzie podobno bernardyński kaznodzieja Jan Kapistran wcześniej
wygłaszał kazania. Trójnawowy halowy kościół, do którego nawiązuje podłużne prezbiterium z pięciobocznym zamknięciem, ma
zachowaną podstawową konstrukcję w stanie pierwotnym. Jego
osobliwość stanowi autentyczna więźba wysokego dachu namiotowego rozpiętego nad korpusem nawy oraz dach dwuspadowy
ponad prezbiterium. Dekoracje plastyczne wnętrza uzupełnia
zespół gotycko-renesansowych malowideł ściennych z przełomu
XV i XVI wieku.

Kościół Św. Szczepana

Pierwotnie kaplica opacka klasztoru premonstratensów na Hradisku uzyskała po jego kasacie w czasach Józefa II funkcję kościoła
parafialnego. Dzięki temu pozostała ona obok Sali galowej pałacu
opackiego jedynym wnętrzem zachowanym w prawie niezmienionej
postaci. Plan kościoła w kształcie powyginanej elipsy wcześniej
wywoływał sporą dyskusje na temat prawdopodobnego autorstwa. Charakter szczytowego baroku budowli podkreśla także
dynamiczna krzywa dachu zwieńczonego sygnaturką. Architekta
więc tradycyjnie poszukiwano w kręgu dużych nazwisk praskiego i
wiedeńskiego baroku – padały takie nazwiska jak Jan Błażej Santini, Kilian Ignac Dienzenhofer, Jan Łukasz Hildebrandt lub para
Gio¬van¬ni Pietro Tencalla
i Domenico Martinelli. Badania w archiwach jednak
prowadziły do wniosku, że
budowniczym kościoła był
inny i mniej znany Włoch Karol Reyna, żyjący w Rokitnicy
w Czechach. Do budowy,
która zrealizowana została w
latach 1726 – 1731, zaangażował go ówczesny opat
Robert Sancius.
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Kościoły i kaplice

stylistyczny w kręgu twórczości
rzeźbiarza wiedeńskiego Mikołaja
Gerhaerta z Leyden. Porównywalne przykłady wobec architektonicznego potraktowania kaplicy
bywają natomiast znajdowane w
twórczości Jakuba z Landshut,
jednego z twórców katedry
strasburskiej. Wnętrze sklepione
jest kunsztownym sklepieniem
sieciowym rozpiętym na planie
nieregularnego prostokąta, w
strefie wykusza zmieniającym
się na sklepienie krzywoliniowe,
pierwsze w swoim rodzaju na
północ od Dunaju.

