
1

2

3

4
5

6

8
9

7
10

11

12

13

14
Dolní nám.

Horní nám. Žerotínovo 
nám.

Kateřínská

O
pl

et
al

ov
a8. května

Michalská

nám. Republiky

Denisova

1. máje

D
óm

sk
á

Václavské
nám.

Ostru
žnická

Ztra
ce

ná

Mahlerova

Komenského

1. máje

Hu
so

va

Žižkovo
nám.

Gorazdovo
nám.

Bezručovi
sady

Botanická
zahrada

nám.
Sadové

Dv
or

sk
éh

o

17
. li

sto
pa

du

Dobrovského

nám.
Národních

hrdinů

tř. Svobody Pa
ns

ká

Ko
zí

Školní
Purkrabská

Studentská

U H
usova sboru

Mariánská

1 Kostel sv. Kateřiny
ul. Kateřinská, Olomouc
gotický kostel sv. Kateřiny, postavený před rokem 1287 spolu se 
zdejším původním klášterem dominikánek. Po roce 1362 byl kostel sv. 
Kateřiny přestavován. V letech 1848 – 1884 byl interiér regotizování. 
V roce 1987 se uskutečnila obnova fasády, při níž byla znovu odkryta 
původní gotická okna s kamennými kružbami.

2 Kostel zvěstování Panny Marie
Dolní nám., Olomouc
Kostel Zvěstování Panny Marie 1655 – 1661 jako jednoduchá 
jednolodní sálová stavba s dvojicí bočních kaplí a pravoúhlým 
presbytářem. Šlo o jednu z prvních sakrálních staveb po švédské 
okupaci Olomouce (1642 – 1650) na území města. Jednoduché hladké 
hlavní průčelí klášterního kostela s vysokým trojúhelníkovým štítem 
tvoří výraznou urbanistickou dominantu jižní fronty Dolního náměstí.

3 Kostel sv. Michala
Žerotínovo nám., Olomouc
Kostel sv. Michala je barokní stavba, jejíž tři zelené kopule hrají 
významnou roli v panoramatu města. Původní kaple někdy z 12. 
století byla ve století 13. přestavěna na kostel v gotickém slohu a 
následně ke konci 17. století ve slohu barokním. 

4 Kaple sv. Jana Sarkandra
Na hradě, Olomouc
Kaple sv. Jana Sarkandra postavena na místě původní městské 
věznice - část, kde byl Jan Sarkandr vyslýchán útrpným právem, byla 
přeměněna v letech 1672-73 na kapli. V letech 1703-04 a zejména 
1721-24 vybudována novostavba barokní kaple. Do současné podoby 
byla kaple uvedena v letech 1909 - 1912 pražským architektem 
Eduardem Sochorem. 

5 Kaple Nejsvětější trojice
Horní nám., Olomouc
Olomoucký čestný Sloup Nejsvětější Trojice je vůbec největším 
seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. 
Sloup měří 35 metrů a v jeho spodní části se nachází kaple. 
Sochařskou výzdobu tvoří 18 soch světců, 12 figur světlonošů, 6 
reliéfů s postavami apoštolů, dále sousoší Nanebevzetí Panny Marie 
umístěné ve střední části sloupu a vrcholové sousoší Nejsvětější 
Trojice. Obě sousoší jsou měděná a pozlacená.
V roce 2000 byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO. 

6 Kostel sv. Mořice
ul. 8. května, Olomouc
Chrám sv. Mořice je gotický trojlodní kostel, z přelomu 14. a 15. 
století, dokončený v polovině 16. století. Naleznete zde „královnu 
moravských varhan" od mistra Michaela Englera z roku 1745.

7 Kostel CČSH - Husův sbor
ul. U Husova sboru, Olomouc
Husův sbor církve československé husitské je trojlodní bazilika se 
zvonicí umístěnou asymetricky. Hlavní prostora modlitebny se nachází 
ve zvýšeném přízemí. Přístupná je monumentálním schodištěm se šesti 
sloupy s hlavicemi. Celý chrám je završen kopulovou neckovitou 
střechou s lucernou a věžičkou. Vstupní část i apsidy jsou půlkruhově 
ukončené. V zadní části kostela je věž zakončená kalichem, umístěná 
asymetricky k tělesu chrámu. Chrám byl postaven v letech 1924-1926. 
Projekt vypracoval olomoucký architekt Hubert Aust. 

