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Nemusíte jezdit do Salzburku či Vídně, jeďte na Vánoční trhy do Olomouce! 

Zažijete neopakovatelnou předvánoční atmosféru uprostřed historického města zařazeného  
mezi památky UNESCO. Najdete zde více než osm desítek stánků s kvalitním zbožím i vyhlášeným 

punčem. Na Vánočních trzích v Olomouci nabízejí jako jediní v České republice  
originální kvalitu vína a punče, složení vína je přísně kontrolováno  

a po generace je receptura každého výrobku stejná. 

* 
Sraz účastníků v hale pardubického hlavního nádraží do 8:10. 

Odjezd  v 8:25 (EC 123 Fatra), příjezd do stanice Olomouc hl. n. v 9:43. 

Procházka historickým centrem od hlavního nádraží ke katedrále sv. Václava (1), 
Arcibiskupskému paláci (2) a dál podle místopisu v dalším textu (3 – 7) s ukončením na 
Horním náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice (8) a radnice s orlojem (a infocentrem, 9). 
Některé z kašen (10) uvidíme cestou, další jsou nedaleko cíle. 

Oficiální ukončení akce na Horním náměstí, kde je umístěna většina stánků, další 
program individuální podle zájmu účastníků.  

Návrat opět individuální podle nálady s možnostmi odjezdů  

 (uvedeny jsou jen rychlíky Českých drah):  
Olomouc hl. n. 14:18     15:18     16:18     17:18     18:18  -  nebo ještě později?  
Pardubice hl. n.  15:35     16:35     17:35      18:35     19:35 

Program připravila Markéta Zemanová, akci vede Karel Vytřas, m. t. 

Přihlášky přijímá Dáša Ehrenbergerová na adrese egova@seznam.cz, tel. 739 569 070 
(pro pořádek: kdo se nepřihlásí, nedostane plánek Olomouce). 
 

Vybavení na cestu: Pohodlné boty na historickou městskou dlažbu, ostatní podle 
předpovědi počasí. 

ADVENT V OLOMOUCI 
SOBOTA 10. 12. 2016 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
mailto:egova@seznam.cz
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Místopis 
 
Olomouc  
(rod ženský, v místním úzu i mužský; hanácky Olomóc nebo Holomóc; německy Olmütz; polsky  Ołomuniec; 
latinsky Olomucium) je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého 
kraje, metropole Hané a historická metropole celé Moravy. Ve městě o rozloze 10 336 ha žije 100 tisíc 
obyvatel a je tak šestým nejlidnatějším městem ČR.  
Olomouc byla ve středověku centrem Moravy, do třicetileté války třetím největším městem zemí České 
koruny (po Praze a Vratislavi) a největším městem na Moravě. Dnes je sídlem arcibiskupství a 
metropolity moravské církevní provincie, a také centrem pravoslavné církve na Moravě. 
Význam Olomouce jako vzdělanostního centra podtrhují Univerzita Palackého, nejstarší na Moravě a druhá 
nejstarší v Česku, Vědecká knihovna a Slovanské gymnázium, nejstarší nepřetržitě fungující střední škola na 
Moravě s českým vyučovacím jazykem. 
Olomouc byla v minulosti významným obranným centrem, sídlem silné vojenské posádky, v polovině 18. 
století bylo město přebudováno na mocnou pevnost.  
Olomouc je známá svými historickými památkami, její historické jádro je městskou památkovou rezervací, 
která je po pražské druhá nejvýznamnější v ČR.  
V historickém jádru města, obklopeném rameny řeky Moravy, jehož formování bylo započato počátkem 11. 
století a dokončeno v polovině 19. století, je situováno několik velkých náměstí, z nichž na Horním náměstí je 
umístěna radnice s orlojem z 15. století, Herkulova, Ariónova a Caesarova kašna, a především 
památka UNESCO sloup Nejsvětější Trojice, postavený v roce 1740. Pozoruhodný je také arcibiskupský dóm 
svatého Václava, kde roku 1469 prohlásila část českých a moravských pánů uherského krále Matyáše 
Korvína králem českým a kde se taktéž nachází hrobka českého krále Václava III., zavražděného 
roku 1306 právě v Olomouci. Na druhé straně historického jádra je budova Univerzity Palackého (v 19. stol. 
existovala její předchůdkyně navazující na jezuitské vysoké učení zal. v letech 1573/76). Má v dnešní době 
okolo 25 000 studentů. Historická část města je chráněna jako městská památková rezervace. Mezi národní 
kulturní památky patří Olomoucký hrad, klášter Hradisko, kostel svatého Mořice, sloup Nejsvětější 
Trojice a mariánský sloup se souborem barokních kašen a vila Primavesi. 