Budowę przyszłej siedziby biskupiej rozpoczął przed 1107 r. książę
dzielnicy ołomunieckiej Świętopełk. Niedokończoną świątynię uzyskał
biskup Henryk Zdik i 30 czerwca 1131 r. ją uroczyście konsekrował.
Z pierwotnej bazyliki romańskiej przekrytej stropem zachował się
zachodni masyw dwuwieżowy, obecnie ukryty pod płaszczem neogotyckim, niedostępna krypta pod pierwotną apsydą oraz plan układu
trójnawowego. W skład szerszego kompleksu kościoła wchodziły
budynki byłego romańskiego domu biskupiego i kapitulnego, obecnie
znane jako pozostałości Pałacu Przemyślidów. Po pożarze w 1204
roku bazylika została po raz pierwszy zasklepiona, w związku z czym
wyposażono ją w pierwszy pas zewnętrznych filarów przyporowych.
Wyraźna wczesnogotycka przebudowa nastąpiła po kolejnym pożarze w 1265 roku w czasach biskupa Brunona z Schauenburga. Z
tego etapu pochodzą mury obwodowe korpusu trójnawowego oraz
wysokie okna katedralne z poklasycznymi maswerkami, nowy system
przyporowy wzniesiony na planie trapezu oraz wewnętrzne filary
wiązkowe żeber sklepień. Do dnia dzisiejszego zachowane sklepienia
krzyżowe korpusu trójnawowego zostały w świątyni założone w XIV
wieku przez biskupa Jana Volka.Renesans wzbogacił zasługą biskupa
Stanisława Pawlowskiego sylwetkę kościoła w nieistniejącą już dzisiaj
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dominantę w postaci środkowej wieży na fasadzie oraz w zaawansowaną architekturę Kaplicy Św. Stanisława przy południowej
elewacji. Z inicjatywy następcy Pawłowskiego kardynała Franciszka
Diettrichsteina wybudowano w latach 1616-18 nowe, niezwykle
rozległe prezbiterium nakryte sklepieniem kolebkowym, którego
projektantem był prawdopodobnie Włoch Andrea Spezza, jeden z
późniejszych budowniczych pałacu Wallensteina w Pradze. Kolejny
etap zmian to dopiero klasycystyczne przeróbki Jana Sarkandra
Thalherra z 1803 roku, które znowu dotyczyły zachodniej dwuwieżowej fasady. Ostateczny wygląd z charakterystyczną wysoką
południową wieżą oraz naprzeciwległą kaplicą chórową ŚŚ. Cyryla i
Metodego katedra uzyskała w latach 1883 – 1892 w ramach szeroko zakrojonej przebudowy w duchu historyzującego neogotyku. Plan
świątyni stopniowo nabrał symboliczny kształt krzyża łacińskiego,
wyrażającego ideę spotkania się dwu kościołów - starego i nowego.
Regotyzacja została zakończona pod prowadzenie pomysłodawcy
arcybiskupa Fryderyka z Fürstenbergu przez architekta Gustava
Merettę dokładnym przekształceniem fasady, zainspirowanym
wyglądem paryskiego kościoła St. Clotilde.
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Kaplica Św. Anny

Jednonawowa późnorenesansowa budowla zamknięta pięciobocznie służyła w przeszłości jako miejsce elekcji biskupa ołomunieckiego. Jej obecny wygląd określony jest jednak przez starszą
gotycką część, jednak przede wszystkim przez przebudowę z 1617
roku przeprowadzoną przez proboszcza kapituły Marcina Wacława
z Greifenthalu. Centralny motyw elewacji frontowej stanowi marmurowa rzeźba tytularnej patronki Św. Anny Samotrzeć z pierwszej
połowy XVII wieku.
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Kaplica Św. Barbary

Kaplica barokowa, której kopuła góruje ponad północną pierzeją rynku Wacława, powstała w wyniku adaptacji górnych pięter
pierwotnej romańskiej wieży zamku Przemyślidów. Jako własne,
prywatne oratorium dostępne z gmachu dziekanatu kapituły przed
1751 rokiem zlecił jej budowę dziekan Kasper Florencjusz z Glandorfu. Wnętrze kaplicy zostało poddane przebudowie w historyzującym duchu w 1876 roku.

Kościół Panny Marii Śnieżnej

Fasada dawnego kościoła kolegium jezuitów ołomunieckich zaliczana
jest w tutejszym środowisku do wyjątkowych przykładów dynamicznej architektury baroku, znanej nam m. in. z architektury kościoła
Św. Mikołaja na Małej Stronie w Pradze. W jego budowie wspólnie
uczestniczyli Michael Josef Klein z Śląskiej Nisy jako projektant oraz
miejscowy budowniczy Łukasz Kleckel. Mistrz kamieniarski Wacław
Render wykonał majestatyczny portyk z kolumnami o skręconych
trzonach, natomiast z warsztatu rzeźbiarza Dawida Zürna pochodzą
figury Marii Panny oraz świętych zakonnych ustawionych w niszach
fasady. Ujęcie przestrzeni wewnętrznej kościoła z szeroką nawą
oraz dwoma rzędami kaplic bocznych wzorowane jest na rzymskim
kościele Il Gesù Vignoli. Malarskie i rzeźbiarskie dekoracje wnętrza
stanowią stylistycznie jednolitą całość, pochodzącą z okresu ołomunieckiego baroku szczytowego. Kościół Panny Marii Śnieżnej został
wzniesiony w latach 1712 – 1719 na miejscu starszej świątyni wówczas jeszcze należącej do zakonu franciszkanów i stał się dominantą
rozległej enklawy jezuickiej przy prawym brzegu południowego obwodu Przedgrodzia i nawiązującego Wzgórza Michalskiego.
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Kaplica pw. Bożego Ciała