14 Bazilika Navštívení Panny Marie
Sadové nám., Olomouc - sv. Kopeček
Bazilika Navštívení Panny Marie byla vystavěna v letech 1669-79 
jako poutní místo olomouckého premonstrátského opatství Klášterní 
Hradisko. Hlavním architektem byl Giovanni Pietro Tencalla. Svou 
polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou patří chrám mezi 
mimořádně zdařilé barokní stavby. Je mistrným dílem umělců a 
uměleckých řemeslníků povolaných ze zemí za Alpami z Vídně, a 
pracujících ve službách olomouckého biskupa a opatů Kláštera 
Hradiska; za nimi však nezůstávala pozadu ani řada moravských a 
olomouckých umělců.

13 Chrám sv. Gorazda
Gorazdovo nám., Olomouc
Kostel sv. Gorazda je volně stojící, symetrická a členitá stavba. 
Vrcholí osmibokou věží, zakončenou cibulovitou pozlacenou bání s 
křížem. Nad vstupem je v nice olej na plechu – obraz Sv. Gorazda, ve 
stěně zvonice nad chrámovou předsíní je obraz Bohorodičky. Kostel 
byl postavený v roce 1937 podle projektu Vsevoloda Kolomackého v 
byzantském slohu. 

12 Kostel Českobratrské církve evangelicé
ul. Husova, Olomouc
Kostel Českobratrské církve evangelické byl postaven podle návrhu 
mnichovského architekta Otto Kuhlmanna ve válečných letech 
1914-1918 a otevřen byl až v r. 1920. Interiér kostela  byl obnoven v 
letech  1987-88 podle Ing. arch.Josefa Bartáka z Ostravy-Hlučína.

11 Kaple sv. Anny
Václavské nám., Olomouc
Kaple sv. Anny – původně raně gotická stavba, zasvěcená původně sv. 
Janu Křtiteli, postavená po roce 1268. Původní kaple byla někdy mezi 
lety 1306 – 1349 přestavěna pro vzácný přemyslovský relikviář - 
„paži sv. Anny“. Relikviář získala olomoucká kapitula po zavraždění 
krále Václava III. roku 1306 v Olomouci. V minulosti sloužila jako 
volební místo olomouckých biskupů a arcibiskupů  V roce 1617 byla 
ukončena její celková přestavba v manýristickém duchu.

10 Katedrála sv. Václava
Václavské nám., Olomouc
Katedrála sv. Václava s původním biskupským sídlem – tzv. 
Přemyslovským palácem – její počátky spadají do 1. poloviny 12. 
století, kdy zde byla vysvěcena románská bazilika. Na přelomu 13. a 
14. století byly provedeny výrazné gotické úpravy. Prošla několika 
přestavbami, na konci 19. století dostala podobu novogotické 
katedrály.
Hlavní věž měří více než 100 metrů a je tak nejvyšší na Moravě a 
druhou nejvyšší v ČR. 

9 Modlitebna Církve bratrské 
ul. Mariánská, Olomouc
Po první světové válce vzniká v Olomouci obecenství věřících, kteří 
dojíždí do prostějovského sboru církve. Touha po vlastním sboru vedla 
v roce 1922 ke koupi objektu Matice školské. Objekt tvoří dvě budovy. 
Obytnou částí je bývalý kanovnický dům ze 17. století a 
shromažďovací budovou je bývalá školní učebna, přistavěná ve 20 
století. Prvním kazatelem se stal Josef Štifter, který se v roce 1923 
přestěhoval z Letovic a sbor tak začal postupně rozvíjet všechny 
oblasti církevnío života. 

8 Kostel Panny Marie Sněžné
ul. Denisova, Olomouc
Barokní kostel Panny Marie Sněžné by postaven v letech 1712-1716 
jako součást komplexu jezuitských školních budov.Jedná se o stavbu 
sálového typu s pětiokým, bohatě sochařsky zdobeným průčelím se 
dvěma věžemi,Portál zhotovil olomoucký kamenický mistr Václav 
Render. 
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OLOMOUC

1 Kostel sv. Kateřiny
19:00 - 19:30 Komentovaná prohlídka
20:00 - 20:30 komentovaná prohlídka
21:30 - 22:00 komentovaná prohlídka

