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CESTA PO ARCHITEKTONICKÝCH PAMÁTKÁCH S 1.A 

Těmito slovy Vás vítáme na Cestě po památkách s 1.A. Normálně byste nás jako nové 

prváky potkávali na chodbách našeho gymnázia, ale bohužel naše studium se většinu školního 

roku 2020/2021 odehrává v našich domovech. Asi by nás nikdy nenapadlo, že svůj první 

školní rok na střední škole strávíme doma. I když je tento rok pro nás všechny výrazně jiný, 

než ty předchozí, stále všichni pilně pracujeme a bojujeme se všemi úkoly a testy, které máme 

snad úspěšně za sebou, ale i některé před sebou, z důvodu konce školního roku.  

Jeden z našich úkolů do informatiky a do českého jazyka, byl vytvořit referát 

o architektonických památkách z okolí našeho bydliště, ke kterým máme citový nebo jiný 

vztah. Všichni jsme si dali s tímto úkolem práci a vytvořili naše referáty, které si můžete 

právě zde prohlédnout jeden po druhém a poznat památky z okolí našich domovů. 

Doufáme, že Vás čtení našich referátů bude bavit, dozvíte se nové i zajímavé informace, 

a tak budete mít šanci nás alespoň trochu poznat jako nováčky AG.  

Pohodové čtení a dobrou náladu Vám přeje 1.A 
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Úvod 

Tuto památku jsem si vybrala, protože si myslím, že je kouzelná její atmosféra a její 

celkové umístění. Nádherné místo, odkud se dá lehce dostat do historického centra nebo se 

odpoledne projít k letohrádku Hvězda. 

 

Obrázek 1 – celkový pohled 

Historie 

▪ Vznik 

Po bitvě na Bílé hoře byla neznámými stavebníky postavena kaple k uložení kostí padlých. 

Prve byla zasvěcena Václavu, ale později Panně Marii. Jako první se ujal správy řád servitů, 

kteří zde také začali r. 1628 stavět svůj klášter, který však nebyl dokončen. V roce 1709 byl 

postaven přístavek s kruchtou a opatřeny varhany. Později byla přistavěna kaple sv. Rozálie 

a naproti ní kaple sv. Hilaria. Konečná stavba je typickým barokním poutním kostelem 

a ústřední svatyní, obklopenou kaplemi, ochozem a domem správce. 

Poté, co Josef II. prodal kostel v dražbě, koupil ho r. 1811 kanovník Josef Čapek, který 

o něj pečoval a vrátil ho do církevního majetku. Dokonce získal pro kostel peníze tím, že 

v r. 1812 pozval k jeho návštěvě a požádal o přímluvu francouzskou císařovnu Marii Luisu, 

manželku Napoleona I. a dceru rakouského císaře, která odpočívala v nedaleké Velké 

hospodě před setkáním se svým otcem císařem Františkem I. 

Za II. sv. války zde sídlila Luftwafe a protiletecká obrana blízkého letiště v Ruzyni, z té 

doby zde zůstal protiletecký kryt. Za komunistické éry byl poutní kostel sice přístupný lidem, 
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protože ve faře sídlil diecézní kněz, ale přilehlé hospodářské budovy byly využívány státní 

policií k odposlechům zahraničních hovorů. 

Po roce 1989 duchovní správu převzal řád benediktýnů a od podzimu roku 2007 mají v 

bývalé faře a přilehlých budovách svůj klášter sestry benediktinky z opatství Proměnění Páně.  

▪ Založení řádu 

8. prosince 2007 byl kardinálem Miloslavem Vlkem požehnán klášter na Bílé Hoře. 

Iniciativa k jeho založení vzešla ze skupiny českých sester, žijících v Opatsví Przemysl 

v Polsku (v Čechách již téměř 100 let žádný ženský benediktinský klášter neexistoval). V roce 

2003 se 3 české sestry přestěhovaly z Polska do kláštera Venio v Mnichově, jehož formu 

života převzaly, protože se ukázala jako nejvhodnější pro nový klášter ve velkoměstě. Díky 

břevnovským benediktinům, kteří dali sestrám k dispozici Poutní místo Panny Marie Vítězné 

na Bílé Hoře, a díky Komunitě Venio v Mnichově, která na sebe vzala zodpovědnost za nově 

založený klášter, mohl začít příběh kláštera v Praze. 

Od roku 973, kdy Mlada Přemyslovna založila klášter benediktinek sv. Jiří na Pražském 

hradě (vůbec první klášter v naší zemi), se benediktinkám připisovala zásadní role při 

duchovním a kulturním rozvoji naší země, která byla ukončena zrušením kláštera při 

josefínských reformách v roce 1782. V roce 1889 založily benediktinky z Opatství Nonnberg 

v Salzburku klášter sv. Gabriela v Praze na Smíchově, který se pod vlivem beuronských 

benediktinů z kláštera v Emauzích stal vzkvétajícím klášterem vzdělaných a tvůrčích žen 

(především z rakouské a německé vysoké šlechty). Při vzniku republiky, v roce 1918 se 

ukázalo, že sestry nebyly přijaty českou společností a byly Československým státem 

požádány, aby se odstěhovaly do Rakouska. 

Architektura 

Od výstavby barokního poutního areálu v letech 1704 – 1735 v něm nedošlo 

k významnějším stavebním změnám.  Vnásledných letech probíhaly obvyklé nutné opravy, 

o nichž vypovídají historické dokumenty nalezené v makovici kříže na hlavní kupoli kostela 

v roce 2017. Několik nevhodných restaurátorských zásahů z přelomu 19. a 20. století 

nepřispělo k zachování nástěnných maleb v jejich původní podobě. 

Po druhé světové válce se poutní místo a zvláště jeho střechy nacházelo v havarijním 

stavu. Zásluhou zdejšího dlouholetého duchovního správce prof. Václava Bognera byly 

střechy (částečně svépomocí) opraveny a v 70. a 80. letech došlo ke generální opravě celého 
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nádvoří. K zachování památky v historické podobě tehdy významně přispěl i prof. Mojmír 

Horyna. 

V letech 2006–2013 došlo ke generální sanaci bývalé farní budovy a přilehlých budov 

a jejich přizpůsobení pro život klášterní komunity – Opatství Venio. Byla také postavena nová 

nízká budova v klášterní zahradě sloužící k ubytování sester. V letech 2015–2020 proběhla 

kompletní oprava poutního kostela a nádvoří včetně předzahrádek před vstupem do poutního 

místa. 

 

Obrázek 2 – Kostel Panny Marie Vítězné 

 

Obrázek 3 – Kostel Panny Marie Vítězné 
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Exteriér 

Nejzdobnější částí stavby je hlavní jižní portál se štítovým nástavcem a sochami 

andělského pozdravení (1729). Před portálem jsou po stranách osazeny sochy patronů proti 

moru z roku 1751, sv. Rocha a sv. Šebestiána. Štít západního průčelí kostela zdobí štukový 

reliéf zachycující bělohorskou bitvu. Původně bylo nádvoří kostela ještě osazeno sochami 

sv. Josefa, sv. Františka Serafínského, sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Nepomuckého 

a pátera Dominika à Jesu Maria, který v bitvě roku 1620 povzbuzoval císařské vojsko. Tyto 

sochy se do dnešní doby nedochovaly. Ambit byl vymalován v letech 1735–1740 obrazy 

mariánských poutních míst Čech, Moravy, Slezska, Lužice a Bavorska. Malby jsou 

připisovány Johannu Adamu Schöpfovi, ale pro silné přemalby nelze jeho autorství prokázat. 

 

Obrázek 4 – jižní vchod 

Malby v interiéru 

Ve střední kupoli kostela se nachází freska Oslavení církve českými patrony z roku 1728 

od bavorského malíře Kosmy Damiána Asama. Boční kupole zdobí fresky zachycující bitvu 

na Bílé Hoře od Václava Vavřince Reinera (1718) a Johanna Adama Schöpfa. Na hlavním 

oltáři je umístěna kopie tzv. Strakonického obrazu (Adorace narozeného Krista), kterou 

nechal v roce 1708 v Římě namalovat Pavel Hagen (bratr zedníka Michaela Hagena) jako 

připomínku zázračného přispění Panny Marie v bělohorské bitvě.  
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Obrázek 5 – pohled na strop boční kaple 

Závěr 

Jelikož toto místo navštěvuji jednou za čas, tak jsem o něm nevěděla tolik věcí. Rozhodně 

to bude zas jiné, až zde navštívím svou tetu v klášteře. Má neskutečnou atmosféru 

a navštěvují ho hodně i lidi z Německa například. Má zde také ubytování. 

Zdroje 

• Zdroj: Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře - Prague.eu. [online]. Copyright © 

2021 Prague City Tourism [cit. 02.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3376/poutni-misto-panny-marie-vitezne-na-bile-

hore 

• Zdroj: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kostel Panny Marie Vítězné (Bílá 

hora) [online]. c2021 [citováno 25. 05. 2021]. Dostupný z WWW: 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Panny_Marie_V%C3%ADt%C4%9Bz

n%C3%A9_(B%C3%ADl%C3%A1_hora)&oldid=19443411> 

• Zdroj: Poutní místo. [online]. Copyright ©2018 Opatství VENIO [cit. 02.04.2021]. 

Dostupné z: https://www.benediktinky.cz/cz/poutni-misto 
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Úvod 

Cisterciácký klášter Zlatá Koruna byl založen roku 1263 českým králem Přemyslem 

Otakarem II. Nachází se přibližně 8 km severně od jednoho z nejkrásnějších měst Jižních 

Čech, a to Českého Krumlova. Klášter byl vybudován na ostrohu obtékaném ze tří stran řekou 

Vltavou. Je dnes pokládán za jednoho z nejcennějších komplexů gotické architektury ve 

střední Evropě. Byl postaven zvláště kvůli zamezení expanzi Vítkovců. 

Původ názvu 

Přemysl Otakar II. věnoval klášteru údajný trn z Kristovy koruny, který předtím dostal od 

francouzského krále Ludvíka IX. Přemysl si přál, aby klášter byl nazván podle této relikvie 

Svatá Trnová Koruna. Ve 14. století byl název změněn na Zlatá Koruna, nejspíš kvůli 

bohatství kláštera.  

Historie 

Řád Cisterciáků zde působil až do roku 1785, od té doby tu řeholní život končí, jeho 

činnost byla ukončena zrušovacím dekretem Josefa II. V roce 1787 klášter odkoupili 

krumlovští Schwarzenbergové, kteří jej pronajímali a využívali pro různé průmyslové 

provozy, ty však poškodily řadu budov, ale naštěstí v roce 1909 byly zastaveny a začaly se 

dělat rekonstrukce, které probíhali roku 1938 i během 2. světové války. V roce 1947 byl 

klášter Schwarzenbergům zkonfiskován a nyní ho spravuje Národní památkový ústav. Roku 

1995 byl zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní památkou. 

 

Obrázek 6 – Pohled z ptačí perspektivy na celou Zlatou Korunu 
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▪ Popis 

Areál zahrnuje klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kapli Andělů strážných, obě 

stavby jsou gotické, a farní kostel sv. Markéty. 

