PL
Posąg antycznego władcy bogów Jowisza z wiązką
piorunów w prawicy i orłem pod jego nogami wykonał
rzeźbiarz rodem z Tyrolu, Filip Sattler. Posąg stoi na starszym trzonie przeznaczonym wcześniej dla posągu św.
Floriana autorstwa Wacława Rendera. Został on jednak, zgodnie z antykizującym nurtem baroku, zastąpiony
rzeźbą Jowisza, wysokiej jakości pracy morawskiego
baroku.

5 KOŚCIÓŁ ŚW. MAURYCEGO
Unikalny późnogotycki kościół z początku XV wieku charakteryzuje się dwoma asymetrycznymi wieżami i wysoko
sklepioną halą trójnawową. Pod koniec XVI wieku dobudowano do niego renesansowy grobowiec rodziny szlacheckiej Edelmannów, bogato zdobiony kamiennymi
reliefami. W wyniku przebudowy barokowej zostały w 1745
roku wybudowane organy, które należą do największych
w Europie Środkowej. Słynny instrument z warsztatu mistrzowskiego Michaela Englera rozbrzmiewa się co roku
podczas Międzynarodowego Festiwalu Organowego.
TIP: Oprócz zwiedzania samego kościoła można wejść
na jedną z wieży, z której jest wspaniały widok na centrum
Ołomuńca.

Trasa do wzgórza sw. Wacława
Fontanna Ariona

Fontanna Herkulesa

7 PAŁAC EDELMANNA
Renesansowy pałac powstał w latach 1572–1586 przez
zjednoczenie dwu domów gotyckich dla bogatego mieszczanina i ławnika Wacława Edelmanna. Budowla ma
bogato zdobioną elewację. Na portale wejściowym znajduje się herb Edelmannów oraz symbolizowane portrety
Wacława Edelmanna i jego syna.

8 FONTANNA HERKULESA
Fontannę z 1687 roku zdobi posąg antycznego
mitycznego herosa Herkulesa w nadnaturalnej wielkości z kijem w prawej ręce. Herkules trzyma w lewej
ręce orlicę w szachownicę – symbol miasta, którą chroni
przed siedmiogłową hydrą. Fontanna Herkulesa należy
do najbardziej udanych dzieł w ramach twórczości rzeźbiarskiej Mandika.

9 FONTANNA ARIONA
Nowoczesna Fontanna Ariona została zbudowana
w 2002 roku i uzupełnia zespół barokowych fontann
o tematyce antycznej. Jej autorem jest słynny ołomuniecki

Willa Primavesi

Konwikt Jezuicki

13 KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA
rodak żyjący we Francji, rzeźbiarz Ivan Theimer. Dekoracja
rzeźbiarska ilustruje antyczny mit o Arionie, poecie i kitarzyście greckim, cudownie ocalonym przez delﬁna, który
ukochał sobie jego śpiew.

6 FONTANNA MERKUREGO
Fontanna wykonana w 1727 roku uważana jest za najcenniejszą artystycznie fontannę barokową w Ołomuńcu. Posąg przedstawiający antycznego boga handlu
i obrońcy podróżnych Merkurego jest dziełem rzeźbiarza
Filipa Sattlera. Merkury trzyma w prawicy jeden ze swoich atrybutów – pozłacaną laskę herolda.

18 FONTANNA TRYTONÓW

Trasa po Dolnym Rynku
10 FONTANNA NEPTUNA
Fontanna z 1683 roku przedstawia rzymskiego boga
mórz. Na fontannie ołomunieckiej trzyma swój trójząb
skierowany w dół, by uspokoić wodę i ochronić miasto.
Sadzawka jest dziełem ołomunieckiego kamieniarza
Wacława Rendera. Rzeźbę grupową Neptuna wykonał
rzeźbiarz Michael Mandik. Potężną ﬁgurę antycznego
boga posadowił na skale wraz z czwórką koników morskich służących także jako rzygacze.