2 Kapucínský kostel Zvěstování Páně
18:00- 24:00  Něco o kapucínech
Presentace historie, spirituality, života a činnosti kapucínů v boční 
kapli sv. Šebestiána.  
18:00 - 24:00 Krása liturgie
Ukázka mešních rouch a liturgických předmětů v sakristii.
18:30 - 19:45 Zpíváme Pánu
Místní kapucínská schola zapěje Bohu i návštěvníkům zbožné kytarové písně
19:00 - 23:00 Najít odvahu 
Možnost rozhovoru s řeholním knězem nebo bratrem laikem kapucínem.
19:30 - 20:00 Náš kostel - Stručný popis kostela
20:00 - 20:45 Chvíle s Ní - Rapsodické divadlo Olomouc před-
staví poezii s mariánskou tématikou doprovázenou hudbou. Účinku-
jí: Martina Pavlíková - slovo a Radka Rozkovcová - flétna, zpěv 
21:00 - 21:30 Náš kostel - Stručný popis kostela
23:00 - 23:30 Náš kostel - Stručný popis kostela

3 Chrám sv. Michala
18:00- 19:00 Komentovaná prohlídka - Kostel, křížová chodba, 
sklepení, věž, zvony
18:00 - 20:00 Svatomichalské dokumenty - Promítání v knihovně 
(dokument o fontáně sv. Jana Sarkandra, dokument o nových zvonech) 
19:00 - 19:30 Sakristie 
Prohlídka sakristie a předmětů, používaných při bohoslužbě
20:00 - 20:30 Harmonie prostoru a hudby  - Vystoupení sboru 
Salve pod vedením Ing. Ladislava Kunce

10 Katedrála sv. Václava
16:00 - 18:00 Než to propukne - program pro děti - Děti si bu-
dou moci postavit babylonskou věž, vyzkoušet si například rybolov 
na suchu a jiné dovednosti. 
17:50 - 18:00 Ať zpívají zvony - Zahájení Noci kostelů společ-
ným hlasem všech zvonů.  
18:00 - 19:00 Tajemství katedrály - Větší děti se budou moci 
pokusit odhalit tajemství katedrály. 
18:00 - 19:00 Procházka katedrálou (i zákulisím) po vlastní 
ose s možností dotazů - Vlastní volná procházka katedrálou i jejím 
zákulisím Vám umožní vychutnat si její atmosféru. Vaše dotazy rádi 
zodpoví přítomní průvodci či pořadatelé. 
19:00 - 19:30 Zpíváme společně v rytmu kytar - Zazní křesťan-
ské rytmické písně v podání naší mládežnické scholy. Budete moci 
shlédnout i ukázku liturgického tance na melodii zpívané modlitby 
19:30 - 19.45  Ať varhany znějí  - v presbytáři
19:45 - 20.00  Ať varhany znějí  - na hlavním kůru
20:00 - 20:30 Co jste ještě neviděli - komentovaná prohlídka 
katedrály - Průvodci Vás rádi seznámí s historií olomoucké katedrály 
sv. Václava a provedou Vás místy, kam se návštěvník běžně nedo-
stane. 
20:30 - 21:00 Procházka katedrálou (i zákulisím) po vlastní 
ose s možností dotazů - Vlastní volná procházka katedrálou i jejím 
zákulisím Vám umožní vychutnat si její atmosféru. Na Vaše dotazy 
rádi odpoví přítomní průvodci či pořadatelé.
21:00 - 21:30 Vystoupené mladých konzervatoristů na hlavním 
kůru - Také žáci Konzervatoře Evangelické Akademie Vás zpěvem 
uvedou do světa skladeb autorů duchovní hudby. 
21:30 - 22:00 Co jinde neuvidíte - prohlídka katedrály s 
nejdelším farářem v diecézi. Tentokrát Vás olomouckou katedrálou 
provede sám duchovní správce, který je nejdelším farářem v diecézi! 

20:30 - 21:30 Komentovaná prohlídka - Kostel, křížová chodba, 
sklepení, věž, zvony
21:30 - 22:00 Královský nástroj - Varhanní hudba v podání 
Mgr. Václava Michálka
22:00 23:00 Komentovaná prohlídka  -Kostel, křížová chodba, 
sklepení, věž, zvony

4 Kaple sv. Jana Sarkandra
18:30 - 19:00 Komentovaná prohlídka
20:30 - 21:00 Komentovaná prohlídka
22:00 - 22:30 Komentovaná prohlídka