Úpadek Zlaté Koruny 

 

Obrázek 7 – Celý areál kláštera 

Sláva pohasla během husitských válek. Roku 1420 byla Zlatá Koruna napadena husity, 

kteří poničili a zapálili budovy. Mniši na 17 let odešli z kláštera, ale poté se vrátili. 

Rožmberkové, sídlící v Českém Krumlově, v té době uchvátili klášterní statky, které již nikdy 

nebyly vráceny původnímu majiteli. Mniši tak neměli prostředky na obnovu kláštera, proto až 

do 17. století nemohli užívat pobořený kostel a velký konvent. Roku 1493 král k tomu prodal 

Rožmberkům patronátní právo nad Zlatou Korunou. Klesající počet a špatný život mnichů byl 

Rožmberkům po polovině 16. století záminkou k úplnému zrušení kláštera. K tomu však 

naštěstí nedošlo, naopak situace se začala zlepšovat. 

▪ Druhý rozkvět kláštera 

Po třicetileté válce, během které klášter trpěl pobyty vojsk se tolik sebral, že se dokonce 

v druhé polovině 17. století pokládal za vzor českomoravské cisterciácké provincie. Největší 

díky patřilo opatovi Bernardu Pachmannovi, který se pustil do velké opravy klášterního 

kostela a také zejména opatu Matěji Ungarovi, který dokončil stavbu na kostele, obnovil 

velký konvent a dovedl v klášteře uchovat vzorný pořádek. 
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▪ Poslední opat 

Další velký rozkvět (2. polovina 18. století) byl zásluhou opata Bohumíra Bylanského, 

který důkladně pečoval, jak o duchovní, tak i o hmotnou stránku kláštera. Vybudoval malou 

hvězdárnu, založil školu pro místní, dal vyzdobit interiéry kláštera, pozměnil klášterní 

zahrady. Svůj život zasvětil Nejsvětější Trojici a snažil se všechno své dílo na zemi zaměřovat 

k Bohu. 

▪ Zrušení kláštera 

Bohužel roku 1785, byl nadějný rozkvět kláštera nečekaně ukončen dekretem císaře 

Josefa II., tím zde řeholní život končí. 

Legenda o založení kláštera 

Přemysl Otakar II. vybudoval klášter ze zbožných důvodů. Roku 1260 krále čekala 

důležitá bitva u Kressenbrunnu proti uherskému králi Bélovi IV., učinil slib, že když vyhraje, 

nechá postavit klášter. Po vítězném boji tak opravdu udělal. Založení kláštera nebylo ale jen 

ze zbožného důvodu, ale i politického. Klášter měl zabránit eventuální rozpínavosti rodu 

Vítkovců.  

Pověst o nalezeném pokladu 

Opat Valentin Augustin Schonbeck se zasloužil o velký rozvoj kláštera, udělal mnoho 

oprav a rekonstrukcí, až se lidé divili, kde na to mohl vzít. Říká se, že jednoho večera šel do 

kostela, ale povšimnul si padající omítky, poklepal na ni klíčem a upadl další kus, za kterým 

se objevil velký proud zlata a jiných drahých kamenů. Poklad tam prý schoval opat Rutger 

v roce 1420, když byl klášter napaden husity. 

Citový vztah 

Zlatokorunský klášter je pro mě něčím výjimečný. Minulý rok v létě jsme jeli na 

dovolenou po jižních Čechách, a právě ve Zlaté Koruně jsme měli ubytování. Z mého okna 

byl výhled přímo na klášter, zahradu i náves. Ty večery tam ani nejdou popsat. Z dáli jde 

slyšet zpěv vodáků, kteří se utábořili u Vltavy, občas potkáte tábor, který má zrovna stezku 

odvahy, a tak nějak všude na vás dýchá ta krásná atmosféra historické vesnice, ale tak moc 
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tajemná, až vám jde mráz po zádech. To místo má své kouzlo a doufám, že se tam brzy 

vrátím1. 

 

Obrázek 8 – Prohlídka kláštera 

  

                                                             
 

1 Prohlídka byla velmi pěkná, připadala jsem si spíš jako v zámku než v klášteře. 



Stránka 15 z 91 

Zdroje 
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/historie-na-vas-dychne-v-klastere-ve-zlate-korune
https://www.klaster-zlatakoruna.cz/website/var/tmp/image-thumbnails/10000/11907/thumb__SightSliderImage/plasy_nahled.jpeg
https://www.klaster-zlatakoruna.cz/website/var/tmp/image-thumbnails/10000/11907/thumb__SightSliderImage/plasy_nahled.jpeg
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Úvod 

Tuto památku nalezneme ukrytou pod stromy poblíž Nezamyslic na Hané, konkrétně na 

stezce mezi Nezamyslicemi a Těšicemi v Prostějovském kraji. Spousta lidí má toto místo 

v hlavě pod názvem pastviny či trávníky, díky tomu, že tu před dávnými lety byla louka, na 

které se pásl dobytek. 

Historie 

▪ Založení 

První pokus o kapli byl postaven v roce 1818 a později v roce 1871 byla kaple zvětšena, 

i když kaple byla pouze ze dřeva tak na krátkou modlitbu lidem posloužila skvěle.1 

▪ Zničení 

Kolem roku 1900 už za sebou měla dřevěná kaple spoustu výkyvů počasí, a proto ji lidé 

strhli, aby na jejím místě mohli postavit novou kamennou kapli, která byla lidem oznámena 

následovně “ Dne 8. září 1902 odevzdána ctitelům Mariánským nová kaple Panny Marie na 

takzvaném (bývalém) Trávníku u Nezamyslic. Postavena jest na místě dřívější malé kapličky, 

                                                             
 

1Jeden z Gazdů se šel jednoho večera pomodlit ke kapli a v tu se pod jeho koni začala propadat půda, ze které 

vytryskla křišťálově průzračná voda, Gazda okamžitě běžel do vesnice, aby všem pověděl novinky. 

Fotografie 1 – Kaple ze stezky 
Obrázek 9 – Kaple ze stezky 
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která tam snad před sto nebo více lety stála. Ještě dříve na tom místě buď soška, nebo obraz 

Panny Marie býval. Příčinou stavby nové kaple byla sešlost staré kapličky, dílem, a to hlavně, 

úcta nejen zdejších farníků, ale i širokého okolí k místu tomu. 

▪ Osobnosti 

Člověk, co se o stavbu nové kaple zasloužil nejvíce byl JOS. LEICHERT jehož jméno je 

doteď vytesáno na terasové desce při vstupu do kaple.  

Architektura 

▪ Rekonstrukce v roku 

Rekonstrukci na kapli probíhaly od roku 1818 až po rok 1900, jak se ale rozhodli postavit 

pevnou empírovou stavbu rekonstrukce se zastavily. 

 

Exteriér 

Kaple z venku vypadá jednoduše. Celá stavba má žluto-béžovou fasádu, zakulacená okna 

i dveře, střechu s kopulí a křížem na hoře. 

Obrázek 10 – stavba 
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Obrázek 11 – exteriér Obrázek 12 – exteriér 



Stránka 20 z 91 

Interiér 

I když na první pohled může kaple vypadat obyčejná, tak tomu tak není. Když vejdete 

dovnitř, zjistíte, že se v kapli nachází sedm metrů hluboká studna, která odvádí pět pramenů 

vody. Pramen je odváděn přímo u kaple, kde má každý možnost okusit její vody, co má snad 

větší historii než sama kaple. Studánka byla pro lidi, ze začátku, pouze jen přístup k pitné 

vodě, ale to se změnilo, když zjistili, že voda je léčivá. Legendy říkají, že tato voda vyléčila 

nespočet nemocných a zraněných lidí. Díky tomuto úkazu byla kaple uctívaná a také se z ní 

stalo poutní místo. 

 

Obrázek 13 – Studánka u kaple 

Závěr 

Musím říct, že k tomuto místu jsem nikdy neměla náboženský vztah, ale spíše citovou 

vazbu, kterou vyvolalo skoro každodenní navštěvování oné kaple při horkých letních dnech 

kdy jsem vždy hasila žízeň lahodnou vodou ze studánky. Chodím tam velmi ráda, ale po 

zjištění více informací je to místo pro mě ještě kouzelnější. 
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Úvod 

Sudice jsou malá vesnice v okresu Opava ležící na hranicích s Polskem. Když přijíždíte, už 

z dálky máte možnost prohlédnout si místní kostel, který je bezpochyby chloubou širokého 

okolí. První své tři roky svého života jsem v Sudicích bydlela, a byť je to poměrně krátká 

doba, stále zde ráda jezdím a vždy nejvíc obdivuji právě kostel svatého Jana Křtitele. 

 

Obrázek 14 – kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích, celkový pohled 

Historie  

Se sudickým kostelem je neodmyslitelně spjata historie zdejší farnosti. První zmínky o ní 

spadají už do konce 12. století. O samotném kostele, zasvěceném svatému Janu Křtiteli, se 

historické prameny zmiňují v roce 1238. Během staletí byl kostel několikrát zničen, ať už ve 

vojenských konfliktech (invaze dánských vojsk v letech 1626-1627) nebo tehdy častými 

požáry. 

▪ Založení 

Kostel, který teď ve farnosti stojí, není moc starý. Starý kostel svatého Jana Křtitele kvůli 

rostoucímu počtu katolíků ve farnosti nedostačoval, a tak se od 20. let 19. století začalo 

uvažovat o novém. Ovšem konkrétní plán zajistil až P. Arnošt Jureczka a od roku 1901 se 

novým kostelem zabývalo i Katolické kostelní představenstvo. Po navštívení některých 

chrámů ve Vídni sestrojil stavební plány přítel P. Jureczky Josef Seyfried. Nejvíce se 

inspiroval gotickou katedrálou v Kolíně nad Rýnem. 
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▪ Stavba 

1. 3. 1904 započala stavba kostela a 5. 4. 1904 byl položen základní kámen. Rok po 

zavěšení zvonů byl při požáru starého kostela, který byl úplně zničen, poškozen i nový 

kostel.1 Občané Sudic, Rohova a Petřatína při stavbě pomáhali jak dobrovolnou prací, tak 

peněžními částkami. Spolu s kostelem byla postavena také nová farní budova, hřbitov 

a později také portál, hrobka pro kněze a kapličky. 19. 11. 1906 byl kostel slavnostně 

vysvěcen biskupem Dr. Karlem Wisnarem. O dva roky později byly v kostele nainstalovány 

také varhany2. Stavba nového kostela se ale neobešla bez oběti, když byl zdejší zahradník 

Pavel Wilpert zabit zřícenými prkny z lešení. 

▪ Významné události 

• V roce 1917 za 1. světové války byly tři zvony a cínové píšťaly varhan odebrány 

a použity jako materiál pro výrobu válečného materiálu. 

• Nové zvony s elektrickým motorem, rozvody světla i varhany byly do kostela znovu 

přidány v roce 1934. 