11 KOLUMNA MARIACKA
Dominantę Dolnego Rynku tworzy Kolumna Mariacka zbudowana po epidemii dżumy w Ołomuńcu
(1713–1715) z inicjatywy kamieniarza Wacława Rendera.
Dolną część z owalnym otworem w środku zdobią posągi
ośmiu Świętych, patronów chroniących przed dżumą – św.
Karola Boromeusza, św. Franciszka Ksawerskiego, św.
Sebastiana, św. Rocha, św. Rozalii, św. Katarzyny ze Sieny,
św. Barbary oraz głównej patronki miasta Ołomuńca –
św. Pauliny. Na wierzchu kolumny kręconej umieszczono
ﬁgurę Najświętszej Marii Panny Immaculaty.

12 FONTANNA JOWISZA
Fontanna Jowisza została zakończona w 1735 roku jako
ostatnia z zespołu ołomunieckich barokowych fontann.

Wczesnobarokowy
kościół
został
zbudowany
w latach 1676–1702 na miejscu pierwotnego kościoła
gotyckiego według projektu Tencally i Martinelliego.
W dziewiętnastym wieku zostały na fasadę frontową
przemieszczone posągi Chrystusa i Najświętszej Marii
Panny autorstwa Andreasa Zahnera. Imponujące barokowe wnętrze kościoła, który jest jednym z najpiękniejszych w Ołomuńcu, zostało częściowo odnowione
w historycznym duchu w 1897 roku i ostro kontrastuje
z surowym eksterierem. Dostępna jest także dzwonnica
gotycka, obejście i podziemna pustelnia ze studzienką.

15 WILLA PRIMAVESI

19 PAŁAC ARCYBISKUPI

Secesyjna willa została zbudowana jako miejska siedziba rodziny bankierskiej Primavesi. Dekoracja wnętrz
jest dziełem ówczesnych czołowych artystów, na przykład
przyjaciela rodzinnego Antona Hanaka, który jest autorem
inkrustacji w jadalni z miedzianą fontanną „Źródło Żywej
wody“ i wielu innych dzieł. W budowie willi uczestniczyli
także plastyk i architekt Josef Hoffmann i malarz Gustav
Klimt. Dziś w willi mieści się galeria oraz restauracja.

Ołomuniecki Pałac Arcybiskupi należy do najcenniejszych
wczesnobarokowych budowli na Morawach. Został zbudowany według projektu włoskiego architekta Filiberta
Luchesi’ego w miejscu starszego, renesansowego pałacu.
Układ przestrzenny pałacu tworzony jest przez siedem
dwukondygnacyjnych skrzydeł. Rezydencja biskupów przeszła wieloma zmianami i odbudowami, w których uczestniczyli czołowi europejscy architekci i malarze. W pałacu,
w którym przebywało wiele ważnych wizyt królewskich, proklamowano cesarzem w 1848 roku Franciszka Józefa I.
TIP: Nie omińcie wizyty odnowionego Pałaca Arcybiskupi
z przewodnikiem! Zwiedzanie odbywa się od maja do września, z wyjątkiem poniedziałków, od 10 do 17 godzin, w kwietniu oraz październiku potem tylko w weekendy. Dla grup
można zarezerwować zwiedzanie także w innym terminie.

16 KONWIKT JEZUICKI
14 KAPLICA ŚW. JANA SARKANDRA
Na miejscu dawnego aresztu miejskiego, w którym torturowano katolickiego księdza Jana Sarkandra, urządzono
w latach 1672–1673 barokową kaplicę. Podczas odbudowy w latach 1909–1912 została wybudowana centralna
neobarokowa kaplica z bogatą rzeźbiarską dekoracją,
która jest dziełem architekta i rzeźbiarza Eduarda Sochora.
W podziemiu przetrwał oryginalny skrzypiec, na którym
został święty Jan Sarkander zamęczony na śmierć.
Kościół Marii Panny Śnieżnej

Fontannę wzniesiono po pożarze miasta w 1709 roku.
Pierwotnie znajdowała się u zbiegu ulic Ztracená, Ostružnická i Denisova. Na obecne miejsce przesunięto fontannę
w 1890 roku. Fontannę zdobi grupa posągów nadnaturalnej wielkości: dwaj mężczyźni – Trytony – niosące
na swoich ramionach sadzawkę w kształcie muszli z małym
chłopcem i psami wodnymi. Dwaj delﬁni po stronach pełnią
funkcję rzygaczy. Kompozycja ta nie zaprzecza inspirację
słynną rzymską fontanną „del Tritone“ na Piazza Barberini.

