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Putování Českou republikou po (méně) 

známých architektonických památkách 

s 1. skupinou třídy 1. A 

 

Upozornění 

Právě otevíráte dokument, na kterém pracovala třída 1. A. Je tedy jejím majetkem a je 

chráněn autorskými právy. Upozorňujeme, že stahování či kopírování tohoto dokumentu je 

ilegální! 

Přesto doufáme, že se budete dobře bavit, ba dokonce se i něco nového dozvíte. Přejeme Vám 

příjemnou zábavu. 
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Milí čtenáři, 

zdraví vás třída 1. A, dostali jste skvělou možnost prohlédnout si a pročíst si naše slohové 

práce, do kterých jsme vložili všechnu svou dosavadní píli. Na to, že jsme studenti AG již 

skoro rok, tak musíme uznat, že jsme se ve škole moc neohřáli. Jak jistě víte, hlavním 

viníkem je Covid – 19, který nám zkrátil pobyt ve škole pouze na šest týdnů. Přesto ale pevně 

doufáme, že se tento dokument vyrovná pracím studentů prvních ročníků, kteří byli na AG po 

celý školní rok. 

A co si zde můžete přečíst a dozvědět? 

V našem díle se můžete dočíst o zajímavých kulturních památkách v okolí jednotlivých 

studentů z 1. A. Každý ze žáků Vám dá tip na výlet k místu, které si sám zamiloval a má 

k němu nějaký určitý citový nebo osobní vztah. 

Doufáme tedy, že se Vám naše práce budou dobře číst a v případě, že se Vám nějaké místa 

zalíbí, tak se inspirujete a navštívíte je. 

Třída 1. A 
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Úvod 

Jako téma, o kterém jsem se rozhodla psát je mé oblíbené poutní místo Kostel Narození 

Panny Marie ve Štípě. Ze současného 21. století se přesuneme do doby, kdy na Lukovském 

panství vládl rod Šternberků a Nekešů.  

Historie 

• Založení 

Původ rodu Nekešů není známý. Existuje jen několik domněnek, kdy známí historikové 

zjišťovali, odkud pocházel rod Nekešů. Nicméně moderní historiografie se kloní k názoru, že 

rod má svůj původ v Chebsku.  

• Osobnosti  

Poslední dědičkou celého lukovského panství1 byla Lukrecie Nekešová z Landeku, která 

měla zásadní historický vliv na stavbu nového kostela ve Štípě. Lukrecie před svojí smrtí 

poprosila svého manžela, aby ve Štípě vybudoval velký kostel a přenesl do něho sošku Panny 

Marie Štípské ze starého kostelíka a taktéž postavil u nového kostela klášter. Toto všechno se 

mělo stát proto, aby se rozšířila mariánská úcta, skrze niž by lidé znovu nacházeli cestu zpět 

do katolické církve.  

Historie 

• Rekonstrukce 

Jednou z důležitých oprav, které zasáhly štípský kostel byly varhany v roce 2008,  

u kterých se zjistilo, že byly napadeny červotočem. Okamžitě tedy začala kompletní oprava, 

která stála zhruba 1,5 milion korun. 

                                                 
1 Hrad Lukov obývalo jednotlivě několik rodů, které vlastnili nejen hrad, ale i okolí lukovského panství. Též 

se podílely na stavbě Štípského kostela. 
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Fotografie 1 – Štípské varhany 

V roce 2019 započala oprava přilehlých budov, které jsou součástí farnosti. Společně 

s touto rekonstrukcí probíhá nyní i úprava okolí kolem kostela. 

Exteriér 

Z historických pramenů nevíme přesně, co se budovalo a odehrávalo kolem štípského 

kostela. Zcela určitě se stavěly domky pro místní obyvatele. V současné době se okolí Štípy 

zvětšuje a obnovuje. 

 

Fotografie 2 – Poutní chrám Narození Panny Marie 
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Interiér 

Při vstupu do kostela si všimneme schodů vedoucí na kůr, kde se nacházejí varhany. Nad 

samotným kůrem se tyčí věž o třech zvonech, nesoucí svá jména.  

Klenbu stropu zdobí dvě hlavní, honosné malby udělené Panně Marii s obrazy znázorňující 

víru, naději, lásku a nástroje umučení Páně. 

V zadní polovině kostela jsou proti sobě dvě boční kaple, u kterých najdeme oltář a dvě 

dřevěné zpovědnice, nad nimiž jsou sochy kajícníků. 

Po obou stranách kostela jsou vystavěny kaple zasvěcené svatým. 

Střed kostela je tvořen presbytářem oddělený od chrámové lodi kamenným stupněm, kde 

se nachází nový obětní stůl s křížem. Pod obětním stolem je vchod do bývalé hraběcí hrobky 

s deseti tzv. pecemi, které byly určeny k uložení zemřelých členů hraběcí rodiny. 

 

Fotografie 3 – Pohled na interiér kostela 

Na pravé straně od hlavního oltáře je vchod do sakristie odkud se můžeme po dřevěných 

schodech dostat na oratoř, která byla určena pro členy hraběcí rodiny. 

Centrem kostela je hlavní, samostatně zděný, uměle mramorový oltář s milostnou soškou 

Panny Marie Štípské. Gotická socha je symbolem celého štípského kostela, neboť Panna 

Marie je matkou poutníků, kteří jí prosí o uzdravení, a maminky děkují za své děti.  
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Závěr 

Kostel Narození Panny Marie jsem si vybrala ke své slohové práci, neboť je to známé 

poutní místo, hojně navštěvované, spojené s klášterem, kde trávím pobyty u sester 

Karmelitánek. Je to má srdcová záležitost. Místo, kde vím, že nejsem sama, můžu se na Boha 

i na lidi obrátit, svěřit se se svými problémy, bolestmi. Mám to zde hodně ráda a cítím se tu 

dobře a spokojeně. 
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Fotografie 4 – Poutní chrám Narození Panny Marie: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: 

Štípa [online]. c2020 [citováno 6. 04. 2021]. Dostupný z WWW: 
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Úvod 

Kapli svatého Josefa jsem si vybral kvůli tomu, protože je jen pár kroků od mého domu. 

Také i díky tomu, jsem v ní i několikrát ministroval či zvonil na zvony v její zvonici. Na tyto 

její zvony se zvoní každý den 2x klekání, v pátky pak ve tři hodiny odpoledne a také 

o svátcích, hlavně o Velikonocích, než “zvony odletí do Říma” a pak když se “vrátí”. Pro mne 

je vždy zážitek o Velikonocích, když se z věže kostela do města ozývá zvuk hrkače, který 

nahrazuje jasný hlas zvonů a my se se skupinami mužů střídáme v pravidelných časech 

“hrkání”. 

Město Kyjov leží 25 km jihozápadně od Uherského Hradiště v podhůří pohoří Chřiby. 

Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Kaple sv. Josefa se nachází na návrší 

na východním okraji původního města, poblíž kyjovského zámečku (bývalé fary), kde je nyní 

městské vlastivědné muzeum. 

Historie 

• Založení 

Její základy nejsou původní. Na jejím místě totiž stával románský kostel sv. Martina, který 

byl ovšem v roce 1786 přeměněn na vojenské skladiště poté, co byl kvůli Josefínským 

reformám odsvěcen. Pak se stal Farním kostelem kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého 

Cyrila a Metoděje. 

• Zničení  

Kaple vyhořela v letech 1679 a 1683, ale nejznámější případ je z roku 1807. Její zvonice se 

také plamenům neubránila, a tak se pak musela opravovat s ní.  

• Osobnosti 

Zvony, které jsou dnes ve zvonici, odlil zvonař Franz Schilling v německé Apoldě 

v rodinné zvonařské firmě, která vyráběla zvony od roku 1722. 

V našem děkanátu se nyní stará o tuto kapli náš děkan. Jmenuje se Vladimír Mrázek. 

Ovšem na Velikonoce1 (jak jsem již zmiňoval) se o kapli, a hlavně o zvonici, starají 

dobrovolníci. Rozhoduje se hlavně o tom, kdo bude tzv. “Hrkat”. Rozpis služeb dělá můj táta 

                                                 
1 Hrká se vždy od večera “Zeleného čtvrtku” až do obřadů “Bílé soboty” - slavného vzkříšení. 
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a pak informuje i lidi z našeho farního společenství, aby se zapsali. Jakmile jsou služby 

rozdány, tak se začne s “hrkáním” na nástroj, který vzhledem připomíná valchu1. Ten pak 

svým zvukem dává vědět celému Kyjovu kolik je hodin místo zvonů. 

Architektura 

 

Fotografie 4 – Pohled z parku 

• Rekonstrukce 

Když kaple vyhořela v roce1807 tak dal Josef Urban 3000 zlatých na její opravu. A jen 

díky tomuto daru mohla být kaple na svátek sv. Josefa, 19. března 1833, opět vysvěcena na 

kapli sv. Josefa.  

Co se týká její současné zvonice, tak ta byla vystavěna v roce 1692 a ta stojí až do dnes. 

Věž měří 27 metrů a je na ní zvonice, ve které jsou 4 zvony. 

  

                                                 
1 Lidově se jí říká “řehtačka”. 



Stránka 14 z 108 

Exteriér 

Současná kaple sv. Josefa je orientovaná jako podélná jednolodní stavba. Kolem kaple se 

dříve rozprostíral hřbitov (31. 12. 1949 uzavřen), ze kterého se po přestěhování hrobů na nový 

hřbitov při cestě do Kostelce (začalo se zde pohřbívat od 1. 1. 1950) zachovalo pouze šest 

hrobů s pomníky význačných kyjovských rodin. Dnes je kolem kaple park o rozloze asi 0,9 

ha. V roce 2013 byl v parku odhalen pomník padlým ve světových válkách. Vstup do kaple je 

pod zvonicí.  

Nad vchodem do kaple je vytesán nápis z roku 1692 s textem:  

1692 CHRAM PANE PRZYSTAVEN ZA REGIROWANI CISARZE RZIMSKIHO 

LEOPOLDA I - PODKOMORZIHO PANA IANA MAX KOBILKY Z KOBILIHO NAKLADEM 

OBECNIM. MAGISTRAT BIL PRIM CI M BERAVNSKY - I PODIVINSKI - M PIWODA – 

I LVROWSKI - M STILER - I MVCHNICKY - W BOVCHAL - M FIALA - W SKRLA – 

N ZDIANSKY - MAHEIN - I BARTELOT - RICH M - DA- PO. 

 

 

Fotografie 5 – Pohled na nápis nad vchodem 
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Interiér 

Interiér kaple je přibližně čtvercového půdorysu, apsida nepatrně odsazena. Uvnitř 

nalezneme jen zbytky výzdoby z počátku 19 století: oltář ze zrušené kaple sv. Dominika 

z nynější základní umělecké školy, obraz Panny Marie a několik dřevořezeb znázorňujících 

svaté. V podlaze kaple je kamenná deska s nápisem Dům věčnosti vzácného magistrátu 

a faráře, která kryje vstup do hrobky. U dřevěného schodiště v prvním patře věže je pamětní 

deska s českoněmeckým textem, připomínající návštěvu olomouckého arcibiskupa Bedřicha 

z Fürstenberku 24. září 1862. Zajímavostí je také vyznačení původní stavby na podlaze 

nynější kaple. 

 

Fotografie 6 – Pohled na boční oltář 

Roku 1969 byly za faráře Josefa Moštěka do věže pořízeny tři nové zvony a 24. května 

1970 byly vysvěceny. Největší zvon o váze 11 q a průměru 122 cm je zasvěcen sv. Cyrilu 

a Metoději a naladěn je na tón E11. Zvon sv. Václava váží 4,5 q a s průměrem 90 cm je 

naladěn na tón A1. Poslední zvon Panny Marie váží 2,5 q, průměr má 75 cm a naladěn je na 

tón C2. O patro výše je umístěn umíráček zasvěcený sv. Martinovi a sv. Mikuláši o váze 70 

kg odlitý roku 1817 v Brně. 

                                                 
1 Zvon sv. Cyrila a sv. Metoděje (ten největší) je až úplně na pravé straně. 
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Fotografie 7 – Zvony ve zvonici 

Závěr 

V závěru bych jen rád řekl, že jsem si tvoření tohoto referátu moc užil. Doufám také, že 

jsem někoho ponaučil, a dokonce i někoho navnadil na návštěvu mého rodného městečka1. 

 

Fotografie 8 – Pohled od zámečku 

  

                                                 
1 Zámeček je na tomto obrázku na pravé straně (hned za lípou). 
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Úvod 

Katedrála svatého Petra a Pavla je jednou z nejnavštěvovanějších pamětihodností města 

Brna nacházející se na návrší zvaném Petrov. Jak již z názvu plyne, původně byla zasvěcena 

svatému Petrovi. Poté před rokem 1378 bylo zasvěcení přiděleno i svatému Pavlovi. Před 

svou existencí podle pověsti zde však působil pohanský chrám. Tato římskokatolická 

dominantní stavba je také vyobrazena na české minci, tj. na desetikoruně. 

 

Fotografie 9 – Katedrála vyobrazená na desetikoruně 

Historie 

• Počátky 

Výstavba původního hradu s románskou kaplí se protahuje až do 11. - 12. století, na jejíž 

založení se podílel český kníže Konrád II. Ota1. Během dalších staletí a významných událostí 

nadále nabývá známosti, cennosti a velikosti. Mezi důležité okamžiky patří rok 1296, kdy se 

stává sídlem kolegiátní kapituly2, nebo také rok 1777, kdy papež Pius VI.3 zde založil 

biskupství4 brněnské a následně byl kostel prohlášen za katedrálu5. V 20. století jsou 

v podzemí kostela nalezeny novogotická krypta6, které jsou dnes zpřístupněna i pro 

návštěvníky. Především se tu pořádají výstavy, duchovní přednášky a koncerty. Vedle krypty 

je také k dispozici Klenotnice katedrály, v níž jsou k spatření klenoty7 jako bohoslužebné 

textilie, monstrance8, kalichy9 atd. 