• V roce 1944 byly za 2. světové války zvony znovu odvezeny. 

• V červnu roku 1990 byly olomouckým biskupem Janem Graubnerem posvěceny 

a zavěšeny nové zvony Jan, Hedvika a Josef – tyto zvony jsou v kostele až do dnes. 

• 28. 3. 1990 byl kostel Ministerstvem kultury ČR prohlášen za kulturní památku. 

▪ Osobnosti 

P. Arnošt Jureczka 

P. Jureczka se narodil roku 1867 v Hlučíně. Studoval na arcibiskupském semináři 

v Kroměříži a v roce 1889 byl vysvěcen na kněze. Byl velice vzdělaný člověk a mluvil čtyřmi 

jazyky. Než se dostal do sudické farnosti, sloužil také ve farnosti Kravaře, Oldřišov, Hať 

a Štěpánkovice. Přispěl k založení Katolických novin. V Ratiboři byl několikrát souzen pro 

své slovanské postoje. V sudické farnosti se zasloužil hlavně o uskutečnění stavby nového 

kostela. V roce 1945, chvíli po tom, co byl uvězněn sovětskými vojáky, zemřel. 

                                                             
 

1 Bylo poškozeno lešení na jižní straně a uvnitř, střechy kaplí na křížové lodi, hlavní štít, střecha a ozdobné 

vikýře. 
2 Firma Riegel-Kloss v Krnově. 
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Josef Seyfried 

Narodil se roku 1865 v Kravařích. Byl to stavitel, hudebník a architekt. Architekturu však 

studoval jako samouk. I přesto byl autorem různých menších i větších stavebních projektů 

v Kravařích i okolí, mezi které patří kostely v Kravařích, Sudicích, Křenovicích, a Velkých 

Petrovicích. Zemřel roku 1923 v Kravařích. 

Jan Bochenek 

Narodil se v Hlučíně roku 1831. Tento slezský malíř studoval v Berlíně a v Itálii. Je 

autorem oltářních obrazů v Dolním Benešově, Sudicích, Štěpánkovicích, Kobeřicích 

Bohuslavicích a Kateřinkách. Zemřel v roce 1909 v Berlíně. 

Architektura 

▪ Exteriér 

Kostel reprezentuje novogotický sloh. Je postaven z červených režných cihel. Na západní 

straně kostela je 64 metrů vysoká věž s hodinami a třemi zvony. Ostře špičatou střechu 

s břidlicovou krytinou zdobí několik arkýřů se špičatými stříškami. V prostoru křížení hlavní 

lodi s vysunutou boční lodí s kaplemi se nachází věžička. 

 

Obrázek 15 – pohled na věž 

▪ Interiér 

Ve stylu novogotiky je provedený i interiér kostela: hvězdicově klenuté stropy v kněžišti 

a vedlejších lodích, lomené oblouky oddělující hlavní a příčnou loď. Světlo do kostela 

proniká barevnými vitrážovými okny s lomenými oblouky. Výrazným prvkem jsou také 

křišťálové lustry. Nepřehlédnutelnou dominantou je kazatelna z bílého mramoru. Ten byl na 
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ni, stejně jako na oltář a křtitelnici, dovezen z italské Carrary. O obrazovou výzdobu se 

zasloužil slezský malíř Jan Bochenek. Kromě čtrnácti obrazů křížové cesty jsou to obrazy: 

Svatá Barbora a všichni svatí, Panna Maria Růžencová se svatým Dominikem, Svatý 

František Serafínský, Smrt svatého Josefa, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Ecce Homo – utrpení 

Ježíše Krista. 

 

Obrázek 16 – interiér kostela 

Závěr 

Kostel svatého Jana Křtitele byl postaven kvůli nedostačující kapacitě starého kostela. 

Avšak tím, že se stále zmenšuje počet věřících, se dnes už kapacita kostela ani zdaleka 

nenaplní. Všichni obyvatelé, ať už do kostela chodí nebo ne, si ale určitě váží této úžasné 

stavby, pokládají ji za neodmyslitelnou součást obce a jsou na ni patřičně hrdí. A pokud byste 

někdy přes Sudice opravdu jeli, určitě si řeknete, že jsou na svůj kostel hrdí právem.  
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Úvod 

Abychom byli přesní, na území dnešního Starého Města bylo nalezeno více kostelů. 

Přesněji dva, které jsou oba z dob Velkomoravské říše. Mnoho lidí ani neví, že se zde 

nacházejí právě dva kostely, a proto bych na úvod chtěla oba dva představit a krátce popsat 

ještě předtím, než se budeme podrobněji věnovat kostelu „na Špitálkách“. 

▪ Kostel na Valách 

„Na Valách“ bylo objeveno díky vývozu štěrku mnoho slovanských hrobů. Původně 

se myslelo, že kostry v okolí kostela pocházeli z dob třicetileté války. Až nález zlaté náušnice 

utvrdil obyvatele v tom, že se bezpochyby jedná o velkomoravské pohřebiště. Bylo logické, 

že u tak rozsáhlého pohřebiště se nachází kaple nebo kostel. A opravdu, po rozsáhlých 

vykopávkách za účelem nálezu stavby, byly roku 1949 nalezený základy kostela. Kvůli 

úspoře materiálu ve středověku však zbyly pouze základy. 

▪ Kostel v trati Špitálky 

Kostel v oblasti „Špitálků“ byl objeven až později. V jeho okolí se taktéž nacházela 

spousta kostrových hrobů. Údajně to byl kostel blíže neurčeného velmože. 

 

Obrázek 17 – dnešní podoba kostela 
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Nález kostela v oblasti Špitálků 

Po objevení kostela v lokalitě „na Valách“ bylo jen otázkou času, kdy se na území Starého 

Města odkryje další naleziště. Roku 1949, kdy se bagrovala železniční trať v oblasti 

„Špitálek“, oznámil místní nadšenec a badatel Antonín Zelnitius archeologickému ústavu 

v Brně, že jsou v oblasti „Špitálek“ ničeny slovanské hroby. 

V místě, kde se bagrovalo, byly nalezeny kosti a úlomky malty. Další průzkumy bagrované 

plochy ukázaly, že při bagrování byla nalezena nějaká větší stavba. Základy kostela a zbytky 

zdiva byly velmi podobné hřbitovnímu kostelu „Na Valách“. 

Díky bagrování byla však většina zbytků kostela zničena., dokonce i nedalekou zídku 

dělníci rozebírali pomocí krumpáčů. Velký podíl na tom, že se ze stavby dochovala jen menší 

půlka základů, má také nedostatek stavebního materiálu ve středověku, což bylo v tomto kraji 

běžné. 

Popis kostela  

▪ Rozměry a tvar kostela 

Ze základů kostela se podařilo zachránit část 1presbyteria s apsidou, jejíž vnější průměr je 

asi 350 cm. Na apsidu navazuje chrámová loď, která je obdélníkového půdorysu, jejíž vnitřní 

délka činí 7 cm a pravděpodobná šířka je 5,80 cm. Předsíň byla nejspíše čtvercového 

půdorysu s vnitřními rozměry 5,80 x 5,80 cm. Loď byla nejspíše oddělena od předsíně 

příčkou o tloušťce 60 cm. (Poulík Josef, rok 1955, strana 310) 

▪ Architektura 

Jedná se o jednu z prvních církevních staveb na našem území. Pochází zřejmě z 9.– 10. 

století. Součástí kostela byla údajně i kamenné.2 baptisterium. Stavba byla z větší části 

z kamene, ale některé části byly podle výzkumů i ze dřeva. Kostel byl údajně 

předrománského slohu. Náznakem románské kultury je přítomnost apsidy a také presbyteria.  

  

                                                             
 

1 . kněžiště, vystupující prostor kaple či kostela (Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku- Hradní 

architektura- Vybrané pojmy  [online], © 2001, [cit. 30. 3. 2021] 
2 Kamenná stavba sloužící ke křtům-  Poulík Josef ©1995 strana 310 [cit. 30. 3. 2021] 
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Obrázek 18 – Nákres původní podoby kostela 

Závěr 

Kostel v oblasti „Špitálků“ jsem si vybrala z toho důvodu, že ho spousta lidí nezná 

a protože k tomu místu mám hluboký vztah. Také jsem chtěla docílit toho, aby kostel 

navštěvovalo více lidí a aby se dozvěděli něco z naší dávné historie. 

Kostel se nachází v zapadlé části Starého Města u slepých ramen řeky Moravy, přesněji 

v oblasti, které se říká „Špitálky“. Kvůli stáří kostela a neúmyslnému poškození se z kostela 

dochovala pouhá část základů. Kostel údajně pochází z druhé poloviny devátého století, což 

se výrazně promítlo na jeho stavebním slohu. Byl výrazně menší než hlavní, hřbitovní kostel 

„Na Valách“, tudíž archeologové odhadují, že patřil nějakému zámožnému velmoži.  

Základy kostela jsou národní kulturní památkou, která by si určitě zasloužila více 

pozornosti. V nynější době probíhají v areálu značné opravy, což by mohlo přilákat spoustu 

turistů. 

 

Obrázek 19 – informační cedule u kostela 
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Úvod 

V tomto referátě budu popisovat bývalý spálovský zámek, ve kterém dnes sídlí místní 

základní škola. Pro výběr této budovy jsem se nemusela rozhodovat dlouho. Je to střed mé 

milované obce Spálov a také krásná budova se starým parkem v anglicko-francouzském stylu. 

Hlavně jsem však do této budovy chodila devět let do školy. Naučila jsem se zde číst a psát, 

poznala své nejlepší přátele... Navíc jsem celou tuto krásnou starou budovu prolezla od sklepa 

až po půdu a znám v ní každý kout.  

 

Obrázek 20 – pohled na školu v zimě 

Historie 

▪ Založení 

Spálovský zámek byl pravděpodobně postaven roku 1551 Mladotou Podstatským 

z Prusinovic.  Tehdy to ještě nebyl zámek, ale pouze tvrz, jejíž existenci dokládá například 

Komenského mapa Moravy z roku 1627. Tvrz byla vystavěna převážně ze dřeva a kamene 

a od nynější podoby se dost lišila. Jiná nebyla jenom stavba ale i okolí. Tehdy byla tvrz 

obklopena čtyřmi rybníky, které ji měly chránit před nájezdy Poláků a zároveň sloužit jako 

zdroj obživy, protože ve všech rybnících se úspěšně chovaly ryby - speciálně kapři. Nicméně 

rybníky nesplnily svůj první úkol, tedy chránit tvrz před nájezdy, a to hned dvakrát. A tak se 
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stalo, že v letech 1620 a 1623 byla tvrz napadena a vypleněna Poláky. Po druhém nájezdu 

v roce 1623 byla tvrz znovu celá obnovena, a dokonce ještě rozšířena o nové stavby. Celou 

rekonstrukci dělala majitelka tvrze Kristina z Rogendorfu. Ta investovala ještě do ovčárny, 

ovocných zahrad palírny a pivovaru. A tak se z tvrze stává opět obyvatelné místo1. 