Z unikalnych zrekonstruowanych przestrzeni barokowego konwiktu jezuickiego korzysta dzisiaj Wydział Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Palackiego. Częścią budynku jest
również kaplica Bożego Ciała, jeden z najcenniejszych
barokowych zabytków sakralnych na Morawach, z bogatą
dekoracją malarską i rzeźbiarską. Fresk na suﬁcie autorstwa Johanna Christopha Handke ilustruje scenę zwycięstwa Jarosława ze Sternberka nad wojskami tatarskimi.
Trzy monumentalne alegoryczne posągi – Nadzieja,
Miłość i Wiara – są dziełem rzeźbiarza Filipa Sattlera.

17 KOŚCIÓŁ MARII PANNY ŚNIEŻNEJ
Kościół uniwersytecki, poświęcony w roku 1716, zbudowali ołomuńscy jezuici w latach 1712–1719 w miejscu dawnego kościoła minorytów. Budowla wzorowana
jest na rzymskim kościele Il Gesù, bezpośrednim wzorem architekta Michała Józefa Kleina z Nisy był praski
małostroński kościół świętego Mikołaja. Autorem portalu
jest kamieniarz Wacław Tender, posągi na froncie wytworzył David Zürn. Realizację budowli pzeprowadził ołomuński architekt Łukasz Kleckel.

Katedra św. Wacława

Pałac Arcybiskupi

kami religijnymi oraz katedrą. Okazale stale prezentują
się resztki zamku od strony północno-wschodniej, gzie
na skalistym wzniesieniu wznoszą się mury kamienne,
stanowiące resztki muru ogradzającego romański pałac
biskupi z zachowanymi oknami, Okrągła Wieża oraz inne
budynki charakterystyczne dla architektury zamkowej.
W bezpośredniej bliskości katedry znajduje się kaplica św.
Anny, w której w przeszłości wybierano nowych biskupów
i arcybiskupów ołomunieckich. W dawnym Domu Kapituły
mieści się dzisiaj Muzeum Archidiecezjalne.

20 ZAMEK OŁOMUNIECKI
Na wzgórzu św. Wacława przetrwało do dziś tylko niewiele
widocznych dowodów na znaczenie i potęgę zamku Przemyślidów, który został z biegiem czasu przekryty budynFontanna Trytonów

Muzeum Archidiecezjalne

21 KATEDRA ŚW. WACŁAWA
Katedra z dwuwieżową fasadą jest nieodłączną częścią
panoramy miasta. Trzecia wieża o wysokości 100,65 m jest
najwyższą wieżą na Morawach. Pierwotnie romańską bazylię poświęcił w 1131 roku biskup Henryk Zdik. Po pożarach
została w ciągu XIII i XIV wieku odbudowana jako gotycka
hala trójnawowa, po południowej stronie została dodana później renesansowa kaplica św. Stanisława. Pod prezbiterium
z XVII wieku znajduje się dwupiętrowa krypta: górne piętro służy jako przestrzeń wystawiennicza, w dolnym można
zobaczyć trumny biskupów ołomunieckich. Na ołtarzu obok
jednego z ﬁlarów stoi relikwiarz z ostatkami św. Jana Sarkandra, kanonizowanego przez papieża Jana Pawła II w Ołomuńcu w 1995 roku. W latach 1883–1891 katedra przeszła
neogotyczną odbudową według projektu Gustava Meretty.