Kaplica założona na planie elipsy, która została wstawiona pomiędzy budynek starego uniwersytetu i konwikt jezuicki w ulicy Univerzitní w latach 1721 – 1724, to dzieło architekta ołomunieckiego
Ja¬na Jakuba Kniebandla. Rozwiązanie przestrzeni wnętrza odwołuje się do kościoła Sant’Andrea al Quirinale Berniniego. Odznacza
się ikonograficznie jednolitym ujęciem dekoracji malarskich i
rzeźbiarskich przedstawiających legendarną historię zwycięstwa
Jarosława z Štern¬berka nad Kumanami, które miało mieć miejsce
w 1241 roku w pobliżu Ołomuńca. Jej opracowanie artystyczne
jest wynikiem wzajemnej współpracy malarzy ołomunieckich Jana
Krzysztofa Handke i Jana Drechslera wraz z rzeźbiarzem Filipem
Sattlerem.

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

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

Kraj Ołomuniecki
Praga

Ostrawa
Ołomuniec
Brno
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Kaplica Św. Jana Sarkandera

Najmłodsza z ważnych dzieł ołomunieckiej architektury sakralnej to
historyzująca praca architekta Eduarda Sochora z lat 1908–1912.
Budowla w stylu neobarokowym, zainspirowana przez czeską dienzenhoferowską tradycję, powstała w miejscu Kaplicy Wszystkich
Świętych Męczenników, która wcześniej zastąpiła stare więzienie
miejskie. Ponad jej zachowaną podziemną apsydą projektant
wzniósł spiętrzony korpus nowego gmachu, zwieńczony kopułą z
latarnią. Stąd przez okrągły otwór pada strumień światła aż do podziemia na przechowywane relikwie męczennictwa Jana Sarkandera.
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Kościół Św. Michała

Dzięki położeniu na szczycie Wzgórza ołomunieckiego, a przede
wszystkim ze względu na charakterystyczne kopuły osadzone na
ośmiobocznych bębnach, kościół św. Michała stanowi widoczną
już z daleka dominantę panoramy ołomunieckiej. Pierwsza morawska budowla kopułowa pochodząca z lat 1673–1699, pierwotnie
należąca do klasztoru dominikanów, została zaprojektowana z
wykorzystaniem starszej gotyckiej budowli przez Giovanniego Pietra
Tencallę, a później przez wiedeńskiego Domenica Martinellego. Jednonawowe wnętrze kościoła zostało po bokach poszerzone o kaplice, a wschodnia część została zamknięta wydłużonym prezbiterium.
Ze starszego średniowiecznego kościoła zachowano jedno przęsło
gotyckie w sakrystii pochodzące z połowy XIII wieku oraz dzwonnicę
wzniesioną w 1482 roku. Do kościoła od strony południowej przylega gotycki krużganek z kaplicą Św. Aleksego. Resztki jej sklepienia

Czechy
reg

reg

w prezbiterium stanowią wczesny przykład zastosowania pięknego
stylu w architekturze.

