
Otevřené brány
zpřístupnění významných 
sakrálních památek 
ve Zlínském kraji 



Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 

Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste Vy.

(1. list sv. Pavla Korinťanům 3,16-17)





Významné duchovní centrum, místo církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Velkou nadějí duchovní  
i hmotné obnovy památného Velehradu se stala v dubnu 1990 návštěva hlavy katolické církve, papeže Jana Pavla II.  
Velehrad byl opět oficiálně označen mostem mezi Východem a Západem. 
Na návrh Dr. Antonína Cyrila Stojana (1851-1923, arcibiskup, poslanec Národního shromáždění, obnovitel Velehradu) byl  
zde postaven poutní a exerciční dům, první v České republice. Odkaz: www.velehrad.cz, www.stojanov.cz

Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Nádherná barokní bazilika s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera, v přízemí baziliky je lapidárium a krypty. 
Bazilika s areálem byly v dubnu 2008 prohlášen za národní kulturní památku.
Pozornost si zaslouží řešení klenby s malbami, které opticky zvedají strop o dvě patra. Autorem fresek je Ignác Egstein.  
Zájem přitahuje freska znázorňující křest krále Svatopluka, který pozval věrozvěsty Cyrila a Metoděje na Moravu.
Naprosto unikátní jsou 2 barokní lavice (18 sedadlových míst), bohatě zdobené plastickou ornamentální řezbou, včetně  
60 skulptur představujících světce a anděly.

Víte, že…
„A této slavné bazilice velehradské udělujeme vyznamenání Zlaté růže“, dáno ve Vatikánu 28. června 1985, v sedmém  
roce našeho pontifikátu, Jan Pavel II. Zlatou růži je možné vidět na oltáři v bazilice a na tribuně v den slavnosti sv. Cyrila  
a Metoděje.

Kontakt:  Římskokatolická farnost Velehrad, Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad
 velehrad@jesuit.cz, www.farnostvelehrad.cz 

Možnosti prohlídek: květen - září: pondělí - pátek: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, sobota: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, 
neděle: 13.00 - 14.00 a 16.00 - 17.00, objednávky průvodce bazilikou telefonicky na čísle 603 793 532, v době církevních 
obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
 Uherské Hradiště, Kostel sv. Fr. Xaverského - srdce rozlehlého jezuitského areálu (8 km)
 Střílky, kostel Panny Marie s areálem hřbitova - jedinečná barokní památka (22 km)
 Uherský Brod, Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - kostelní věž s možností vyhlídky (25 km)

Velehrad

1.



Významné mariánské poutní místo s bohatou historií. V areálu Sv. Hostýna je možno navštívit i další objekty. Kapli sv.Jana 
Sarkandra, Jurkovičovu křížovou cestu, rozhlednu a větrnou elektrárnu, muzeum v poutním domě a vodní kapli.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - velkolepý chrám se dvěma věžemi z 18. století stojí na místě bý-
valé malé mariánské kaple. Všechny stěny baziliky zdobí řada ideově a ikonograficky sestavených výjevů ze života svět-
ců i historie tohoto chrámu. Je zde namalováno kolem 900 postav a obličejů a věrně zachyceny významné události, dobo-
vé oblečení a lidové kroje.

Víte, že…
bazilika svou polohou - v nadmořské výšce 718 metrů - je nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě s trvalou duchovní správou?

Kontakt: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 76861 Bystřice pod Hostýnem, telefon: +420 573 381 693-4, 
 matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz, Římskokatolická duchovní správa, Svatý Hostýn 107, 76 861 Bystřice p. Host.,
  telefon: +420 573 308 161, fara@hostyn.cz

Možnosti prohlídek: květen a září: sobota: 9.00 - 17.00, neděle: slouží pro bohoslužbu, červen - spen: neděle: slouží
pro bohoslužbu, pondělí: jen po dohodě, úterý - sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, v době církevních obřadů, koncertů  
a jiných akcí se od prohlídek upouští, bohoslužby ve všední dny jsou v 7.00 hodin, 9.15 a 11.00 hodin

Bystřice pod Hostýnem - město je kulturním i turistickým centrem. Genius loci města a jeho historie je vy-
jádřeno ztvárněním vodní sochy Panny Marie Vítězné ochrany Moravy nad kašnou na náměstí. Kamenná kašna se stává  
znamením Čistého pramene v proudu života města a průsečíkem historie, která je v díle naznačena symboly vyjadřujícími 
fakta i duchovní obsah. Tři prameny vody předznamenávají symbolickými znaky archandělů prapůvod města, jež z proudí-
cích vod vzalo své jméno. Odkaz: www.mubph.cz