…Ołomuniec w pigułce

ZABYTKI W CENTRUM W PÓŁ DNIA

Ołomuniec w pigułce

Trasa po Górnym Rynku
1 KOLUMNA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Lonely Planet: „Ołomuniec, najpiękniejsze
miasto w Republice Czeskiej“.
Ołomuniec, stutysięczna metropolia żyznej Hany oraz
szóste co do wielkości miasto Republiki Czeskiej,
znajduje się w samym sercu Moraw i w przeszłości
była jej głównym miastem. Obecnie jest siedzibą
starożytnego uniwersytetu, arcybiskupstwa, ﬁlharmonii,
wielu muzeów, teatrów i klubów oraz sceną wielu
interesujących imprez i festiwalów.
Ołomuniec przez wieki był jedną z najważniejszych
siedzib Królestwa Czeskiego. Różnorodna przeszłość
pozostawiła w nim wspaniałą kolekcję klejnotów
historycznych, która czyni z Ołomuńca po Pradze drugi
co do wielkości zespół zabytkowy w Czechach.
Unikatem na skalę światową jest pierwotnie
średniowieczny zegar astronomiczny na froncie
ratusza, który przebudowano po II wojnie światowej
w duchu socrealistycznym. Trzydzieści metrów wysoka
kolumna Trójcy Przenajświętszej – zabytek UNESCO,
zespół sześciu misternych barokowych fontann oraz
czarująca nowoczesna Fontanna Ariona to dalsze
rarytasy skupione w centrum historycznym miasta.
Wzgórzu św. Wacława dominują smukłe wieże katedry
św. Wacława oraz przylegające pałace na miejscu
dawnego Zamka Ołomunieckiego. W 1306 roku
właśnie tutaj wygasła w linii męskiej sławna dynastia
Przemyślidów. Młody W. A. Mozart skomponował tutaj
w 1767 roku swoją symfonię Nr 6 F-dur.
W Ołomuńcu na pewno warto zostać dłużej!
Oprócz licznych zabytków sakralnych czekają
na Państwa także liczne zabytki przypominające
sławną historię wojskową byłej Twierdzy Ołomuniec.
Całe miasto otoczone jest przez pierścień wysuniętych
fortów, które przetrwały do dziś w prawie niezmienionej
formie. W przepięknych sadach miejskich znajdą
Państwo także fragmenty średniowiecznej fortyﬁkacji
miasta oraz Twierdzę koronną, która stopniowo staje
się centrum kultury i wypoczynku.

Czy wiedzieli Panstwo, ze…
– kolumna Trójcy Przenajświętszej jest od 2000 roku
zapisana na Liście UNESCO?
– katedra św. Wacława może poszczycić się najwyższą
wieżą kościelną na Morawach, która jest zarówno
drugą najwyższą w Czechach?
– ratusz ołomuniecki od ponad 600 lat służy swojemu
pierwotnemu przeznaczeniu?
– na Górnym Rynku, obok zegara astronomicznego,
znajduje się brązowy model miasta, który oferuje
widok na centrum zabytkowe Ołomuńca z lotu ptaka?
– według słynnego przewodnika Lonely Planet,
Ołomuniec to najpiękniejsze miasto w Czechach?

Nasz tip
Nawet przed rozpoczęciem nadawania numerów domów było
praktyczne identyﬁkować konkretne budynki. Funkcję adresów
pełniły wtedy znaki domowe, a więc wszyscy wiedzieli, gdzie jest
dom Pod Złotym Jeleniem, Pod Czarnym Psem, Pod Srebrnym
Szpadlem, Pod Złotym Pierścieniem… Niektóre znaki pozostały
do dziś, inne, dzięki entuzjastom, powracają na swoje pierwotne
miejsca. Wystarczy unieść wzrok i szukać ich uważnie lub
wprost kierować się według przewodnika multimedialnego Olina
z Centrum Informacji Olomouc, który zawiera także specjalną
trasę po znakach domowych.
Centrum Informacji oferuje również inne usługi i trasy zwiedzania.
Popularna trasa to Ołomuniec w pigułce, która w sezonie
głównym kilka razy dziennie oprowadzi Państwa po zabytkach
Górnego Rynku, nowych ekspozycjach w budynku ratusza i pod
koniec wejdą Państwo do wieży ratuszowej, z której można
zobaczyć centrum miasta jak na dłoni.

Zabytek UNESCO
Kolumna Trójcy Przenajświętszej jest od 2000 roku zapisana na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
I Przyrodniczego UNESCO. Jest to największa barokowa rzeźba grupowa w Europie Środkowej. Kolumna
jest wysoka 32 metrów i w jej dolnej części znajduje się
udostępniana sezonowo kaplica. Dekoracja rzeźbiarska
składa się z 18 posągów świętych, 12 ﬁgur Niosących
Światło oraz 6 reliefów z apostołami. Grupa Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny umieszczona jest na środkowej części kolumny i na wierzchu kolumny znajduje się
grupa posągów Trójcy Przenajświętszej.
Kolumna stała się po swoim zakończeniu powodem
dumy mieszkańców, ponieważ wszyscy pracujący przy jej
budowie – jej głównego twórcę Wacława Rendera nie
wyłączając – byli obywatelami Ołomuńca. W 1754 roku
kolumna została poświęcona w obecności cesarzowej
Marii Teresy i jej męża Franciszka I Lotaryńskiego.