8 » Kościół Zwiastowania Marii Panny
Kapucyni, którzy przybyli do
Ołomuńca na zaproszenie
biskupa Franciszka Diettrichsteina w roku 1615,
mogli wznieść własny
kościół zakonny dopiero po
zakończeniu wojny trzydziestoletniej. W latach 1655
– 1661 zbudowali w duchu
ostrej reguły zakonnej prostą świątynię, wybijającą
się jednak ponad okoliczne
zabudowania trójkątnym
frontonem górującym
ponad całą południową
pierzeją Dolnego Rynku.
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Karta, z którą
zaoszczędzisz!
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

OLOMOUC region CARD

Historyczne miasto Ołomuniec zawsze było tradycyjnym domostwem całego szeregu instytucji kościelnych. Siedzibą odnowionego biskupstwa morawskiego zostało już w 1063 roku i zaraz pierwsza fundacja ołomunieckiego klasztoru benedyktynów na Hradisku
w 1078 roku jest zarazem drugim najstarszym klasztorem na
Morawach. Aż do czasów reorganizacji życia religijnego w dobie
oświecenia pod koniec XVIII wieku liczba budynków sakralnych w
mieście nieustannie rosła. Dopiero reformy jozefińskie prowadziły
do ich stopniowej kasaty, a w niektórych wypadkach do zupełnej
likwidacji. Dotknęła ona na przykład historycznego kościoła Św.
Błażeja, który według niektórych znaków mógł być najstarszą
budowlą w swoim rodzaju na terenie miasta. Świątynia wzniesiona
na archaicznym planie nieregularnego prostokąta zwykła stawać
przy obecnym Rynku Błażejskim (Blažejské náměstí) a jego postać
znana jest tylko z dokumentacji graficznej z początku XIX wieku.
Źródła pisemne jednak za najstarszy kościół ołomuniecki uważają
pierwotną świątynię biskupią pw Św. Piotra, która stała gdzieś w
pobliżu połączenia ulic Wurmova oraz Křížkovského na Podgrodziu
(Před¬hradí). Nieduża świątynia na planie centralnym, przy której
odnowiona została tradycja stolca morawskiego Św. Metodego, sama przy tym mogła być pochodzenia wielkomorawskiego. Jej biskupią funkcję wkrótce przejęła bazylika Św. Wacława wzniesiona na
pobliskim Wzgórzu Katedralnym. Stary kościółek Św. Piotra później
ustąpił miejsca gotyckiemu klasztorowi augustynek, który w końcu
sam został oddany do rozbiórki na początku XIX wieku.
Sylwetki licznych kościołów, klasztorów i kaplic do dnia dzisiejszego
w istotny sposób kształtują panoramę miejskiego rezerwatu pamiątek i jego okolicy. Ołomuniecka architektura sakralna w dodatku
jest ważna i z tego powodu, że w czasach kiedy powstawała, korzystała z najbardziej zaawansowanych nowatorskich rozwiązań stylowych. Styl romański, gotycki i barokowy wprowadzili do Ołomuńca
budowniczy wywodzący się z szeregów instytucji kościelnych, tylko
klasycyzm okresu oświecenia pozostał w tym kierunku wyjątkiem.
Nawet architektura renesansu, która wkroczyła do miasta przybrana w szat mieszczański, nawiązała do dorobku malarstwa i
rzemiosła artystycznego zainicjowanych przez humanistów z kręgu
kapituły katedralnej.
Spacer po kościołach i kaplicach ołomunieckich rozpoczniemy w
Katedrze Św. Wacława i przechodząc przez Podgrodzie oraz Wzgórze Michalskie dotrzemy do Dolnego i Górnego Rynku. Zwiedzanie
śródmieścia zostanie symbolicznie zakończone obejrzeniem kościoła parafialnego pw. Św. Maurycego, następnie czekają na nas
pamiątki znajdujące się poza obrębem umocnień historycznych
- na Bělidlech, Klášterní Hradisko oraz Svatý Kopeček.

Katedra Św. Wacława
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Projekt otrzymał wsparcie ﬁnansowe ze środków Kraju Ołomunieckiego i Funduszy Strukturalnych UE za pośrednictwem RPO.

