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1 ÚVOD 

Náboţenství hluboce poznamenalo kulturu i dějiny národŧ. Náboţenská zkušenost je 

univerzální. Nicméně náboţenské pole nepokrývá všechny sloţky ţivota ve společnosti. 

Náboţenství je lidský fenomén, který má obrovskou spoustu příznivcŧ, ale také velkou 

skupinu odpŧrcŧ. Z celkového počtu světové populace kolem 15% osob nevyznává 

náboţenství ţádné. Dokonce kolem 4% osob se staví proti jakékoli formě náboţenské víry 

či praxe. Nejvíce lidí celého světa se dnes hlásí ke křesťanství, následuje islám a 

hinduismus. Názorně tato skutečnost je zveřejněna na obrázku č. 1.1. 

 

 

Obr. 1.1  Mapa územního výskytu náboţenství světa (převzato z [40]) 

 

A moţná pro ty odpŧrce je pro mnohé náboţenství jakési tabu a ne moc moderní 

záleţitostí. Ovšem přes veškeré úsilí zkázy přetrvává aţ do dnes. V této bakalářské práci se 

pokusím o tomto fenoménu psát nezaujatě a srozumitelně pro obě jiţ zmíněné skupiny. 

Odnoţí klasických náboţenství vzniklo za celá staletí bezpočet a asi by nebylo v lidských 

silách všechny náboţenské kulty, sekty a jiné spolky vyjmenovat a specifikovat, a proto se 

v této práci budu zabývat jen těmi nejpočetnějšími a nejznámějšími. To, ţe církev 

formovala společnost a měla významný vliv na prostředí a architekturu, ve kterém se ţilo, 

je neoddiskutovatelný fakt, který těţko někdo změní a vymaţe z historie. Registrovaných 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Religion_distribution.png
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církví v České Republice pŧsobí celkem 25. Nejzastoupenější církví je křesťanství a podle 

mého názoru nejzajímavějším náboţenstvím, pro svou četnost atraktivit cestovního ruchu, 

jsou římskokatolická církev a ţidovská obec. Jejich významný vliv nám dokazuje velké 

mnoţství dochovaných památek, ať jsou to impozantní katedrály, kostely, kláštery, poutní 

místa či jen rozeseté kapličky při cestách. 35 

S pojmem náboţenský cestovní ruch se v rŧzných zdrojích mŧţeme setkat i v jiných 

podobách, např. religiózní CR, církevní CR či náboţenská, religiózní, církevní turistika a 

přesto je tím myšleno pořád jedno a totéţ. Výstiţnou definici nalézám podle Páskové a 

Zelenky, kde náboţenský cestovní ruch: „též religiózní cestovní ruch znamená v užším 

smyslu: cestování, jehož hlavním důvodem jsou náboženské obřady a poutě. Tradiční je 

putování do poutních míst pěšky, na kole, na koních, mulách. V širším slova smyslu: je to 

forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivování návštěvami a prohlídkami 

religiózních památek (kostelů, katedrál, hřbitovů, poutních míst aj.).“ 1 

Náboţenský cestovní ruch existuje jiţ od pradávna, kdy se lidé vydávali na poutě po 

celé Evropě. Aţ do přelomu tisíciletí převaţovali poutníci, kteří se vydávali na cestu 

jednotlivě, spontánně; od vrcholného středověku však přibývalo poutí dlouhodobě 

připravovaných, kolektivních, celkově méně riskantních. V pozdním středověku klesal 

počet dalekých poutí, mnohde pod tlakem vrchnosti. To platilo především v zemích, které 

se v 16. století přimkly k učení reformátorŧ. Ale i tam, kde se prosadila stará víra, byly 

poutě omezovány, často dokonce zakazovány. Pokud se ještě daleké poutě konaly, změnila 

se jejich povaha. Nezřídka se měnily v cesty, jejichţ cílem bylo vzdělání, zábava nebo 

dobrodruţství. Váţnou krizi v konání poutí došlo za osvícenství v 18. století i 

v katolických zemích. V 19. století mělo opětné objevení hodnot křesťanské tradice, a 

často dosti romantické odhalení středověku, příznivý vliv na nový rozmach poutnictví. 

Dlouhé zkušenosti katolicismu a výstavba ţelezniční sítě, jeţ brzy pokryla celou Evropu, 

umoţnily podnikat rychle a levně poutě velkému počtu lidí a organizovat masovou 

religiozitu v úplně nových dimenzích; jako přestavitele tradičních a nových poutních míst 

např. cesty do Říma a do Lurd. Ve 20. století utlumily intenzitu poutí světové války a bída. 

Od 60. let lze pozorovat zprvu nesmělý, později ţivý rozmach poutnictví. Ekumenický 

pohyb vedl k tomu, ţe poutě ztratily svŧj charakter útočného vystoupení proti novověrcŧm. 

I evangeličtí křesťané se dnes vydávají do rŧzných míst na poutní cesty. 6 

Náboţenská turistika je dŧleţitou součástí cestovního ruchu. Podle Světové asociace 

náboţenské turistiky (The World Religious Travel Association - WRTA) se ročně na celém 
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světě zúčastní turistiky za náboţenskými cíli v prŧměru kolem 300 milionŧ osob. 

Náboţenská turistika generuje celosvětově obrat kolem 18 mld. amerických dolarŧ (USD), 

na celosvětových příjmech z cestovního ruchu se tak podílí přibliţně dvěma procenty. 44  

V České Republice to je právě Morava a její obyvatelé, která se jeví jako významná 

oblast pro uskutečňování náboţenského cestovního ruchu. Morava patří ke krajŧm, kde 

najdete bohatou historii a duchovní ţivot v téměř dokonalé harmonii. Doslova na kaţdém 

kroku zde návštěvník najde kostelík, kapličku nebo boţí muka. Poutníci míří kaţdoročně 

na více i méně známá místa tohoto kraje za poznáním, pokáním i láskou. Proslulý 

Velehrad, hojně navštěvovaný Svatý Hostýn, velkolepý barokní chrám Panny Marie ve 

Křtinách, benediktýnský klášter v Rajhradě a další jedinečné duchovní památky. Také 

známé osobnosti svatí Cyril a Metoděj, jako hlavní patroni Moravy jsou součástí předmětu 

NCR.34 

2 CÍL A METODIKA PRÁCE 

V této bakalářské práci je mým cílem seznámit, sumarizovat, analyzovat a zhodnotit 

náboţenský cestovní ruch v regionech Moravy. Stanovit potenciál náboţenského 

cestovního ruchu a předpoklady pro náboţenský cestovní ruch. Práce se zabývá také 

současným stavem náboţenského cestovního ruchu na Moravě, jeho objekty                       

a atraktivitami. V práci pojednávám o 4 dominantních církvích v České Republice a to 

Římskokatolické, Evangelické, Pravoslavné církvi a Ţidovské obci, a to pro jejich 

nejvýznamnější vliv na cestovní ruch. V bakalářské práci se snaţím nalézt odpovědi na 

otázky typu: Kdo náboţenský CR organizuje, kdo se ho účastní? Kam a za jakými 

atraktivitami jezdit či docházet? Má tato forma cestovního ruchu i nějaký ekonomický 

přínos pro společnost?   