Chvalčov - leží v turisticky atraktivní oblasti na úpatí Hostýna, na jeho území jsou dvě přírodní rezervace a pa-
mátky. S okolím a historií místa seznamuje naučná stezka Chodník Masarykových. Místní část Lázně nabízí rehabilitační  
a lázeňské pobyty. Odkaz: www.obec-chvalcov.cz

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Zlín, Štípa, Poutní chrám Narození Panny Marie - významné poutní místo (27 km)
  Zlín Farní kostel sv. Filipa a Jakuba - výjimečná křížová cesta (39 km)
 Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Mořice - významné stavby ve městě s památkami zapsanými na seznamu  
 kulturního dědictví UNESCO (37 km)

2.

Svatý Hostýn



Sídlo Zlínského kraje. Důležitým mezníkem bylo založení obuvnické firmy rodiny Baťových. Díky prosperitě firmy se stal Zlín 
moderním průmyslovým centrem, vynikajícím unikátní funkcionalistickou architekturou. Zajímavostí jsou zlínské filmové ate-
liéry, proslavené animovanými a trikovými filmy Karla Zemana a Hermíny Týrlové. 
Odkaz: www.zlin.eu  

Farní kostel sv. Filipa a Jakuba
byl postaven už ve 14. století, ale jeho dnešní podoba vznikla přestavbou ve druhé polovině 19. století. Protože hlav-
ní oltářní obraz patronů kostela z roku 1835 byl téměř zcela zničen, nahradil ho v roce 1876 nový od Josefa Kessle-
ra (1825–1888), který zůstal v kostele až do velkých úprav v sedmdesátých letech 20. století. V minulém století byl  
nahrazen moderní mozaikou, která pokrývá nejen čelní stěnu, ale táhne se po obou bočních stěnách. Námětem je život  
Církve vyjádřený postavami a vztahy těch, kdo byli povoláni jí zvláště sloužit.

Víte, že…
křížová cesta v kostele sv. Filipa a Jakuba je ve dvou řádcích - v jednom řáku je myšlenka na rozjímání, v druhém námět 
na modlitbu?

Kontakt:  Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, Sadová 149, 760 01 Zlín, 
 telefon: +420 577 120 02, fazlin-sfaj@ado.cz

Možnosti prohlídek: květen - září: sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, neděle: 13.00 - 17.00,   
v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Evangelický kostel 
dle návrhu architekta Vladimíra Karfíka dokonale koresponduje s baťovskou architekturou Zlína svojí jednoduchostí a funk-
cionalitou.

Kontakt: Mgr. Petr Pivoňka, farář, telefon: +420 577 210 004, +420 732 965 735, www.zlin.evangnet.cz 

Možnosti prohlídek: květen - září: neděle: 13.00 - 17.00, sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

3.

Zlín



Poutní chrám Narození Panny Marie (Zlín-Štípa) 
s přilehlým klášterem začal budovat Albrecht z Valdštejna jako poctu své manželce Lukrecii Nekšové. Po dokončení  
v 18. století se stal významným poutním místem. Do chrámu byla  přenesena zázračná soška Panny Marie Štípské ze sta-
rého štípského kostela. Velkolepé slavnosti se zúčastnilo 35 tisíc věřících a uvádí se, že „při přenášení milostné sošky  
mohli poutníci vidět zvláštní úkaz na obloze: vedle slunce byly dvě jasně svítící hvězdy“. Mnozí z očitých svědků tento  
hodinový úkaz na obloze slavnostně potvrdili svým podpisem na pergamenové listině 28. května 1799. 

Víte, že…
štípské varhany postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal z Kremže a nástroj patří k jejich největším a nejkvalit-
něji dochovaným dílům? 

Kontakt: Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 12, 763 14 Zlín, 
 telefon: +420 577 914 251, fastipa@ado.cz, www.stipa.cz

Možnosti prohlídek: květen - září: neděle: 13.00 - 17.00, pondělí: zavřeno, úterý - sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00,
v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Zlínské kaple a klášterní budova

V první polovině 20. století byly postaveny nové kaple - v Jaroslavicích  kaple sv. Anny, posvěcena v roce 1910, v Kudlově 
kaple sv. Václava, postavená podle návrhu architekta Františka Gahury, posvěcena 1929. O několik let později v roce 1938  
byl dokončen a posvěcen dům Milosrdných sester kongregace III. řádu sv. Františka, které pečovaly o staré lidi.

