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Uniwersyteckie miasto Ołomuniec może się pochwalić największą 
po  Pradze liczbą zabytków. Właśnie dlatego to stutysięczne miasto 
często nazywane jest „małą Pragą”. Ołomuniecka dominanta, Kolumna 
Trójcy Przenajświętszej, znajduje się od 2000 roku na liście zabytków 
UNESCO. Przewodnik turystyczny Lonely Planet wskazał Ołomuniec jako 
nr 1 pośród ukrytych zabytków Europy (50 Secret Gems of Europe).

CO WARTO ZOBACZYĆ
Najbardziej znaczące ołomunieckie zabytki skupione 
są w okolicy Górnego i Dolnego Rynku oraz Placu 
Wacława. Górny Rynek zdominowany jest przez 
Kolumnę Trójcy Przenajświętszej  1  (UNESCO) 
i  budynek ratusza z  zegarem astronomicznym  2. 
Górny i Dolny Rynek otoczony jest renesansowymi 
i barokowymi pałacami, opowiadającymi dzieje bogatej 
historii miasta. Podziwiać możecie tu również unikatowy 
zespół fontann z motywami antycznymi. Zaledwie parę 
kroków dalej wznosi się wyjątkowa budowla gotyckiego 
kościoła pw. św. Maurycego, która szczyci się jednymi 
z największych organów w Europie. Co roku we wrześniu 
odbywa się tutaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej  3 .
Między Górnym i Dolnym Rynkiem możecie 
przespacerować się romantycznymi uliczkami 
odkrywając kościół pw. św. Michała   4  z  trzema 
barokowymi kopułami, jednym z charakterystycznych 
elementów miejskiej panoramy, oraz kaplicę pw. 
św. Jana Sarkandra  5 , położoną w miejscu byłego 
więzienia. Męczeńską śmierć poniósł tutaj ksiądz 
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Ostrawa – 80 km

Centrum Informacji Turystycznej 
Horní náměstí (arkady ratusza), 779 11 Olomouc
Tel.: +420 585 513 385, 392
E-mail: infocentrum@olomouc.eu
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www.central-moravia.cz
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Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu
Muzeum mieści się na terenie zabytkowego centrum 
miasta, a jego stała ekspozycja obejmuje około 300 
niezwykle wartościowych dzieł sztuki z okresu od  XI 
do XVIII wieku. Muzeum jako jedyne w Czechach uzyskało 
oznaczenie „Dziedzictwo Europejskie” (European Heritage 
Label). Muzeum wyróżnia się nie tylko różnorodnością 
zbiorów opowiadających dzieje prawie tysiącletniej 
kultury duchowej Archidiecezji Ołomunieckiej, ale 
też bogatą historią ołomunieckiego zamku. Miejsce 
to związane jest z morderstwem czeskiego króla Wacława 
III w 1306 roku oraz z pobytem kompozytora W. A. 
Mozarta, który skomponował tu VI symfonię F-dur.

Muzeum Krajoznawstwa w Ołomuńcu
Na zwiedzających czeka dziesięć wystaw stałych w historycznym budynku muzeum. Do najbardziej 
imponujących wystaw należy „Ołomuniec – piętnaście wieków miasta”, która opowiada o siedmiu głównych 
tematach historycznych tworzących przekrój historii miasta, „Galeria osobowości Kraju ołomunieckiego” oraz 
„Od kołyski po grób”, która przedstawia historię od urodzenia do śmierci, osadzoną w środowisku wsi hanackiej 
i kraju hanackiego z okresu XIX wieku. Łączny zasób zbiorów muzeum liczy na dzień dzisiejszy prawie milion 
pozycji. Stałe ekspozycje muzeum przeprowadzą was przez historię Ołomuńca oraz tradycje ludowe regionu, 
opowiedzą wam historię kamienia od jego najstarszych dziejów oraz zapoznają was z najbardziej znaczącymi 
postaciami związanymi z Krajem Ołomunieckim.

Jan Sarkander, patron kaplicy. Kiedy następnie 
przejdziecie ulicą Uniwersytecką, dalej wzdłuż 
torów tramwajowych i podejdziecie do góry ulicą 
Dómską, zobaczycie monumentalną nowogotycką 
katedrę pw. św. Wacława  6  oraz dawny  pałac 
Przemyślidów, w którym obecnie mieści się 
Muzeum Archidiecezjalne  7 . Niedaleko Placu 
Wacława możecie też zwiedzić Pałac Biskupi  8, 
będący jedyną udostępnioną do zwiedzania siedzibą 
arcybiskupa w Europie Środkowej. Ołomuniec był 
znaczącym miastem warownym  9 , o czym świadczy 
30 historycznych obiektów wojskowych położonych 
bezpośrednio w mieście oraz bliskiej okolicy (→ p. 59).