Při vypracování této bakalářské práce jsem se snaţila postupovat tak, abych přinesla 

objektivní a souhrnné informace o problematice náboţenského cestovního ruchu 

v regionech Moravy. V první řadě jsem musela nashromáţdit data a informace o církvích 

pŧsobících na Moravě, její administrativě, pŧsobnosti a především objektech, které 

jsou primární atraktivitou náboţenského CR. Tyto informace jsem získala pomocí knih, 

internetu a prŧvodcŧ. Jednotlivé data bylo potřeba následně roztřídit, analyzovat, doplnit o 

vlastní praktické poznatky a to vše pak zpracovat. Při zpracování jsem se snaţila vyčlenit 

jen ty nejuţitečnější a nejdŧleţitější informace. Bylo potřeba také pracovat 



11 

 

s kartografickými zdroji a jednotlivé poznatky, týkající se náboţenského CR lokálně 

zpracovat a zakreslit. Dále v práci zkoumám lokalizaci náboţenského CR jak ze světského, 

tak sakrálního pohledu. Je to lokalizace jednotlivých významných církví (římskokatolické, 

pravoslavné, evangelické), ţidovské obce a jejich památek. Významné objekty jsou 

členěny také podle regionŧ Moravy. Uskutečnila jsem také prŧzkum nabídek produktŧ 

cestovních kanceláří, týkajících se náboţenského CR. Prŧzkum proběhl pomocí 

internetových stránek jednotlivých cestovních kanceláří a také osobní návštěvou                 

a spoluprací s CK Veligradtour v Uherském Hradišti. Bylo dŧleţité učinit prŧzkum            

o aktivitě v podnikání poutí či náboţenského ruchu u farností a ţidovské obce. Dále bylo 

nutné hledat informace o současných a potencionálních účastníkŧ náboţenského CR          

a o lidech ţijících na Moravě. K tomuto účelu mi poslouţily informace českého 

statistického úřadu, konkrétně ze sčítání lidí, domŧ a bytŧ z roku 2001. Nakonec jsem se 

pokusila vytvořit návrh na několik tematických okruhŧ s náboţenskou tématikou, které by 

mohly vyuţít cestovní kanceláře k pořádání svých zájezdŧ.    

3 PROSTOROVÉ VYMEZENÍ - DESTINACE 

V bakalářské práci k prostorovému vymezení lze přistupovat ze dvou hledisek: 

civilní a církevní. Toto členění je vysvětlené v následujících kapitolách. V práci NCR budu 

respektovat vymezení církevní (platné pro římskokatolickou církev). Rozlišuji členění 

České republiky na Čechy, Moravu a Slezsko. Jelikoţ mým předmětem v práci je Morava, 

podrobněji se budu zabývat příslušnému členění v této lokalitě. V práci se podrobněji 

zabývám náboţenským cestovním ruchem v turistických regionech Jiţní a Střední Moravy, 

protoţe jsou mi nejvíce blízké. Do této práce mŧţu vloţit i své znalosti a zkušenosti z 

osobního navštívení objektŧ, které jsou předmětem náboţenského cestovního ruchu, 

regionu Jiţní a Střední Morava. 

3.1 Administrativní členění podle krajŧ 

 Od roku 2000 se ČR člení na 14 nových samosprávných krajŧ (NUTS3). Pro výkon 

státní správy na krajské úrovni byl zvolen smíšený model: krajský úřad je krajským 

orgánem; v jeho čele stojí ředitel. Hlavou kaţdého kraje je hejtman; pouze v čele kraje 

Hlavního města Prahy stojí primátor. 
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Obr. 3.1  Mapa České Republiky, územní členění krajŧ (převzato z [34]) 

Předmětem mého zájmu v práci je část krajŧ Jihomoravského, Olomouckého a 

Zlínského. 

3.2 Vymezení podle České centrály cestovního ruchu  

3.2.1 Turistické regiony 

Turistické regiony jsou definovány jako oblasti, pro něţ je typický určitý druh 

turistiky, který jednotlivé prvky dané oblasti spojuje a sjednocuje, ale zároveň i odlišuje od 

ostatních regionŧ. Základem pro turistický region je existence produktŧ a turistické 

nabídky. Turistické regiony naopak netvoří politické a institucionální hranice. Nejsou 

striktně vymezeny, protoţe snahou je poskytnout zejména lokalitám umístěným na 

okrajích těchto regionŧ určitou samostatnost při rozhodování a vlastní prezentaci. 4 

„Problémem zůstává statistické podchycování rozvoje CR, neboť vymezení těchto 

regionů se plně nekryje ani nesestává ze správných jednotek, pro které jsou statistická data 

zjišťována, a také finanční toky jsou rozhodujícím způsobem určené podle 

administrativních jednotek.“ 1 
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Obr. 3.2  Současná marketingová regionalizace České republiky (převzato z [4]) 

 

a) Turistický region č. 12 Jiţní Morava 

 

Obr. 3.3  Mapa turistického regionu Jiţní Morava (převzato z [35]) 
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Pro mnoho lidí je jiţní Morava krajem obdělaných vinic, rozkvetlých sadŧ a 

úrodných polí. Jsou zde k vidění pŧvab bukových lesŧ a orchidejových luk Bílých Karpat, 

tajemné kouzlo luţního lesa na soutoku Moravy a Dyje nebo nezaměnitelná silueta Pálavy. 

Vinařství je nedílnou součástí jiţní Moravy. Pěstuje se zde vinná réva, z nichţ nejznámější 

jsou Ryzlink, Veltlín, Frankovka a Vavřinec. Region proslul také lidovými tradicemi, jako 

jsou jízdy králŧ, obecní hody, fašanky,… V kraji naleznete krásné přírodní scenérie, 

historické hrady a zámky, krasové jeskyně, archeologická naleziště, kostely a synagogy, 

místa krvavých bitev, tradiční folklórní slavnosti i vodní plochy ke koupání. Jiţní Morava 

má kromě dálkových a regionálních cyklotras i unikátní Moravskou vinnou stezku. 