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
 Uherské Hradiště, Kostel sv. Fr. Xaverského - srdce rozlehlého jezuitského areálu (27 km)
 Svatý Hostýn, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - nejvýznamnější mariánské poutní místo Moravy  (32 km)
 Kroměříž, Kostel sv. Jana Křtitele, Kostel sv. Mořice - vznešená architektura „hanáckých Atén“ (30 km)
 Provodov, barokní kostel Panny Marie Sněžné - významné poutní místo (12 km)

4.



Starobylá obec prvně zmiňovaná v roce 1141. Místo bylo osídleno již v paleolitu, neolitu a období kultur doby bronzové  
a železné. V Tečovicích kdysi bývala tvrz, vedle které byl zbudován kostelík, předchůdce kostela sv. Jakuba Většího, který  
je dnes nejvýznamnější historickou památkou obce.
Odkaz: www.tecovice.cz

Kostel sv. Jakuba Většího
Pochází někdy z doby kolem roku 1260. Je postaven v románském slohu, goticky a barokně přestavěn. Tečovický kostel  
je východně orientovaná stavba, skládající se z presbyteria (kněžiště), lodi a sakristie.  Stavba je jednopatrová, nepodskle-
pená s 1,2 metru silnou zdí. Loď i kněžiště jsou vyzdobeny původními nástěnnými malbami. Tyto fresky vznikaly asi někdy 
ve 14. století. Freskami byla vyzdobena celá loď bez její přední stěny. Jedinečným prvkem je gotizující kazatelna, na Mora-
vě ojedinělá, a kamenná křtitelnice ze 13. století.

Víte, že…
ve znaku obce Tečovice je mušle, která je symbolem sv. Jakuba Většího, patrona místního kostela?

Symbolem poutníků putujících do Santiaga de Compostelly je Svatojakubská mušle. Původ mušle pochází z legend,  
jež všechny mají v podstatě stejnou předlohu příběhu - svatým Jakubem zázračně zachráněné lidi.

Kontakt:  Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, 763 02  Zlín-Malenovice, 
 tel.: +420 731 604 304, fazlin-malenovice@ado.cz, www.farnost-malenovice.info  

Možnosti prohlídek: květen - září: sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, neděle: 13.00 - 17.00,
v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
 Zlín, Štípa , Poutní chrám Narození Panny Marie - významné poutní místo (15 km)
 Zlín Farní kostel sv. Filipa a Jakuba - výjimečná křížová cesta (10 km)
 Provodov, barokní kostel Panny Marie Sněžné - významné poutní místo (19 km)

5.

Tečovice



Mezi kopci Luhačovického Zálesí leží zemědělská obec s bohatou historií a nevšedními památkami. První písemná zmínka 
z roku 1412 uvádí, že Provodov náležel k hradu Světlov. Jméno je pravděpodobně odvozeno od nejstarších usedlíků, kteří 
nabízeli pocestným doprovod přes neschůdné hory. 
Odkaz: www.provodov.cz.

Kostel Panny Marie Sněžné  
Pochází z roku 1750 a nachází se na poutním místě zvaném Malenisko. Poblíž je pramen a od kostela vede křížová cesta 
s kaplí. Nad oltářem visí ojedinělý obraz kojící Matky Boží. Pověst, která se k místu váže, tvrdí, že vážně onemocněl maji-
tel luhačovického panství hrabě Serenyi. Pozlovický farář sdělil nemocnému vzkaz mlynářky z Provodova, že ho Panna Ma-
ria uzdraví, ale chce, aby na Malenisku u pramene nechal postavit kapličku. Hrabě Serenyi slíbil, brzy se uzdravil a dal zde  
vystavět nejprve dřevěnou, později pak zděnou kapli. Provodovská kaplička se stala střediskem poutí z okolí. Poutníků  
přibývalo, proto byla kaplička v roce 1750 přestavěna a stojí dodnes jako malý poutní kostel v barokním slohu. 

Víte, že…
obraz Matky Boží kojící je jedinečný v celé střední Evropě? Dodnes je zachován na hlavním oltáři kostela, pochází od nezná-
mého autora a byl přivezen do Provodova z Vídně v roce 1710.

Kontakt: Římskokatolická farnost, 763 45 Provodov 200, farnost je spravována ze Želechovic, 
 telefon: +420 577 901 990, faprovodov@ado.cz

Možnosti prohlídek: sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, neděle: 13.00 - 17.00,
v jinou dobu na telefonním čísle: +420 604 645 254, v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Zlín, Štípa, Poutní chrám Narození Panny Marie - významné poutní místo (18 km)
  Zlín Farní kostel sv. Filipa a Jakuba - výjimečná křížová cesta (13 km)
  Uherský Brod, Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - kostelní věž s vyhlídkou (25 km)                                                                 
  Svatý Hostýn, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - nejvýznamnější mariánské poutní místo Moravy (45 km)

6.