1/ Katedrála svatého Václava (Dóm svatého Václava, metropolitní katedrála svatého Václava) se nachází 
na Václavském náměstí. Původně je starší, jde o domovskou katedrálu Olomoucké 
římskokatolické arcidiecéze, která může být považována za jeden z nejkrásnějších příkladů 
novogotické architektury v Českých zemích. Její stavba byla zahájena kolem roku 1100 a roku 1131 byla 
vysvěcena. Patří mezi skvosty středoevropské středověké architektury. Náměstí bylo pojmenováno 
roku 1929 na památku tisícího výročí úmrtí sv. Václava. 
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Katedrála představuje výraznou dominantu města Olomouce a to především svojí hlavní věží, jejíž výška 
100,65 metrů z ní činí druhou nejvyšší kostelní věž v České republice a nejvyšší novogotickou věž v České 
republice. V katedrále je také umístěn největší zvon na Moravě Sv. Václav. 
Hned vedle dómu se nachází románský Zdíkův palác (dříve nazývaný Přemyslovský palác), s ním sousedí 
manýristická stavba kaple svaté Anny, v níž probíhaly volby olomouckých biskupů, a za ní kaple svaté 
Barbory, původně románská věž přemyslovského hradu (Bergfrit). 
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V sousedním domě bývalého olomouckého děkanství byl 4. srpna roku 1306 zavražděn český král Václav 
III. jako poslední z rodu Přemyslovců. Pohřben byl v kryptě kostela, ovšem roku 1326 dala jeho sestra 
královna Eliška Přemyslovna ostatky převézt do Zbraslavského kláštera. 
Roku 1469 prohlásila v kostele část českých a moravských pánů uherského krále Matyáše Korvína českým 
králem. 
 
2/ Arcibiskupský (dříve Biskupský) palác v Olomouci je nejrozsáhlejším rezidenčním objektem  
v historickém jádru města Olomouce. Byl postaven jako původně renesanční palác, byl zdevastován  
v průběhu třicetileté války a r. 1664 byla započata jeho barokní obnova. Svou dnešní podobu i výzdobu 
dostal palác po požáru roku 1904, kdy byl na popud kardinála Bauera restaurován a částečně přestavěn. Je 
sídlem úřadů olomouckého arcibiskupství, arcibiskup v něm již nebydlí. Po důkladné rekonstrukci byl palác 
na jaře roku 2011 zpřístupněn veřejnosti jako prohlídkový objekt. Palác je chráněn jako kulturní památka 
České republiky. 
 

 2,3  

 
3/ Tereziánská zbrojnice 
Po rakousko-pruských válkách v polovině 18. století, kdy císařovna Marie Terezie (1717-1780) ztratila 