Metropolí regionu je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno. 

K nejzajímavějším objektŧm, z pohledu náboţenského cestovního ruchu, by mohly 

patřit románsko-gotický areál kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, skvost barokní 

architektury - poutní chrám ve Křtinách stavitele J. B. Santiniho a památky ţidovské 

komunity - ghetto s muzeem v Boskovicích, ţidovská čtvrť v Mikulově a synagogy a 

ţidovské hřbitovy v Břeclavi a Brně.  

 

b) Turistický region č. 13 Střední Morava 

 

Obr. 3.4  Mapa turistického regionu Střední Morava (převzato z [36]) 
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Úrodná oblast rozkládající se převáţně podél řeky Moravy a Hané je pŧvabný kraj, 

nazývaný jiţ od 16. století Haná. Typické pro zdejší oblast jsou nářečí, bohaté kroje a 

rozlehlé statky, budované z nepálených, bíle omítnutých cihel. Prŧčelí statkŧ zvýrazňovala 

patrová představená ţudra. 

Bývají zde bohaté folklórní slavnosti. Ve východní části regionu se pozvolna zvedají 

zalesněné hřbety Oderských a Hostýnských vrchŧ, pahorkatina Chřiby otevírá na jihu 

bránu do Moravského Slovácka a ze západní strany dotváří věnec Drahanská vrchovina. 

Region nabízí široký výběr skvostŧ architektury (starobylé hrady a bohaté zámky a 

především památky UNESCO - zahrady a zámek v Kroměříţi, město Olomouc), lázeňská 

místa, mnoţství přírodních památek nacházejících se i pod zemským povrchem jako jsou 

například Javoříčské, Mladečské a Zbrašovské jeskyně či naše nejhlubší propast na našem 

území Hranická propast. Celá střední Morava je protkaná turistickými trasami a je 

ideálním místem pro vyznavače cykloturistiky. Metropolí regionu je město Olomouc. 

K nejzajímavějším objektŧm, z církevních památek patří barokní chrámy na Svatém 

Hostýně a na Svatém Kopečku u Olomouce a také barokní Sloup Nejsvětější Trojice, který 

je mimo jiné památkou zapsanou v seznamu UNESCO. 

3.2.2 Turistické oblasti 

„Oblast cestovního ruchu je územní celek převáţně stejných přírodních podmínek, 

vlastností a předpokladŧ pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. „ 1 Tyto oblasti slouţí 

především pro domácí cestovní ruch. Jejich členění vychází z programŧ rozvoje cestovního 

ruchu krajŧ, regionŧ a oblastí, které vznikly mezi léty 1999 aţ 2003. 

Turistických oblastí v České republice je celkem 43, jak uţ je patrné z výše 

uvedeného obrázku. Oblasti spadají pod turistické regiony. 
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Obr. 3.5  Současná marketingová regionalizace České republiky (převzato z [45]) 

 

V práci se budu zabývat těmito oblastmi a patřičným náboţenským cestovním 

ruchem: 

32 Brno a okolí 

33 Podyjí 

34 Lednicko - Valtický areál 

35 Slovácko 

36 Střední Morava - Haná 

37 Zlínsko 

38 Beskydy – Valašsko 

3.3 Vymezení podle církevní administrativy náboţenských obcí 

3.3.1 Římskokatolická církev 

Katolická církev je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním. 

Petrovým nástupcem se míní papeţ. 
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Církevní správa se člení na jurisdikční oblasti, nejčastěji vymezené na územním 

základě, existují však i jiné moţnosti (například vymezení instituční, kupříkladu vojenský 

vikariát). Římskokatolická církev povaţuje za základní a standardní jednotku diecézi, která 

se obvykle dále dělí na farnosti. Diecéze se mohou sdruţovat v církevní provincie. 

Římskokatolická církev se v České republice člení na 8 diecézí sdruţených ve 2 

provinciích, v jejichţ čele stojí arcibiskupové-metropolité. Česká provincie se sestává        

z arcidiecéze praţské (arcibiskup praţský je nejen metropolita český, ve smyslu české 

provincie, ale i primas český, ve smyslu ČR) a diecézí českobudějovické, královéhradecké, 

litoměřické a plzeňské. Moravskou provincii tvoří arcidiecéze olomoucká a diecéze 

brněnská a ostravsko-opavská. Zvláštní status má tzv. vojenský vikariát, který pŧsobí při 

jednotkách Armády České republiky po celém světě. Sídelní a pomocní biskupové diecézí 

obou provincií tvoří společně s biskupy apoštolského exarchátu pro katolíky východního 

obřadu Českou biskupskou konferenci, která má status právnické osoby a zastupuje celou 

katolickou církev v České republice. 

Vzhledem ke svému masovému charakteru je římskokatolická církev jedinou církví v 

Česku, jejíţ struktura farností funkčně pokrývá území celé země. 5 

 

Obr. 3.6  Mapa správního členění katolické církve v ČR (převzato z [46]) 

 

Ve své práci se budu věnovat diecézi brněnské a arcidiecézi olomoucké. 
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3.3.2 Českobratrská církev evangelická 

Z níţe uvedené mapky je zřetelně vidět rozdělení České republiky podle 

Českobratrské církve evangelické. Oproti církvi římskokatolické a jejího označení diecéze                    

a arcidiecéze se pouţívá označení seniorát a místo farností, pouţívají evangelíci označení 

farní sbor.  

Farní sbor je základní jednotkou církve, spravovaný staršovstvem (presbyterstvem), 

které je voleno z členŧ sboru sborovým shromáţděním, to volí i faráře. On a jeden             

z presbyterŧ – kurátor, jsou společně představiteli sboru a jeho statutárními zástupci. 

Církev tvoří 264 sborŧ. 

Seniorátní sbor (seniorát) je společenství sborŧ spojených v určitém obvodu ke 

společné církevní činnosti a správě. O jeho věcech rozhoduje seniorátní shromáţdění - 

konvent, jehoţ členy jsou poslanci příslušných sborŧ volených na čtyřleté funkční období. 

Konvent volí stejným dílem z presbyterŧ a farářŧ na šestileté období seniorátní výbor v 

čele se seniorem a seniorátním kurátorem. Sídlem seniorátu je vţdy sbor, kde je senior 

farářem.  