Provodov



Už od nejstarších dob je centrem duchovní kultury a umění. Zdejší historické zahrady a Arcibiskupský zámek jsou zapsané 
v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Součástí unikátní zámecké galerie je např. obraz Apollon  a Marsyás, vrcholné dílo 
Tiziana Vecelliho. Zámecká knihovna patří k nejcennějším historickým fondům v České republice a sbírka mincí a medailí  
je hned po Vatikánu nejvýznamnější sbírkou církevních ražeb na světě. Odkaz: www.mesto-kromeriz.cz

Kostel sv. Jana Křtitele
vrchol stavitelství baroka na Moravě s unikátní výzdobou, která je celistvě řešena v duchu jednotné myšlenky, fresky tvoří 
s obrazy na oltářích ideový celek. Na jednotné výzdobě interiéru, vztahující se k oslavě sv. Jana Křtitele, se podíleli význam-
ní moravští barokní umělci. 

Kontakt:  Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo náměstí 5, 767 01 Kroměříž, 
 telefon: +420 573 338 952, www.svmoric.net 

Možnosti prohlídek: květen - září: neděle: 13.00 - 17.00, pondělí - sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, 
v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Kostel sv. Mořice
vybudoval jej olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku ve 13.století, který při něm založil kolegiátní kapitulu. Kostel  
prodělal v historii několik významných úprav, zejména po husitských válkách a třicetileté válce. V 19. století byl obnoven  
gotický vzhled. Patří mezi největší a nejvýznamnější památky České republiky.

Možnosti prohlídek: neděle: 13.00 - 17.00, pondělí - sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, 
v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Víte, že…
Výroba mešního vína v historických sklepech pod kroměřížským zámkem má již 735letou tradici? Víno zraje v dřevěných  
sudech různé velikosti, největší pojme 19 100 litrů, nejstarší je z roku 1805.

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Zlín, Štípa, Poutní chrám Narození Panny Marie - významné poutní místo (28 km)
  Svatý Hostýn, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - nejvýznamnější mariánské poutní místo Moravy (30 km)
  Střílky, kostel Panny Marie s areálem hřbitova - jedinečná barokní památka (25 km)

7.

Kroměříž



Leží v místech křížení dvou dávných dálkových obchodních cest - od Dunaje k Opavě (část cesty  Jantarové) a z Bílých  
Karpat na Přerov. Dominantu města tvoří raně barokní zámek s překrásným zámeckým parkem francouzského typu s uni-
kátním vodním systémem ve tvaru Neptunova trojzubce. Mezi významné památky patří i Stará synagoga, zvaná Šachova. 
Je jednou z nejstarších a nejlépe dochovaných památek svého druhu u nás. Odkaz: www.holesov.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Farní kostel, stojící na místě malého kostelíka, pocházející asi ze 14. století. Dnešní podoba chrámu vznikla podle projek-
tu italského architekta Filiberta Luchesseho z počátku 18. století, kdy byl interiér upraven v barokním duchu. Kostel je troj-
lodní barokní stavba s jednou věží. 
Významným dílem je Černá kaple, která byla přistavěna ke kostelu a je hrobkou rodin Rottalů a Wrbnů. Kapli vyzdobil sochař 
Bohumír Frič. Vnitřní výzdoba je jednoduchá a vystihuje pocity bolesti a radosti znázorňovaných postav. Hlavní oltář - Na-
nebevzetí Panny Marie - je proti zvyklosti ne v malbě, ale ve štuku a má 3 části (Panna Maria a Ježíš, Duch sv. a Bůh Otec). 
Více na: www.rkfholesov.ic.cz

Víte, že…
Holešov je spjatý s působením kněze sv. Jana Sarkandra, který podle legendy město uchránil před drancováním kozáků  
ve službách polského krále a byl svatořečen Janem Pavlem II. v roce 1995 v Olomouci?

Kontakt: Městské muzeum a galerie, nám. Dr. E. Beneše 24, 769 01 Holešov, tel.: +420 573 397 042, www.holesov.info
 Římskokatolická farnost Holešov, nám. E. Beneše 40, 769 01 Holešov, tel.: +420 739 246 037, 
 rkfholesov@seznam.cz, www.rkfholesov.ic.cz

Možnosti prohlídek: Prohlídku lze domluvit v Městském muzeu Holešov v době: 
sobota - neděle: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00, pondělí: zavřeno, úterý - pátek: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, 
nebo na telefon: +420 573 397 042, v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Zlín, Štípa , Poutní chrám Narození Panny Marie - významné poutní místo (14 km)
  Svatý Hostýn, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - nejvýznamnější mariánské poutní místo Moravy (15 km)
  Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Mořice - významné stavby ve městě s památkami zapsanými na seznamu 
 kulturního dědictví UNESCO (16 km)

8.