                                                 
1 Konrád II. Ota pocházel z rodu Přemyslovců. Ve 12. století byl také jmenován markrabětem moravským. 
2 Kolegiátní kapitulu lze definovat jako uskupení kněží. Jejich povinností byla vždy realizace společných 

modliteb a bohoslužeb a pomoc biskupovi ve správě celého biskupství. 
3 Pius VI. byl kněz a později též biskup původem z Itálie.  
4 Biskupství chápeme jako správní území církve. 
5 Katedrála je hlavní gotický chrám v biskupství. 
6 Krypta je podzemní prostor, ve kterém se nejčastěji nacházejí historické pozůstatky (např. hrobky). 
7 Klenoty jsou symbolické předměty, které byly běžně využívány například ke korunovaci panovníka.  
8 Monstrance je ozdobná schránka sloužící k výstavě a uctívání. 
9 Kalich (související s náboženstvím) je nádoba, jež se využívá při bohoslužbě, v níž se proměňuje víno. 
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Architektura 

Již tehdy křesťanská stavba musela v průběhu svého vývoje podstoupit mnoho 

rekonstrukcí a změn, na nichž se podílely typické architektonické prvky z různých 

uměleckých slohů. 

• Přestavba ve 13. století 

V tomto období dochází k rozšíření kaple v gotickém stylu. Stalo se tak z důvodu vzrůstu 

obyvatelstva ještě před zřízením kapituly. Jako charakteristický slohový prvek se aplikovala 

klenba1, kterou lze zpozorovat i v dnešní podobě interiéru. Během třicetileté války však 

přestavbu zpustošil lokální požár včetně celého Brna. 

• Přestavby během 15. – 17. století 

Další v pořadí rekonstrukce proběhly v průběhu husitských nepokojů a oblehání města 

Švédy na jaře roku 1645, kdy se Brno stěží dokázalo ubránit. V těchto časových rozmezích se 

konečně setkáváme s barokem. Změnou si prošly především boční oltáře, odstraněním 

některých prvků z gotiky a nahrazením je za barokní.  

• Přestavby během 18. – 19. století 

Při jedné z posledních úprav katedrály nesmí chybět novogotika. Zdejším dvojvěžím 

a presbytářem2 kaple Panny Marie, navržené architekty Augustem Kirstenem3 a Augustem 

Prokopem4, získala stavba opět své nové já. Ne vše ale bylo změněno. Z návrhu přeměny byly 

ponechány i díla z doby baroka. 

 

Fotografie 10 – Pohled na klenbu v interiéru katedrály 

                                                 
1 Klenba jako taková se v gotice využívala jako podpůrná funkce na stropech. 
2 Presbytář si můžeme představit jako určitý prostor nacházející se například okolo hlavní oltáře. 
3 August Kirsten byl rakouský architekt. V roce 1901 byl jeho návrh vybrán kapitulou na rekonstrukci 

katedrály. 
4 August Prokop byl rakouský architekt. Jeho dílem byla předně hlavní oltář katedrály. 
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Exteriér 

 Na první pohled si nelze nevšimnout dvou výrazných věží vysokých až 81 m. Nabízí 

zvláště okouzlující výhled na celé město nebo k daleké Pálavě. Avšak podívaná z blízka se 

nám pochlubí svými náhrobními desky biskupů, které byly vytesány na samotný plášť stavby. 

Dříve totiž toto teritorium sloužilo jako hřbitov pro český věřící národ. Ještě před samotným 

vstupem do katedrály lze přímo nad portálem spatřit citát z Matoušova evangelia.1 Mezi 

hlavním a bočním vchodem byla zřízena vnější Kapistránova kazatelna2, jež slouží jako 

vzpomínka na mnicha Jana Kapistránského3. Překvapivě v ní ale nikdy nekázal. 

Zachovalost katedrály se stále drží na dobré úrovni. To vše ale zařídili pečliví dělníci již ve 

středověku. Dnes ty nejstarší pozůstatky můžeme prozkoumat také v diecézním4 muzeu 

v Brně. 

 

Fotografie 11 – Pohled na katedrálu ze Staré radnice 

                                                 
1 Matoušovo evangelium lze najít v Novém zákoně, tedy v druhé části křesťanské Bible. 
2 Kazatelnu definujeme jako místo, kde kněz přednáší svá kázání. 
3 Jan Kapistrán byl italským kazatelem a misionářem. U nás však kázal na Moravě po smrti J. Husa, tj. rok 

1451.  
4 Diecézi lze chápat jako území spravované biskupem. 
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Fotografie 12 – Kapistránova kazatelna 

Interiér 

Nynější vzhled interiéru se jeví obzvláště díky změnám v barokních dobách. Mnoho 

umělců té doby měli tu čest a poskytli ji čerstvý nádech o stupeň výše. Z největší části 

sochařské výzdoby se podílel převážně Ondřej Schweigl1, jenž navrhl nejen celý interiér, ale 

i poupravil boční oltáře včetně té hlavní, Mariánskou kapli skříňovým svatostánkem2 a také 

nechal postavit sousoší Piety3, kterou později upravuje sochař Josef Alois Břenek v 19. století. 

Musíme též podotknout Schweiglovu pravou ruku J. A. Nesmanna, který byl dlouhodobým 

a trpělivým spolupracovníkem Ondřeje. V polovině 20. století tu též zanechal své dílo sochař 

Jiří Marek s názvem Křížová cesta4. 

O část vizuální a stavební se postarali architekti Mořic Grimm5 a František Klíčník6. 

Interesantní jsou například kostelní lavice a zpovědnice z 18. století, nebo také kaple 

Zvěstování Páně, která se vyznačuje svým renesančním půvabem. V 21. století jako 

naposledy byla zřízena adorační kaple7 Těla Kristova. 

                                                 
1 Ondřej Schweigl se vyznamenal hlavně jako sochař, jehož díla se vyskytují po téměř celé Moravě i Slezsku. 
2 Svatostánek je primárně určen k odkládání nádob potřebných k bohoslužbě. 
3 Pieta zobrazuje truchlící Pannu Marii s tělem Ježíše Krista na klíně. 
4 Křížová cesta jako taková souvisí s ukřižováním Ježíše Krista. 
5 Mořic Grimm byl architektem a zednickým mistrem německého původu. Podílel se též na stavbě 

brněnského hradu Špilberku. 
6 František Klíčník byl moravským architektem a významným stavitelem v období třicetileté války. 
7 Adorační kaple je místnost, kde se věřící klaní a uctívají Ježíše Krista. 
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Fotografie 13 – Interiér katedrály 

Zajímavosti 

Ne nadarmo se říká jedné z věží katedrály „propitá”. Je známo mnoho verzí této pověsti, 

avšak nejvíce rozšířená je jen jedna. 

„Existuje několik verzí tady tohoto příběhu. Jedna z nich asi taková nejčastěji zmiňovaná 

vlastně říká, že ti dělníci na to dokončení té věže ty peníze vlastně propili, ale ono to ve 

skutečnosti bylo tak, že ten problém těch gotických kostelů a katedrál, že bylo opravdu velmi 

těžké, finančně náročné tady tyto kostely dokončit.“ (uvedl průvodce Václav Lunga 

o Katedrále svatého Petra a Pavla, v pořadu Toulavá kamera v České televizi v r. 2014) 

Přece však ta nejběžněji zmiňovaná a oblíbená pověst je o kapku zajímavější. 

Jen ti pozornější návštěvníci si mohou všimnout, že se hlasy zvonů ozývají v 11 hodin. 

Stalo se tak poprvé při bojích se Švédy. V jedné místní hospůdce oznámil své vojenské síle 

generál Lennart Torstenson1, že pokud nezvítězí nad městem, ukončí boj v momentě, kdy 

zvony odbijí poledne. Místní šenkýř2 jeho slova vyslyšel a tiše je tak oznámil statečným 

Brňanům. Jejich velitel Louis Radouit de Souches3 neváhal a zvolil chytrou taktiku – nechal 

                                                 
1 Lennart Torstenson byl v prvé řadě švédský voják a politik, poté se stal generálem při příležitosti oblehání 

Brna. 
2 Šenkýře lze definovat jako hospodského v hospodě. 
3 Louis Radouit de Souches byl původem Francouz. Působil jako voják a později také jako jeden 

z nejzdatnějších velitelů během třicetileté války. 
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zvonit poledne o hodinu dříve. Při poslední bitvě se tak uskutečnilo, protivníci se vzdali 

a odtáhli zpět na sever. 

O tom, zda se tak doopravdy stalo, můžeme nadále spekulovat. Tyto příběhy již však léta 

obohacují historii památky a také oslňují nejen turisty, ale i milovníky umění. 

Závěr 

Tato unikátní kulturní památka je pro mě velmi osobní a srdcová záležitost. Při občasné 

návštěvě Brna ji vždy ráda navštívím a zavzpomínám na své bezstarostné dětství a předškolní 

věk. Zdánlivě nejsem jediná, kdo se jí kochá. Tisíce turistů denně si nenechají ujít procházku 

na Petrově, nikoliv také bez pořízení jediné fotografie. Působí na mě jako jakési místo, kde 

na chvíli zapomenu na veškeré starosti a nechávám se unášet její jedinečnou krásou 

a atmosférou. 
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Úvod 

V této práci popisuji kostel sv. Jana Křtitele v Tatenici, středně velké obci v okrese Ústí 

nad Orlicí v Pardubickém kraji. Pokud bychom se zaměřili na členění podle církevní provincie, 

tak musíme Tatenici uvést jako farnost děkanátu Zábřeh, olomoucké arcidiecéze. Obec Tatenice 

tak podle státní správy leží v Čechách a podle církevní správy na Moravě. Další zvláštností této 

obce je její název, který je v jednotném čísle, tj. ta Tatenice. Kostel sv. Jana Křtitele je obklopen 

hřbitovem, na kterém se také nachází hřbitovní kaple Panny Marie Ochranitelky. 

 

Fotografie 14 – Hlavní vchod na hřbitov 

 

Fotografie 15 – Pohled na kostel 
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Historie 

• Počátky 

Na místě, kde je dnes postaven kostel sv. Jana Křtitele, stál před lety dřevěný kostel. Bohužel 

shořel a opravy se nedočkal. Poté tedy v letech 1716–1723 se nechal postavit z farního 

a obecního jmění zděný kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Kostel byl bohatě vymalován, 

a v roce 1804 byl konsekrován1 olomouckým sufragánem Aloisem hrabětem Kolovratem. Byl 

nově pokryt břidlicí, a jeho věž bílým plechem. Okolo kostela se postavil hřbitov. Kostel má 

také vysokou věž, která dosahuje až 50 metrů. Jsou v ní umístěny dva zvony, jeden menší slouží 

jako umíráček, a druhý větší k odbíjení hodin. V kostele jsou varhany, které jako jedny z mála, 

mají za sebou obrovskou malbu varhan.  

 

Fotografie 16 – Pohled na kúr s varhany 

• Osobnosti 

Působil zde Josef Hrdlička, současný pomocný biskup, který zde hrál na varhany a vyučoval 

náboženství. Mezi poslední tři faráře patří P. Josef Pátek, po něm zde sloužil otec P. František 

Lizna. A již 18 let zde slouží P. Jaroušek Přibyl. Zde chci uvést krátkou vzpomínku 

na P. Františka Líznu, který zemřel 4. března 2021 a je nositelem několika ocenění, např. Ceny 

Paměti národa.  

                                                 
1 Byl ustanoven jako kostel, aby se v něm mohly sloužit mše. Zasvěcen byl až později. 
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Architektura 

Podle památkářů je kostel sv. Jana Křtitele svou bohatou malbou a výzdobou nejvzácnější 

vesnický kostel na Ústeckoorlicku. „Z venku opadající omítka, zevnitř skvost“ sděluje místní 

pan farář (osobní sdělení 15. března 2021). 

• Hlavní oltář 

Nad hlavním oltářem je obraz sv. Jana Křtitele. Jan Křtitel je na něm zobrazen jako dospělý 

muž oděn v červeném rouchu, symbolizující jeho mučednickou smrt, držící misku vody, 

symbol křtu a obklopen anděly. 

• Fresky 

Po celém stropě a po velké části zdí jsou namalované překrásné fresky, vyobrazující život 

sv. Jana Křtitele, a dalších svatých. 

• Sochy 

Po stranách jsou dvě sochy sv. Petra a sv. Pavla. Domněnkou pana faráře je, že když farnost 

Hoštejn, ve které jsou sv. Petr a sv. Pavel patrony, spadala pod farnost Tatenici, tak si je tam 

nechali vyrobit. Dřevěné sochy, pokryty plátky zlata, tvoří velkou část kostelní výzdoby. 

V kostelní lodi jsou dva boční oltáře. V prvním oltáři je socha sv. Jana Nepomuckého 

a ve druhém oltáři je vzácné znázornění snímání Kristova těla z kříže. Tento oltář byl místním 

umělcem vyřezán podle obrazu známého vlámského malíře Van Dycka.   