 

Obrázek 21 – pohled na školu v zimě 

▪ Zámek 

V roce 1695 odkoupil tvrz rod Schertzů. Ti celou tvrz stavebně upravili v barokním stylu 

na zámek (viz. Obrázek 1). Tím se zvětšil počet obyvatelných místností na šestnáct. Rod 

Schertzů obýval zámek do roku 1743 kdy zámek prodal Emanuelovi Kajetánu Závišovi. Ten 

vystavěl tzv. Panskou zeď, která se dodnes nachází na pozemku zvaném Panská zahrada. 

Dnes je zde dětské hřiště, které je takovým středobodem naší obce pro nejmenší obyvatele. 

Rody Schertzů i Závišů se do myslí místních obyvatel neslavně vepsaly svým tvrdým 

vyžadováním robotních povinností, které vedlo až ke vzbouření selského lidu v letech 1680-

                                                             
 

1 Krásnou hmotnou památkou na tuto schopnou žena je dodnes cínová křtitelnice v místním kostele. Vodou z ní 

jsem byla sama pokřtěna. 
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1749. Rod Závišů obýval zámek až do roku 1883, kdy ho odkoupil od zadlužených majitelů 

Adolf Dubský z Třebomyslic. Mezitím, ale zámek v roce 1845 kompletně vyhořel a Moritz 

Záviš jej přestavěl v duchu empíru. Adolf Dubský se o zámek nestaral moc dlouho. Prakticky 

hned po jeho koupi ho převzal jeho zeť Filip Arnošt Kinský, který zámek opět přestavěl. 

V roce 1885 zámek opět mění majitele. Tentokrát ho odkupuje rytíř Viktor Bauer, který je 

také majitelem Kunínského panství. Rod Viktora Bauera vlastní zámek až do května roku 

1945, kdy byl zámek zkonfiskován. Ještě téhož měsíce se z něj stala škola. 

  

Obrázek 22 – budova zámkuj 

▪ Škola  

Ač je Spálov malá vesnička, škola je zde už od roku 1662. Od té doby se učilo v mnoha 

budovách, často v otřesných podmínkách. Historické prameny1 uvádějí, že se učívalo naráz 

více ročníků v jedné třídě s jedním učitelem, často v jeho bytě. Sice to bylo v té době 

normální, ale i tak je to pro mě nepředstavitelné. O zřízení měšťanské školy se mluvilo už od 

roku 1907. Hlavním zastáncem této myšlenky byl učitel Vilibald Ševčík, který ve Spálově 

mimo jiné zřídil i první školku. Nicméně zřídit měšťanskou školu se podařilo až v roce 1945 

místnímu učiteli a nadšenci Františku Šustkovi. Ten založil školu prakticky nelegálně dva 

týdny po zabavení zámku. Od května do června se učilo bez pořádného vybavení. Obecní 

kroniky uvádějí, že chyběly stoly, židle a tabule. Nicméně nadšení Františka Šustka, kterému 

se ve Spálově neřekne jinak než Fraňa a všech Spálováků, bylo natolik velké, že počáteční 

obtíže ustáli a 28.8. 1945, tedy čtyři měsíce po zahájení vyučování, byla Spálovská škola 

schválena i oficiálně. Do Spálova se žáci sjížděli ze sedmi obcí a postupně se bývalý zámek 

                                                             
 

1 Místní kroniky a pamětníci. 
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začal přebudovávat na školu. Nakonec se podařilo sehnat i nějaké vybavení. Povětšinou 

z darů místních. 

Základní škola ve Spálově funguje dodnes. Tedy už 76 let. Za tu dobu jí prošlo přes 1500 

žáků a vzhledem k tomu, jak se škola rozrůstá a že se bude přistavovat nová budova, aby se 

tam žáci vůbec vešli, tak si myslím, že ještě pár stovek lidí vychová. 

  

Obrázek 23 – pohled na školu v létě 

Okolí školy  

Spálovský zámek býval obklopen čtyřmi rybníky. Do dnešních dnů se dochovaly ale 

jenom dva. I ty jsou ale krásné a mezi dětmi oblíbené obzvlášť v zimě na bruslení. Na místě 

jednoho ze zasypaných rybníků, je dnes takové místní náměstíčko s parkem, ve kterém se 

schází celá vesnice při významných událostech. Vedle tohoto parčíku je druhý park ve 

francouzském stylu, která připomíná, že se zde ještě před sto lety procházel zámecký pán. 

Druhá část parku je naopak v anglickém stylu, která je neméně krásná. Úplně vzadu 

v anglické části parku je schovaný starý zámecký bazén z roku 1922. Jeho stáří je na něm 

poznat a už se v něm dlouho nikdo nekoupal, protože už se pomalu začíná rozpadat. Asi sto 

metrů od školy je i náš místní kostel zasvěcený svatému Jakubovi Staršímu. Ten je s historií 

zámku velmi propojený. Dodnes se používá a prakticky denně je v něm mše. Za zámkem, 

vedle jednoho ze zachovaných rybníků se nachází takzvaná Panská zahrada. 
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Obrázek 24 – pohled do zámecké zahrady 
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Osobnosti  

▪ Karl Ferdinand Schertz 

Tento majitel spálovského zámku, právník a historik, se proslavil obzvlášť ve světě jako 

autor knihy Magia posthuma. Mezi místními sice moc oblíbený nebyl, ale je to průkopník v 

otázce vampyrismu a dodnes světově uznávaná osobnost. Můj otec dokonce nalezl jednu z 

jeho knih, a to Discursus juridicus v USA, odkud ji Městys Spálov zakoupil a tak teď máme 

ve Spálově originální kus Schertzova díla zpátky. 

 

Obrázek 25 – Originální stránka díla Magia Posthuma 

▪ František Šustek – Fraňa (26.7. 1914–12.7. 1999) 

Učitel, vlastivědný pracovník, hudebník a zakladatel místní školy. Pro většinu světa 

naprosto neznámý, ale pro naši obec a okolí velmi důležitý. Za svůj život učil stovky dětí, a to 

jak ve škole, tak na hudební nástroje. Napsal desítky článků o historii Spálova, ale i jiných 

okolních vesnic. Založil místní školu a zachránil spousty památek, které by jinak byly 

ztraceny. Navíc celý život bydlel na statku čp. 21, který po jeho smrti odkoupili moji rodiče, 

takže k němu mám i osobní vztah, protože bydlíme ve stejném domě. 

 

Obrázek 26 – František Šustek vyučuje 
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Závěr  

Spálovský zámek-tedy dnešní škola-je pro mě opravdu důležitý. Zažila jsem v ní toho 

hodně a nikdy nezapomenu na všechny příhody, které jsem zde prožila. Z mysli mi také 

nevymizí vyučovací hodiny strávené pod stropy zdobenými štukovou empírovou výzdobou. 

Mohla bych o této krásné budově popsat ještě další stránky, protože se v ní skrývá spousty 

tajemstvích a příběhů. Nicméně si myslím, že tento stručný referát stačí k tomu, abyste dostali 

chuť k návštěvě Spálova a okolí a mohli se o jedinečnosti této budovy a vlastně celé vesnice 

dozvědět co nejvíc. Ráda vám udělám průvodce. 
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Úvod 

Vybrala jsem si tuhle stavbu, protože by se dalo říct, že k ní mám citový vztah. Do tohohle 

kostela chodím každou neděli na mši. Také jsem tu měla své první svaté přijímaní 

Historie 

▪ Založení 

Původně stál na Školním náměstí, ale kvůli škodám dobývaní Hranic Stavba se stavba 

kostela musela přesunout na náměstí Masarykovo. Stavba kostela započala roku 1754 podle 

návrhu architekta Františka Antonína Grimma. Kostel nechali postavit tehdejší majitelé 

panství Dietrichsteinové, jejichž znak dodnes zdobí průčelí kostela. 

 

Obrázek 27 -kostel 

▪ Zničení 

Dne 10. října 1645 přišlo švédské vojsko dobývaním Hranic. 14 dní ničili město, radnici 

i kostel, kde otvírali hrobky. Kostel při obléhaní vyhořel. Při požáru se poškodily obrazy, 

oltář, sochy, střecha byla zničena. Kostel byl po požáru obnoven. Byly obnoveny klenby, 

střecha a strop lodi. Při opravě byla přistavěna kaple sv. Trojice. V této podobě kostel sloužil 

ještě 100 let. Z roku 1751 pochází údaj na plánu starého kostela od architekta Františka 

Antonína Grimma, který připravoval stavbu nového kostela uprostřed dnešního Masarykova 

náměstí a zdokumentoval již značně zchátralý původní kostel. 
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Architektura 

Straně je půlkruhové a odsazené od lodi. Po stranách kněžiště stojí patrové přístavby kaple 

a sakristie. Severní stranu kostela zakončuje vstupní útvar s hranolovou zvonicí. Jeho průčelí 

je členěno pilastry, boční fasády lodi pokrývají vpadlé výplně. Vrchol stavby obkružuje 

plastické římsové kladí. 

 

Obrázek 28 – pohled z výšky 

Exteriér 

Stojím na náměstí a vidím vysokou červenobílou stavbu. U hlavního vchodu stojí dvě 

sochy: kříž a svatá Anna s pannou Marií. Naproti kostelu stojí Mariánsky sloup. 

Když jdu do kostela, slyším zvony, které ohlušují mši . Zvony byly přemístěny ze starého 

kostela na nově postavený. Jsou to jednoznačně nejstarší předměty, které se zde nacházejí. 

Dva hlavní zvony, vážící 1,68 t, pocházejí z roku 1499 a 1506. V lucerně velké věže je 

umístěn tzv. umíráček a v malé, tzv. sanktusové věžičce je umístěn zvonek  

 

Obrázek 29 – pohled na kostel z náměstí 
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Interiér 

Mezi hodnotnými obrazy a sochami je obraz stětí sv. Jana Křtitele nad hlavním oltářem, 

který namaloval roku 1762 brněnský malíř rakouského původu Josef Stern, a vitrážová okna 

s postavami blahoslavené Anežky České a bl. Jana Sarkandera z roku 1887. Hlavní obraz 

bočního oltáře Příbuzenství Kristova, stejně jako nadobraz se svatým Jiřím maloval 

olomoucký malíř Josef F. Pilz.Na bočním oltáři umírajícího sv. Josefa je mimo jiné umístěna 

prosklená rakev s postavou sv. Teodora. Ostatky tohoto světce z doby římského 

pronásledování křesťanů byly do Hranic přivezeny v roce 1763.V roce 1994 byly odcizeny. 

Nejstarším obrazem v kostele je Pieta z roku 1658 malíře Jana Geřpického. 

Obraz je umístěn na bočním oltáři v jediné kapli kostela a byl sem přenesen ze starého 

farního kostela na Školním náměstí. Obdélník v podlaze chrámové lodi je vstupem do krypty 

kostela a připomínkou doby, kdy ještě trvala tradice pohřbívání významných zemřelých přímo 

v kostele. 