Holešov



Podle pověsti se zde narodil bájný Král Ječmínek. Město má zajímavý erb, tvoří jej červený štít, ve kterém je uprostřed  
vydra držící v tlamě štiku. V roce 1616 se Chropyně stala majetkem olomouckého arcibiskupství, od tohoto roku je datován  
původ chropyňského zámku, který je dominantou města. Po roce 1989 byl zámek navrácen Arcibiskupství olomouckému. 
Na jeho provozu se spolupodílí město Chropyně a Muzeum Kroměřížska. Místo je spjato i se slavným rodákem, nejvýznam-
nějším českým kubistickým malířem, Emilem Fillou.

Kostel sv. Jiljí
Nese jméno opata sv. Jiljí, je postaven v barokním slohu, tzv. josefínském, a vybudoval ho olomoucký arcibiskup Maxmilián 
Hamilton v roce 1772, o čemž svědčí jeho znak na klenbě před kněžištěm. 
Ozdobou kostela je kazatelna a zejména mistrovsky vytvořená křtitelnice od neznámého autora, která zachycuje křest  
Ježíšův sv. Janem Křtitelem (sochy jsou v životní velikosti).

Víte, že…
Ječmínek přebývá přímo v chropyňském zámku, v sále, který je po něm pojmenován? Ukrývá se ve starém masivním  
stole, jenž je pro něj stále prostřen. Když na něj kdokoliv z návštěvníků zaklepe, a je to dobrý člověk, Ječmínek se mu  
údajně ozve.

Kontakt:  Římskokatolická farnost Chropyně, Komenského 31, 768 11 Chropyně, 
 telefon: +420 739 344 061, www.muchropyne.cz

Možnosti prohlídek: květen - září: sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, neděle: 13.00 - 17.00,
po předchozí domluvě na telefonním čísle +420 603 747 898  

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Mořice - významné stavby ve městě s památkami zapsanými na seznamu 
 kulturního dědictví UNESCO (9 km)
  Střílky, kostel Panny Marie s areálem hřbitova - jedinečná barokní památka (36 km)
  Uherské Hradiště, Kostel sv. Fr. Xaverského - součást kulturního centra města (44 km)

9.

Chropyně



Obec se zajímavou historií a jedinečnými architektonickými památkami, významné sídlo barokní rodiny Petřvaldských.  
Kromě původně renesančního zámku, v němž dnes sídlí škola východní filozofie, patří k nejvýznamnějším památkám uni-
kátní barokní hřbitov. Odkaz: www.strilky.eu  

Hřbitov ve Střílkách 
Svou originální architekturou a sochařskou výzdobou je perlou stavitelského a sochařského umění z doby baroka. Je to  
jedinečné dílo na celé Moravě, resp. v České republice. Jako rodové pohřebiště jej nechal v 18. stol. vytvořit hrabě Anto-
nín Amand Petřvaldský. Plocha pohřebiště je ohraničena čtvercovou zdí se schodištěm a pohřební kaplí. Zeď a architek-
tonické prvky hřbitova jsou doplněny sochami, představujícími alegorie smrti a vzkříšení. Na vstupní plošině stojí nádher-
ná postava strážce hřbitova, anděla s popelnicí, štítem a pruty, která dává jasné poselství: Pomni, člověče, že prach jsi  
a v prach se obrátíš!

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
byl vystavěn v letech 1744 - 1769. Jeho zakladatel Antonín Amand Petřvaldský se ale jeho dokončení nedožil, neboť v roce 
1762 zemřel. Uložil však v poslední vůli svým dědicům, aby započatou stavbu dokončili, což se také stalo. Kostel byl dosta-
věn za dědice Františka Josefa Kuenburka. Hlavní oltář je vybudován na způsob olomouckého dómu sv. Václava, na boč-
ních oltářích jsou vzácné obrazy od Ignáce Raaba. Umělecky cenné jsou původní barokní varhany, jeden z mála dochova-
ných exemplářů stavitele varhan Františka Siebera, a křtitelnice z cetechovického mramoru s velkým křížem a korpusem 
Ukřižovaného z první poloviny 18. století.

Víte, že…
uzavřená plocha hřbitova pod pohřbívací hlínou je podložena zdivem ve formě veliké pánve, s důmyslným technickým řeše-
ním větracího a kanalizačního systému, což způsobuje, že mrtvá těla v krátké době zetlí?