ZWIEDZANIE MIASTA Z PRZEWODNIKIEM
Centrum Informacji Turystycznej 
w Ołomuńcu, umiejscowione w budynku 
ratusza, oferuje w przeciągu całego roku 
szeroki wybór miejskich tras zwiedzania z 
przewodnikiem lub audio-przewodnikiem 
dla turystów indywidualnych oraz grup 
zorganizowanych. Miasto możecie poznać 
też w sposób niekonwencjonalny: na 
rowerowym barze piwnym, pojazdach 
segway, rowerach zwykłych czy rowerach 
czteroosobowych oraz z pokładu łodzi 
i pontonu.
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www.muo.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc/ 
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Co oferuje okolica Ołomuńca? Romantyczne 
zamki i pałace, fascynujące wystawy, piękną 
przyrodę oraz solidną porcję rozrywki dla 
całej rodziny.

Wystarczy wyruszyć zaledwie 12 km na północ za Oło-
muniec (w kierunku Šternberka), by trafić na znane 
miejsce pielgrzymkowe – świątynię pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny na świętym Kopeczku 
(→  s.  46), której papież Jan Paweł II podczas swojej 
pielgrzymki w 1995 roku nadał tytuł bazyliki mniejszej. 
W pobliżu bazyliki na powierzchni 42,5 ha położony 
jest najczęściej odwiedzany cel turystyczny Moraw 
Środkowych – Zoo Ołomuniec. Kilka kilometrów dalej 
leży miasto Šternberk z zamkiem o tej samej nazwie 
(→ s. 38) i niepowtarzalną „Ekspozycją czasu“.

WYCIECZKI PO OKOLICY

ZOO Ołomuniec, Św. Kopeczek
– 12 km od Ołomuńca
Do największych atrakcji miejscowego ZOO, 
z prawie dwoma tysiącami zwierząt, należą 
wspólny wybieg dla niedźwiedzi baribali i wilków 
arktycznych, pawilon nietoperzy, olbrzymie 
akwarium, egzotyczny pawilon tropikalny oraz 
udostępniony dla zwiedzających wybieg makaków 
japońskich, przez który częściowo przechodzi się po 
wiszącej kładce. Nowością jest afrykański pawilon 
Kalahari, w którym mieszkają surykatki, góralkowce, 
mrówniki oraz ratele miodożerne.

Na północny zachód od Ołomuńca (w kierunku Mohelnic) 
znajdziecie prawdziwe bogactwo przyrody w postaci  Parku 
Krajobrazowego Litovelské Pomoraví . Zachęca on do spacerów, 
wycieczek rowerowych oraz amatorskiej turystyki wodnej. 
Zdecydowanie nie zapomnijcie odwiedzić  Jaskiń Javoříčskich, 
będących największą atrakcją parku krajobrazowego. Jeżeli 
pojedziecie jeszcze parę kilometrów dalej, nie będziecie 
żałować, ponieważ waszym oczom ukaże się jeden z najczęściej 
odwiedzanych zamków w Republice Czeskiej – bajkowy  zamek 
Bouzov   (→ s.  38). Z Bouzova do Loštic już tylko kawałek, a warto 
odwiedzić drugie z nich ze względu na działające tam muzeum, 
które poświęcono słynnemu regionalnemu przysmakowi 
–  Serkom Ołomunieckim . Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak 
miejscowym żyło się w XIX wieku, polecamy  zwiedzić  skansen 
w Příkazach  , oddalony zaledwie 10 km od Ołomuńca.