 

Obrázek 30 – uvnitř kostela 

Závěr 

Jsem ráda, že jsem se dozvěděla nové zajímavosti ohledně kostela. 
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Úvod 

Kostel sv. Martina v Žárové je významnou památkou středověké pozdně renesanční 

roubené kostelní architektury. Zachoval se v autentické podobě, nenarušené pozdějšími 

úpravami. Je památkově chráněn od roku 1958 

Historie 

Kostelík byl vybudován jako luteránský v roce 1611 majitelem losinského panství Janem 

Jetřichem ze Žerotína. Výstavbu nového kostela zřejmě plánoval již jeho otec, Jan ze 

Žerotína, který však v roce 1608 zemřel. Bohužel o historii kostela moc v dohledání není, 

avšak je zajímavá historie materiálu (dřeva). 

Stavba 

V letech 1599-1603 byl ve Velkých Losinách budován nový kostel. Dřevo ze strženého 

kostela vystačilo na stavbu tří menších vesnických kostelů, dnes cenných památek drobné 

renesanční architektury – kostela sv. Michaela v Maršíkově, kostela sv. Jana Nepomuckého 

v Klepáčově (ten je však mnohem mladší) a zmíněného kostela sv. Martina v Žárové. Kostely 

v Žárové a Maršíkově stavěl evidentně stejný mistr, kostel v Žárové byl zachován v původní 

podobě. Po roce 1620 byl kostel připojen k losinské římskokatolické farnosti. Opravy 

proběhly v letech 1802 (bílý nátěr interiéru), 1837 a 1845 (dláždění čtvercovými kameny).  

▪ Exteriér 

Kostel sv. Martina stojí uprostřed ohrazeného hřbitova, v jehož rohu se dle pověsti 

nacházejí hroby obětí morové epidemie z roku 1680. U zdi blízko vchodu zůstal nejstarší 

zachovalý barokní náhrobek z poloviny 18. století. Ostatní původní hroby byly po 2. světové 

válce odstraněny po vystěhování německého obyvatelstva. Před vchodem do areálu stojí 

kamenný kříž a památník se jmény padlých v 1. světové válce a připomenutím 21 padlých 

a 18 pohřešovaných z 2. světové války. Kostel je postaven v renesančním slohu s pozdně 

gotickými prvky. Jde o dřevěný roubený kostel s polygonálním1 závěrem, vestavěnou věží 

                                                             
 

1mnohoúhelníkový 
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čtvercového průřezu, nízkou předsíní na jížní straně presbytáře1. Kostelní srub je postaven na 

nízkém kamenném soklu2, který je před povětrnostními vlivy chráněn dřevěnou stříškou.  

Presbytář je zaklenut stlačenou nepravou dřevěnou klenbou, v lodi je povalový strop, v 

sakristii3 trámový strop. Střecha kostela je kryta šindelem. 

 

Obrázek 31 – Exteriér kostela sv. Martina v Žárové 

▪ Interiér 

Hlavní oltář z roku 1717 pochází z poutní kaple Nejsvětější Trojice u Maršíkova, původní 

oltář (vysvěcený roku 1646) byl odstraněn v roce 1789. Z tohoto oltáře se zachoval pouze 

obraz sv. Martina. Na oltáři s krásnými řezbami je kartuše4 se znaky Žerotínů a svobodných 

pánů z Lingenau, z něhož pocházela Ludvika, manželka Jana Jáchyma ze Žerotína (zemřel 

1716). Ostatní původní vnitřní vybavení se nedochovalo. Dnešní varhany pocházejí z roku 

1757, sošky dvou andělů na oltář byly zakoupeny v roce 1845, obrazy křížové cesty 

namaloval roku 1863 šumperský malíř Karel Brachtel. Kostelní zvon občané Žárové a 

Horního Bohdíkova jej koupili v roce 1922, za druhé světové války byl zabaven a dnes se 

nachází ve věži farního kostela v Šumperku. 

                                                             
 

1Kněžiště neboli chór = část prostoru v kostele nebo katedrále vyhrazená jen pro kněží 

2Sokl = podnož či podstavec 

3Sakristie = místnost, která sloužím kněžím na převléknutí a přípravu 

4Kartuše = plastické, ozdobné rámování 
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Obrázek 32 – oltář kostela sv. Martina 

Závěr 

Tento kostel jsem si vybrala právě z toho důvodu, protože kolem něj jezdíme každý rok, 

když jedeme za babičkou na Ramzovou. Sestru ten kostel jednu dobu velmi zajímal, tak jsme 

se rozhodli tam zajet na cestě k prarodičům. Byla tma a jelikož je kostel velmi tmavý, tak to 

mělo tu správnou strašidelnou atmosféru. Když jsme dojeli na místo, tak se sestra nechtěla 

přiblížit víc než již byla, což bylo v autě. I když jsme jí říkali ať se jde podívat, že půjdeme 

s ní, tak nechtěla a museli jsme jet dál. Zážitek to byl velmi vtipný a zábavný a pokaždé, když 

jedeme okolo, tak na něj ráda vzpomínám. 
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Úvod 

Tento kostel jsem si vybrala, protože do něj chodím každou neděli na mši už od mala, byla 

jsem v něm pokřtěná a měla jsem 1. sv. přijímání. Také náš kostel sv. Martina spolu se 

sousedním panským domem, ve kterém byla dříve restaurace U Rudolfa Purkrabího 

z Donína1, náleží mezi nejstarší architektonické historické památky Tlumačova. 

Historie 

První písemná zmínka o kostele v obci pochází z konce 14. století, stavba je však zřejmě 

starší2. Tlumačovský kostel prodělal časově několik stavebních přeměn, a to od doby po 

vzniku až po současnost. V době husitských válek (15. st.) sloužil kostel husitům, pak Jednotě 

bratrské, posléze v 16. století měl evangelickou faru a poté byl opět rekatolizován. Zasvěcení 

kostela sv. Martinovi z Tours pochází z roku 1659, když na žádost tlumačovských občanů byl 

kostel znovu vysvěcen a zasvěcen tomuto křesťanskému světci. Roku 1862 dovezl farář 

Steiniger ostatky sv. Martina z Tours, které byly uloženy do oltáře, v současné době jsou 

uschovány na tlumačovské faře3. 

▪ Založení 

O kostelu sv. Martina v Tlumačově nevíme, kdy a kým byl vystavěn a neznáme ani jeho 

původní patrocinium4. Fragmentálně dochované nástěnné fresky určují dobu vzniku této 

sakrální stavby do doby panování Václava I. v průběhu let 1230–12535. 

▪ Zničení 

V období 30leté války roku 1620/21 byl Tlumačov spolu s farou, kostelem a kostelní 

kryptou vypleněn a vydrancován polskými císařskými lisovčíky, čímž fara zanikla. 

                                                             
 

1 Dnes se tato budova jmenuje restaurace – kavárna Schodky. 
2 Nejstarší část kostela je presbytář s gotickou klenbou a dvěma románskými okny.  
3 Farnost Tlumačov: Materiál pro průvodce 
4 Patrocinium (česky zasvěcení) označuje v katolické církvi pojmenování určité budovy (zde kostela) po určitém 

světci, pod jehož ochranou dané místo má stát. 
5 KLOS, Josef. Tlumačov - historie podrobně: tlumacov.cz. Obec Tlumačov: Oficiální stránky obce [online]. 

Tlumačov [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: https://www.tlumacov.cz/historie/historie_podrobne.php 

https://www.tlumacov.cz/historie/historie_podrobne.php
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Roku 1691 kostel vyhořel, avšak již roku 1695 byl asi znovu opraven. Roku 1802 shořela 

farní a kostelní střecha i s malou věžičkou nad presbytářem1.  

▪ Osobnosti 

Roku 1583, když vlastníkem tlumačovského panství byl ještě Kunata Kurovský 

z Vrchlabě, byla na západní straně kostela přistavěna renesanční kostelní věž, kterou stavěl 

Šimon Vlach z Kroměříže a která později – obdobně jako kostel – byla barokně upravena. 

Roku 1776 byly do kostelní věže instalovány strojové věžní hodiny zhotoveny Filipem 

Vinklerem, hodinářem z Morkovic. Původní varhany postavil varhanář Erler roku 1852, poté 

se již několikrát opravovaly. V kostele jsou tři zvony, největší z nich pochází z roku 1964 ze 

zvonařské dílny Josefa Dytrycha. Druhý zvon ulil Oktáv Winter v Broumově roku 1923. 

Nejmenším, ale i nejstarším zvonem je „umíráček“ z roku 1754, který je zapsán v seznamu 

kulturních památek. Byl ulit M. Schwannem v Olomouci. 

  

                                                             
 

1 V této věžičce byl původně umístěn zvon „umíráček“ a tato věž již nebyla obnovena. 
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Architektura 

Budova kostela je raně gotická jednoloďová stavba s románskými prvky. Hlavní kostelní 

vchod byl nyní situován do věžovité přístavby a opatřen pískovcovým renesančním portálem 

s rostlinným, listovým reliéfem. Nejstarší část kostela je presbytář s gotickou klenbou 

a dvěma románskými okny1. 

▪ Rekonstrukce v letech 2016–17 

Restaurování ozdobných kamenných prvků na věži kostela sv. Martina v Tlumačově 

provedla v roce 2016 Pavla Hradilová2. Kostel také opravovala firma RAPOS spol. s.r.o. 

Holešov – nová fasáda lodi, restaurování dveří hlavního vstupu, natřena a přetmelena okna, 

natřeny všechny dveře, kostel odvlhčen. To vše v nákladu 970 000 Kč. Práce na fasádě byly 

ukončeny v průběhu září 2017. 

 

Obrázek 33 – rekonstrukce kostela 

  

                                                             
 

1 Farnost Tlumačov: Materiál pro průvodce 
2 Hradilová Pavla: Restaurování ozdobných kamenných prvků na věži kostela sv. Martina v Tlumačově. 

Odborné knihovny a dokumentační fondy: Národní památkový ústav - online katalog [online]. [cit. 2021-03-31]. 

Dostupné z: https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1199215 
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Exteriér 

K západní straně lodě přiléhá mohutná čtyřhranná věž, kterou nechala vystavět Kunata 

z Vrchlabí. Hlavní vstup do kostela přes přízemí věže tvoří vzácný románský portál. Na věži 

jsou vidět pozůstatky slunečních hodin později nahrazení ciferníkovým strojkem, okna jsou 

gotická, avšak doplněná o velké renesanční oblouky. Věž je zakončena pyramidovou střechou 

s křížem. Kostel se severní strany doplňuje sakristie. Kostel byl součástí areálu opevněné 

tvrze, kterou dnes lehce přiznává nepatrné návrší1. 

