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Zpráva o Mezinárodním dni průvodců Olomouc 2020 
 
 
V letošním roce se již podruhé k celostátním akcím připomínajícím Mezinárodní den 
průvodců připojila také Olomouc. 
 
Rok 2020 přináší v hanácké metropoli hned několik významných výročí, jako například 400 
let od umučení Jana Sarkanadra a 25. jubileum jeho svatořečení, vykonaného ve městě 
papežem Janem Pavlem II., což bude připomenuto v červnu v rámci tematického autorského 
programu. Přináší ale také 20. výročí zápisu sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. Díky tomu se nám podařilo úspěšně oslovit Statutární město 
Olomouc, které se k Mezinárodnímu dni průvodců také přidalo, a to celodenním 
zpřístupněním Trojičního sloupu.  
Koneckonců na jeho autory, Václava Rendera, Filipa Sattlera, Ondřej Zahnera a Jana Václava 
a Jana Ignáce Rokytské, se koncentrovaly prohlídkové okruhy. Ty nejenom prezentovaly 
jejich další, méně známá díla rozsetá na dalších místech Olomouce, ale ukázaly i konkrétní 
místa s nimi spojená, tedy domy, kde umělci žili, tvořili a vedli své úspěšné dílny. 
 
Velkou radost nám dělá nárůst zájmu veřejnosti o tuto akci, který se od loňského 
premiérového ročníku zvýšil o 46 procent, přičemž jsme na prohlídkách s otevřenou náručí 
přivítali i kolegy průvodce nejen z Brna a Prahy, ale například také ze slovenského Martina, 
což neskutečně oceňujeme.  
 
Velmi si vážíme též zájmu České televize, která se akce zúčastnila a celou ji monitorovala. 
Výsledkem byl přímý vstup s interview do živého vysílání zpravodajského kanálu ČT24 těsně 
před sobotním polednem a potom také profilová reportáž o průvodcovské práci autora tohoto 
příspěvku, uvedená v hlavní zpravodajské relaci Události. 
Pokud Vám unikla, můžete ji v případě zájmu najít i v archivu vysílání České televize. 
 
Tomáš Kryl 
 
 
 

 
 
 
 
 