Církev tvoří 14 seniorátŧ: 

I. Praţský seniorát    VIII. Chrudimský seniorát 

II. Poděbradský seniorát   IX. Poličský seniorát 

III. Jihočeský seniorát   XI. Brněnský seniorát 

IV. Západočeský seniorát   XII. Východomoravský seniorát 

V. Ústecký seniorát    XIII. Moravskoslezský seniorát 

VI. Liberecký seniorát   XIV. Ochranovský seniorát 

VII. Královéhradecký seniorát 

Z nichţ XI., XII. a částečně XIII. jsou v mém zájmovém území.   
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Obr. 3.7  Mapa správního členění Českobratrské církve evangelické v ČR (převzato z [37]) 

 

Nejvyšší úrovní správy církve je povšechný sbor, čili celá církev. Církev spravuje 

Synodní rada, coţ je 6 volených osob (3 faráři a 3 laici), nejvyšším zákonodárným a 

řídícím shromáţděním (parlamentem), sloţeným z volených poslancŧ, je synod. Jménem 

celé církve jednají synodní senior a synodní kurátor. 47 

3.3.3 Pravoslavná církev 

Přesněji v České republice nazývána: Pravoslavná církev v českých zemích a na 

Slovensku. Dnešní název má církev na základě sněmovního usnesením z prosince roku 

1992 o změně názvu, do té doby nesla název Pravoslavná církev v Československu.  

Struktura pravoslavné církve v českých zemích je rozdělena do dvou eparchií a to: 

eparchie praţská (v čele s arcibiskupem) a eparchie olomoucko-brněnská. Vrcholným 

představitelem celé místní církve je metropolita, kterým mŧţe být zvolen buď arcibiskup 

praţský, nebo arcibiskup prešovský. Podle současné místní církevní ústavy volí 

metropolitu nejvyšší správní orgán místní církve, jímţ je sněm skládající se ze zvolených 

duchovních i laikŧ. V českých zemích není pravoslavná církev příliš rozšířená, ale její 

popularita vzrŧstá hlavně díky dočasně pobývajícím cizincŧm a dělníkŧm z východní 

Evropy a pak také s příchodem věřících z řad turistŧ. 
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3.3.4 Ţidovská obec 

Rada ţidovských náboţenských obcí byla přeměněna na Federaci ţidovských obcí 

(FŢO), která v současnosti sdruţuje deset ţidovských obcí na území ČR. Federace 

ţidovských obcí v České republice je zastřešujícím právním orgánem ţidovských 

náboţenských obcí, ţidovských spolkŧ a organizací v České republice a má status 

náboţenské společnosti (církve) registrovanou u Ministerstva kultury podle zákona č. 

3/2002 Sb. o církvích a náboţenských společnostech. 

Nejvyšším orgánem FŢO je rada, která se skládá z volených zástupcŧ. Jejich počet se 

řídí počtem členŧ obce. Spolky a přidruţení členové jsou zastoupeni předsedy jednotlivých 

spolkŧ. Rada volí předsedu, který spolu s tajemníkem zastupuje FŢO na veřejnosti. Kaţdá 

obec má vlastní právní subjektivitu. Podmínkou pro vznik obce je pravidelné konání 

bohosluţeb. FŢO je členem Světového ţidovského kongresu a Evropské rady ţidovských 

obcí. 

V České republice je deset fungujících ţidovských obcí: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, 

Olomouc, Liberec, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Děčín, Teplice. 

 

Obr. 3.8  Mapa správního členění Ţidovských obcí v ČR (převzato z [38]) 

 

Podle posledního sčítání obyvatel mají ţidovské obce v České republice kolem 3000 

členŧ (více neţ polovinu tvoří členové praţské ţidovské obce). Toto číslo nezahrnuje 
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pravděpodobně všechny členy obcí a nezahrnuje ani všechny občany splňující kritéria pro 

přijetí do ţidovských obcí. Celkový odhad počtu Ţidŧ v ČR se odhaduje zhruba mezi 5000 

a 15000. 

4 ATRAKTIVITY NÁBOŢENSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 

V MORAVSKÝCH REGIONECH 

Atraktivity náboţenského cestovního ruchu jsou odlišné od obecných atraktivit CR, 

mezi které patří atraktivity přírodní, kuturně-historické, organizované a sociální. 

Atraktivity cílových míst cestovního ruchu, ať jiţ dané přírodou nebo vytvořené člověkem, 

jsou dominantní sloţkou nabídky v cestovním ruchu. Tyto atraktivity vytvářejí prostředí 

pro rozvoj cestovního ruchu, určují jeho vlastnosti a předurčují realizovat cíle cestovního 

ruchu a uspokojovat potřeby jeho účastníkŧ, jakoţ i schopnost určitých míst se v cestovním 

ruchu uplatnit a prosadit. 

Náboţenský CR obsahuje převáţně kulturně-historické atraktivity. Ale existuje 

vhodná moţnost propojení kulturně-historických atraktivit i s dalšími atraktivitami.  

Podle Světové asociace náboţenské turistiky (WRTA) jsem pojala členění atraktivit 

náboţenského cestovního ruchu na: 

 Kulturně – historické (náboţenské cíle)  

 Náboţensky shromaţďovací  

 Misijní či humanitární  

 Sociální (přátelství) 

  

Náboţenské cíle 

Téměř všechna náboţenství mají bohatou historii a ta je v náboţenském cestovním 

ruchu podporována a historické objekty hojně navštěvovány. Za náboţenskými cíly se 

cestuje do míst spojených s významnými náboţenskými akcemi, kulturním dědictvím, 

historií a lidmi. Jako je Svatá země, Vatikán a Mecca, ale i například Česká poutní místa. 

 

Atraktivity náboţensky shromaţďovací 

Cestování na náboţenské shromáţdění, je druhou nejčastější atraktivitou 

náboţenského CR. Věřící lidé se scházeli a shromaţďovali od nepaměti, a to zejména pro 

náboţenské účely a oslavy. Ve skutečnosti se věří, ţe ona "masová turistika", jak ji známe 
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dnes, má kořeny v náboţenské turistice. Uţ v egyptské říši, lidé z celé země podnikali 

cesty na dlouhé vzdálenosti, aby se účastnili náboţenských shromáţdění a obřadŧ. Z 

historického hlediska, je moţné, ţe touha lidí po shromáţdění dala vzniknout modernímu-

dennímu CR.  