• Opravy 

V roce 1901 byla velká rekonstrukce soch a fresek. Od 90 let minulého století probíhá 

postupná rekonstrukce vnitřního vybavení kostela. Touto rekonstrukcí již prošly oba boční 

oltáře, hlavní oltář, kalvárie a křtitelnice. V roce 2007 orkán Kyrill strhl část střechy u věže 

a trámy byly vytrženy, shozeny na hřbitov, a dokonce některé uvízly ve střeše blízké školy. 

O rok a půl později další vichřice vzala kus střechy na druhé straně. Proto se v krátké době 

za sebou pořádaly sbírky na opravu střechy. 
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Akce farnosti 

• Tříkrálová sbírka  

Farnost Tatenice každý rok pořádá několik akcí. Jako vůbec první v novém roce je tříkrálová 

sbírka, organizovaná místní charitou. Dobrovolníci, což jsou hlavně děti, s dospělým vedoucím 

skupinky, si rozdělí určitou část Tatenice, a chodí od domu k domu jako tři králové. Výtěžek 

sbírky se pohybuje kolem 22 tisíc. V obci máme také jednu netypickou kolednickou skupinku, 

která je tvořena dospělými muži v čele s místním farářem. 

• Maškarní bál a Farní den 

Další akcí je maškarní bál pro dospělé, který bývá velmi oblíbený. O půlnoci se vyhlašuje 

nejlepší maska. Na konci srpna, kdy má pan farář narozeniny, se pořádá farní den. Každý rok 

začíná mší svatou a potom se všichni přesuneme na farní dvůr a zahradu, kde jsou připraveny 

různé hry pro děti, hodně jídla a na konci dne je vždycky překrásný ohňostroj, který pan farář 

připravuje. 

• Adventní koncert  

Jednou z posledních akcí v roce je adventní koncert. V kostele vystupuje dechový orchestr 

ze Zábřehu. Každoročně se zde schází kolem 300 lidí a na konci koncertu vystupují dětí z místní 

školy společně s dechovým orchestrem.  

• Specifikum akcí v roce 2020 a 2021 

Bohužel v dobách coronaviru, se většina akcí ruší. Doufáme, že farní den se na konci srpna 

uskuteční. Bohoslužby nejsou moc omezené, protože kostel je velký s počtem až 500 míst 

k sezení, a povolených 10% účastníků je obvyklá účast i v necoronavirové době.  
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Závěr 

Tento kostel, jsem si vybrala, protože je velmi citově spjat s mým životem. Byla jsem v něm 

pokřtěna, měla jsem v něm první svaté přijímání, a chtěla bych být zde i biřmovaná. Chodím 

do něho od malička. S panem farářem se naše rodina zná velmi dobře, jsme přátelé a máme 

hodně společných zážitků. Pan farář byl tak laskav a věnoval mi čas na prohlídku a vyprávění 

o kostele pro tuto slohovou práci. Jsem ráda, že žiji v obci, ve které máme tento vzácný kostel. 

 

Fotografie 17 – Pohled na kostel z fary 
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Zdroje 

Zdroj 19: Pamětní kniha farnosti Tatenice. Získáno 11. března 2021 z Historie - ŘKF 

Tatenice (farnost-tatenice.cz)  

Zdroj 20: Přibyl Jaroslav, osobní sdělení z 15. března 2021. 

Fotografie 14 – Hlavní vchod na hřbitov: Horáková Eva Marie, 27.března 2021 v Tatenici. 

Fotografie 15 – Pohled na kostel: Tatenice. Soupis památek [online]. 2010, 2010 [cit. 2021-

5-15]. Dostupné z: http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/tatenice/tatenice.htm 

Fotografie 16 – Pohled na kúr s varhany: Slepé mapy ČR. Metodický portál [online]. 2011 

[cit. 2021-5-15]. Dostupné z: 

https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Mapy/Mapa_%C4%8CR/Slep%C3%A9_mapy_%C4%8CR 

  

https://www.farnost-tatenice.cz/historie
https://www.farnost-tatenice.cz/historie
http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/tatenice/tatenice.htm
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Mapy/Mapa_%C4%8CR/Slep%C3%A9_mapy_%C4%8CR
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Úvod 

Kostel sv. Anny, který v této páci popisuji, se nachází ve Lhotě. To je vesnice, která má 

přibližně 890 obyvatel a rozprostírá se 7 km jihozápadně od města Zlín. Nachází se ve 

výběžcích Vizovických vrchů v nadmořské výšce 340m. První doložená zmínka o ní pochází 

z roku 1362 a týká se placení mostného královskému městu Hradišti. Nejstarší doložení 

majitelé jsou Vladykové ze Šanova. Obec prostřídala mnoho názvů, např. Velká Lhota, Lhota 

u Malenovic, Gottwaldova Lhota… Kostel sv. Anny se tyčí přibližně uprostřed vesnice 

u křižovatky. 

 

 

  

Fotografie 18 – Pohled na kostel 
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Historie 

• Před stavbou kostela 

Lhota dlouhá staletí patřila pod vedlejší farnost Malenovice. Ve Lhotě nestála ani kaple, 

natož kostel, jedinou drobnou náboženskou stavbou byla Boží muka. K této Boží muce vedly 

pohřební průvody. Lidé se u ní pomodlili a následně nesli na nosítkách nebo vezli mrtvé tělo 

nebožtíka až do Malenovic, protože ve Lhotě ještě neměli vlastní hřbitov. Tato Boží muka 

stojí ve Lhotě dodnes, ale byla samozřejmě několikrát opravena. Mše svaté se konaly pouze 

v Malenovicích, kam museli lhotští farníci docházet pěšky. O postavení kaple či kostela se 

začalo uvažovat po roku 1869. Jedním z argumentů bylo i to, že cesta do Malenovic na mši 

trvala „pět čtvrtí hodiny.“ Hlavním důvodem bylo ale něco jiného, tohoto roku totiž vypukl 

velký požár, který zničil dvě třetiny obce. Ta se tehdy jmenovala Velká Lhota. Občané si po 

tomto požáru dali cíl postavit kapli na památku tohoto neštěstí. Později plán ještě zveličili 

a začala se plánovat stavba kostela.  A jelikož požár vypukl v den sv. Anny, dohodli se 

občané, že patronem může být jedině sv. Anna.  Začaly se vybírat peníze z různých koutů 

Moravy a údajně i Česka, až se roku 1884 zakoupil čtvrtlán (pozemek).1  

 

                                                 
1 Seznam všech dárců se dnes dá vyhledat, je velmi podrobný a jsou v něm uvedeni opravdu všichni dárci. 

Například je zde uvedena paní, která na stavbu kostela přispěla částkou pouhých 50 haléřů. 

Fotografie 19 – Boží muka 
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• Samotná stavba kostela 

V roce 1890 začala stavba kostela, stavbu tehdy řídil P. Jakub Slavík, děkan 

v Malenovicích. Občané ze Lhoty ochotně pomáhali, kde bylo potřeba. Údajně koňskými 

potahy dopravovali materiál a pomáhali zadarmo i dalšími pracemi. I díky jejich pomoci se 

stavba dokončila roku 1900. Pro Lhotské obyvatele to byla velká událost. Následně 

20. listopadu roku 1910 farní kostel posvětil P. Dr. Antonín Cyril Stojan, arcibiskup 

olomoucký. Zasvěcení kostela proběhlo kolem svátku sv. Kateřiny, a proto se do dnešní doby 

ve Lhotě slaví Kateřinské hody. Toho roku byla také ve Lhotě zřízena fara a obecní hřbitov.  

Pouť tamější obyvatelé slavili a dodnes slaví 26. července. Kostel se stal hlavní stavbou 

Lhoty, stále je připomínkou velkého požáru, ale i práce všech občanů, kteří velmi přispěli 

tomu, že zde dnes může tento kostel stát. 

• Rekonstrukce 

Jednou z prvních úprav kostela bylo vykácení stromů vedle kostela, tím se stavba zcela 

odkryla, a i dnes už se v jejím okolí nacházejí jen drobné keříky a malé stromy. Dále proběhlo 

obehnání stavby kamennou zídkou a vydláždění chodníku roku 1930. Toho roku se také 

prostor před kostelem vyzdobil sochami, které zde stojí dodnes. Hlavní sochou je Jan 

Nepomucký.  Roku 1960 byla z boku kostela vystavěna skalka s křížem a za kostelem byl 

umístěn model sv. Hostýna. Dnes je tento model přesunut na farní dvůr. Samotný kostel se 

mnohokrát restauroval, a to hlavně jeho střecha a fasáda. V listopadu roku 2020 proběhla 

zatím poslední úprava, a to zmíněných soch před kostelem. Tato restaurace údajně stála kolem 

103 000 Kč. 
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Exteriér 

Co se týče vnějšího vzhledu kostela, tak byla tato stavba dříve tmavě šedá s červenou 

střechou, ale následně se vizáž kostela významně změnila. Nyní je fasáda kostela bílo–žlutá 

a střecha černá. Jak už bylo zmíněno výše, na boku kostela se nachází skalka a v jejím středu 

je dnes socha Panny Marie Lurdské. Na opačné straně od skalky visí nový misijní kříž, 

připomínající tři misie, které v naší farnosti proběhly.  

 

  

Fotografie 20 – Socha sv. Jana 

Nepomuckého 

Fotografie 21 – Přímý pohled na kostel 
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Interiér 

Vevnitř kostela stojí za zmínku spoustu zajímavých věcí. Dominantou interiéru je jistě 

oltář. V kostele stojí dva. Oltář sv. Josefa, nacházející se v presbytáři a vedlejší oltář Panny 

Marie v zadní části kostela. Dříve kněz sloužil mši u oltáře zády k lidem, což se ale po 

2. vatikánském koncilu změnilo a od té doby až dodnes je kněz natočen směrem k farníkům. 

Poslední změna ohledně oltářů proběhla roku 1992, kdy byl v kostele trvale umístěn kamenný 

oltář, jenž se zde nachází i dnes. Kdybyste v kostele vzhlédli vzhůru, spatříte nástěnné malby, 

které zde byly vytvořeny v roce 1956 panem Vojtáškem. Ten vytvořil svými tahy tři andílky, 

obraz „Poslední večeře Páně“ a „Ježíš, přítel dítek.“ Tři andílky již ale v kostele neuvidíte, 

jelikož byli zamalováni při poslední výmalbě kostela. Místo toho ale můžete zaregistrovat 

spoustu soch. Dvě hlavní jsou umístěny v presbytáři a je to Bolestná Panna Marie a na druhé 

straně Pán Ježíš. Dále za povšimnutí stojí mozaikami vyzdobená okna, která vyobrazují 

světce. Roku 1958 to byli sv. Terezička, sv. Alois, sv. Václav a o rok později přibyl 

sv. Vojtěch, sv. Hedvika a sv. Rodina. A hlavní kulaté okno v presbytáři je vyzdobeno vitráží 

s motivem Archanděla Michaela. Další důležitou výbavou kostela jsou varhany.  Jako první 

bylo v nově dostavěném kostele umístěno pouze harmonium, avšak roku 1989 se farníci ze 

Lhoty dočkali dokonce elektrických varhan, které se zakoupily z daru Společenství Živého 

růžence. A jako poslední za zmínku jistě stojí kostelní zvony, na které jsou naši farníci zvlášť 

pyšní. Ve lhotském kostele se nacházely zvony se třemi jmény: sv. Anna, Panna Maria 

a archanděl Michael. Zvony Panna Maria a sv. Anna byly během dvou světových válek 

dvakrát zabaveny, ale nakonec se zvony doobjednaly a všechny tři, včetně archanděla 

Michaela visí v kostelní věži. Interiér lhotského kostela je velmi bohatý a zajímavý 

a doporučuji se na něj podívat na vlastní oči.  

  



Stránka 39 z 108 

Závěr 

• Obecně 

Jsem velmi ráda, že jsem zde mohla popsat náš kostel. Má velmi zajímavou minulost a je 

moc krásný zvenku i zevnitř. Určitě vám ho doporučuju navštívit, a to se dá nejlépe, když se 

koná akce s názvem Noc kostelů. V tuto dobu je kostel speciálně otevřený pro zvídavé lidi, 

které daný kostel zajímá. Myslím si, že by se vám náš kostel líbil. Jsem za něj nesmírně ráda. 

• Proč jsem si kostel vybrala? 

Náš lhotský kostel jsem si vybrala, protože k němu mám velmi blízký vztah, já i celá má 

v Boha věřící rodina ho navštěvujeme každou neděli již od dětství. Ve farnosti se zapojujeme 

do různých aktivit, jako např. schola, čtení písma svatého, májové pobožnosti… Má babička 

zde vede Společenství Živého růženec a dědeček zde dřív vypomáhal, když se dělala nová 

výmalba a také, když se restaurovala stará fasáda a hodně se o to prosadil, jelikož byl tou 

dobou starosta obce. Také jsem zjistila od mé babičky, že její maminka věnovala do kostela 

jisté skleněné lampy/svícny, což mě velmi zaujalo. Tento kostel je taková moje „srdcovka.“ 

Mám k němu silný vztah a určitě ještě budu mít. Jsem ráda, že jsem se díky této práci o něm 

mohla dozvědět víc informací. 

Zdroje 

Zdroj 21: Brožurka Kostel sv. Anny ve Lhotě 1910-2010 [cit. 02.04.2021] 

Velčovská, M. (2010). Kostel sv. Anny ve Lhotě 1910-2020. Lhota: Farnost Lhota. 

Zdroj 22 : Publikace Kostely na Slovácku, 1. díl 

Stoklasa, R. (2006). Kostely na Slovácku, 1. díl. Rožnov pod Radhoštěm: public ART. 

Fotografie 18 – Pohled na kostel: Pohled na kostel: [online]. Copyright © [cit. 02.04.2021]. 