5 Kaple Nejsvětější Trojice
18:00 - 23:00 Poznejte blíže chloubu města Olomouce
Komentované prohlídky dle zájmu

6 Chrám sv. Mořice
17.45 - 18.00  Slavnostní zahájení - za účasti zástupců všech 
církví a zástupců města a kraje
17.50 - 18.00 Ať zpívají zvony – hlasy zvonů zahájí Noc kostelů 
v celé republice i v sousedním Rakousku
18.00 - 18.30 Prohlídka s výkladem
18.30 - 19.45 Veřejná zkouška chrámového sboru 
19.45 - 20.00 Prohlídka kostela
20.00 - 20.45 Veřejná zkouška chrámového sboru 
20.45 - 21.00 Varhanní koncert
21.00 - 21.15 Prohlídky s výkladem
21.15 - 21.30 Možnost hlasitého čtení z Bible
21.30 - 21.45 Prohlídka u varhan
21.45 - 22.00 Varhanní koncert
22.00 - 22.15 Prohlídka kostela s výkladem
22.15 - 22.30 Vstup do krypty
22.30 - 22.45 Možnost hlasitého čtení z Bible

22:00 - 23:00 Procházka katedrálou (i zákulisím) po vlastní 
ose s možností dotazů - Vlastní volná procházka katedrálou i jejím 
zákulisím Vám umožní vychutnat si její atmosféru. Vaše dotazy rádi 
zodpoví přítomní průvodci či pořadatelé. 
18.00-23.00  Zvoňte zvony /ne však v tuto chvíli/ - Během 
celého večera si budete moci prohlédnout zvony umístěné ve velké 
věži (vyhlídka ale možná není).
18.00 – 23.00  Prohlédněte si i prostory nad hradbami -Po celý 
večer budou otevřeny i kapitulní zahrady.
18.00 – 23.00  Poznejte pravdu o pronásledování církve v 
letech 1948 - 1960 - V kryptě katedrály je instalována jedinečná 
výstava s mnoha pozoruhodnými exponáty.
18.00 – 23.00 Jak žije naše farnost - Projekce kompozice fotografií 
a videostřihů z akcí, pořádaných farností.

11 Olomouc, kaple sv. Anny
18:00 18:45 Bohoslužba - Mše sv. 
18:45 23:00 Mysterium fidei
Možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí. 

12 Kostel Českobratrské církve evangelické
18:00 - 18:10 Zahájení večera - biblické slovo a modlitba
18:10 - 18:30 ZPÍVÁME spirituály a jiné písně
18:30 - 19:00 Komentovaná prohlídka kostela
19:00 - 19:15 Varhanní koncert - J.S.Bach - 
  hraje Dipl.-Kirch.Daniela  Feltlová
19:30 - 19:35 STVOŘENÍ SVĚTA - mim v kostele - pantomima 
Ing.Václav Dostál
20:00 - 20:30 Na vlnách strun - koncert studentů Konzervatoře 
Evangelické akademie Olomouc
20:30 - 20:40 Biblické slovo
20:40 - 21:00 ZPÍVÁME spirituály a jiné písně
21:00 - 21:30 Komentovaná prohlídka kostela

22.45 - 23.00 Prohlídka kostela s výkladem
23.00 - 23.15 Varhanní koncert s prohlídkou varhan
Od 18:00  do 23:00  bude otevřena věž
Od 18:00  do 23:00  bude otevřena kaple ve Sloupu Nejsvětější 
Trojice

7 Olomouc, kostel CČSH - Husův sbor
18:00 - 24:00 Prohlídka kostela
Možnost individuální, nebo komentované prohlídky. 
20:00 - 21:00 Pásmo hudby, zpěvu a recitací rodičů s dětmi
21:00 - 22:00 Ať zazní píšťaly varhan
Varhanní skladby  -  variace v podání našeho varhaníka doc. Vítěsla-
va Majtnera..
Výstavka dokumentů ze stavby kostela
Možnost návštěvy Kolumbária - Naši drazí zesnulí jsou nám stále 
nablízku.
Možnost rozhovoru - Zajímá vás cokoliv o naší církvi. Nebo se jen 
chcete chvíli sdílet. Po celý večer bude přítomen některý z kněží.