  

                                                             
 

1 HORNÍČEK, Ignác a Pavel Olivéro KRÁL. Památky - Farnost Tlumačov - Kostel sv. Martina: farnost-

tlumacov.cz. Farnost Tlumačov: Kostel svatého Martina [online]. Tlumačov [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: 

http://farnost-tlumacov.cz/pamatky.php?id=pamatky#pamatky_kostel 

Fotografie 3 – Pohled z boku na kostel sv. Martina 
Obrázek 34 – pohled z boku na kostel sv. Martina 
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Interiér 

V presbytáři kostela se nachází oltář se svatostánkem, obětní stůl se soškami evangelistů, 

ambon, sedes, reliéf náhrobku pulkrabího Rudolfa z Donína, torzovitě dochované fresky 

(s rostlinnými úponky), křížová žebrová klenba a oltářní obraz svatého Martina. Na západní 

straně presbytáře otvírá veliký románský oblouk prostor do chrámové lodi, která je 

prosvětlena dvěma velkými okny z každé boční strany chrámové lodě1. Po stranách tohoto 

oblouku jsou umístěny sochy Božské Srdce a Panna Maria. Pod sochou Panny Marie stojí 

křtitelnice. Prostor kostela je osvětlen křišťálovým lustrem. 

V pozadí na dvou mohutných kamenných pilířích a klenbě spočívá chór se zděným 

zábradlím. V zadní části kostela (v předsíni) je zpovědnice, vyšívaný obraz Poslední večeře 

a polozazděné kropenky se svěcenou vodou. V lodi kostela se nachází dřevěné lavice pro 

věřící, čtrnáct zastavení křížové cesty a obrazy2. 

 

Obrázek 35 – pohled z lodě do presbytáře kostela 

                                                             
 

1 Farnost Tlumačov: Materiál pro průvodce 
2 Jedná se o obrazy Anděla Strážného, piety, svaté Anežky České a poklony Eucharistii. 
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Závěr 

Tato práce pro mě byla velkým přínosem, dověděla jsem se spoustu nových a zajímavých 

informací o našem kostelu. 
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Úvod 

Hotel Octárna jsem si vybrala, protože je to moje první vzpomínka na Kroměříž. Z Brna 

jsme se čerstvě přestěhovali do Kroměříže. Pro mě bylo vše nové, a proto mě vzal tatínek 

do Octárny. Líbilo se mi, jak všechno najednou utichlo. Jediné, co jsem slyšela bylo cvrlikání 

ptáčků a několik minut jsem se dívala na lunety a kochala se krásou prostředí. Uplynulo 

několik let a stále se sem vracím s úsměvem na tváři. 

Historie 

Celý komplex dnešní Octárny je vystavěn na bývalém františkánském klášteře, ze 17. 

století, který se brzy po svém vzniku se stal významným střediskem vzdělanosti.  

▪ Založení 

Bývalý františkánský klášter byl postaven kardinálem F. Dietrichsteinem. Když františkáni 

klášter stavěli, opevnili ho příkopem a hradbou s branami. Ke konventu patřil kostelík Svaté 

Trojice (zbořen r. 1790) a k němu také hřbitov. Část kostela se dochovala dodnes.  

▪ Kaple sv. Kříže + náhrobní kameny 

Po rekonstrukci je v současné době součástí hotelu a je využívána především jako 

společenská místnost, ve které se konají svatby. 

 

Obrázek 36 – interiér kaple sv. Kříže v Kroměříži 

Hned vedle kaple jsou do klášterní zdi vsazeny náhrobní kameny, které připomínají místo 

posledního odpočinku, které tu dřív bylo.  
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Obrázek 37 – Náhrobní kameny ve zdi 

▪ Rekonstrukce + zrušení 

Františkánský klášter byl zrušen na konci 18. století. Po zrušení kláštera zde byla vojenská 

pekárna, pak výrobna octa a název „Octárna“ se udržel dodnes. Později tu byly i městské 

byty. Klášter dlouhé roky chátral bez údržby. Až v 80. letech byl někdejší konvent prohlášen 

kulturní památkou. Kroměřížská společnost Elma-therm, která zrekonstruovala všechny 

budovy komplexu včetně kaple svatého Kříže, vystavěla zde restauraci s vinárnou, penzion 

s relaxcentrem. Od ledna roku 2008 má celý komplex nového majitele. Jeho záměrem je 

udržet využití celého komplexu pro širokou veřejnost.1 

 

Obrázek 38 – starší fotografie Octárny 

                                                             
 

1 Majitel Octárny a také FC Baník Ostrava: Václav Brabec 
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Architektura 

▪ Lunety 

Nacházejí se zde pět mozaikových lunet vztahujících se k významným událostem české 

historie od Maxe Švabinského. Původně byly určeny pro výzdobu Národního divadla. 

Mozaiky zdobily Colloredovu kolonádu v Podzámecké zahradě. V roce 1999 byly přeneseny 

čtyři mozaikové lunety do areálu Octárny a jedna do tehdejší jídelny františkánského kláštera. 

Lunety v areálu Octárna: Libuše věští slávu Prahy, Karel IV. zakládá univerzitu, Jan Žižka 

vede tábority do boje, Komenský se loučí s vlastí. Luneta uvnitř Octárny: Budovatele 

Národního divadla  

 

Obrázek 39 – lunety 

Exteriér 

V areálu Octárny jsou zahrnuty venkovní byty. Pokoje v druhém patře mají možnost 

terasy. Budova je natřena cihlově-oranžovou barvou. Je zde menší parkoviště pro hosty 

a můžete si tady také zajít do vnitřní nebo venkovní restaurace 

 

Obrázek 40 – z venkovního pohledu 
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Interiér 

Hotel nabízí ubytování pro 51 hostů. Pro náročné hosty je apartmá. Všechny pokoje jsou 

stylově vybavené a každé jiné. 

 

Obrázek 41 – pokoj 

 

Obrázek 42 – pokoj 

Závěr 

Zatím jsem neměla příležitost se podívat do vnitřních prostorů Octárny, ale po koronaviru 

mám v plánu si zajít na oběd s rodinou nebo přáteli. 
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Úvod 

Kostel sv. Vojtěcha je jeden z hlavních objektů města Otrokovice. Řekla bych, že je to pro 

mě velmi důležitá budova. Byla jsem zde pokřtěna, moji rodiče byli první, kdo na tomto místě 

měli svatbu, každé ráno jej vidím z okna, ale je zde samozřejmě mnoho dalších důvodů, proč 

k němu mám velkou citovou vazbu. 

Historie 

Musím Vás bohužel zklamat, že náš kostel zase tak moc bohatou historii nemá, je mu totiž 

teprve 26 let. Ale i přes to se zde najdou nějaké historické prvky. 

▪ Stavba 

Ještě úplně před tím, než se začal stavět kostel sv. Vojtěcha, byl1 v Otrokovicích malý 

kostel sv. Michaela. Ukázalo se ale, že kostelíček je příliš malý, a proto se už od roku 1968 

farníci snažili získat povolení k stavbě nového kostela. Ty však byly stále zamítány, díky 

vládě komunistů, kteří nesouhlasili s církví. Až v roce 1989 se podařilo povolení získat, díky 

Sametové revoluci. Vše se začalo plánovat a stavba byla zahájena 23. 4. 1993 ve 20:00 po 

slavnostní mši svaté. Stavbu zahájil Josef Vyoral a P. Mons. Vojtěch Šíma. Slavnostní uložení 

základního kamene se konalo 11. června 1993. Na stavbě kostela bylo odpracováno 40000 

brigádnických hodin, prostavělo se 11 milionů korun převážně z darů a sbírek věřících. 

▪ Osobnosti 

Základní kámen byl posvěcen v roce 1990 Janem Pavlem II. Na Velehradě. Slavnost 

posvěcení proběhla 1. dubna 1995, světitelem byl arcibiskup Jan Graubner. Do oltáře byly 

vloženy ostatky sv. Vojtěcha a Klementa. 

Exteriér 

Kostel se nachází v centru města Otrokovice. Před ním se nachází mini park, který se 

v jarním a letním období pyšní nádhernými rozkvetlými stromy a spoustou květin. Kostel je 

propojen i s farou, ve které aktuálně přebývá místní farář Pavel Šupol. Celá stavba je bíložlutá 

                                                             
 

1 Kostel sv. Michaela stále ještě je, ale už se zase tak moc nevyužívá 
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a má černou střechu. Vedle kostela můžete najít i hřiště, které často využívá turistický oddíl 

mládeže. 

 

Obrázek 43 – pohled z parku před kostelem 

Interiér 

Dovnitř kostela se můžete dostat dvěma vchody. Když vejdete hlavní bránou, hned spatříte 

oltář, nad kterým se nachází velký reliéf1 sv. Vojtěcha, patrona kostela. Po stranách vede 

dřevěná křížová cesta. Před oltářem se nachází čtyři řady lavic a nad každou řadou ze stropu 

visí jeden lustr. V bočních výklencích stojí sochy sv. Anežky, sv. Jana Bosca, sv. Jana Pavla 

II. a sv. Zdislavy2. Kostel má i kůr, který se využívá na kytarové mše, zpěv chrámového sboru 

a jeho nejdůležitější součástí jsou varhany. Ve zvonici jsou zavěšené tři zvony: sv. Vojtěch, 

sv. Cyril a Metoděj a sv. Michael. 

 

Obrázek 44 – pohled na oltář 

                                                             
 

1 Autorkou je Otilie Demelová-Šuterová 
2 Autorem všech soch je Josef Staňek 
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Obrázek 45 – pohled na oltář 

 

Obrázek 46 – pohled na celý kostel 

Turistický oddíl mládeže 

Farnost Otrokovice podporuje mládež v její činnosti, která je zapojena do asociace TOM. 

Ať už poskytováním prostorů v suterénu a v klubovně na faře, tak i finančně. Do oddílu 

většinou docházejí děti z farnosti, ale mohou přijít i ty, které do kostela nechodí. Tím že je 

většina ze členů věřících, na schůzkách se probírají témata týkající se víry a Boha. V létě se 

koná čtrnácti denní tábor v přírodě. Já osobně do oddílu patřím a jsem za to neskutečně ráda. 

Závěr 

Kostel je pro mě opravdu velkou součástí mého života. Je mi blízko hlavně i kvůli tomu, že 

na stavbě se podílelo mnoho členů mé rodiny a celkově velkou část farnosti i oddílu tvoří 

právě má rodina. Kdyby Vás zajímalo více, informace můžete najít na farním webu1, nebo 

v knize od Petra Věrného – Dlouhá cesta, ze které jsem čerpala mnoho informací.  

                                                             
 

1 Stránky farního webu: http://www.farnost.otrokovice.cz/#duchovni-zivot 

http://www.farnost.otrokovice.cz/#duchovni-zivot
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Úvod 

Buchlov je královský hrad stojící na stejnojmenném kopci v Chřibech nad Buchlovicemi. 

Vybral jsem si jej z toho důvodu, protože jsme sem s rodinou občas jezdívali a toto místo 

jsem si velmi oblíbil. 

Historie 

▪ Založení 

Samotné založení a stavba královského hradu Buchlova na strategicky významném vrcholu 

Chřibů, střežícího východní hranici českého království proti výpadům v uherské strany a 

okolní významné obchodní stezky se datuje do 1. poloviny 13. století. Samotná funkce hradu 

byla jak obranná, tak hospodářská a správní. K této správě náležela i královská soudní 

pravomoc, tzv. lovecké právo. Původní zakládací listina se však nedochovala. I když byl hrad 

Buchlov majetkem krále, byl často dáván do zástavy bohatým moravským rodům věřitelům 

krále a o až do roku 1511, kdy přestal být majetkem krále. 