Dostupné z: https://www.turistika.cz/mista/lhota-kostel-sv-anny/detail 

Fotografie 19 – Boží muka: [online]. Copyright © [cit. 02.04. 2021]. Dostupné z: 

https://www.obeckostelany.cz/turistika-cz?id=90483&action=detail 
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Úvod 

Téma práce jsem si vybral, protože k danému objektu mám blízký citový vztah. Již dlouho 

jsem se chtěl o historii toho místa dozvědět víc. Když se mi teď naskytla příležitost, rád jsem 

ji využil. Díky skutečnosti, že jej navštěvuji od svého raného dětství, jsem znal spoustu 

potencionálních zdrojů informací a také jsem dost čerpal z osobních zážitků. Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie se nachází v centru Kroměříže na Riegrově náměstí. 

Umístění 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v historickém centru města na dnešním 

Riegrově náměstí. Je orientován přibližně východním směrem. Okolo kostela se rozkládal 

hřbitov, který byl roku 1788 zrušen. Kosti byly uloženy na vzniklé balustrádě. 

Historie 

• Založení 

Na místě dnešního kostela stávala pravděpodobně románská kaple, o které ovšem 

neexistují žádné další informace; nevíme ani, komu byla zasvěcena. Ve druhé čtvrtině 

13. století1 nechal Bruno ze Schaenburku postavit na místě románské kaple nový gotický 

kostel, zasvěcený Panně Marii. Okolo roku 1500 byla u kostela postavena hřbitovní kaple, 

z níž později vznikl literátský kostelík svatého Michala.   

• Zničení 

26. června 1643 dobyli Kroměříž Švédové a Kostel Panny Marie byl vyrabována následně 

zapálen. Totéž se stalo i s kostelem svatého Michala2 a farními budovami, kde shořela většina 

matrik a jiných dokumentů. Město se jen těžko vzpamatovávalo, proto i první opravy začali 

až roku 1651. Nejnutnější bylo dokončeno roku 1675 usazením makovice na střechu 

s pamětními listy na věž kostela. Kostel dál chátral. 

                                                 
1Pravděpodobně v letech 1232-1240. 
2 Jeho oprava začala po více než šedesáti letech. Roku 1785 byl kostel odsvěcen, uzavřen, později zrušen. 
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• Nový kostel 

29. července 1675 položil kardinál Wolfgang Hanibal Schrettenbach základní kámen 

nového kostela. Architektem se stal Ignác Cyrani z Bolleshausu1. Ten do stavby zahrnul 

i části starého kostela,2které jsou dodnes dobře patrné. Město přispělo stavbě darem několika 

tisíc cihel a také odsuzovalo k nuceným pracím na kostele. 

Architektura 

 

 

Interiér 

Chrámový jednolodní prostor je rozčleněn čtyřmi klenbami; poslední, odsazena dvěma 

sloupy, je presbytářem3  

                                                 
1 Tento architekt se navrhl i baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně či kostel svatého Jana 

Křtitele v Kroměříži. 
2 Nejpatrnější prvky lze spatřit v přízemí věže. 
3 Presbytář = kněžiště. 

Fotografie 22 – Půdorys kostela v současné podobě 
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• Lurdská kaple 

Kaple je pojmenována podle sochy Panny Marie Lurdské z Katarského mramoru, která je 

umístěna v jeskyňce z přírodního kamene. Dominantou kaple je Oltář čtrnácti božích 

pomocníků (viz níže). Po levé straně oltáře se nachází vzácná barokní křtitelnice. Je vyrobena 

z cetechovického žlutavého mramoru a zaklopená dřevěným víkem ve tvaru lastury; v dnešní 

době se nepoužívá. Nad křtitelnicí je ve výklenku umístěno sousoší křtu Kristova. Sousoší 

pochází ze třetí čtvrtiny 18. století; autor neznámý. 

• Bolestná kaple 

Kapli zdobí Sousoší Kalvárie v životní velikosti. Tento prvek vytvořil neznámý 

mnichovský, či tyrolský umělec kolem roku 1898. Dále je v kapli i socha svaté Anežky 

České, která je oblečena v oděvu karmelitánek, ačkoliv patřila do řádu klarisek. Tato socha 

pochází z devatenáctého století. 

• Oltáře 

Hlavní oltář 

Vznikl roku 1760 a vytvořil jej sochař Franz Kohl. Je tvořen dvěma částmi – mohutným 

retabulem1 a tabernákulem2. 

Jádrem retabula je oltářní obraz, který zobrazuje Nanebevzetí Panny Marie.3 Obraz je po 

stranách lemovaný sloupy, nesoucí římsu, na níž sedí postavy Boha a Ježíše. Nad nimi 

se nachází okno, které je pojato jako průhled do nebeské blaženosti. Nad oknem u samotné 

klenby je umístěna holubice, symbolizující Ducha svatého. Celé retabulum je doplněno 

sochami mnoha sochami.  

Samotné tabernákulum je zděné, na přední straně zdobený reliéfem znázorňující ukládání 

Kristova těla do hrobu. Komora svatostánku je z pozlaceného dřeva vybavena otočným 

systémem. Po stranách svatostánku jsou čtyři andělé. Nad svatostánkem se nachází obraz 

Panny Marie s růžemi v klíně. Obraz je datován do roku 1832; autor neznámý.  

                                                 
1 Retabulum je často štuková či vyřezávaná výzdoba zadní části lodi. Často doplněna sochami. 
2 Tabernákulum (též tabernákl), česky svatostánek, je prostor pro uložení proměněných hostií. 

3 Autorem obrazu je pravděpodobně brněnský freskař Jan Jiří Etgens. Vznik obrazu se datuje do poloviny 

18. Století. 
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Oltář čtrnácti Božích pomocníků 

Oltář je dominantou Lurdské kaple. Jedná se o ojedinělou řezbářskou práci z období mezi 

lety 1715-1720. Autor není jednoznačně určen. Pravděpodobně jej vyřezal David Zurn 

z Olomouce, ale možný autor je i Lorenc Štadler či František Hirnle1. 

Oltář má podobu velkého stromu s květy, které znázorňují busty světců. Uprostřed oltáře 

se nachází obraz Panny Marie, o kterém pověst praví, že jako jediný přečkal Švédské 

rabování a následný požár bez sebemenší úhony. Původně byl oltář zlacený a stříbřený, brzy 

však došlo k barevné úpravě. V tuto chvíli je oltář po náročném restaurování.  

                                                 
1 S velkou pravděpodobností tvůrce kazatelny. 

Fotografie 23 - Pohled na Hlavní oltář a 

kazatelnu 
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Oltář čtyř evangelistů 

Tento oltář se nachází v levé části kostela. Jeho autorem je významný sochař Ondřej 

Zahner1.Jeho velkou část zaujímá obraz, znázorňující evangelisty, kteří ve vytržení hledí 

na postavu Neposkvrněné Panny Marie, obklopenou anděly. Nad obrazem je vytesán reliéf 

                                                 
1 Spoluautor Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. 

Fotografie 24 – Oltář čtrnácti Božích 

pomocníků po rekonstrukci 



Stránka 46 z 108 

vystihující Narození Ježíše Krista. Po stranách obrazu stojí sochy svatého Jakuba a Svatého 

Šebestiána. Podstavec oltáře je zdoben zlacenými reliéfy, znázorňující umučení pěti svatých. 

V 19. století byla na oltář přidána soška Milostného Pražského Jezulátka.  

 

 

Oltář svatého Mikuláše 

Stojí na pravé straně kostela naproti Oltáři Čtyř evangelistů. Stejně jako protilehlý oltář 

i tento má sochařskou výzdobu od Ondřeje Zahnera. Oltářní obraz, jehož autorem je 

pravděpodobně Jan Hoffmann, zpodobňuje svatého Mikuláše ve chvíli, kdy zachraňuje 

Fotografie 25 – Oltář čtyř 

evangelistů 
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námořníky před bouřkou. Nad obrazem je světec zobrazen v nebeské slávě. Obraz rámují 

sochy svatého Václava i svatého Šebestiána. Jako u předchozího oltáře i zde je podstavec 

zdoben šesti zlacenými reliéfy; dva znázorňují mučednickou smrt svatého Václava 

a Šebestiána, zatímco zbylé čtyři ukazují zázraky spojené se svatým Mikulášem. Pražské 

Jezulátko je nahrazeno obrazem sváté Kateřiny Alexandrijské. 

Oltář svaté Anny 

Oltář vznikl okolo roku 1786 a nachází se na stejné straně jako předešlý oltář. Oltářní 

obraz zobrazuje svatou Annu Samotřetí. Svatá Anna drží na klíně Ježíška. Vedle ní se nachází 

Panna Marie, její dcera. Před nimi klečí svatý Jan Sarkander1. Na obraze se nachází erb 

s iniciály W. D. Komu náleží není známo; stejně jako autorství samotného obrazu. 

Oltář svatého Jana Nepomuckého 

Dnes již neexistující oltář. Na jeho místě stojí kazatelna. 

• Kazatelna 

Původně umístěna na protilehlé straně kostela. Na její stříšce stojí vyřezávaná a pozlacená 

socha Immaculaty2. Zábradlí kazatelny zdobí čtyři evangelisté se svými insigniemi a čtveřice 

andělů. Výška kazatelny je asi pět metrů a její pravděpodobný autor je František Hirnle. Před 

kazatelnou se nachází vstup do krypty. 

  

                                                 
1 V době vzniku obrazu nebyl ještě ani blahoslavený, proto nemá svatozář a je zobrazen jen jako 

prosebník. Nicméně jeho insignie se na obraze nacházejí (hořící pochodeň a dřevěné kolo) 
2 Immaculata = Panna Marie, žena oděná sluncem. 
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Exteriér 

 

 

• Věž 

Základy věže sahají do vzniku středověkého kostela. Nový kostel byl natočen o trochu 

východněji, proto k němu věž nestojí kolmo. Roku 1686 byly na věž nainstalovány původně 

radniční hodiny. Před druhou světovou válkou se na věži nacházelo pět zvonů. Čtyři z nich 

byly 14. dubna 1942 spuštěny a předány Němcům pro vojenské účely. Po válce se podařilo 

jeden zvon – Marii – dohledat a umístit zpět na věž. Momentálně se na věži nacházejí zvony 

dva, Mořic a Marie.  

• Balustráda 

V prostoru dnešní balustrády se nacházel hřbitov1. V roce 1680 jej nechal biskup 

Lichtenštejn obezdít, aby jej oddělil od Židovské čtvrti. Roku 1788 byl hřbitov Josefem II. 

zrušen. Kosti mrtvých byly uloženy na vzniklé balustrádě. Balustráda se v dnešní době 

využívá o Velikonocích při žehnání ohně. Prostor je obezděn a doplněn sochami věrozvěstů, 

svatého Václava či Floriána a socha svaté Anny s Marií2 

                                                 
1 Přední měšťané bývali ve starém kostele (a v malé míře i v novém) pohřbívání v kostele v kryptě. Další 

krypta by se měla nacházet pod věží, vchod je zazděn. 
2 Tato socha (stejně jako několik dalších prvků) bylo zachráněno z kostela ve Staré vodě, nacházející se 

dnes ve vojenském prostoru. 

Obrázek 26 – historická fotografie kostela 
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Závěr 

Práce na tomto referátu mi rozšířila obzory mého vzdělání. A ačkoliv jsem nad touto prací 

strávil velké množství času, ani v nejmenším toho nelituji. 

Zdroje 
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%AD%C5%BE,_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie,_bo%C4%8Dn%C3%AD_olt

%C3%A1%C5%99.jpg&oldid=501462603. 

Obrázek 26 – historická fotografie kostela: AUKRO – největší české online tržiště. 

[citováno 13. 03. 2021] AUKRO – největší české online tržiště [online]. Dostupné z: 

https://aukro.cz/kromeriz-kostel-panny-marie-6970555830 

  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE,_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie,_bo%C4%8Dn%C3%AD_olt%C3%A1%C5%99.jpg&oldid=501462603
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE,_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie,_bo%C4%8Dn%C3%AD_olt%C3%A1%C5%99.jpg&oldid=501462603
https://aukro.cz/kromeriz-kostel-panny-marie-6970555830
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Úvod 

Mohutný hrad Helfštýn se tyčí nad obcí Týn nad Bečvou v okrese Přerov nedaleko řeky 

Bečvy. Aktuálně je hrad Helfštýn pod správou Muzea Komenského v Přerově. Hradním 

kastelánem je Bc. Jan Lauro. Mezi kulturní památky ČR byl zařazen v roce 1963. 

 

Fotografie 27 – Historická vstupenka 

Historie 

• Založení 

Hrad Helfštýn byl založen pravděpodobně v poslední čtvrtině 13. století. Jeho 

zakladatelem i prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš z Linavy. Na počátku se nacházel 

pouze na nejvyšší části hřebene nad řekou Bečvou, postupem času se ale rozrůstal  

a nyní je považován za jeden z nejrozsáhlejších hradů v České Republice. Především je to 

díky tomu, že jeho výstavba pokračovala až do 17. století. Není známo jak a kdy přesně 

Friduš z Linavy o hrad přišel, ale někdy okolo roku 1320 se stal vlastníkem hradu Vok 

z Kravař. 