Kontakt: Římskokatolická farnost Střílky, Koryčanská 60, 76804 Střílky, telefon: +420 573 375 077, fastrilky@ado.cz 

Možnosti prohlídek: květen - září:  sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, neděle: 13.00 - 17.00, v jinou dobu na telefonním 
čísle +420 573 375 077, v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:

  Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Mořice - významné stavby ve městě s památkami zapsanými na seznamu 
 kulturního dědictví UNESCO (25 km)
 Uherské Hradiště, Kostel sv. Fr. Xaverského - srdce bývalého jezuitského komplexu (27 km)
  Velehrad, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje - významné poutní místo (22 km)

10.

Střílky



Rekreační a turistická oblast s příznivým klimatem, které je srovnatelné s klimatem alpským. Je zde tradice výroby rajnocho-
vické keramiky a pila, která slouží svému účelu už více než 100 let. Nejvýznamnější historickou památkou a poutním místem 
je kostel Narození Panny Marie a Svaté Anny.

Kostel Narození Panny Marie a Svaté Anny 
barokní chrám byl vybudován olomouckým biskupem kardinálem Schrattenbachem v roce 1716. Chrám je architektonic-
kým skvostem, nemá pro své ojedinělé pojetí v okolí obdoby a je nazýván „valašskou katedrálou“. Varhany, jejichž původ-
ní barokní skříň pochází z r. 1720 a je jednou z nejstarších na Moravě, jsou ozdobeny postavou krále Davida s andílky hrají-
cími na dávné hudební nástroje - kornety.
Probíhá zde svatoannenská pouť (v neděli po sv. Anně , tj. 26.7.), ale věřící přicházejí i na mariánské svátky. V blízkosti kos-
tela je studánka s dobrou vodou a barokní fara adaptovaná na středisko mládeže. 
Odkaz: www.rajnochovice.eu 

Víte, že…
v letech 1897 - 1907 žil v obci František Gogela, vynikající botanik a znalec karpatské a podhostýnské květeny?

Kontakt:  Římskokatolická farnost, 76871 Rajnochovice 12, telefon: +420 573 391 156,
 farajnochovice@ado.cz, pristav@centrum.cz

Možnosti prohlídek: květen a září: neděle: 13.00 - 17.00, červen - srpen: každý den: 9.00 - 17.00, 
v jinou dobu na telefonním čísle: +420 573 391 156, +420 731 621 205, v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí  
se od prohlídek upouští

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Svatý Hostýn, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - nejvýznamnější mariánské poutní místo Moravy (18 km)
  Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Mořice - významné stavby ve městě s památkami zapsanými na seznamu 
  kulturního dědictví UNESCO (40 km)
  Zlín - Štípa, Poutní chrám Narození Panny Marie - významné poutní místo (25 km)

11.

Rajnochovice



Město je přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklorem, geniem loci Velehradu, velkomoravské-
ho Starého Města - Veligradu, hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích i dalších památek, které dělají z tohoto místa atraktiv-
ní turistické a společenské centrum.
Bohaté kulturní dění se soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, Slováckého muzea s bohatými národo-
pisnými sbírkami, Klubu kultury, Střední uměleckoprůmyslové školy a jiných kulturních zařízení. 
Odkaz: www.mesto-uh.cz

Kostel sv. Františka Xaverského 
je součástí jezuitského komplexu, nahradil v roce 1686 zbořený kostel sv. Jiří a stavebně navázal na již dokončenou jezu-
itskou kolej. Byl postaven na zvodnělém podloží způsobem užívaným v italských Benátkách, kdy systém dřevěných pilotů  
a roštů měl zamezit propadání stavby. Po povodních v roce 1997 byla dřevěná,dosluhující část základů, nahrazena betono-
vou injektáží. Nad hlavním oltářem je obraz sv. Františka Xaverského od pražského malíře Jana Jiřího Heintsche. Do hrob-
ky před hlavním oltářem byly přeneseny ostatky zakladatelky koleje Kateřiny Zoubkové ze Zdětína. Jedna z krypt ukrývá  
ostatky dvaceti tří jezuitů, zemřelých při morové epidemii. 

Víte, že…
na území dnešního Uherského Hradiště a Starého Města vzniklo v 8. a 9. století jedno z nejvýznamnějších center Velkomo-
ravské říše?