8 Kostel Panny Marie Sněžné
18:00 - 18:45 Poznej náš chrám i jeho skrytá místa  - Komen-
tovaná prohlídka kostela, prohlídka sakristie, výstup k varhanám 
19:00 - 19:30 Setkání při duchovní hudbě - Naslouchání 
skladbám hudebních místrů 18. a 19. století v podání chrámového 
sboru Salve. 
20:00 - 20:30 Poznej náš chrám - Komentovaná prohlídka 
kostela
21:00 - 21:30 Poznej náš chrám - Komentovaná prohlídka 
kostela, prohlídka sakristie
21:30 - 22:00 Varhanní hudba - Skladby mistrů a improvizace 
na historickém barokním nástroji z let 1726 - 28. 
22:00 - 22:45 Poznej náš chrám i jeho skrytá místa
Komentovaná prohlídka kostela, prohlídka sakristie, výstup k varhanám

21:35 - 21:40 STVOŘENÍ SVĚTA - mim v kostele - pantomima 
Ing. Václav Dostál
22:00 - 22:30 ZPÍVÁME spirituály a jiné písně
22:30 - 23:00 Individuální prohlídka kostela
23:15 - 23:30 Varhanní finále večera
23:50 - 24:00 Modlitba a požehnání na závěr večera 
Broučci Jana Karafiáta v průběhu století - výstava dobových výtis-
ků knihy ke 100.výročí 1.vydání

13 Chrám sv. Gorazda
17:50 - 18:00 Ať zpívají zvony  - Zahájení Noci kostelů 
18:00 - 19:00 Večerní - Společné modlitby
19:00 - 20:00 Veřejná zkouška pěveckého sboru 
20:00 - 21:30 Jak vzniká ikona - Seznámíme se s postupem 
vzniku ikony 
21:00 - 23:30 Komentovaná prohlídka
Výstavka tištěných ikon Bohorodice - Prohlídka rozsáhlé sbírky ikon 
duchovního správce zdejší církevní obce.
Možnost rozhovoru, občerstvení - Máte zájem se pohovořit s knězem? 
Nebo se jenom posedět a pohovořit u šálku čaje? Rádi vás přivítáme. 

14 Olomouc - Sv. Kopeček, bazilika Navšt. P. Marie
17:50 – 18.00 Ať znějí zvony – zahájení Noci kostelů
18:00 - 18:45 Mše sv.
19:00 - 19:45, 20.00 – 20.45., 21.00 – 21.45, 22.00 – 22.45
23.00 – 23.30  Poznej naši baziliku
- komentovaná prohlídka kostela - představení varhan zblízka - 
výstup na půdu a věž - promítání dokumentu Sen a radost (Studio 
Velehrad, 2005) a/nebo záběrů práce umělců při restaurování fresek 
chrámu v uplynulých třech letech
23:30 - 24:00 Loretánské litanie a kompletář

9 Modlitebna Církve Bratrské
18:15 - 18:30 Kde hledat poklad? - Večerníček ne jen pro děti  
- Maňáskové divadelní představení pro děti. Účinkuje maňáskový 
soubor z Prostějova. 
18:45 - 19:00 Nespokojená housenka - Večerníček ne jen pro 
děti - Maňáskové divadelní představení pro děti. Účinkuje maňásko-
vý soubor z Prostějova.  
19:15 - 20:00 Chvilka hudby - Proč a jak se v církvi zpívá? Pásmo 
křesťanských písní v podání hudební skupinky sboru Církve bratrské. 
Zamyšlení nad smyslem zpěvu a významem jednotlivých písní. 
20:00 - 20:15 Lighthouse: Everything - Scénicko-pantomimické 
představení v podání mládeže
20:15 - 20:30 Dramatické čtení Bible
21:00 - 21:45 Chvilka hudby - Proč a jak se v církvi zpívá? Pásmo 
křesťanských písní v podání hudební skupinky sboru Církve bratrské. 
Zamyšlení nad smyslem zpěvu a významem jednotlivých písní. 
21:45 - 22:00 Lighthouse: Everything - Scénicko-pantomimické 
představení v podání mládeže CB.  
22:00 - 22:45 Židovské tance
Worshop tradičních židovských tanců. 
22:45 - 23:00 Lighthouse: Everything - Scénicko-pantomimické 
představení v podání mládeže CB.  
23:00 - 23:15 Dramatické čtení Bible
Setkání Ježíše a samařské ženy. Janovo evangelium 4,1-42
23:15 - 24:00 Tiché zastavení
Chvíle ticha, meditací a modliteb
Kavárna pro unavené poutníky
Možnost malého občerstvení k načerpání nových sil.
Ze života sboru 
Jak žije náš sbor? Prezentace fotek z bohoslužeb, táborů a akcí.
Kreativní workshop
Výroba dárkových a upomínkových předmětů. Tvorba pro radost 
z tvůrčí činnosti a pro radost z dávání.

OLOMOUC

Záštitu nad Nocí kostelů 2010 převzali:
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, 

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 
a Martin Novotný, primátor města Olomouce.