Denní cestovní ruch dnes není jiný, ačkoli věřící lidé se shromaţďují ve stále větším 

počtu. Setkání se pohybují od několika desítek aţ milionŧ lidí. Kromě toho, některé z 

největších světových kaţdoročních či pravidelných setkání jsou náboţensky orientované 

(např. Světový den mládeţe). Kaţdý den se věřící shromaţďují za účelem uctívání např. 

svatých, oslav, vzdělání, podnikání a za účelem kterých je mnohem víc. Náboţenská 

shromáţdění jsou jako celek utvářena nejen jeho hlavním cílem, a to setkáním lidí, ale také 

náboţenským cestovním ruchem a masovým cestovním ruchem dohromady. 

 

Atraktivity misijní či humanitární 

Třetí atraktivita náboţenského CR, která začala kvést v posledních staletích               

a zejména v posledních dvou desetiletích, je misijní anebo humanitární záměr. Dnes po 

celém světě mŧţeme spatřit lidi na misijních cestách. Ačkoli tato atraktivita mŧţe mít 

rŧznou podobu, misijní cesty zahrnují sdílení své víry s ostatními lidmi nebo kultury          

a zároveň pomoc místním obyvatelŧm s humanitárními potřebami.  

Dnes je nejvíce populární prostá misijní cesta, které mohou trvat několik dní aţ dva 

roky. Nicméně, většina krátkodobých misií trvá od sedmi do 14 dní. V posledních pěti 

letech se počet lidí, kteří se účastní krátkodobých misií, zdvojnásobil a budoucnost pro 

tento cestování ruch je ještě slibnější. 

"Dobrovolnické prázdniny", neboli několik měsíců, které dávají (většinou mladí 

lidé) k dispozici, jsou také určitou formou misijní cesty. "Dobrovolnické prázdniny" 

umoţňují spojit dohromady cestování s dobrovolnictvím. Dobrovolnické pobyty zahrnují 

například budování domovŧ, výuku dětí, poskytování lékařské sluţby, výsadbu stromŧ, 

zachování historických památek a pomoc společnosti v nouzi s obchodními, právními        

a technickými sluţbami. Podobně jako krátkodobé misie i voluntarismus (dobrovolnická 

turistika) se těší vysokého zájmu a předpokládá se, ţe tomu tak bude i v budoucnu. 

 

Sociální (atraktivita přátelství) 

Čtvrtý a nejnovější definice náboţenské cestování s úmyslem přátelství. V mnoha 

ohledech nejrychleji rostoucím segmentem trhu je náboţenský CR. Cestování s úmyslem 
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společenství, zahrnuje například náboţenské akce, konference a duchovní cvičení, volný 

čas dovolených, dobrodruţné výlety, speciální zájezdy, návštěvy zajímavostí, 

mládeţnických táborŧ a další.  

Primární dŧvod, proč se věřící účastní náboţenského cestovního ruchu je atraktivita 

uţití volného času a k získání či prohloubení přátelství. Jinými slovy, i kdyţ se zdá, ţe víra 

je hlavním sjednocujícím faktorem skupin, volný čas a přátelství jsou však primárními 

atraktivitami jednotlivcŧ spojující konkrétní zájezd nebo akci. Například mnozí lidé se 

budou účastnit náboţenské konference nebo soustředění, skupinové dovolené s jejich 

věřícím společenstvím, kvŧli odpočinku, relaxaci a přátelství. Totéţ platí pro ostatní 

skupiny lidí, kteří společně tráví prázdniny cestováním, lyţařské zájezdy, autobusové 

zájezdy, skupinové návštěvy národních parkŧ a tak dále.  

V posledních deseti letech byl zaznamenaný nárŧst náboţenského cestovního ruchu. 

Tento nárŧst je přičítám především prázdninovým přátelstvím a událostem, myslím, ţe 

tento typ CR bude hrát hlavní roli v rozvoji prŧmyslového odvětví. 39 

A co se týče náboţenského cestovního ruchu na Moravě, její situace z hlediska 

atraktivit je příznivá a vhodná i pro případný další rozvoj.    

5 OBJEKTY NÁBOŢENSKÉHO CR NA MORAVĚ 

Nejvýznamnějšími objekty náboţenského CR, které jsou v zájmu turistŧ patří 

římskokatolické církvi a ţidovské obci. Evangelické památky z mého pohledu nejsou pro 

tento cestovní ruch nijak zajímavé. Pravoslavná církev má architektonicky zajímavé své 

chrámy, coţ pro náboţenský CR mŧţe být přínosem. Mapu s objekty náboţenského CR 

Moravy jsem nenašla, a proto jsem ji vytvořila a názorně do ní zakreslila nejvýznamnější 

objekty římskokatolické církve, ţidovské obce a pravoslavné chrámy, spolu s územní 

pŧsobností katolické církve. Viz obrázek níţe. 
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Obr. 5.1 Lokalizace náboţenských objektŧ Moravy (vlastní zpracování) 

 

5.1 Poutní místa regionŧ Moravy 

Poutní místa jsou nejvýznamnějším objektem v náboţenském cestovním ruchu. 

Tohoto označení si zasluhují jednak svojí rozlohou i početnou návštěvností.    

Celý náboţenský cestovní ruch je jednou takovou velkou poutí. Kaţdý z nás uţ 

někdy slyšel, ţe se někde konala, koná nebo bude konat pouť. Většinou se kaţdému vybaví 

pouťové atrakce někde na náměstí nebo na návsi blízko kostela. Jedná se především o 

kolotoče, houpačky, horskou dráhu, střelnici, cukrovou vatu a jiné známé i neznámé druhy 

atrakcí. Tyto poutě se konávají obvykle v letním období, kdyţ má nějaký oblíbený známý 

světec svátek jako například sv. Vavřinec, sv. Ignác apod. V Praze bývala první poutí v 

kalendářním roce „Matějská pouť“. Ale toto je aţ druhotný smysl poutí – světský, který 
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pŧvodně předcházel smyslu duchovnímu.  

Co je to pouť?  

Pouť je putování. Je to činnost. Putuje se odněkud někam. Z výchozího bodu do cíle. 

Je to tedy směřování někam – k cíli. Především kaţdý putujeme svým ţivotem, a to je cesta 

dlouhá od narození aţ do smrti. Ovšem mnozí se vydávají na krátkodobé poutě - 

jednodenní nebo několikadenní, aby takovou to poutí pracovali na sobě a ujasnili si tak 

svoji ţivotní poť. Vycházejí ze svých domovŧ a stereotypŧ, aby se mohli věnovat 

modlitbě, přemýšlení o své rodině, svém okolí apod. 

Kdo je poutník?     