 

Fotografie 28 – Hlavní část hradu 
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• Stavební změny 

Při vzniku se rozpínal na ploše 50 na 30 m. Měl oválný půdorys a už v té době byl opevněn 

silnou hradební zdí s jednou mohutnou věží v jižní části. Na druhé straně se nacházel menší 

dvoupodlažní palác i se sklepy. Celý hrad byl obehnán parkánem a hradním příkopem nebo 

strmými skalami. Další změnou prošel hrad až na přelomu 14. a 15. století, kdy se stal 

mohutnou gotickou pevností, a to za vlády pánů z Kravař. Roku 1468 byl hrad poškozen 

vojsky uherského krále Matyáše Korvína. Po této události nechal Vilém z Perštějna, za velké 

náklady, přestavět hrad především k obranným účelům. Když Helfštýn vlastnili páni z Vrbna, 

proměnil se středověký hrad v pozdně renesanční dvoukřídlý palác. Poté, až do 19. století, 

neprobíhaly na Helfštýně větší úpravy. Pouze za třicetileté války, kdy dobře posloužil při 

obraně proti Švédům, musel být částečně pobořen, aby nemohl být použit nepřítelem. Poté už 

se s hradem nic, do roku 1900, nedělo. 

 

Fotografie 29 – Plánek Hradu 

• Po roce 1900 

Už v té době, již zřícenina hradu Helfštýna, byla hojně navštěvována. V polovině století 

byl pokus o zpřístupnění hradu. S většími opravami se začalo až v roce 1911. Po skončení 

druhé světové války byl hrad zařazen mezi státní hrady, začaly se na něm provádět rozsáhlejší 

opravy a archeologické výzkumy. 
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Hrad Helfštýn v současnosti 

• Vzhled 

Již před rokem 1990 probíhaly na hradě opravy, které bohužel nepříliš respektovaly 

památkovou podstatu objektu, dokonce stavbu i nenávratně poničily. Ovšem se začátkem 

21. století se začalo více dbát na historickou podobu stavby a opravy byly kvalitnější. 

Aktuálně je hrad Helfštýn z velké části otevřen veřejnosti. Okolo roku 2019 byl dokonce 

opraven i hlavní palác. Vyztužily se omítky, postavily dřevěné lávky a teď je hlavní část 

hradu i  zastřešena sklem. 

 

Fotografie 30 – Hlavní palác po rekonstrukci 

• Akce 

Na hradě Helfštýně se pořádalo a pořádá nemalé množství akcí. Za zmínku určitě stojí 

setkání kovářů s názvem Hefaiston, šermířský festival, poutě a trhy. Hrad byl použit i 

k filmařským účelům. Např. se zde v roce 2010 natáčela pohádka Janek a Anežka. 

 

Fotografie 31 – Šermířský festival 
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• Hnutí Brontosaurus 

Nebo také zvaní Brontíci, je dobrovolnické hnutí, které pomáhá přírodě, lidem a památkám 

nejen v České republice. Pořádají i různé tábory, víkendovky, přednášky a mnoho dalších. Co 

to má ale společného s hradem Helfštýn? Toto hnutí se velmi hodně podílelo a podílí na 

opravách, udržování a chodu hradu Helfštýn. Již od 80. let toto hnutí dojíždělo na hrad 

a pomáhalo s údržbou. Ze začátku se podíleli i na velkých opravách hradní architektury. Patří 

jim za to veliké díky, protože bez nich by možná Helfštýn nevypadal, jak aktuálně vypadá. 

Mimo ně dojíždějí na hrad i skauti a různé dobrovolné organizace. Všem se ale podle tradice 

říká Brontíci. Důležité je zmínit, že to dělají zcela zadarmo. 

 

Fotografie 32 – Logo Hnutí Brontosaurus 

• Kovářství 

Kovářství je velice významnou součástí Helfštýna. Pořádá se zde mezinárodní setkání 

uměleckých kovářů zvané Hefaiston1. Hrad se díky Hefaistonu stal prestižním centrem 

uměleckého kovářství, kde se schází kováři z celé Evropy. Zájem o hrad vzrostl díky výstavě 

prací uměleckých kovářů už v roce 1982. Účel konání této práce je hlavně seznámení s tímto 

uměleckým řemeslem. Například v roce 2008 přijelo na hrad asi 500 kovářů a kovotepců 

dvaceti zemí. Setkání probíhá vždy poslední srpnový víkend. 

 

Fotografie 33 – Příklad kovářského výrobku 

  

                                                 
1 Název akce Hefaiston má původ ve jméně řeckého boha ohně a kovářství Héfaista. 
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Pověsti 

S Helfštýnem je spojené velké množství pověstí: 

• Na hradbách se zjevuje Bílá paní. 

• O Helfštýnském psu. Pes má být duch zakladatele hradu, Friduše z Linavy, který hlídá 

zakopané poklady. 

• Čertova studně.  

A mnoho dalších.1 

Závěr 

Hrad Helfštýn jsem si vybral, protože mám tuto památku osobně velice rád. Už od malička 

jsme s rodiči dojížděli na hrad. Prakticky každý náš výlet mířil tam. Nevynechali jsme snad 

ani jedny trhy a poutě. Můj děda tam, již od dob, kdy jsem ještě nebyl na světě, jezdil na 

mezinárodní setkání kovářů (Hefaiston), jako jeden z účastníků. Moje mamka na hradě 

dlouhou dobu pracovala jako pokladní a za tu dobu si tam udělala velké množství známých. 

Osobně se zná i s kastelánem hradu. I já měl možnost se, za účelem sbírání informací, 

s kastelánem setkat. Bohužel aktuální situace mi to nedovolila. Vypracovávání této práce mě 

mimořádně bavilo. Dozvěděl jsem se velké množství informací o tomto architektonickém 

skvostu. Taktéž jsem se dozvěděl více z historie naší rodiny, za což jsem opravdu vděčný. 

 

Fotografie 34 – Pohled na celý hrad 

  

                                                 
1 Na téma pověsti o Zelené paní se zde natáčela již zmíněná pohádka Janek a Anežka. 
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Úvod 

Některým občanům České republiky Velké Karlovice nic neříkají, někteří zase o nich jen 

slyšeli, ale nikdy tuto rozsáhlou vesnici nenavštívili a neviděli ji na vlastní oči. A někteří z vás 

tam pravidelně jezdí za sněhem, zalyžovat si nebo zaběžkovat, anebo kvůli krásným lesům 

a kultuře. Turisté většinou zavítají do zdejší přírody jen tak na procházku, zastaví se případně 

i u kostela Panny Marie Sněžné, ale ty nejkrásnější skvosty, které ve Velkých Karlovicích 

můžete vidět, jsou pro běžné “lufťáky”1 tajemstvím. A právě nově postavená kaplička Na 

Člověčí je jednou z nich. 

 

Fotografie 35 – Pohled zepředu 

  

                                                 
1 Slovo lufťák je ve Velkých Karlovicích obvyklý výraz pro turisty. 
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Historie 

• Důvod stavby + začátek 

„A dost! Už čekať nemožeš!“ Těmito slovy začíná celá existence kapličky Na Člověčí. 

Paní Kateřina Provázková, která má tuhle stavbu na starosti, se po dlouholeté touze i její 

maminky rozhodla dát do toho všechny své síly a začít stavět. 

Architekt Libor Vašut, který navrhl podle instrukcí paní Kateřiny, jak bude kaplička ve 

výsledku vypadat, nejdříve měřil kapličky v okolí a došel k závěru, že žádná z nich neměla na 

konci nulu, a proto ani ta Na Člověčí ji nemá. „On to bral až tak doslova,” říká paní Kateřina, 

„My tohle máme společné.” V roce 2017 se koupilo dřevo na hlavní část kapličky, ještě ten 

rok se to dalo dohromady a celá “kostra” přezimovala pod střechou mimo Člověčí. 

• Průběh stavby 

Na jaře 2018, když odtál sníh, se kaplička vyvezla navrch a začalo se už stavět přímo na 

místě. Nejprve vybagroval Miroslav Novák hromadisko1 a potom se tam začalo svážet kamení 

na stavbu. Zajímavostí je, že v základech kapličky jsou kameny z celého Člověčího. „Tam, 

kde byla usedlost, tak je daný kameň a kdosi sa mňa ptal, že proč a jestli sa tady něco stalo. Já 

říkám: „Všude sa neco děje.“ Ale je to postavené za ty lidi, co tu kdysi bydleli, sú a co tu 

budu,” povídá paní Kateřina a dodává, „Kdyby malý kamínek, tak je to tam! Základy jsou 

z Člověčího. Tam, kde se ti lidi nadřeli a nadělali.” 

Ve Velkých Karlovicích je zvykem, že se dřevěné desky nepřibíjejí hřebíky, ale zasouvají 

se do drážek. Takový postup práce byl i u téhle kapličky. Každá deska musel přesně 

zapadnout do ručně udělané drážky, a proto bylo s celou stavbou mnoho práce. Potom, co 

byla dřevěná část postavená, dodávalo se jí stability a zdil ji Tomáš Hruška. Skleněná vitráž 

byla vyrobena v Karolince sklenářem Tomášem Horákem, ale sponzor je neznámý. „Volal mi 

pan sklenář a někdo zaplatil skleněnou vitráž do té kapličky. A on mi nesmí říct kdo. Ten 

člověk si to nepřeje. No to mi zarazil klín do hlavy,” říká nevěřícně paní Kateřina, když se 

dozví, že už nic nemusí platit. A takových sponzorů se našlo více, a proto se stavba kapličky 

rychle posouvala kupředu. 

                                                 
1 Hromadisko, též kamenisko, je hromada kamenů (nejen) u opuštěných polích, kde dříve lidé pracovali a 

vybírali z půdy hrubé kameny. 
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Dokonce se předpokládalo, že svěcení bude ještě v roce 2018, i kvůli symbolice 

s osmičkami na konci, jak paní Kateřina chtěla, ale nebylo to možné, protože se čekalo na 

zvon. 

• Vysvěcení 

Svěcení proběhlo v sobotu 29. června 20191 na svátek Petra a Pavla. Mši svatou vedl kněz 

Petr Dujka společně s místním farářem Františkem Kantárem a přítomni byli i Karolus 

Luangga Tefa, indonéský kaplan ve farnosti Nový Hrozenkov, a slovenský misionář, který 

přijel z Amazonie. Slavnostní mši doprovázela zpěvem Zasněžená schola2. 

A komu je kaplička zasvěcená? Paní Kateřina nejdříve plánovala, že bude vysvěcená 

Nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše, ale nakonec to tak nebylo. „Já jsem to chtěla Srdci Pánu 

Ježíši a pan Mužík... Byla cesta křížová, z vrchu dolů, a on řekl Milosrdenství Ježíše. A tak už 

jsem to nechtěla měniť, už jsem z teho nechtěla udělat podraz. Já proti temu nic nemám. Furt 

je to jeden a ten samý Ježíš.”3 

 

Fotografie 36 – Svěcení kapličky (vlevo P. Petr, uprostřed paní Kateřina s P. Františkem) 

  

                                                 
1 Rok vysvěcení kapličky se vždy vyryje na dřevěný trám, a proto, když kapličku Na Člověčí navštívíte, 

můžete tam najít vyrytou devatenáctku. Kromě toho se vám může poštěstit a zahlédnete i logo Tomáše 

Dujky, který dělal šablonu na Boží oko. 
2 Zasněžená schola je pojmenování pro karlovskou scholu. Její název je odvozen od kostela Panny Marie 

Sněžné. 
3 Paní Kateřina dřív nevěděla o nějakém Božím milosrdenství, protože se to k ní nedoneslo. Až později se 

dozvěděla, co to vlastně znamená. 
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Interiér 

• Zvon 

Zvon, důležitá část kapličky, kvůli které se muselo odsunout svěcení a kolem které bylo 

nejvíce stresu. Jelikož paní Kateřina chtěla, aby byl zvon z Valašska, nechala ho udělat 

v Halenkově Josefem Tkadlecem, který ho dovezl těsně před svěcením, v pátek. Velkou část 

sponzoroval Tomáš Chuděj. 

• Socha 

V kapličce je umístěna kromě dvou obrazů, Panny Marie a Ježíše, také velká dřevěná 

socha Božího milosrdenství. Dostala se tam díky P. Františkovi1Chlebnici￼. Paní Kateřině 

ale nevadilo, že socha není z Valašska, protože její maminka byla národnosti slovenské. „Nic 

není špatně, všecko je dobře. Všecko je tak, jak asi mělo být,“ připomíná vždycky, když se 

jedná o její kapličku. A má pravdu. 

 

Fotografie 37 – Uvnitř kapličky 

  

                                                 
1 Chlebnice je jeho rodná vesnice. 
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Okolí 

• Příroda 

„Jen se podívejte na tu krásu kolem, jak se ty vršky pěkně zaplétají – jak cop mladé 

cérky!” A kdybyste tam někdy byli, tak určitě dosvědčíte, že krajina kolem Člověčí vypadá 

tak, jak paní Kateřina popisuje. Z úplného vršku, kde má tato skvělá paní svou chaloupku, 

dokáže člověk za slunečného počasí dohlédnout vlastním zrakem až na Tatry na Slovensku. 

Neuvěřitelně kouzelné místo. A tohle většina turistů, co zavítají do Velkých Karlovic, 

nepoznává. Na Člověčí se nedá dostat jinak než pěšky, ale za tu námahu stoupání pořád do 

kopce to rozhodně stojí. Výhled, který vás na konci cesty čeká, je k nezaplacení, nedá se 

vyfotit, a proto je nejlepší způsob si vše užít na vlastní oči. 

