
 
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniu 9 grudnia 2017 na wycieczkę na 

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE  
do Ołomuńca  

          Ołomuniec to historyczna stolica Moraw. Leży 190 kilometrów od Mysłowic. Licząca około 100 tysięcy mieszkańców stolica kraju 

ołomunieckiego jest szóstym co do wielkości miastem w Czechach. Miasto słynące z produkcji twarożków nie jest tak popularne jak Praga 

czy Brno, ale nadal ma turystom sporo do zaoferowania. Większość zabytków, bo to głównie one przyciągają turystów do Ołomuńca jest 

zlokalizowana w historycznym centrum przez co wartą rozważenia opcją jest nawet krótka wizyta. Historia Ołomuńca sięga niemal tysiąca 

lat wstecz. Pierwsze wzmianki o nim pojawiły się w 1017 roku. W 1067 swoją siedzibę miało tu biskupstwo. 120 lat później zostało stolicą 

Moraw. Pod koniec XVI wieku powstał w Ołomuńcu uniwersytet, drugi po Pradze w Czechach. W czasie wojny trzydziestoletniej wojska 

szwedzkie zniszczyły miasto, a Ołomuniec utracił status stolicy Moraw na rzecz Brna. Jest stolicą kraju ołomunieckiego, powiatu 

Ołomuniec, a także archidiecezji kościoła rzymskokatolickiego i Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego oraz eparchii Kościoła 

Prawosławnego Czech i Słowacji. Stanowi historyczną stolicę Moraw i jest głównym miastem regionu etnograficznego Haná. 

 

PROGRAM 
9 grudnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 930  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, 
Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, A1, Ołomuniec.  
Ok. 1300  - przyjazd do Ołomuńca. Udajemy się na spacer po ołomunieckiej starówce. Przejście do Dolnego 
Rynku. Tu spotkamy pierwsze stragany ołomunieckich jarmarków bożonarodzeniowych. Zwiedzimy zabytki 
Dolnego Rynku i następnie przejdziemy do Górnego Rynku. Zwiedzimy Ratusz ze słynnym ołomunieckim Orlojem 
z poruszającymi się figurkami. Tuż obok ratusza znajduje się największa atrakcja oraz duma Ołomuńca. Mająca 
niemal 35 metrów wysokości kolumna Świętej Trójcy wzniesiona w latach 1716–1754 w ramach dziękczynienia 
za zwalczenie epidemii. Kolumna, która jest najwyższą rzeźbą w Czechach została w 2000 roku wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. W Górnym Rynku będzie najwięcej straganów Jarmarków 
Bożonarodzeniowych. Następnie przejdziemy ulicą Denisovą do Muzeum Archidiecezjalnego; 
 
Unikatowe na świecie Muzeum Archidiecezjalne mieści się w zrekonstruowanych budynkach kapituły na Placu św. Wacława w Ołomuńcu. 

Na trasie zwiedzania można zobaczyć też romański pałac Przemyślidów oraz kaplicę św. Barbary. 

 

Następnie zwiedzimy Katedrę Świętego Wacława.  
 
Trójnawowy zbudowany w XII wieku gotycki obiekt sakralny wznosi się na ponad 100 metrów wysokości i widoczny jest z daleka. Na jego fasadzie znajduje 

się tablica upamiętniająca nawiedzenie kościoła przez papieża Jana Pawła II, które miało miejsce 21 maja 1995 roku. W środku natomiast kryją się między 

innymi jedne z najciekawszych oraz największych organów w Czechach, na których szóstą symfonię F-dur skomponował 11-letni wówczas Wolfgang 

Amadeusz Mozart. Miłośnicy architektury i obiektów sakralnych z pewnością nie będą zawiedzeni! 

 

Po zwiedzeniu Katedry przejdziemy przez Plac Biskupi obok Pałacu Arcybiskupiego do kaplicy Świętego Jana 
Sarkandra. Zwiedzanie wnętrz kaplicy.  Powrót do Górnego Rynku. Tu wolny czas na Jarmarki 
Bożonarodzeniowe. Zainteresowani będą mogli przejść na zwiedzanie kościoła p.w. św. Maurycego. 
 
Na trasie przejścia będziemy mieli możliwość zwiedzenia trzech prywatnych browarów położonych w centrum 
Ołomuńca.  
 

Około godz. 2000 przejazd autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2300. 

 

CENA;  80 zł - członkowie PTTK      
 
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota na całej trasie wycieczki i miejscowego 
przewodnika w Archidiecezjalnym Muzeum. 
 WE WŁASNYM ZAKRESIE;  wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca (Muzeum Archidiecezjalne; Norm 
- 100 Kcz Ulgowy – 50 Kcz).  
 
 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl  
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 
bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w 
wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł Podane ceny 
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni 
przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 