▪ Nejvýznamnější majitelé hradu 

Jindřich Prakšický ze Zástřizl 

Jeho působení trvalo pouze rok. Vedl neustálé spory s představiteli sousedního 

velehradského kláštera. Za nejasných okolností byl v roce 1582 zavražděn. 

 

Obrázek 47 – erb Zástřizlů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Buchlov_(Ch%C5%99iby)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%99iby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buchlovice
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Hanuš Zikmund z Petřvaldu 

Proslaven výstavbou kaple sv. Barbory na sousedním kopci Modla (lidově „Barborka“) 

 

Obrázek 48 – kaple svaté Barbory 

Leopold I. Berchtold 

Znám jako velký lidumil. Během svého působení poskytoval méně majetným různé úlevy 

a soustředil se také na pomoc nemocným a sirotkům. V roce 1797 otevřel v Buchlovicích a na 

buchlovském zámku první nemocnici, která měla poskytovat kvalitní a bezplatnou péči 

zejména chudým lidem. 

Bedřich Všemír Berchtold 

Nevlastní bratr Leopolda I., procestoval velkou část světa, ze kterého si následně přivezl 

bohatou botanickou sbírku a rozličné artefakty. 

Architektura 

Ze stavebně-historického hlediska se hrad Buchlov řadí do přechodného románsko-

gotického období. Za Zástřizlů1 proběhly největší stavební úpravy, a to v duchu renesance.  

                                                             
 

1 Zástřislové vlastnili hrad Buchlov od roku 1542 až do poloviny 17. století. 
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Poslední úpravy proběhly za vlastnictví pánů z Petřvaldu, kdy v důsledku blížícího se 

tureckého nebezpečí bylo rozšířeno jeho opevnění. 

 

Obrázek 49 – hrad Buchlov 

Zajímavosti 

• Každoroční návštěvnost hradu je přibližně 80 000 návštěvníků. 

• Hradu vévodí 35 metrů vysoká věž s dechberoucím výhledem do okolní přírody. 

• Záběry z hradu můžeme spatřit ve filmu O statečném kováři. 

Závěr 

Hrad Buchlov patří bezesporu mezi klenoty Chřibů a doufám, že až pojedete okolo, 

zastavíte se zde a přesvědčíte se na vlastní oči. 

Zdroje 

• Zdroj 1: ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Buchlov: historie a příběhy hradu. Druhé upravené vydání. 

Boršice: Buchlov, 2018. Chřiby záhadné a mytické (Buchlov). ISBN 978-80-906524-4-6. 

• Zdroj 2: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Buchlov [online]. c2021 [citováno 

6. 04. 2021].  

Dostupný z WWW: 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Buchlov&oldid=19600071> 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Buchlov&oldid=19600071
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Zdroje obrázků 

• Zdroj 3: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Páni ze Zástřizl [online]. c2020 [citováno 

27. 04. 2021]. Dostupný z WWW: 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ni_ze_Z%C3%A1st%C5%99izl&o

ldid=19291407> 

• Zdroj 4: Bukovany - Buchlov | PUTUJME BEZ HRANIC. Cyrilometodějská stezka | 

PUTUJME BEZ HRANIC [online]. Copyright © Martin Peterka [cit. 27.04.2021]. 

Dostupné z: https://www.putujmebezhranic.cz/bukovany-buchlov/ 

• Zdroj 5: Fotogalerie Kaple sv. Barbory u hradu Buchlov na magickém vrcholku Modla - č. 

567521 | Turistika.cz. Pro větší zážitek z cest a výletů | Turistika.cz [online]. Dostupné z: 

https://www.turistika.cz/mista/kaple-sv-barbory-u-hradu-buchlov-na-magickem-vrcholku-

modla/foto?id=567521 

  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ni_ze_Z%C3%A1st%C5%99izl&oldid=19291407
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ni_ze_Z%C3%A1st%C5%99izl&oldid=19291407
https://www.putujmebezhranic.cz/bukovany-buchlov/
https://www.turistika.cz/mista/kaple-sv-barbory-u-hradu-buchlov-na-magickem-vrcholku-modla/foto?id=567521
https://www.turistika.cz/mista/kaple-sv-barbory-u-hradu-buchlov-na-magickem-vrcholku-modla/foto?id=567521
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Úvod 

Kostel svatého Martina nebo jak se v žilo v Mořicích říkat kaple sv. Martina se nachází na 

Jižní části Olomouckého kraje v méně početnější vesnici Mořice, které jsou mým rodným 

místem a zde i doposud vyrůstám. Kostel je kulturní památkou na Moravě a chloubou naší 

obce již po celá staletí, zvláštně po generálních kompletních úpravách. 

Historie 

Vznikl nákladem majitele panství kláštera Paulánského na Vranově u Brna. Dříve měl 

posloužit jen k soukromé pobožnosti kněží tohoto řádu v počtu 2 až 3, kteří bydleli na zámku 

Mořic a spravovali panství. Tehdy však dne 10. 11. 1709, na sv. Martina, arcibiskupství 

povolilo vysvěcení kaple a církevní bohoslužby byly povoleny ve větším rozsahu. Od tohoto 

data vzniklo pojmenování kostel svatého Martina. 

 

Obrázek 50 – historická fotografie 

▪ Založení 

Kostel údajně vznikl ve třech etapách v letech 1703 až 1728. Později roku 1728 bylo 

slavnostní vysvěcení kaple na kostel sv. Martina za přítomnosti vysokých církevních 

hodnostářů. 
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▪ Zničení 

Na konci 2. světové války při osvobozovacích bojích 1945, shořela střecha kostela 

a utrpěla i jeho vnitřní výzdoba, obzvlášť jeho bohatá a vzácná malba. Roku 1958 byla střecha 

zcela zhotovena. V období války byly obci odebrány dva kostelní zvony pro válečné účely, 

z dobrovolné sbírky občanů se hned po roce, ale zakoupil nový. 

▪ Osobnosti 

Legenda o sv. Martinovi vypráví o jeho spatření Ježíše, ze dne, kdy jako pokorný 

a skromný voják, jednoho ukrutně mrazivého večera dal prosícímu se žebrákovi alespoň 

polovinu svého pláště na zahřátí, peníze ani jídlo, které by mu mohl dát Martin u sebe neměl. 

Příští noc Martin spatřil Ježíše, který měl na sobě půlku pláště, poukázal andělům a vyslovil 

„Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ 

Architektura 

V letech 1703 až 1709 postavena jako kaple čtvercového půdorysu s vybranými nárožími 

a představenou otevřenou předsíní. Dílo vzniklo projektem architekta a stavitele Kiliána 

Ignáce Dienzenhofera, jehož podobná díla zdobí klenoty pražské architektury. Později byly 

přistavěny dvě boční kapličky a patrový ochoz s kuželkovou balustrádou s 22 sochami světců. 

Doplňující soubor soch, které jsou viděny na terase, patří zásluhou jednomu z Braunových 

žáků. 

▪ Rekonstrukce v roku 1997 

1Důkladné opravy se odehrávaly v 1. etapě kostela, byly provedeny nové nátěry omítek 

a oprava fasády za pouhých 48 dní. 2. etapa měla sloužit na opravu okolí kostela a na 

potřebné věci, které zde chyběly.  

Exteriér 

V dnešní době je stavba v porovnání s historickou fotografií až k nepoznání. Samotná 

stavba totiž představuje neobvyklý barokní vzor. Ze zadní části kostela nalezneme přístupnou 

                                                             
 

1 Celková cena díla se odhaduje přes 4 miliony korun českých. 
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terasu s vnějším schodištěm. Styl oken se po staletí nezměnil, nadále zůstávají v půlkruhovém 

zaklenutím s profilovanými šambrány. 

 

Obrázek 51 – pohled na kostel svatého Martina 

Interiér 

Je poukázáno na ušlechtilý styl barokního slohu.  Na kopuli se nachází zdobená malba tří 

obrazů. Vnitřní, napohled zajímavé malby na kopuli jsou dílem malíře Davida Kubáta 

z Chrudimi. Při vchodu do kaple nás z dálky zaujmou oltáře z mokřenského a cetechovského 

mramoru. Za oltářem jsou zavěšeny obrazy Příbuzenstva Kristova a svatého Vendelína.1 

 

Obrázek 52 – interiér 

                                                             
 

1 Téměř vše je tu zde začleněno v původním stavu. 
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Závěr 

K tomuto kostelu máme rodinné pouto hlavně z důvodu křtu mé mladší sestry v roce 2012, 

moc si toho nepamatuji, ale říká se, že to byl nezapomenutelný okamžik. Jsem ráda, že zrovna 

touhle slohovou prací jsem měla tu možnost se dozvědět co nejvíce o našem kostele. Neměla 

jsem ani tušení, jak moc byla tato stavba pracná a kolik úsilí musela každého, kdo se na ni 

podílel stát. Musím přiznat, že mnohokrát jsem kostel nenavštívila, ale na druhou stranu je 

každý další vstup pro mě čím dál cennější. Čím víc jsem hledala informace tím víc mi přišel 

kostel zajímavý. Jsem vděčná, že obnova kostela nebyla přerušena a nadále se pokračovalo 

v jeho úpravách.  

 

Obrázek 53 – kostel svatého Martina 

Zdroje 

• Zdroj 1 - Kostel sv. Martina. Obec Mořice [online]. Copyright © 2021 Mořice [cit. 

31.03.2021]. Dostupné z: https://www.morice.cz/kostel-sv-martina 

• Zdroj 2 – Ing. Josef Rudyk. Mořice na Hané, historie. Vydala obec Mořice, 2005. 

• Zdroj 3 – Ing. Josef Rudyk. Mořice, druhé nahlédnutí. Vydala obec Mořice, 2010. 

• Zdroj 4 - Hody 2020 | Obec Mořice. Obec Mořice [online]. Copyright © 2021 Mořice [cit. 

31.03.2021]. Dostupné z: https://www.morice.cz/aktuality/hody-2020 

• Obrázek 1 - 400 Bad Request. Hrady, zámky a tvrze [online]. Dostupné 

z: https://www.hrady.cz/kostel-sv-martina-morice/galerieo/13332#images-9 

https://www.morice.cz/kostel-sv-martina
https://www.morice.cz/aktuality/hody-2020
https://www.hrady.cz/kostel-sv-martina-morice/galerieo/13332#images-9
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• Obrázek 2 - Kostel sv. Martina. Obec Mořice [online]. Copyright © 2021 Mořice [cit. 

06.04.2021]. Dostupné z: https://www.morice.cz/kostel-sv-martina 

• Obrázek 3 - Hody 2020 | Obec Mořice. Obec Mořice [online]. Copyright © 2021 Mořice 

[cit. 31.03.2021]. Dostupné z: https://www.morice.cz/aktuality/hody-2020 

• Obrázek 4 - Kostel sv. Martina. Obec Mořice [online]. Copyright © 2021 Mořice [cit. 