 

Fotografie 38 – Pohled z lesa na zasněžený dům paní Kateřiny (vzadu) 

Lesy, jež se rozprostírají všude kolem, zpravují LČR1 a zdejším revírníkem je Miroslav 

Martinák. Bez nich by Člověčí nebylo tím, čím je. Když se sem vydáte, je docela 

pravděpodobné, že potkáte tváří v tvář srnku, jelena nebo laň. A v ojedinělých případech 

dokonce i medvěda, zbloudilého ze Slovenska. I když je to samota, tak to tu žije. 

                                                 
1 Lesy České republiky 
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Fotografie 39 – Kopečky pod Člověčím 

• Zajímavosti 

Proč se tady vůbec říká “Na Člověčí”? To je tajemstvím i pro Kateřinu i pro její maminku. 

Někteří říkají, že se tady našla kamenná ruka člověka a může to být pravda. Dřív se totiž na 

území Velké Moravy, tedy i Velkých Karlovic včetně Člověčí, konaly pohanské rituály, avšak 

jsou to jen domněnky, které si už asi nikdy nedoložíme pravdivými fakty. Ale paní Kateřina 

má jasno: „Já jsem na to pyšná. Tak sa nemenuje nic.“ 

Další zajímavostí, která stojí za povšimnutí, je jedna “chyba” na samotné kapličce. Když si 

představíte jakoukoli kapličku, třeba ve vašem okolí, každá z nich má křížek. Ale tahle ne. Pár 

lidí dokonce řeklo, že ta špička vypadá jak pro buddhisty. Proto, až se bude kaplička natírat, 

nechá to paní Kateřina napravit. 
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Závěr 

Pokud vás moje práce zaujala a dokonce přemýšlíte, že byste tuto kapličku Na Člověčí 

navštívili, tak to nebude mnou. Obrovský dík totiž patří samotné paní Kateřině Provázkové, 

která byla ochotná si na mě udělat čas a poskytla mi spoustu informací, bez kterých bych se 

neobešla. Bez ní by tato práce vůbec nevznikla a neměla by to, co teď má. 

Další poděkování patří mému tatínkovi, Miroslavu Martinákovi, který mi zajistil nejen 

dopravu na vršek Člověčí, ale i údaje, kterých jsem se předtím nemohla dopátrat, 

a neobyčejné fotografie z různých úhlů pohledu. 

Nakonec vám všem čtenářům děkuji, že jste se dostali až sem. Poslední, co bych vám 

chtěla sdělit, je pozvání na toto nádherné místo. Zamilujete si ho stejně jako já a budete se tu 

v každém případě vracet s úsměvem na tváři. To vám garantuji. Paní Kateřina je velmi 

přívětivá žena, takže pokud zaklepete na její chaloupku, vždy vám otevře, a ještě vás přiměje, 

abyste se u ní “na chvíli” posadili. Proto to tady mám tak ráda. Tím klidem, přírodou 

a pozitivní energií, sálající z paní Kateřiny, se jednoduše nakazíte (třebaže jste sebevětší 

mrzout) a začne vám docházet, že svět nemusí být tak zlý a krutý, a zahalí vás pocit, který 

sama nedokážu popsat. Přijďte a uvidíte! 

 

Fotografie 40 – Pohled z Čartáku (v červeném kroužku je kaplička 
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Popis místa 

Křtiny se nachází na okraji Moravského krasu. Jsou z větší části v údolí, ale jedna část 

městysu se nachází i ve svahu kopce. Odtud stojí výhled na křtinský kostel opravdu za to.  

Historie 

První zmínka o Křtinách je zaznamenána roku 1237. Náležely zábrdovskému klášteru. 

Nejspíše zde probíhaly první křty na Moravě od Cyrila a Metoděje a jejich učňů. Roku 1321 

daroval obci Jindřich z Lipého mlýn, horu, a les. Došlo tedy k velkému rozšíření obce  

Původní kostely 

• Český kostel 

Už v době první písemné zmínky o Křtinách zde byli 2 kostely. Jeden byl starší, který byl 

postaven v románském slohu. Měl přívlastek český. Byl vyloupen za povstání českých stavů. 

Vyloupení chrámu se opakovalo roku 1623, kdy chrám vyplenil Bethlen Gábor, avšak socha 

Panny Marie zůstala nedotčená. Tento kostel přestal v 17. stol. vyhovovat kvůli kapacitě. A tak 

byla roku 1668 postavena kaple sv. Anny a roku 1675 byly vysvěceny 3 nové oltáře. 

• Německý kostel 

Druhý kostel byl novější, s přívlastkem německý. Mše byly slouženy v němčině. Byl 

postaven v gotickém stylu a nacházel se u adamovského údolí. O tomto kostele se toho více 

neví. Je známo, že byl méně oblíbený než český. Roku 1623 zde také vnikli Tataři a Turci 

a vzali vše, co se dalo.  

• Kostely za 30leté války 

Za 30leté války přišly do Křtin oddíly Švédů. Cenné písemnosti mj. i o soše P. Marie 

a o kostelech se stihly ukrýt na nedaleký Nový hrad. To se však ukázalo jako osudová chyba, 

protože křtinským kostelům Švédové nevěnovali žádnou pozornost. Namísto toho vyloupili 

právě Nový hrad a následně jej i s písemnostmi vypálili.  
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Stavba nynějšího chrámu 

• Umožnění zbudování kostela 

"Zbudování nynějšího chrámu křtinského umožnila šlechetná paní Zuzanna ze Zástřizlu, 

provdaná za hraběte Dietrichsteina, která roku 1690 darovala svůj velkostatek Jesenec kostelu 

Panny Marie ve Křtinách a kapli sv. Libora v Jesenci, kterou též premonstráti zábrdovští 

převzali do své správy. Na základě tohoto znamenitého daru začali premonstráti pomýšleti 

na stavbu nového většího a skvostnějšího chrámu ve Křtinách". Poutní chrám P. Marie 

ve Křtinách: Chrám ve Křtinách. Brno: Typos, 1935. 

• Plán stavby 

Santiniho plan byl následující: 2 kaple měli směřovat jedna k severu a druhá k jihu. První 

zasvěcená sv. Anně a druhá zasvěcená sv. Josefu. Uprostřed nich měl být samotný chrám. 

Směrem k západu měla být postavena budova pro kněžstvo tzv. residence, což je dnešní zámek.  

 

Fotografie 41 – Zámek je spojen s kostelem 

• Stavba 

Nová kaple svaté Anny byla dokončena r. 1733. Roku 1735 byla dokončena residence. Dnes 

je to zámek, avšak nepočítá se do ní 2. poschodí zámku. Roku 1728 byly Antonínem Ritzem 

položeny základy nynějšího kostela. Dostavěn byl roku 1750. Stavba se ale neobešla bez 

komplikací. Zábrdovští opati byli totiž v době sedmileté války velmi finančně vytížení. A tak 

zůstala stavba chrámu nedokončená. Nebyla postavena věž ani kaple sv. Josefa. Chrám se měl 
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po roku 1771 ještě dokončovat. Jenže roku 1784 zrušil Josef II. klášter v Zábrdovicích a tak už 

k dokončení nedošlo1.  

 

Fotografie 42 – Další kaple už nebyla postavená 

Interiér 

• Výmalba 

Výmalbu provedl Jan Etgens. Je provedena v barokním stylu, ostatně jako celý kostel. Říká 

se, že Etgens byl při výmalbě kostela zraněn a nemohl již výmalbu dokončit. Tuto událost při 

výmalbě někdo zachytil, protože se zde nachází malba, jak je zraněný mistr s obvázanou hlavou 

odvážen na trakaři.  

 

Fotografie 43 – Pohled na výmalbu kolem varhan 

                                                 
1 Chrám vysvětil roku 1771 Matyáš František, hrabě Chorinský. Byl to tehdejší olomoucký světící biskup. 
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• Socha Panny Marie 

V kostele je 6 oltářů. Na hlavním oltáři je socha Panny Marie. K této soše se pojí legenda, 

že byla nalezena v obci Bukovinka, poté, co se nad místem sama Panna Maria zjevila. Mělo 

to být roku 1210. Zajímavý je však i původ kamene, ze kterého je socha vytesána. Legenda 

říká, že tato socha přiletěla z Palestiny. Daleko pravděpodobnější však je, že byla dovezena 

premonstráty z Francie nebo Porýní.  

Opravy 

Roku 1884 vypukl požár, kdy shořela střecha a byla poničena výmalba. Roku 1945 byl kostel 

poškozen střelbou. Všechny tyto objekty byly následně, byť provizorně opraveny. Rozsáhlá 

rekonstrukce celého kostela probíhala od roku 1975 až do 90. let 20. století.  

Zvony 

• Zvony ve 20. století 

Zajímavostí je, že tóny 2 zvonů byly kolem roku 1935 laděny na a, fis, d. Takto začíná píseň: 

Tisíckráte pozdravujem Tebe.  

• Zvonohra 

V komplexu Křtinského chrámu se nachází zvonohra. Celkem obsahuje 33 zvonů a řadí 

se tím mezi jednu z největších zvonoher ve střední Evropě. Byla nainstalována v 90. letech 

20.  století a hraje 2 krát týdně.  

Závěr 

Proč jsem si vlastně tento kostel vybral? Je to z toho důvodu, protože do něj chodím, pokud 

to jde, každý rok na Hanáckou pouť. Nikdy se však nestalo, že by mě jeho majestátnost 

neochromila.  

Zdroje 

Zdroj 39: Zvonohra Křtiny: Zvonohra. In: Wikipedie [online]. online: online, 2005 [cit. 2021-

03-31]. Dostupné z: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zvonohra-krtiny-jedna-z-nejvetsich-

funkcnich-zvo 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zvonohra-krtiny-jedna-z-nejvetsich-funkcnich-zvo
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zvonohra-krtiny-jedna-z-nejvetsich-funkcnich-zvo
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Zdroj 40:Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kostel Jména Panny Marie (Křtiny) [online]. 

c2021 [citováno 6. 04. 2021]. Dostupný z WWW: 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Jm%C3%A9na_Panny_Marie_(K%C5%

99tiny)&oldid=19594500> 

Brožurka: Poutní chrám P. Marie ve Křtinách: Poutní chrám ve Křtinách. 3. Brno: Typos, 

1935 

Fotografie 41 – Zámek je spojen s kostelem: Kostel Panny Marie ve Křtinách: Křtiny 

kostel. In: Google: images [online]. online: online, 2005 [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Pann

y_Marie%2C_K%C5%99tiny%2C_okres_Blansko_%2802%29.jpg 

Fotografie 42 – Další kaple už nebyla postavená: Varhany Křtiny: varhany. In: Google: 

images [online]. online: online, 2005 [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: 

https://cdn.megapixel.cz/gallery/w1380h900/8/522268.jpg?v=1600323184 

Fotografie 43 – Pohled na výmalbu kolem varhan: Zámek Křtiny: Residence. 

In: Wikipedie: images [online]. online: online, 2005 [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/K%C5%99tiny_Chr%C3%A1

m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie.jpg/220px-

K%C5%99tiny_Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie.jpg 

  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Jm%C3%A9na_Panny_Marie_(K%C5%99tiny)&oldid=19594500
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Jm%C3%A9na_Panny_Marie_(K%C5%99tiny)&oldid=19594500
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie%2C_K%C5%99tiny%2C_okres_Blansko_%2802%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie%2C_K%C5%99tiny%2C_okres_Blansko_%2802%29.jpg
https://cdn.megapixel.cz/gallery/w1380h900/8/522268.jpg?v=1600323184
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/K%C5%99tiny_Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie.jpg/220px-K%C5%99tiny_Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/K%C5%99tiny_Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie.jpg/220px-K%C5%99tiny_Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/K%C5%99tiny_Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie.jpg/220px-K%C5%99tiny_Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie.jpg
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Fotografie 44 – Bazilika 

Úvod 

Už několik hodin jedete po jednotvárných a komunismem zjizvených městech a vesnicích 

Slovenska a už je noc. Z krajiny v dálce nic nerozeznáváte a jediné co vidíte je kus silnice 

vykrojený z temnoty reflektory od auta. Ale najednou něco začne oblohu osvěcovat. Všimnete 

si toho, ale jedete dál. Záře na obloze se ale stupňuje a vám je jasné, že za horizontem musí 

něco být. A pak to přijde: Za horizontem se začne zvedat mohutná nasvícená kopule a jak 

jedete dál kopule nekončí, je čím dál větší a pak se postupně bude objevovat zbytek masivní 

katedrály. A stojí tam, monumentální, megalomanská katedrála, která stojí na kopci, kde je 

nedostupně oddělena masivní hraniční řekou jménem Dunaj. Celé je to nádherná podívaná, 

ze  které nechcete spustit oči a právě v nejlepším… vám pohled zastíní komunistické 

paneláky slovenského města Štúrovo. 

Historie 

• Období do konce Římské říše 

Na kopci uprostřed Esztergomu1 si zbudovali oppidum Keltové. Za dob největšího 

rozmachu Římské říše se její hranice táhla po jižní straně Dunaje, kde dodnes jdou nalézt 

vojenské tábory a lázně.  Při velkém stěhování národů zde chvíli pobývali Slované a Avaři. 

                                                 
1 Česky Ostřihom 



Stránka 76 z 108 

• Středověk 

Během středověku se Esztergom stal několikrát hlavním a královským městem Uher. Byl 

taky sídlem Uherského arcibiskupství, které se muselo během tureckých okupací přesouvat, 

tehdy byla také zničena původní katedrála. 

• Novověk 

Katedrála, která tam stojí dodnes, se začala stavět roku 1822. Slavnostní vysvěcení 

za  přítomnosti císaře Františka Josefa I. a za hudebního doprovodu Ostřihomské mše složené 

pro tuto příležitost Franzem Lisztem se konalo roku 1856 a stavba byla dokončena 1869. 