Latinský výraz pro poutníka“peregrinus“ byl vytvořen ze dvou slov „per“ – „přes“ a 

„ager“- „pole“.  Tedy ten kdo je přespolní, má domov jinde neţ se právě octl.  Poutník je 

tedy ten, kdo putuje. Poutníka odlišují od běţného turisty následující pohnutky. Nejprve si 

poutník musí stanovit svŧj cíl poutě. Ten bývá zpravidla v nějakém poutním místě – 

Mariánském (Sv. Hora, Sv. Kopeček, Sv. Hostýn, Mariazell) nebo na místě, která jsou 

spjata s pŧsobením nějakého světce nebo místo, kde jsou uloţeny světcovi ostatky 

(Velehrad, Řím, Kompostela apod.). Poutníka také charakterizuje úmysl. Ten je velmi 

dŧleţitý, proto aby to nebyla jen pouhá turistická výprava. Je dŧleţité si dopředu dobře 

promyslet svŧj úmysl, s kterým se na pouť vypraví. Ve středověku se konaly poutě 

především za pokání.  

I v současné době tomu mŧţe být také tak. K dalším úmyslŧm patří úmysl - dobrého 

rozhodnutí, za rodinu, za děti, za církev, za stát apod. Co by mělo poutníka 

charakterizovat? Především skromnost, protoţe poutník jde na pouť a ne na dovolenou. 

Proto si má odepřít také nějaký velký přepych. Třeba mobilní telefon, měkkou postel, 

oblíbené jídlo apod. 20 

Naše poutní místa jsou velmi rozdílná, některá umělecky bohatá, jiná lidově prostá 

aţ chudá. Některá se mohla rozvíjet ve všech dobách, jiná zase utrpěla násilí, či dokonce 

zanikla, aby znovu povstala v lepších časech. Dnešní návštěvník, ať uţ věřící či nevěřící, 

mŧţe být osloven zajímavou historií, či nádherou umění. 4 

5.1.1 Region Jiţní Morava 

Region Jiţní Morava je bohatý na památky náboţenského charakteru jejich historii   

a tradice. Toto všechno vytváří v pospolitosti místní lidé, které k určitému místu váţe 
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osobní vztah nebo potřeba pomoci či osobní realizace. 

V turistických oblastech Brna a okolí, Podyjí a Lednicko – Valtický areál nenalézám 

významné poutní místa, a proto se budu zabývat oblastmi Slovácko, Zlínsko a Beskydy – 

Valašsko.   

A. Slovácko 

Nejvýznamnější poutní místa: 

 Blatnice pod Svatým Antonínkem 

 Osvětimany - Hora svatého Klimenta 

 Svatý kopeček - Mikulov 

 Uherský Brod 

 Velehrad 

 Ţarošice 

Prakticky na kaţdém kroku se na Slovácku setkáme se vznešeným chrámem, 

kostelem či s kapličkou, které jsou součástí i poutních míst. Řada z nich se stala cílem 

tisícŧ poutníkŧ, kteří pravidelně přicházejí do míst jim drahých. Na tato místa je přivádí 

víra, úcta a tradice, které nezanikly v ţádné době. K barokní kapli na Kopci sv. Antonínka 

nad Blatnicí stoupají procesí poutníkŧ jiţ od 17. století. Do Ţarošic vedou kroky těch, kteří 

se chtějí poklonit soše Milostné Panny Marie. S pokorou v srdci navštěvují poutníci u 

příleţitosti svátu svaté Trojice kapli svaté Barbory nedaleko hradu Buchlova. Zástupy lidí 

vystupují od 17. století při mariánské pouti kříţovou cestou také na Svatý kopeček nad 

Mikulovem a vyuţívají příleţitost na chvíli se zastavit, zamyslet se nad utrpením Krista a 

jeho následovníkŧ i nad svým ţivotem. Mezi poutní místa patří také Uherský Brod a jeho 

říjnová Rŧţencová pouť, Osvětimany - Hora svatého Klimenta s historií doby 

velkomoravské a poutí připadající na neděli seslání Ducha svatého. Nesmíme však 

zapomenout na nejvýznamnější poutní místo a to Velehrad. 19 

 

Velehrad 

Tradice Velehradu sahá do počátku 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký 

klášter na Moravě Dnešní podobu získal klášter po nákladné barokní přestavbě dokončené 

v druhé polovině 18. století. Na honosné barokní výzdobě chrámu a klášterního komplexu 

se podíleli přední umělci své doby. Klenotem kostelní výzdoby jsou dřevěné chórové 
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lavice, vyřezané okolo roku 1700. Význam Velehradu jako poutního místa začal vzrŧstat 

od poloviny 19. Století v souvislosti s národním obrozením a hledáním národních kořenŧ 

ve velkomoravské tradici. Jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě, od 

středověku spojované s velkomoravskou tradicí, navštívil 22. 4. 1990 i papeţ Jan Pavel II. 

Velehrad je nejen významné poutní místo, ale také pozoruhodný doklad vývoje 

architektury a výtvarného umění od pozdní doby románské aţ do současnosti. Součástí 

klášterního komplexu je bazilika Nanebevzetí Panny Marie se základy z počátku 13. 

Století, barokní kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple se sochou sv. Vendelína. V Lapidáriu 

mohou návštěvníci zhlédnout expozici románské architektury. Hlavní cyrilometodějská 

pouť se koná vţdy 5. července v den svátku světcŧ. 5 

B. Zlínsko 

Nejvýznamnější poutní místa: 

 Provodov 

 Štípa 

Ve Zlínské turistické oblasti jsou významnými poutními místy především Provodov 

a Štípa. První zprávy o potních místech z počátku 18. století. Poutní místo Provodov vznikl 

na popud uzdravování lidu vodou z tamní studánky. Architektonický zlom nastal při 

uzdravení hraběte Srenyi, který dal vystavět nad pramenem kapličku Panny Marie Sněţné 

(r. 1735). Od té doby se stala provodovská kaplička cílem mnoha poutníkŧ z blízkého i 

vzdáleného okolí, coţ přetrvávalo i po její přestavbě na malý poutní kostel v barokním 

slohu v r. 1750, který stojí dodnes. Hlavní pouť se koná v neděli okolo svátku P. Marie 

Sněţné.  

Poutní místo Štípa je významné svou sochou Milostné Panny Marie s Jeţíškem, která 

patří do trojice nejstarších mariánských soch na Moravě; Tuřany, Ţarošice, Štípa. Také 

nynější mariánská svatyně je rozsáhlá jednolodní, převáţně barokní stavba, která spolu s 

klášterní budovou tvoří jednu z největších a nejkrásnějších církevních staveb olomoucké 

arcidiecéze. Hlavní oltář má v zasklené skříni, jiţ zmiňovanou sošku Panny Marie s 

Jeţíškem; hlavy jsou okrášleny korunkami. Obrátíme-li se od hlavního vchodu do 

majestátního chrámového prostoru, uvědomíme si velebnou krásu a vznešenost tohoto 

mariánského poutního místa a povinnost zachovat ho příštím generacím. 