Slezsko, se Olomouc ocitla blízko okraje monarchie. Císařovna se z ní proto rozhodla udělat nedobytnou 
pevnost, která by chránila mocnářství před vpádem cizích vojsk. Základní kámen zbrojnice byl položen v roce 
1768 a celá stavba dokončena o deset let později, v roce 1778. Zbrojnice téměř z poloviny zakrývá budovu 
arcibiskupského sídla, takže vznikla pověst, že Marie Terezie neměla příliš v lásce tehdejšího olomouckého 
biskupa a stavbou zbrojnice mu chtěla naschvál zkomplikovat reprezentativní výjezd z rezidence. Kvůli 
vojenskému určení stavby jsou místnosti poměrně strohé, klasicistnímu stylu zase odpovídá přísná osová 
symetrie budovy. Armádě budova sloužila až do roku 1989, poté ji získala Univerzita Palackého. 
Rekonstrukce zdevastované stavby trvala skoro deset let (1992-2000). V současné době byste zde našli 
hlavní univerzitní knihovnu a několik vysokoškolských pracovišť. Zajímavost: Před Tereziánskou zbrojnicí na 
tomto místě stála česká Stavovská akademie, která vyučovala vojenské i civilní stavební inženýrství, jízdu na 
koni, šerm a tanec. Byla přímým předchůdcem dnešního brněnského Vysokého učení technického. 

4/ Kostel Panny Marie Sněžné  

Barokní jednolodní kostel Panny Marie Sněžné je součástí komplexu bývalých jezuitských školních budov. 
Byl postaven v letech 1712–1716, stavba vychází z prototypu jezuitského kostela s věncem kaplí kolem 
hlavní lodi. Přímým inspiračním zdrojem architekta chrámu byl kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, 
dokončený těsně před započetím olomoucké stavby. 
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5/ Jezuitský konvikt 

Umělecké centrum Univerzity Palackého (pět kateder s uměleckým zaměřením) sídlí v budově barokního 
jezuitského konviktu. Vedle poslucháren a ateliérů je zde k dispozici divadelní sál, filmový sál a výstavní 
prostory v podkroví budovy. Součástí budovy konviktu je kaple Božího Těla. Jedná se o jeden z 
nejhodnotnějších církevních barokních interiérů na Moravě s bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. 
Nástropní freska přibližuje legendu o vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary v bitvě u Olomouce roku 
1241. Tři monumentální alegorické sochy – Naděje, Láska a Víra – vytvořil sochař Filip Sattler. 
 

  5   

6/ Římskokatolický kostel svatého Michaela archanděla byl postaven ve 13. století a zbarokizován  
v letech 1676 až 1703. V barokních břidličných podlahách ambitu kostela se vyskytují fosilní stopy 
(ichnofosilie). Gotická křížová chodba z přelomu 14. a 15. století kolem rajského dvora je jádrem 
bývalého dominikánského kláštera. 
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7/ Kostel svatého Mořice je gotický proboštský farní kostel v Olomouci. V bezprostřední blízkosti kostela 
byly v 70. letech při stavbě obchodního domu nalezeny zbytky románské rotundy z 11. století a rovněž zbytky 
románského kamenného dvorce ze 12. století. Tyto základy byly vyzvednuty a umístěny do depozitáře 
Národního památkového ústavu v Olomouci. Lokalita byla křižovatkou obchodních cest, fungovalo zde tržiště 
a tak zdejší nejstarší svatyně plnila zřejmě roli "trhového kostela". Archeologický průzkum v sousední ulici 
Pekařské prokázal souvislé osídlení od příchodu Slovanů na přelomu 5. a 6. století. Farní kostel svatého 
Mořice pak plnil roli hlavního městského chrámu, zatímco katedrála svatého Václava byla metropolitním 
biskupským chrámem. 
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8/ Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je monument postavený v letech 1716 až 1754. Sloup vysoký 35 
metrů představuje nejvyšší sousoší České republiky a jeho součástí je i malá kaple. Od roku 1995 je 
společně s Mariánským sloupem a barokními kašnami národní kulturní památkou a v roce 2000 byl, jakožto 
jedno z vrcholných děl středoevropského baroka, zařazen mezi světové dědictví UNESCO. 