Během dlouholeté stavby si práci předalo několik architektů a biskupů. 

• Druhá světová válka 

Během stahování německých vojsk a postupu sovětských byla katedrála poškozena. 

Dodnes jdou uvnitř vidět díry v obrazech a stěnách. V té době byl taky zničen most přes 

Dunaj, který byl jediný v oblasti. Až v roce 2001 se Slováci s Maďary dohodli a most 

postavili. 

 

Fotografie 45 – Vstup do baziliky 

Architektura 

Bazilika je postavená v čistém klasicistickém směru. Bazilice nechybí tympanon, sloupy, 

symetrie a kupole. Vedle baziliky jsou postavené boční věže. Záměrem architektů bylo, aby 

stavba dominovala celému okolí. Její výška od podlahy krypty až po špičku kříže na kupoli je 

rovných 100 metrů. Délka je 107 a šířka 46 metrů. S těmito rozměry se jim dominovat krajině 

povedlo. 
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Vnitřní výzdoba 

Jak je bazilika krásná zvenku, tak je krásná zevnitř. Největší dominantou interiéru je 

13m x 6,5m velký obraz, což ho činí největším jednodílným obrazem na světě. Jeho jméno je 

„Nanebevzetí panny Marie“ od Girolama Michelangela Grigolettiho. Zbytek interiéru je 

vyzdobený freskami a dalšími obrazy a ozdobnými tvary na zdech. Uvnitř katedrály je také 

nejbohatší církevní maďarská klenotnice, jejíž zlatý hřeb je maďarský korunovační kříž. 

 

Fotografie 46 – Interiér baziliky 

Závěr 

Tuto architektonickou památku jsem si vybral, protože je nedaleko místa kde žila a stále 

žije moje maďarská část rodiny. Do Esztergomu jezdíme s rodinou pravidelně každý rok 

a  pokaždé navštívíme místa, která jsou nějak spjatá s naší rodinou.  
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Úvod 

Socha sv. Jana Nepomuckého. Tuto památku jsem si vybral spíše z osobního vztahu. Otec 

měl poblíž práci, a tak jsem si tam často chodíval hrát. To místo mě vždycky fascinovalo. Socha 

je totiž položena v malém parku vedle splavu. Připadá mi to jako malý ostrůvek přírody v 

městském provozu. Moc rád se k tomu místu vracím. Jen tak si na chvíli sednout na lavičku 

a nadechnout se. 

 

Fotografie 47 – Socha sv. Jana Nepomuckého 

Historie 

Socha sv. Jana Nepomuckého patří do čtveřice barokních soch ve Zlíně. Postavil ji zde 

neznámý autor v druhé polovině 18. století. O soše se moc neví, ale vykazuje vysokou 

uměleckou kvalitu. 

• Osobnosti 

Předlohou sochy je známý světec a mučedník Jan Nepomucký, který pocházel z 

jihozápadních Čech. Žil ve 14. století. Byl jmenován vikářem (správcem). Dokonce zpovídal 

manželku krále Václava IV. Jan mu však nechtěl vyzradit zpovědní tajemství, a tak byl roku 

1393 umučen. Jeho tělo bylo zašito do pytle a vhozeno do Vltavy.  

Roku 1729 byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého, kvůli exhumaci jeho ostatků, při která 

byl v jeho lebce nalezen neporušený jazyk. Což bylo bráno jako zázrak. Avšak v 70. letech 20 

století čeští antropologové zjistili, že nešlo o jazyk, ale o zachovalou mozkovou tkáň.  

Pro svou mučednickou smrt se sv. Jan Nepomucký stal symbolem mlčenlivosti, patronem 

lodníků a strážcem mostů. 



Stránka 81 z 108 

 

Fotografie 48 – Sv. Jan Nepomucký 

Architektura 

Jak již bylo zmíněno, socha je datována do 18. století, takže je postavena v gotickém stylu. 

Socha stojí na čtvercové základně. Na přední straně je napsáno: SVATÝ JENE NEPOMUCKÝ 

ORODUJ ZA NÁS. Nad nápisem je podnož, na které stojí sv. Jan Nepomucký v životní 

velikosti. Světec je oděn v kanovnické roucho a má na hlavě biret. V pravé ruce drží v náruči 

kříž a v levé pozlacenou mučednickou ratolest. 

 

Fotografie 49 – Pohled zepředu 

Závěr 

Dělání referátu jsem si užil. Zavzpomínal jsem na to, když jsem byl ještě opravdu malý, 

a taky jsem se toho spoustu nového dozvěděl.  
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Úvod 

Vybrala jsem si zámek v Chropyni, protože tady bydlím a kolem zámku chodívám. 

V zámku jsem už byla několikrát a mám tam spoustu vzpomínek.  

Historie + založení 

Do roku 1616 sahá původ chropyňského zámku. Někde se uvádí, že kardinál 

z Dietrichštejna zámek opravoval a někde, že nechal místní zámek vybudovat. Je pravdou, že 

skutečný stavitel místního zámku není dodnes známý. Pokud bychom se podívali do 

chropyňské kroniky, píše se zde, že zámek nechal postavit kardinál z Dietrichštejna. Když byl 

roku 1619 kardinál z Dietrichštejna pozván na zemský sněm do Brna a nepřijel na něj, byl 

prohlášen za zrádce a vypovězen ze země. Roku 1620 se majitelkou chropyňského panství 

stala Alžběta Falcká. Chropyni dostala jako korunovační dar od moravských stavů. Vlastnila 

ji však pouze jeden rok. Po bitvě na Bílé hoře byly kardinálu Dietrichštejnovi vráceny 

všechny biskupské i rodinné statky. Od té doby patří chropyňský zámek až do dneška 

olomouckému biskupství. Za kardinála Dietrichštejna byl chropyňský statek sloučen 

s kroměřížským biskupským panstvím. 

• Pověst O králi Ječmínkovi 

Král místo toho, aby se věnoval vladařským povinnostem si zval do svého sídla hosty 

a slavili dlouho do noci. Nebylo to však jednou nebo dvakrát, ale několikrát po dobu, co 

působil na zámku. Lidé si začali stěžovat, že nemohou spát, ale panu králi to bylo úplně jedno 

a dělal si co chtěl dál. Po nějaké době se to přestalo líbit i královně, a tak si s ním o tom 

promluvila. Tomu se to ale nelíbilo a naštvala krále tak moc, že ji chtěl popravit. Královna, 

která byla těhotná, vyběhla ze zámku a král za ní utíkal s mečem. Nakonec mu utekla 

a schovala se mu do obilí, kde porodila malého chlapečka. Venkovanky našly královnu 

a  chlapečka. Jelikož leželi v ječmeni, rozhodli se mu dát jméno Ječmínek. Od této doby už 

nikdy nikdo o nich neslyšel a král za špatné svědomí skočil do studny. 

• Zničení 

Zámek byl několikrát vypleněn a poničen v průběhu třicetileté války, a to nejvíce v roce 

1642, kdy jej napadlo asi 500 švédských rejtarů. O rok později lehlo popelem celé město a byl 

zapálen i zámek. Po nástupu Karla II. Lichtensteinského prošel zámek několika úpravami. 
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Postupem času zámek stále více chátral až roku 1701 nařídil nový biskup Karel Lotrinský 

obnovu zámku, čímž zamezil jeho zřícení. 

• Osobnosti 

Jednou z významných osobností je malíř Emil Filla, který se zde narodil. Dětství už prožil 

v Brně. Po válce se usadil v Paříži, kde se setkal i s Picassem a dalšími známějšími malíři a 

sochaři. Emil často maloval zátiší. Další osobností byl hudební skladatel, malíř a sochař Emil 

Axman. Ten se tady naopak nenarodil, ale prožil tady své mládí. Složil znělku města 

Chropyně pro dechové nástroje. Studoval na gymnázium v Kroměříži a poté odešel do Prahy, 

kde vystudoval doktorát a filozofii.1  

Architektura 

• Rekonstrukce v roku 1973 

V roce 1973 proběhla konečná rekonstrukce zámku. Do zámku byl zaveden elektrický 

proud, vodovod a kanalizace, byla opravena střecha, zajištěny narušené zdi a opravena 

omítka. V podkroví sálu byl vybudován byt pro správce zámku. Po této rekonstrukci byl 

zámek otevřen veřejnosti.2 

Exteriér 

Součástí zámku je také rybník, který je od něj vzdálený pár metrů. Po pravé straně zámku 

je postaven barokní kostel sv. Jiljí. Otevřeno má každou sobotu a neděli. Zámek má okolo sto 

sedmi oken a dva vchody. Má jednu věž a před zámkem je menší kamenná studna. 

  

                                                 
1 O rok později pracuje v Národním muzeu a později se stává ředitelem. 

2 Prohlídky se na zámku konají dodnes. 
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Fotografie 50 – Vzhled zámku 

 

Fotografie 51 – Kostel sv. Jiljí 
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Interiér 

V prvním patře se nachází největší sál v zámku a to je Rytířský sál s brněními a výstavou 

dobových zbraní. Hned vedle rytířského sálu je Ječmínkův sál. Uvnitř je starý nábytek, 

krbová kamna podél zdí a uprostřed je větší kulatý stůl s mohutnou čtvercovou nohou. Povídá 

se, že pokud stůl vidíte stále prostřený, tak věříte, že uvnitř stolu se nachází Ječmínek. Další 

místnosti jsou věnovány rybnikářství, zemědělství a lidové kultuře. V druhém patře zámku 

naleznete i památník Emila Filly. Ve spod zámku se nachází i sklep. 

 

Fotografie 52 – Stůl krále Ječmínka 

Závěr 

Každý lichý rok se zde konají Hanácké slavnosti a s tím je i spojena, „Jízda za králem 

Ječmínkem”. Vše se odehrává u zámku, kde vystupují děti v hanáckých krojích a je zde 

zahrnut i folklór a jarmark. Tyto slavnosti trvají tři dny. Na zámku bývají různé akce pro děti, 

které jsou spojeny s pohádkovými postavami. 
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Úvod 

Kaplička, jež byla postavena ku památce padlých ve válce 1914-1919, se nachází v Šumperském 

okrese ve vesničce Hněvkov na rozcestí. 

Historie 

• Založení 

Tato kaplička byla vybudována v roce 1934 na žádost občanů obce, kteří kvůli válce v letech 

1914 -1919 přišli o své příbuzné. Občané se tak rozhodli také z důvodu, že to bylo 15. výročí od roku 

1919. V této vsi totiž považovali za konec války až rok 1919. Z války se tenkrát nevrátilo 12 mužů ze 

vsi. Jak tenkrát kaplička vypadala, není známo do detailu. 

• Osobnosti 

Osobnosti spojené s touto stavbou nejsou nijak známé, například architekt Ondřej Pchálek, který ve 

druhé rekonstrukci sehrál důležitou roli. Spolupracoval s ním restaurátor Dušan Rohlík. Snad 

nejdůležitější jsou jména padlých, která jsou uvedena na pamětní desce uvnitř objektu. Jejich příjmení 

má spousta nynějších občanů vsi.  

Architektura 

• První rekonstrukce 

V šedesátých letech proběhla první rekonstrukce kapličky. Avšak rekonstrukce nebyla provedena 

nejlepším způsobem, protože byl použit nekvalitní materiál. Od té doby přestala být kaplička řádně 

udržována. 

• Druhá rekonstrukce 

V roce 2018 byla kaplička1 znovu zrekonstruována. Rekonstrukci zorganizoval již zmiňovaný 

Ondřej Pchálek, který sám z vesnice Hněvkov pochází. Proto si také dal záležet, aby byla rekonstrukce 

provedena co nejlépe. To se také povedlo a z kapličky se stala velmi pěkná stavba. Kaple byla 

občanům slavnostně předána 21. prosince 2018. U této příležitosti byla i požehnána zástupci tří církví. 

                                                 
1 Tato kaple nikdy nebyla církevní objekt a neměla s církví nic společného. Vždy byla obecní stavbou a 

majetkem. 



Stránka 91 z 108 

 

Fotografie 53 – Kaplička před druhou rekonstrukcí  

Exteriér 

Zvenčí je kaple velmi pozoruhodnou stavbou. Má výraznou bílou barvu a červenou střechu a žlutou 

římsu. Nejzajímavější prvek zvenčí, kterého si hned každý všimne, jsou sluneční hodiny. Které se 

rozhod architekt do stavby zakomponovat, když se dozvěděl, že to je možné. Linky ve štítu totiž 

sleduje stín ve dnech, které připomenou člověku roky s číslem osm, jsou to roky 1918, 1948, 1968. 

Dny to jsou 28. října, 21. srpna, 25. února. Tudíž se bavíme o vzniku samostatného Československa, 

invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a Komunistickém puči. Nalevo od schodů před 

kaplí je sloupek připomínající dělostřelecký náboj. 1 

                                                 
1 Sloupek připomínající dělostřelecký náboj byl krátce po rekonstrukci sražen autem. Nyní už je však 

opraven a je zpátky na svém místě. 
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Fotografie 54 – Kaplička po druhé rekonstrukci  

Interiér 

Uvnitř kaple se nachází malý oltář. Nad oltářem se nachází reliéf Ježíše Krista. Pod ním je potom 

deska se jmény padlých a data jejich úmrtí, která byla osmdesát let umístěna nad vchodem a byla ve 

velmi špatném stavu. Dlaždice podlahy jsou na zem poskládány tak, že dohromady tvoří státní vlajku. 