Kontakt: Farní úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, 686 01 Uherské Hradiště, 
 telefon: +420 572 552 824, fauherskehradiste@ado.cz, www.farnostuh.cz

Možnosti prohlídek: květen - září: neděle: 13.00 - 17.00, pondělí: zavřeno, úterý - sobota: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, 
v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Uherský Brod, Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - kostelní věž s možností vyhlídky (25 km)
  Velehrad, duchovní centrum Moravy, Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje (8 km)
  Střílky, kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem hřbitova - jedinečná barokní památka (27 km)

12.

Uherské Hradiště



Město leží na moravskoslovenském pomezí, má bohatou historii i pestrou současnost. Je významným kulturním, spole-
čenským a turistickým centrem, vstupní branou do Bílých Karpat a na Slovensko. Nejvýznamnějším rodákem je Jan Amos  
Komenský. Odkaz: www.ub.cz 

Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 
Barokní chrám, který je dominantou náměstí, vznikl na počátku 18. století. O více než sto padesát let později jej doplnila  
60 metrů vysoká chrámová věž, v níž jsou umístěny hodiny a čtyři zvony. Průčelí kostela zdobí znak knížat z Kounic-Riet-
berku, štít barokní sochy Krista žehnajícího městu a čtyř evangelistů. V interiéru chrámu je sedm oltářů z umělého mramoru. 
Hlavní oltář zdobí rozměrný obraz Neposkvrněného početí Panny Marie, který znázorňuje Matku Boží s měsícem pod noha-
ma. Spodní část obrazu tvoří výjev souboje andělů a zlých duchů.

Víte, že…
zde byly umístěny ostatky sv. Fortunata, biskupa, který složil hymnus k oslavě Panny Marie a sepsal životopis sv. Martina?

Kontakt:  Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, 688 01 Uherský Brod, 
 telefon: +420 572 632 074, rkf.ub@katolik.cz, farnost.katolik.cz, www.dekanat.katolik.cz

Možnosti prohlídek: květen - září: sobota - 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, neděle - 13.00 - 17.00, 
v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

I další chrámy Uherského Brodu mají své krásy a svá tajemství:

Dominikánský kostel Nanebevzetí Panny Marie s nevšedním interiérem 
Chrám Mistra Jana Husa – nejstarší stavba ve městě

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Uherské Hradiště, Kostel sv. Fr. Xaverského - srdce rozlehlého jezuitského areálu (18 km)
  Velehrad, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje - významné poutní místo (25 km)
  Provodov, barokní kostel Panny Marie Sněžné - významné poutní místo (19 km)

13.

Uherský Brod



Město se nachází na úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů v údolí řeky Vsetínská Bečva. Město svérázné, 
svébytné, s mnoha historickými památkami a bohatým kulturním životem. Na Vsetínsku se narodila a působila zde řada  
výtvarných umělců, kteří zachytili půvab kraje ve stovkách maleb a plastik. Tradici lidové kultury již po mnoho desetiletí  
uchovávají soubory valašských písní a tanců. Konají se tu pravidelné akce jako Valašské záření, Mezinárodní folklorní  
festival Vsetínský krpec, fotosoutěž Interfotoklub, Jazzvý festival nebo Letní filmový maraton. Ve Vsetíně také začíná  
Naučná stezka Okolím Vsetína a stezka Semetínské rybníky. 
Odkaz: www.vsetin.eu 

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Netypická církevní stavba pobělohorského baroka z konce 17. století, která měla původně jiné určení. Majitel panství hrabě 
Jiří Illésházy chtěl vybudovat nový zámek, ale po vyhoření původního dřevěného kostelíku a fary roku 1683 věnoval nedo-
končenou stavbu zámku katolické církvi. Po nutných úpravách byl kostel vysvěcen roku 1689. Z původního zámku zůstaly 
zachovány obranné nárožní rondely se střílnami (středoevropská rarita) a v západní zdi pozůstatky po konzolách plánované-
ho balkonu. Při úpravách v 19. století byla věž kostela ukončena cibulovitou bání se třemi novými zvony.

Víte, že…
ve farnosti je také nemocniční kaple zasvěcena sv. Růženě z Limy, která byla vybudována počátkem 20. století na přání 
Rosy Thonetové?

Kontakt:  Římskokatolická farnost Vsetín, Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 1, 
  telefon: +420 571 411 692, favsetin@ado.cz, www.farnost-vsetin.ic.cz

Možnosti prohlídek: květen - září: neděle: 13.00 - 17.00, pondělí: zavřeno, úterý - sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00,
v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Zlín, Štípa , Poutní chrám Narození Panny Marie - významné poutní místo (32 km)
  Svatý Hostýn, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - nejvýznamnější mariánské poutní místo Moravy  (30 km)
  Zašová, Poutní kostel Zašovské Panny Marie - valašské poutní místo (25 km)

14.