Hlavní pouť - sobota a neděle blíţe k svátku Narození Panny Marie (8.9.). 19, 20 
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C. Beskydy – Valašsko 

Nejvýznamnější poutní místa: 

 Radhošť 

 Zašová 

Poutní místo Radhošť je spjato s bratry sv. Cyrila a Metoděje, kteří zrušili pohanské 

uctívání boha Radegasta. V r. 1897-98 byla zde postavena dřevěná kaple, financována ţe 

sbírek konaných na celé Moravě, do které namaloval Adolf Liebscher " Valašskou 

Madonu" umístěnou na bočním oltáři. Frenštátský rodák, americký sochař Albín Polášek, 

zhotovil v r. 1930 monumentální sousoší sv. Cyrila a Metoděje, umístěné za kapli a sochu 

Radegasta, 3 km ve směru na Pustevny. O potřeby kaple na Radhošti pečuje od jejího 

vysvěcení (s přerušením od 50 let min. století) Matice radhošťská. 

Pouť je na svátek sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.). 

Poutní místo Zašová vzniklo na základě zázračných uzdravení z místního pramene. 

Ve stráni nad pramenem byla zbudována jeskyňka se sochou Panny Marie Lurdské, která 

byla později nahrazena sochou Panny Marie Zašovské. Dodnes sem přichází mnoho 

poutníkŧ ze širokého okolí a několikrát ročně se zde konají mariánské poboţnosti. 

Největším svátkem pak bývá tradiční Zašovská pouť, která se koná kaţdoročně po svátku 

Navštívení Panny Marie, podle pramenŧ přinejmenším od roku 1672. Za návštěvu určitě 

stojí i barokní poutní chrám Navštívení Panny Marie s ojedinělým prvkem dvouvěţí v 

prŧčelí, postavený v letech 1714 aţ 1725. 21, 22 

5.1.2 Region Střední Morava 

A. Střední Morava – Haná 

Nejvýznamnější poutní místa: 

 Cholina 

 Jesenec 

 Kostel narození Panny Marie – “Kostelíček“, Hranice 

 Poutní kaple sv. Jana Sarkandra, Olomouc 

 Poutní kostel Očišťování Panny Marie, Dub nad Moravou  

 Rajnochovice 

 Stará Voda - Altwasser, Libavá 

 Suchdol u Prostějova 
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 Svatý Hostýn  

 Svatý Kopeček u Olomouce  

 

Na Hané se nacházejí hned dvě významná, nejenom pro tento kraj, ale troufám si 

říci, ţe i pro celou Českou republiku, poutní místa a to sv. Hostýn a sv. Kopeček u 

Olomouce. Sv. Kopeček je nejnavštěvovanější poutní místo v Olomouckém kraji, poutní 

kostel v Dubu nad Moravou je monumentální barokní stavbou s druhou nejvyšší klenbou 

na Moravě, Sv. Hostýn je nazýván majákem Moravy a kostel narození Panny Marie 

(lidově nazývaný kostelíček) patří k významným poutním místŧm díky bohatému souboru 

sakrálních staveb. Tedy i tento turistický region má turistŧm a lidem zajímající se o 

náboţenský turistický ruch co nabídnout. 

Chrám Očišťování Panny Marie – Dub nad Moravou 

Stejně jako mnohá místa na Moravě je i toto tradiční poutní místo opředeno legendou 

– lidé prý do barokního chrámu Očišťování Panny Marie přicházeli obdivovat dřevěný 

obrázek Panny Marie, který v noci zářil. Dvě vznešené věţe chrámu jsou svědky poutí, 

konajících se zde přes 250 let. Při jejich příleţitosti se v kostele kaţdoročně slouţí 

slavnostní poutní mše za přítomnosti olomouckého arcibiskupa, doprovázená místním 

chrámovým sborem. 23 

Svatý Hostýn  

Svatý Hostýn je po Velehradě nejpamátnější poutní místo na Moravě. Pokud se týká 

návštěvnosti je to nejnavštěvovanější poutní místo v ČR. Ve svém námětu ojedinělý je 

známý hostýnský obraz Panny Marie s Jeţíškem metajícím blesky. Připomíná dobu vpádu 

Mongolŧ (lidově Tatarŧ) na Moravu v r. 1241, vznikl na základě barokní pověsti 

zaznamenané vlasteneckým knězem jezuitou Bohuslavem Balbínem. 

Pro svou unikátní polohu nad hanáckými rovinami v nadmořské výšce 735 metrŧ je 

Svatý Hostýn nazýván majákem Moravy. Kaţdoročně sem míří tisíce poutníkŧ.  

Vystoupáte-li po monumentálním pískovcovém schodišti, tvořeném 221 stupni, 

spatříme zdejší barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Nad portálem uvidíte mozaiku 

Hostýnské madony, sloţenou z 250 tisíc kamínkŧ, a nad hlavním oltářem se skví vzácná 

socha Panny Marie, jejíţ pojetí je ojedinělé na celém světě. V poutním areálu se nacházejí 

dvě kříţové cesty- Stará a Jurkovičova, Na severním vrcholu se tyčí také patnáctimetrová 

rozhledna a moderní větrná elektrárna. Hlavní pouť se koná kaţdoročně v srpnu, ale po 
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celý rok se alespoň 1x týdně konají poutě. Např. zde probíhá na sv. Floriána pouť hasičŧ, 

na sv. Huberta pouť myslivcŧ, dále Orelská pouť či pouť maminek nebo seniorŧ. 24 

Svatý Kopeček u Olomouce  

Zakladatelem poutního místa, situovaného na vyvýšenině východně od města, byl 

olomoucký měšťan a obchodník s vínem Jan Andrýsek. V roce 1629 získal povolení ke 

stavbě kaple, která byla 4 roky poté vysvěcena. Na hlavním oltáři byl umístěn votivní 

obraz Panny Marie. Díky zde zaznamenaným zázrakŧm se kaplička stávala stále 

navštěvovanějším místem. S rostoucí popularitou poutního místa však kaple nestačila 

pojmout přicházející poutníky. Proto z rozhodnutí premonstrátŧ usazených na nedalekém 

Hradisku došlo ke stavbě nového kostela.  