1 

 

Fotografie 55 – Interiér  

Závěr 

Závěrem bych rád řekl, že mě tvorba tohoto referátu bavila, i když byla obtížná. Tato stavba je můj 

oblíbený prvek mého bydliště, protože jako malý chlapec jsem se tam scházel s kamarády a občas ji 

i prozkoumával. 

  

                                                 
1 Do interiéru je téměř nemožné se podívat, jinak než přes prosklené dveře. Kaplička nebývá odemčená. 
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Úvod 

Spíše, než o samotném kostele budu psát, o zvonici v kostele svaté Barbory. Myslím, že je 

to rarita nejen tady v Česku, ale dokonce i ve světě. Taky o tom vím dost, protože jsem tam 

strávil hodně času, když jsem tam chodil třeba na noci kostelů nebo na dny evropského 

dědictví dělat průvodce a vykládat návštěvníkům historii zvonů a pověsti o nich, nebo taky co 

na nich je, erby, latinské nápisy, symboly, a také jaký mají tón. 

 

Fotografie 56 – pohled na zasněžený kostel sv. Barbory 

Historie 

Historie zvonů: původně byli na zvonici 3 zvony: Barbora, František a Anna. V roce 1916 

byla rekvizice zvonu Františka a Anny. Byly vzaty na válečné účely. V tom roce byly vzaty 

i všechny zvony z farního kostela sv. Bartoloměje. V tu dobu byl jediný zvon v Zábřehu 

Barbora, která byla přesunutá na farní kostel sv. Bartoloměje. V roce 1925 byli obnoveny 

všechny zvony v kostele sv. Bartoloměje. A zvon sv. Barbora se tak mohl vrátit na své místo 

do horního kostela, kde dlouho nezůstal. V roce 1942 Němci za druhé světové války, vzali 

všechny zvony z farního kostela. Tím pádem se Barbora zase stěhovala. Na farním kostele 

zvon setrval až do roku 2000. Potom byl zvon převezen na své místo v kostele sv. Barbory, 
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kde zvonil sám až do roku 2016. V roce 2015 byl Zábřežskými zvoníky ulit zvon, jako 

náhrada za zvon sv. František zrekvírovaný v roce 1916. 27. září v roce 2016 byl po sto letech 

zvon sv. František zavěšen zpět na zvonici kostela svaté Barbory. Kde stále oba zvony slouží 

pro liturgické potřeby. 

 

Fotografie 57 – Zvon sv. Barbora 

 

Fotografie 58 – zvon sv. Františka 
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Fotografie 59 – fotka z odlévaní zvonu sv. Františka v roce 2015 

Architektura 

Kostel svaté Barbory v Zábřehu je středověká gotická stavba s barokní přestavbou v roce 

1772. A v roce 1958 byl kostel sv. Barbory zapsán na seznam kulturních památek. 

 

Fotografie 60 – kostel sv. Barbory 

Závěr  

Práce na téhle slohové práci byla v pohodě, protože jak už jsem zmiňoval, tak o ní hodně 

vím. Dokonce jsem i byl u samého počátku, když se zvon sv. františek začal tvořit. Jak byla 

vytvořena forma, u lití roztaveného železa do formy v zemi, a i u vysvěcení a následné 

zavěšení zvonu na zvonici. Dokonce jsem několikrát na oba zvony zvonil. Takže jsem rád, že 

jsem dostal možnost psát slohovou práci zrovna o tomhle objektu.  

Zdroje  

Zdroj 57: Kniha Barbora příběh o znovuzrození kostela Jaroslav Jašek a Petr Krňávek, 2016 
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Úvod 

Kolem obce Kokory je pomyslný kruh z křížů, téměř na každé cestě vedoucí do této 

vesnice se nějaký najde. A každý z nich je něčím speciální. Já jsem si pro svůj referát vybrala 

křížek, který stojí na cestě z Žeravic. Mnoho lidí o něm moc neví. Tak jsem sesbírala to málo 

informací o tomto architektonickém objektu a sepsala je do jednoho referátu. 

Historie 

• Založení  

V roce 1854, když šel František Zavadil spolu se svým synem z Žeravického mlýna, se na 

nebi objevila neobyčejná zář. Prve si František myslel, že někde hoří, ale, jak uvádí ve svém 

dopise. ,,V tom pravím, ukázal se mi Ježíš Kristus visící na kříži.”  

V tomto dopise je o křížku zmínka. Lze se domnívat, že kříž byl postavený na památku 

tohoto vidění.1 František se na něj odkazuje v dopise, který byl napsán až o 35 let později. 

 

Fotografie 61 – Poloha křížku 

                                                 
1 Křížek označuje místo a směr zjevení. 
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Architektura 

• Popis 

Tento kříž není z architektonického pohledu nijak zvláštní. Je vyroben z tmavého dřeva, 

visí na něm pozlacená socha ukřižovaného Krista s trnovou korunou a pod ním též pozlacená 

destička, nesoucí slova: „Pochválen buď Ježíš Kristus.”  

• Rekonstrukce 

Křížek byl rekonstruován pouze jednou, a to tajně v 60, letech.1 

 

Fotografie 62 – Kokorský kříž před a po rekonstrukci 

Závěr 

František neměl lehký život, největší neštěstí, jak sám uvádí ve svém dopise, přišlo 1850. 

Hned po žních vyhořeli celé Kokory, včetně domu č.p.25 kde bydlel spolu se svou rodinou. 

Ve svém dopise uvádí. ,,Nechť to, kdo chce, a jak chce vykládá, já to považuji za zjevení Boží 

pro mne nehodného, ubohého, hříšného člověka; a vykládám si to v ten smysl, že, jak již na 

hoře zmíněno, mně milosrdný Bůh chtěl od zlého varovati, ve víře a v bázni Boží upevniti, 

abych vše trpělivě snášel a trpěl, jako on trpěl na kříži pro nás; a abych se celý i s celým 

domem jemu, a jedině jemu obětoval” 

                                                 
1 V té době byli rekonstrukce křížů a božích muk zakázány. 
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K tomuto křížku je ještě spousta zajímavostí a detailů, které nikdy nebyli sepsány a lidé 

kteří je znali, nám je nestihli předat. A tak je ještě pořád okolo tohoto křížku spousta 

neodhalených nebo nepřesných informací. 

Zdroje 

Zdroj 60 – Ústní předání (Růžena Jurečková a Alois Košťálek) (25.4. 2021) 

Zdroj 61 – Dopis od Františka Zavadila 

Fotografie 61 – Poloha křížku: Kopie obrazovky (google maps) 

Fotografie 62 – Kokorský kříž před a po rekonstrukci: Z archivu rodiny Jurečkových 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Val. Meziříčí 

 

Vendula Machačová, 1. A 
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1. Úvod 

Valašskomeziříčský kostel byl nejspíše postaven před rokem 1419. Dříve na jeho místě stál 

kostel zasvěcený svaté Kunhutě. V současnosti je kostel Nanebevzetí Panny Marie hlavním 

farním kostelem farnosti Valašské Meziříčí. Kostel je nyní chráněn jako kulturní památka 

Valašského Meziříčí. Nachází se blízko hlavního náměstí. Pokud jste na správném místě, jde 

kostel vidět i z několika kilometrů vzdálených vesnic a měst. 

2. Historie 

• Založení 

Založení prvního stavebního kamene bylo roku 1419. Tehdy Valašské Meziříčí vlastnil 

a spravoval rod Žerotínů (dodnes je ve Valašském Meziříčí zámek Žerotínů). 

• Zničení 

Kostel během svých let několikrát vyhořel (přesněji 1572, 1607, a několikrát během 

třicetileté války) 

• Osobnosti 

Ve farnosti nejvýznamnější osobnosti byly skoro všechny rodu Žerotínů. Rod Žerotínů se 

podílel na přestavbách kostela a při prvních rekonstrukcích (r. 1581) byly použity prvky 

a znaky Bernarda ze Žerotína a jeho manželky Anny Estery z Kunovic.  

Další důležitá osobnost byl olomoucký sochař František Doležal, který je autor replik 

souboru soch Ježíše a jeho učedníků v Getsemanské zahradě z roku 1722, které byly ze dřeva. 

František Doležal je nahradil sochami kamennými. 

3. Architektura 

Díky velkému množství požárů byl kostel přestavěn do několika slohových stylů. 1 

• Rekonstrukce v roce 

1572 po prvním požáru, byl kostel přestavěn do renesančního slohu. 

                                                 
1 Architektonicky autor kostela pro mě není k dohledání. 
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1581 vystavěná renesanční věž s portálem 

1607 po dalším požáru přestavěn do barokního stylu 

18. století hlavní loď přestavěna do barokního slohu (a mnoho dalšího) 

Exteriér 

Kostel díky vysoké věži jde vidět, jak se říká, na míle daleko. Jeho mohutnost dodává pocit 

neprůbojnosti a vnitřního bezpečí. 1 

 

Fotografie 63 – pohled ze zadní části kostela 

• Pohled z věže 

Věž je několik metrů vysoká, ale nemá žádná okna, do kterých by byl snadný přístup. Já 

osobně jsem ve věži nikdy nebyla, a to s tímto kostelem vyrůstám. 

Interiér 

V interiéru kostela jsou většinou barokní prvky (Kypré tvary malých andělíčků, …). Sám 

farní kněz je na ‘svůj’ kostel pyšný. A jak hodněkrát říká: „Možná tohle není nejkrásnější 

kostel, ale krásou jen překypuje.“ Ovšem jak v kostelech bývá, interiér by se neměl fotit kvůli 

znesvěcení a zneuctění přítomnosti svatostánku nebo rušení při obřadech. Proto fotografií 

nemusí být tolik. 

                                                 
1 Současný kněz, o. Pavel Stefan, velmi rád fotí. A jeho fotografie kostela jsou opravdu pěkné. Jeho práce 

někdy otiskne farní časopis: Život Farnosti 
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Fotografie 64 – oltář kostela kostela 

4. Závěr 

Tuto památku jsem si vybrala proto, že já osobně mám ke kostelu citovou vazbu. Vyrostla 

jsem tam, byla pokřtěna, prožila 1. svaté přijímání a i biřmování. Takže mám toto místo velmi 

ráda. Hlavně díky farnosti mám spoustu přátel. A i když díky této situaci nejsem v kostele tak 

často, do kostela se moc ráda vracím. 

Zdroje: 

Zdroj 62: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské 

Meziříčí) [online]. c2019 [citováno 6. 04. 2021]. Dostupný z WWW: 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Va

la%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD)&oldid=17748715> 

Zdroj 63: Historie | Farnost Valašské Meziříčí. Farnost Valašské Meziříčí | Aktuality ze 

života farnosti Valašské Meziříčí [online]. [citováno 6. 04. 2021]. Dostupné z: https://farnost-

valmez.cz/farnost/historie/ 

Fotografie 63 – pohled ze zadní části kostela: [online]. Copyright © [cit. 18.05.2021]. 

Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5

%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD%2C_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_noc

i_%2801%29.jpg  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD)&oldid=17748715
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD)&oldid=17748715
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD%2C_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_noci_%2801%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD%2C_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_noci_%2801%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD%2C_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_noci_%2801%29.jpg
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Fotografie 64 – (oltář kostela kostela): Screenshot ze záznamu mše svaté: Květná neděle 28. 

3. 2021 mše svatá 8:00 - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021 Google LLC [cit. 

06.04.2021]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7cwzujbQxkI&t=4s  

Vyprávění farního kněze (o. Pavla Stefana)1 

  

                                                 
1 Kronika Valašského Meziříčí se nachází v okresním archivu, ale to jsou opravdu jenom politické a 

pozemkové záležitosti. Proto zde nejsou žádné informace z kronik, nebo zápisů městských úřadů 

https://www.youtube.com/watch?v=7cwzujbQxkI&t=4s
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Toto je vše 

o našich 

oblíbených 

architektonických 

památkách. 
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Poděkování  

Datum zpracování: 14. 5. 2021 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto veledíle: 

Odborná pomoc: Ladislava Maňurová, Iva Bekárková  

Redakční rada: Eva Marie Horáková, Lukáš Berka, Valentýna Drozdová, Jolana Batková, 

Jana Ondrašíková 

Na vydání tohoto majstrštyku se podílela polovina třídy 1. A. – Jan Uhlík, Lukáš Berka, 

Vendula Machačová, Jan Pátek, Jiří Kroul, Martin Halász, Eva Marie Horáková, Jana 

Ondrašíková, Vojtěch Hrušák, Jolana Batková, František Kordík, Valentýna Drozdová, 

Terezie Zlámalová, Anna Martináková, Kateřina Pavlasová, Jan Květoň 

Zdroje textu a obrázků: Jsou již uvedeny u jednotlivých památek 

Nakonec bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám v tomto našem dokumentu pomáhali: 

Děkujeme paním profesorkám za skvělý nápad spojit jednotlivé práce studentů, kteří si na 

práci dali opravdu záležet. Je nutné připomenout jména těchto paní profesorek, které se 

„spikly“ proti (v této době bezmocné) 1. A. Tímto děkujeme Mgr. Ivě Bekárkové a Mgr. 

Ladislavě Maňurové, za podporu a trpělivost s námi.  

Děkujeme také všem našim spolužákům, kteří se zapojili do tohoto úkolu, redakční radě za 

zpracování našich prací a všem, kteří nás podpořili v naší práci, která nebyla jednoduchá.  

A poděkování patří i Vám všem, kteří jste přetrpěli naše dílo až do samotného konce. 

Děkujeme naší škole, Arcibiskupskému gymnáziu v Kroměříži, za možnost naše dílo zveřejnit 

a zpřístupnit i jiným osobám než našim spolužákům. 

Třída 1. A 

 

 