Jaskinie Javoříčskie – 31 km od Ołomuńca
Jaskinie Javoříčskie, należące do najpiękniejszych jaskiń w Czechach, zawdzięczają swoją wyjątkowość 
bogatym i dobrze zachowanym formom stalaktytowym. Podziemny system tworzy skomplikowany 
kompleks korytarzy, kopuł i przepaści. Łączna długość wszystkich odkrytych korytarzy sięga ponad 
4 000 m. Temperatura powietrza w jaskiniach wynosi 7–8 °C.

www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne

www.nmvp.cz/prikazy

Muzeum Hanackie w Przyrodzie 
– 10 km od Ołomuńca
Skansen z XIX wieku prezentuje miejscową tradycyjną 
architekturę. Teren tworzą tradycyjnie wyposażona 
posiadłość hanacka ze stodołą szpaletową oraz 3 
inne stodoły szpaletowe z przylegającymi ogrodami. 
Wszystkie budynki będące zabytkami dziedzictwa 
kulturowego wyposażone zostały w meble wiejskie 
z lat 1799–1950.

www.zoo-olomouc.cz

WYDARZENIA CYKLICZNE
LUTY
Ostatki, Ołomuniec

KWIECIEŃ
Festiwal Serków Ołomunieckich, Ołomuniec

MAJ
Ołomuniec Dvořáka
BEERFEST, Ołomuniec

LIPIEC
Ołomunieckie Święto Baroku, Ołomuniec
Bezděkovski Festiwal Lawendy, Bezděkov
Celtycka Noc, Plumlov
Josefkol, Čechy pod Kosířem

SIERPIEŃ
Hefaiston, Helfštýn

WRZESIEŃ
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, 
Ołomuniec

LISTOPAD–GRUDZIEŃ
Jarmark Bożonarodzeniowy w Ołomuńcu

Muzeum Serków Ołomunieckich – 30 km od Ołomuńca
Serki Ołomunieckie mają ponadsześćsetletnią  
historię, a  w  serkarni A. W. w Lošticach dojrzewają 
już od 1876 roku. Chodzi o niepowtarzalny ser 
czeskiego pochodzenia, który jest znany ze swojego 
dobrego pikantnego smaku i  wyrazistego zapachu. 
Oryginalne Serki Ołomunieckie to naturalny, miękki 
ser dojrzewający z minimalną ilością tłuszczu i  soli, 
bez jakichkolwiek dodatków chemicznych. Jedyne 
w  swoim rodzaju muzeum dba o pamięć o historii 
tego słynnego przysmaku.

 Czy wiecie, że…? 
Serki Ołomunieckie to jedyny oryginalny czeski 
ser chroniony przez oznaczenie geograficzne UE. 
W całym regionie możecie skosztować serków 
na wiele sposobów - w postaci tatara, na chlebie, 
smażonych, w zupie, a nawet w postaci lodów 
lub oryginalnych słonych deserów.

www.tvaruzky.cz/muzeum-olomouckych-tvaruzku 

www.historickekocary.cz

W kierunku Prościejowa na południowy zachód od Ołomuńca, zdecydowanie polecamy przystanek 
w  Čechach pod Kosířem  (→  s. 41), gdzie w środku romantycznego parku natraficie na nowo 
wyremontowany pałac. Kawałek dalej traficie na niepowtarzalną ekspozycję zabytkowych karet.

Muzeum Zabytkowych Karet
– 20 km od Ołomuńca
Znajdziemy tu niepowtarzalną i największą kolekcję 
karet zabytkowych i latarni w Europie Środkowej. 
Ekspozycja liczy ponad 50 karet i sani z lat 1750–1920. 
Do  najcenniejszych eksponatów należą kareta „Złota 
Karosa” wyprodukowana we Francji w 1750 roku oraz 
kareta arcybiskupia, która wystąpiła w filmie o cesarzowej 
Sisi. Kolekcja zawiera również karety pogrzebowe, sanie 
oraz szereg akcesoriów do karet i podróży.

Przepaść Hranicka – 46 km od Ołomuńca
Pomiar dokonany we wrześniu 2016 roku przez nurków głębinowych z Krzysztofem Starnawskim na czele, za pomocą robota, który przedostał się na głębokość 404 metrów potwierdził, 
że Przepaść Hranicka jest najgłębszą podwodną jaskinią na świecie. Przy czym zdalnie sterowany robot nie osiągnął dna, zatrzymała go długość kabla. Po doliczeniu jeszcze części 
znajdującej się nad lustrem wody głębokość przepaści została ustalona na 473,5 metrów. Geologowie szacują, że że jej rzeczywista głębokość waha się od 700 do 1000 metrów. 
W budynku kolejowym, za którym znajduje się początek ścieżki edukacyjnej prowadzącej w jej kierunku możecie obejrzeć interaktywną ekspozycję poświęconą tej unikatowej jaskini.

Jeśli z Ołomuńca wyruszycie autostradą w kierunku Ostrawy miniecie miasto Hranice, na którego krańcu 
możecie zrobić krótki spacer i dotrzeć do najgłębszej, zatopionej jaskini na świecie.
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