2 RATUSZ
Ratusz w Ołomuńcu, który dominuje na Górnym Rynku,
jest już ponad sześć wieków symbolem zarówno gospodarczego, jak i politycznego znaczenia miasta w czasach,
kiedy było ono stolicą Moraw. Na budowę ratusza z domem
kupieckim pozwolił Ołomuńcu przywilejem z 1378 roku
margrabia Moraw Jodok z Moraw. Budowla jest dzisiaj
czteroskrzydłowa, z wewnętrznym dziedzińcem. Część
fasady południowej zajmuje wykusz gotyckiej kaplicy
św. Hieronima, który jest bogato zdobiony maswerkami
Górny Rynek z ratuszem i kolumną Trójcy Przenajświętszej

i motywami ﬁguralnymi. Po wschodniej stronie ratusza
jest dwuosiowa klatka schodowa z renesansową loggią.
Większość sklepionych pomieszczeń zachowała swój
pierwotny wygląd, w tym sala reprezentacyjna. Wnętrze
gotyckiej kaplicy św. Hieronima zwieńczone zostało
niezwykłym sklepieniem cyrklowym. Budowa wieży ratuszowej przebiegała etapami jednocześnie z budową kamiennego ratusza od lat 20. XV wieku. Wysokość 75 m
uzyskała po przebudowie w latach 1601–1607.
TIP: Wieża ratuszowa jest dostępna z przewodnikiem.
TIP: Historii ratusza i ołomunieckiego zegara astronomicznego są poświęcone ekspozycje mieszczące się
w budynku ratusza. Najnowsza ekspozycja przedstawia
Ołomuniec na przestrzeni wieków. Wszystkie ekspozycje
mogą Państwo obejrzeć bezpłatnie w godzinach urzędowania Urzędu Miasta.

3 ZEGAR ASTRONOMICZNY
Na północnej fasadzie ratusza umieszczono charakterystyczny ołomuniecki zegar astronomiczny. Jego korzenie sięgają do XV wieku, pierwsza niekwestionowana
wzmianka o istnieniu zegara astronomicznego pochodzi
jednak aż z 1519 roku. Do dziś przeszedł wieloma zmianami – miał postać gotycką, renesansową oraz barokową. Obecna postać zegara astronomicznego jest z lat
50. XX wieku i odpowiada ówczesnej oﬁcjalnej estetyce
socrealizmu.
W łuku niszy zastosował autor Karel Svolinský motyw tradycyjnej konnej procesji, zwanej w języku czeskim Jízda
králů. W dolnej części dekoracji mozaikowej umieszczono
po stronach, odpowiadające okresowi, portrety reprezentujące przedstawicieli klasy robotniczej.
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FONTANNA CEZARA

Fontanna Cezara to najsłynniejsza i najcenniejsza artystycznie ołomuniecka fontanna. Jej dekoracja rzeźbiarska przedstawia mitycznego założyciela miasta – cesarza Gajusza
Juliusza Cezara. Pod jego nogami leżą dwie ﬁgury męskie
z tarczami – chodzi o uosobienie rzeki Morawy i Dunaju –
a dalej pies, symbol wierności miasta władcy. Posąg Cezara
jest umieszczony tak, że swoją twarz zwraca w kierunku
Wzgórza św. Michała, gdzie według legendy stacjonowały
rzymskie legiony. Autor grupy posągów to Jan Jerzy Schauberger, sadzawka z łamanym proﬁlem jest dziełem ołomunieckiego mistrza kamieniarskiego Wacława Rendera.

Horní náměstí (Rynek Górny) – arkady ratuszu
tel. : +420 585 513 385, +420 585 513 392
Otwarte codziennie
1. 1.–28. 2. Pon – Fia 9:00–18:00
So – Nie 9:00–17:00
1. 3.–31. 12. Pon – Nie 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu
Galerie
Šantovka

Wydruk miasto statutarne Ołomuniec, 2018
Foto: archiwum miasta