Vsetín



Obec přitažlivá svými přírodními krásami se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Pod Trojačkou pramení Vse-
tínská Bečva, v údolí Leskové na svahu hřebenu Lemešná je uchován pozůstatek pralesa Razula s původním jedlobuko-
vým porostem a řadou chráněných rostlinných druhů. Pohostinné a rozmanité centrum turistiky, folkloru a jedinečných 
lidových památek. Odkaz: www.velkekarlovice.cz 

Kostel Panny Marie Sněžné 
Stavba sroubená ze dřeva má půdorys kříže. Nad středem kostela je barokní věžička se dvěma zvony. Interiéry kostela 
byly původně bez nátěru, stěny i lavice. Před rokem 1900 byl celý kostel vymalován bílou olejovou barvou. V roce 1928 byl  
nátěr upraven a je zachován dodnes. Původní oltář byl v roce 1894 nahrazen nynějším (jak asi vypadal starý barokní, 
je vidět na stěně vedle bočního oltáře svatého Jana Nepomuckého). Jedná se o skutečně monumentální barokní stavbu,  
která si velice mistrně podrobila jako materiál dřevo.

Víte, že…
stavba karlovského kostela má 24 úhlů?

Kontakt:  Římskokatolická farnost Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice 274, 
 telefon: +420 571 444 019, mobil: +420 736 522 834, favelkekarlovice@ado.cz

Možnosti prohlídek: květen - září: sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, neděle: 13.00 - 17.00,
v jinou dobu  na telefonním čísle: +420 571 444 019, +420 736 522 834, v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí  
se od prohlídek upouští

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Zašová, Poutní kostel Zašovské Panny Marie - valašské poutní místo (32 km)
  Vsetín, Kostel nanebevzetí Panny Marie - stavba  z doby pobělohorského baroka (26 km)
  Svatý Hostýn, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - nejvýznamnější mariánské poutní místo Moravy (42 km)

15.

Velké Karlovice



Známé valašské poutní místo. Nejvýznamnější akcí je zašovská pouť, která se koná pravidelně první neděli v červenci.  
Poutě mají několik staletí dlouhou tradici a byly zaznamenány už v roce 1672. Kromě údolí Stračky, přírodního poutního místa,  
patří k zajímavostem i chráněný mokřad Pod Hájem v západní části obce, kde žijí některé chráněné druhy ptactva, vodních  
živočichů a rostlin. Odkaz: www.zasova.cz

Poutní kostel Navštívení Panny Marie 
Barokní kostel byl vystavěný v 18. století majitelem rožnovsko-meziříčského panství Karlem Jindřichem ze Žerotína, k čemuž 
odkazuje znak rodu Žerotínů umístěný v průčelí kostela. Poutníci sem přicházeli se svými prosbami k milostnému obrazu  
Panny Marie Zašovské, který je umístěn na hlavním oltáři kostela. Již dějepisec Středovský poznamenal roku 1710, že obraz  
Panny Marie působí zázraky od starodávna. Zprávu o jednom z nejstarších uzdravení podává obraz, který dal z vděčnosti  
za uzdravení namalovat meziříčský děkan Ondřej Helmesiniho roku 1707. O jiném vyslyšení prosby svědčí další obraz z roku 
1745 - podle pověsti za uzdravení jednoho němého a jednoho chromého dítka. Vedle kostela byl vystavěn Klášter Trinitářů,  
ve kterém je dnes Domov pro osoby se zdravotním postižením. 

Víte, že…
poutní areál Stračka s mariánským pramenem je opředený pověstmi o rytíři zachráněném Pannou Marií před pronásledo-
váním Tatary?

Kontakt: P. Jiří Polášek, duchovní správce farnosti, 756 51 Zašová 44, 
 telefon: +420 571 634 056, fazasova@ado.cz, www.zasova.net

Možnosti prohlídek: květen - září: sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, neděle: 13.00 - 17.00,
v jinou dobu na telefonním čísle: +420 732 165 151

Tipy na výlety za památkami s otevřenými bránami:
  Vsetín, Kostel nanebevzetí Panny Marie - stavba z doby pobělohorského baroka (27 km)
 Zlín, Štípa, Poutní chrám Narození Panny Marie - významné poutní místo (46 km)
 Svatý Hostýn, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - nejvýznamnější mariánské poutní místo Moravy (38 km)

16.

Zašová



Zlínský kraj, odbor kultury a památkové péče

tř. T. Bati 21,761 90 Zlín, Česká republika

www.kr-zlinsky.cz