 
9/ Radnice. V roce 1261 udělil český král Přemysl Otakar II. městu privilegium, které umožňovala výstavbu 

obecního domu. Následně pak v roce 1378 povolil moravský markrabě Jošt Lucemburský stavbu (tehdy 
gotické) budovy radnice, u které byl ve stejném roce položen i první základní kámen, čímž začala její 
výstavba. Společně se stavbou radnice byla založena i městská rada a k budově byla připojena tržnice, ze 
které městu plynuly poplatky. Gotická budova radnice je z roku 1378. Má goticko-renesanční věž vysokou 
75 m, gotické chodby, velký sál, kapli sv. Jeronýma, gotický arkýř kaple na jižní straně a kašnu Hygie na 
západní straně. Renesanční úpravy jsou ze 16. a 17. století: lodžie a portál, arkádový ochoz na zvýšené věži. 
Na radnici se též nachází olomoucký orloj z roku 1420, byl poškozen událostmi 2. světové války a kompletně 
přebudován v letech 1947–1955 Karlem Svolinským.  
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Barokní kašny.  
V Olomouci je více než 25 kašen, z toho 6 barokních: Neptunova (socha Neptuna drží trojzubec dolů, aby 
uklidňoval moře a chránil Olomouc), Herkulova (Herkules bojuje s hydrou, má v pravé ruce kyj /původně měl 
meč/ a v levé ruce má štít s orlicí jako symbolem města Olomouce), Jupiterova (Jupiter metá blesky,  
u nohou má orlici, v rozích ozdobného podstavce jsou hlavy lvů, které tryskají vodu.), Kašna Tritonů 

(uměleckými odborníky nejvíce ceněná olomoucká kašna. Vzájemně oddělené mušle nesou 2 vodní muži a  
2 delfíni, nahoře je chlapec a 2 okřídlení vodní psi. Kašna je podobná Berniniho kašně Tritónů v Římě, stojí 
na nám. Republiky). Caesarova kašna (největší olomoucká kašna; jezdecká socha římského císaře Gaia 
Julia Caesara, dva muži se štíty a pes; zhotovena podle Berniniho sochy Konstantina Velikého ve Vatikáně), 
Merkurova k. (Merkur (Hermés) drží v ruce kaduceus (hůl se dvěma hady), na hlavě má okřídlenou helmu, 
na nohou okřídlené sandály, které mu rozvazuje andílek). Ariónova kašna (měla být poslední barokní 

kašnou vybudovanou po třicetileté válce. Pokusy o vybudování takové kašny se objevily opět v 19. století. Až 
v roce 1995 byla zahrnuta do programu rekonstrukce náměstí, opoždění způsobily r. 1997 povodně, 
dokončena byla v září 2002. Popis: želva s plastikou na hřbetě, plastika básníka Arióna a bájného delfína, 
samostatně stojící želva.). Od r. 1995 je 6 barokních kašen, představujících antickou mytologii, společně 
se sloupem Nejsvětější Trojice a morovým sloupem se sochou P. Marie na Dolním náměstí zařazeno 
mezi národní kulturní památky. 

* 
Další pamětihodnosti v Olomouci  

10/ Chrám svatého Gorazda je pravoslavný katedrální chrám na Gorazdově náměstí. Byl postaven roku 

1939 ve stylu byzantinizující architektury ruské provenience. V září 1987 proběhlo v chrámu 
svatořečení svatého Gorazda II., biskupa pravoslavné církve v Československu. Sv. Gorazd II. byl 4. 
září 1942 popraven nacisty za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na R. Heydricha. 

11/ Klášter Hradisko je bývalý premonstrátský klášter v Olomouci. V literatuře se vyskytuje i pod 
názvem Klášterní Hradisko nebo Hradiště. Podle jedné z olomouckých pověstí zde v roce 1030 vybudoval 
hrad český kníže Břetislav poté, co unesl Jitku ze svinibrodského kláštera. O rané kolonizaci kopce svědčí i 
archeologické nálezy opuštěných hradišť v okolí kláštera i dodnes patrné zbytku valů. V roce 1077 byl 
benediktiny vybudován klášter, jehož prvním opatem se stal mnich Jan z břevnovského kláštera. V den 
vysvěcení kláštera nechal Ota I. Olomoucký vystavit zakládací listinu, ve které potvrdil obdarování kláštera. O 
dva dny později byla sepsána listina knížete Vratislava II., který donaci svého mladšího bratra potvrdil 
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a rozšířil majetek kláštera o ves Uhersko v Čechách a troje popluží s oráči a deset koní. Jedná se o první dvě 
donační privilegia v českých dějinách