06.04.2021]. Dostupné z: https://www.morice.cz/kostel-sv-martina 

  

https://www.morice.cz/kostel-sv-martina
https://www.morice.cz/aktuality/hody-2020
https://www.morice.cz/kostel-sv-martina
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Úvod 

Protože od svého narození žiji v obci Kvasice, rozhodla jsem se Vás seznámit s historií 

našeho zámku. Obec Kvasice je obec v okrese Kroměříž s 2189 obyvateli. Nachází se v nížině 

s nadmořskou výškou 185 m n.m. Starostou Kvasic je Ing. Dušan Odehnal.  

Historie 

První písemná zmínka o Kvasicích je z roku 1141. Teprve až v roce 1248 máme zmínku  

o Kvasickém zámku, v té době tvrzi, kdy byl vlastníkem Ondřej z Kvasic. Později v roce 1269 

Milota z Kvasic, oba byli z rodu Benešoviců.  

▪ Založení a vlastníci 

Jak už jsem zmínila, prvními vlastníky byli Ondřej z Kvasic a Milota z Kvasic, oba z rodu 

Benešoviců. V roce 1434 předali tvrz Janu Kuželovi ze Žeravic. Od té doby byli vlastníky 

Kuželové a od roku 1511 Šternberkové. V roce 1514 však tuto tvrz dobyli Husitští bojovníci  

a až do základů ji vypálili. Poté se však postavil místo tvrze vodní hrad. V 16. století  

se vlastníkem stali Kurovští z Vrchlabí, kteří vodní hrad přestavěli na renesanční zámek. 

Dalšími vlastníky byli Rottálové a renesanční zámek dostal podobu klasicistního zámku. 

Předposledním vlastníkem byli Thunové – Hohensteinové. Dnes zámek vlastní obec Kvasice 

a je využíván jako domov pro seniory.  

 

Obrázek 54 – dnešní podoba zámku 

▪ Osobnosti 

Právě z rodu Thun – Hohensteinů pochází rakouský herec Fridrich von Thun, který se na 

zámku roku 1942 dokonce i narodil. U nás je známí především ze seriálu "Náhrdelník". 

Thunova rodina se v Praze, kde vlastnili Thunovský palác, seznámila s Boženou Škroupovou, 
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dcerou hudebního skladatele Františka Škroupa. Byla profesionální učitelkou klavíru  

a na zámku ve Kvasicích od roku 1896 učila hraběcí děti zpěv a hru na klavír.  

▪ Pověst o Rottálovi a Rottálovské truhle 

Tato pověst je z roku 1644 o hraběti Janu Rottálovi, který na zámku sídlil. Přezdívalo  

se mu zlý Rottál. Nařídil exekuci proti Valachům, kteří se při vpádu Švédů na Moravu 

vzbouřili proti císaři. Hnal je s družinou až do Uherského Hradiště před soud. Do jejich tažení 

se ale připletla cikánka, která Janu Rottálovi vyvěštila z ruky. Sdělila mu, že v jeho rodině 

nebude dětí a sláva jeho rodu potrvá sto let. Poté jejich tažení pokračovalo. Čas plynul a jeho 

manželka Alina zemřela, aniž by měli potomka. Oženil se s Annou Popelavou, ale ani s ní 

neměl potomka. Přesto však bohatl, zkupoval co se dalo, až si pro něj roku 1674 přišla smrt. 

Majetek si rozdělili dva synové jeho bratra. Vznikla holešovská a kvasicko-napajedelská linie. 

Tyto linie trvaly zhruba sto let po smrti Rottála.  

Po Moravě se ale zvěsti o Rottálech tradovaly dál. Jindřich Spáčil: „Tu pověst o cikánštině 

věštbě mi vyprávěla panímáma Moučková z Kvasic a přidala kus pravdy o staré železné 

truhle. Jediného Rottála z Kvasické větve postihla mrtvice v pouhých 38 letech a jeho synek, 

poslední Rottál, si hrál v kvasickém zámku u železné truhly, která byla rodovou pokladnicí, 

její železné víko najednou povolilo a useklo chlapci hlavu.“1 Tato truhla je dodnes v sakristii 

kvasického kostela a je využívána pro bohoslužebná roucha a jejich uchování, ale je v ní 

ukryta i tato tragédie. 

Architektura 

▪ Umělecké slohy a rekonstrukce 

Dnešní zámek byl od roku 1248 tvrzí. V roce 1514 tvrz však vypálili Husitští bojovníci  

až do základů. A tak byl postavěn vodní hrad chráněný z východní strany řekou z rybníků. 

Poté byl v 80. letech 16. století přestavěn na renesanční zámek s arkádami a věží nad 

průjezdem. Až v 19. století se zámek dočkal další rekonstrukce na klasicistní zámek. Byly 

zasypány vodní příkopy i s rybníky a tuto klasicistní podobu má zámek až dodnes.  

                                                             
 

1 Z časů dávných a nedávných - Jindřich Spáčil | Databáze knih. Knihy | Databáze knih [online]. Copyright © 

2008 [cit. 23.03.2021]. Dostupné z: https://www.databazeknih.cz/knihy/z-casu-davnych-a-nedavnych-341991 
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Obrázek 55 – historická podoba zámku 

Exteriér 

Zámek je dnes čtyřkřídlá dvoupatrová budova s malým vnitřním nádvořím. Vstupní průčelí 

zámku doplňuje také věž s hodinami. Vlevo od zámku se nachází novodobá přístavba  

a napravo se nachází starý mlýn. Před zámkem je také venkovní nádvoří, které tvoří zeleň  

s výsadbou květin. K zámku také přiléhá zámecký park s řadou starých stromů ve stáří 230  

a více let. Nejvíce známí je Kvasický ořešák, který byl v roce 2017 Stromem roku v České 

republice. Ze zadní strany zámku se po celé délce ve druhém patře nachází terasa s výhledem 

do parku. Dále se v okolí zámku a parku volně nacházejí pávi.  

 

Obrázek 56 – Kvasický ořešák 
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Interiér 

Do zámku se vstupuje hlavním vstupem nebo vstupem pro zaměstnance v novodobé 

přístavbě. V novodobé přístavbě se nachází kanceláře, prádelna a kuchyně. Hlavním vstupem 

se dostaneme do přízemí, kde se nachází chodba po obou stranách, které vedou k pokojům  

a rovně se nachází vnitřní nádvoří. Všechna patra mají stejné okruhy. V prvním a druhém 

patře se opět nachází pokoje, velká jídelna, společenská místnost, dvě koupelny a záchody, 

dva výtahy pro zaměstnance a malá kaple. Také se zde nachází staré točité schodiště, které  

se ale nepoužívá.  

 

Obrázek 57 – malá kaple v prvním patře 

Závěr 

Vevnitř v samotném zámku jsem už byla vícekrát díky tomu, že zde pracovala moje 

babička, chodí zde stříhat moje máma a když jsem byla ještě ve školce, vždy jsme na Den 

matek přednášeli básničky na zámku ve společenské místnosti. Teď v zámku pracuje i moje 

teta, díky které jsem se už jako malá dozvěděla právě o pověstech od Jindřicha Spáčila  

z knížky, kterou vlastní. Náš zámek mi přišel velice zajímavý svou minulostí a chtěla jsem  

se s Vámi o tyto informace podělit.  
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Úvod 

Kostel sv. Anny je poměrně mladá stavba, která dnes slouží jako římskokatolický farní 

kostel farnosti Roštín. Byl postaven, protože první kostel se nacházel mezi Roštínem 

a Cetechovicemi, který byl na cesty k denním bohoslužbám nepohodlný. 

Historie 

▪ Založení 

Kostel sv. Anny byla původně dřevěná zvonice, která se roku 1701 přestavěla na zděnou 

zvonici. Kvůli nepohodlnosti cesty ke kostelu sv. Jakuba se přikročilo roku 1777 ke stavbě 

kaple sv. Anny. Tato kaple byla přistavěna ke zvonici, která u ní tvořila věž. Kaple se roku 

1847 zbourala a zůstaly z ní jen staré zdi.  

Základní kámen ke stavbě kostela byl položen 17. srpna 1847. 

▪ Historka o oltářním obrazu 

Obec byla poddaná střílecké vrchnosti, hrabě Kuenburk a zvláště jeho manželka Anna 

nebyli u poddaných v žádné oblibě. Anna nepocházela z šlechtického roku a snad proto, když 

se sňatkem dostala do šlechtického stavu, tolik zpychla. Ona prý řídila celé panství a byla 

hlavní iniciátorkou různých potíží, které měli poddaní na celém stříleckém panství nejenom 

v době roboty, ale při jednání o vyvázání z ní. Střílecká vrchnost byla poslední na celé 

Moravě, když vyvázal poddané z robotních povinností. A největší zásluhu na tom prý měla 

hlavně hraběnka Anna. Ráda se ukazovala a zaslepovala oči lidem drobnými dárky, nejraději 

ale za cizí. Stalo se tak i v tomto případě. Po dostavění kostela pořizovalo se i vnitřní 

vybavení z darů občanů jak se dalo, protože peněz nebylo. Obraz nad hlavní oltář koupila 

ze svých chudých úspor starší neprovdaná domkářka. Paní hraběnka velkomyslně slíbila, že 

na tento obraz koupí rám. Pan farář musel její dar ohlásit z kazatelny a čekalo se na něj kolik 

roků. Konečně byl přivezen ve velké slávě na nastrojeném voze, za ním paní hraběnka 

v kočáře a na chudou domkářku se při tom zapomnělo. Ale tak už to v životě bývalo často 

i po odchodu vrchností.1 

                                                             
 

1 Historka : https://www.rostin.cz/index.php/zivot-v-obci/kronika-obce/kostely 

https://www.rostin.cz/index.php/zivot-v-obci/kronika-obce/kostely
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Architektura 

V roce 1887 se opravovala věž a střecha, přes kterou zatékalo již za hlavní oltář. Téhož 

roku se prováděla i dostavba kostela a ke zvýšení věže. V roce 1970 byla provedena oprava 

fasády, kdy byla provedena výměna střešní krytiny. Také byla sundána báň zakončující věž, 

kvůli 16 průstřelům z druhé světové války. (Prostřelení nebylo způsobeno nahodile, jednak 

proto, že fronta prošla přes Roštín vcelku bez střelby, ale střely byly vedeny zespodu, šest 

z nich proletělo skrz a způsobily otvory v horní části báně.) 

 

Obrázek 58 – kostel 

Exteriér 

Kostel je poměrně mladý, proto je ve velmi dobrém stavu. Nad vchodem se nachází hodiny. V 

zadní části se nachází věž.  Před vchodem stojí kamenný kříž a socha Jana Nepomuckého. 

 

 

Obrázek 59 – socha sv. Jana Nepomuckého 
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Interiér 

 

Obrázek 60 – interiér 

Závěr 

Tento kostel jsem si vybrala, protože jsem v Roštíně vyrůstala. A dnes, když tam jezdím 

k babičce na návštěvu, tak tam rádi chodíváme.  
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