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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. 