 
a spolu s listinou pro staroboleslavský kostel jsou považovány za 

nejstarší listiny vydané v Česku. V r. 1784 byl klášter zrušen a v jeho budovách byl zřízen moravský 
generální seminář pro výchovu kněží. Po smrti císaře Josefa II. byl zrušen i seminář a bývalý klášter byl 
předán armádě. V roce 1802 byla v klášteře zřízena vojenská nemocnice, která zde sídlí dodnes. Od 
roku 1995 je Klášter Hradisko zařazen mezi národní kulturní památky. 
 

 10,11    
 

12/ Opevnění 

Olomouc, kdysi hlavní město Moravy, plnila již ve středověku důležitou funkci opevněného centra Moravy. 
Středověké opevnění někdejšího královského města Olomouce se do současné doby zachovalo pouze ve 
fragmentech. Zbytky středověkých hradeb mohou návštěvníci obdivovat v Bezručových sadech, kde se 
dochovala také jedna ze vstupních bran do města, tzv. Židovská (dnes brána slouží jako průchod mezi 
nádvořím konviktu a univerzitním parkem s vodotrysky). Na počátku 17. století bylo olomoucké opevnění ve 
velmi špatném stavu. V roce 1642, během třicetileté války, byla Olomouc dobyta Švédy, kteří okamžitě 
započali s opravami původního opevnění. Před nejcitlivější místa hradeb – brány vystavěli na svou dobu 
nejmodernější fortifikační prvky – bastiony. V roce 1655 byla Olomouc vyhlášena pevnostním městem a 
postupně byla budována barokní pevnost, jejíž stavba byla završena vystavěním tzv. tereziánských hradeb 
v letech 1742–1756. Olomouc se tak mohla počítat k jedné z největších a nejdokonalejších bastionových 
pevností nejen v českých zemích, ale i na celém území habsburské monarchie. Bastionová pevnost prošla 
pouze jednou zkouškou ohněm, a to záhy po svém dokončení, když v roce 1758 odolala pětitýdennímu 
obléhání pruského vojska. (Při prohlídce města nemohou obdivovatelé vojenských památek vynechat např. 
unikátní Terezskou bránu z let 1752–1753, jejíž architektonická koncepce vychází z antického triumfálního 
oblouku, a která se jako jediná z pevnostních bran dochovala na svém původním místě, nebo monumentální 
tereziánskou zbrojnici, která je typickým příkladem tereziánské vojenské architektury.) Ale ani vybudováním 
barokního opevnění pevnostní dějiny města neskončily, neboť v polovině 19. století bylo bastionové opevnění 
městského jádra doplněno věncem předsunutých tvrzí – fortů, které vzdálily hlavní obrannou linii dále do  
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předpolí a Olomouc se tak stala na našem území ojedinělým příkladem realizace fortového způsobu 
opevňování. Protože však ohraničení města hradbami bránilo jeho dalšímu rozvoji, byla v závěru 19. století 
pevnostní funkce města ukončena. 
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Pro zájemce podrobný program tohoto víkendu Vánočních trhů:  
 
 9.12. Pátek Víkend rakouské gastronomie 
16:00 Peter Lipa & Band 
18:00 Jaroslav Uhlíř se skupinou 
 
10.12. Sobota Revivalový víkend 
14:30 Michal David Revival 
16:00 Pangea Beatles Revival 
18:00 Rock and Roll Band Marcela Woodmana 
19:30 Marek Cabák – Phil Collins Revival 
 
11.12. Neděle Revivalový víkend 3. adventní neděle (stříbrná) 

14:00 Hudební skupina Maxíci  
15:00 Zapálení třetí svíce na adventním věnci  
15:15 Bee Gees Revival  
16:30 Abba Revival Pop Stars 
18:00 Boney M Revival 
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