Poutní kostel Navštívení Panny Marie byl vybudován v letech 1669-1679 podle 

projektu Giovanniho Pietra Tencally. V letech 1714–1721 následovala druhá fáze výstavby 

podle plánŧ Domenica Martinelliho. K budově chrámu byla připojena boční křídla, ambit a 

kaple Panny Marie.  

V 90. letech 20. století byly provedeny mnohé opravy, mezi jinými byla také 

obnovena historická část poutní aleje vedoucí z Olomouce aţ na Svatý Kopeček. V roce 

1995 byl chrám Navštívení Panny Marie povýšen papeţem Janem Pavlem II. na baziliku 

minor. 27 

5.2 Významné klášterní a chrámové objekty v regionech Moravy 

Na mnoha poutních místech stojí klášter, ale nejenom tam. Kláštery jsou rozesety po 

celém území regionŧ Moravy. Řeholní komunita nese ţivot daného místa. Řeholníci jsou 

trvalým dechem modlitby a hlasem písní. Mohou se stát i hostiteli, kdy nám poskytují 

ubytování či stravu. Význam řádŧ a řeholních společenství pro ţivot Evropy a odtud celého 

světa lze těţko docenit. Kláštery v prvé řadě vytvořily záchytné body vzdělanosti a 

kulturnosti vŧbec. Nebýt prvních klášterŧ nezbylo by asi nic z období antiky. Kláštery 

vytvořily síť, která svázala Evropu v celek, a po spojích mezi kláštery plynuly myšlenkové 

a umělecké proudy, které zúrodnily náš kontinent. Aţ do vzniku univerzit, tj. dobrých šest 

století, byly kláštery jedinými centry vědy. Klášterŧm některých řeholí přísluší úcta za to, 

ţe jejich obyvatelé obdělali celé oblasti úhoru a pozvedli umění obhospodařovat. Také ve 

stavitelství a mnoha řemeslech přinesli mniši mnoţství vynálezŧ. Věda vznikala a rostla 

v klášterech. Řády a řeholní rodiny vznikaly jako odpověď na potřeby lidí, které 
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přesahovaly síly jednotlivcŧ i státŧ. První sítě zdravotnictví a sociální péče jsou jejich 

dílem. Nesmazatelně se řády vepsaly do dějin školství.  

O to všechno se dnes starají mnohé instituce státní i nevládní, ale opět vznikají nové 

potřeby, do kterých se nikomu moc nechce vstupovat. A opět jsou tu řeholníci, ale i další 

lidé, kteří se věnují narkomanŧm, lidem s HIV, bezdomovcŧm, ohroţené mládeţi a všem, 

kdo vypadávají z celku společnosti. 7 

Dnešní klášterní komplexy, které přeţily nepříznivá období, např. 2. světovou válku 

či dobu komunismu, povětšině slouţí jako muzeum či památka dané obce. Ale přesto 

všechno existují i takové kláštery, kde řádové sestry (jeptišky) a mniši ţijí nepřetrţitě nebo 

se do objektŧ znovu po letech vracejí a místa nechátrají a mŧţeme se jimi znovu 

obdivovat. 

5.2.1 Region Jiţní Morava 

A. Brno a okolí 

Nejvýznamnější klášterní objekty: 

 Brno-Soběšice - klášter klarisek 

 Klášter kapucínŧ, Brno 

 Porta Coeli - klášter a muzeum, Předklášteří u Tišnova 

 Rajhrad - klášter a muzeum  

 Rosa Coeli Dolní Kounice - zřícenina kláštera 

 

Rajhrad - klášter a muzeum 

Patří mezi nejstarší a nejznámější kláštery na Moravě. Pŧvodní proboštství 

břevnovských benediktýnŧ zaloţené v polovině 11. století přestavěno na barokní klášter s 

kostelem sv. Petra a Pavla (J.B. Santini). Kdysi centrum kultury a vzdělanosti. Proslulá 

knihovna s více neţ 60.000 svazky a vzácnými prvotisky, cenné fresky. Areál po návratu 

benediktýnŧ počátkem 90. let prochází postupnou rekonstrukcí. 11 

Brno–Soběšice – klášter klarisek 

Nový klášter klarisek v Brně – Soběšicích byl posvěcen 1. listopadu 1997. Leţí na 

severním okraji Brna. 

Jeho chrámový prostor je otevřen pro všechny a zve k modlitbě. Pro hosty, kteří 

hledají ticho a Boţí blízkost, je zde připraveno pět pokojŧ a potřebné zázemí. 
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Klarisky ţijí v odloučenosti v klauzuře kláštera, kam nikdo jiný nemá přístup. Tento 

prostor ticha a modlitby opouští jen kdyţ je to nutné. Nemají tedy ani ţádnou apoštolskou 

či charitativní činnost. Společenství tvoří v současné době deset sester. 8 

Klášter kapucínŧ, Brno 

Kapucínský kostel neboli Kostel nalezení svatého kříţe leţí na bývalém Uhelném 

trhu, dnes Kapucínském náměstí, blízko Zelného trhu. V souvislosti s ním je potřeba 

zmínit přiléhající kapucínský klášter, se kterým tvoří jednotný soubor. Ve době svého 

vzniku klášter se svou zahradou přímo přiléhal k městským hradbám. Proto byla tehdy 

uzavřena dohoda s městem, na základě které museli kapucíni přislíbit volný vstup posádky 

v době nebezpečí k městské fortifikaci. 

Turisticky nejzajímavějším místem je krypta pod kostelem, kde jsou kromě 

příslušníkŧ řádu pohřbeni také stavitelé Ondřej a Jan Křtitel Ernovi a baron František 

Trenck, plukovník pandurŧ a špilberský vězeň. Hrobka vznikla v polovině 18. století a její 

autorství je připisováno staviteli Mořici Grimmovi. Díky vhodné geologické skladbě pŧdy 

v podzemí kostela a hlavně díky systému vzduchových prŧduchŧ bylo umoţněno 

mumifikovat těla zemřelých, která jsou v těchto podzemních prostorách uchovávána uţ od 

postavení kostela a kláštera. 

Kapucínský kostel je postaven v souladu se zásadami řádu, ovlivněnými návratem k 

pŧvodním ideálŧm chudoby. Stejně jako přiléhající klášter vznikl podle projektu Ondřeje 

Erny v letech 1648 - 1651. Kostel je postaven v barokním jednoduchém stylu, prŧčelí má 

tři okna a nad portálem je mozaika sv. Františka kázajícího ptákŧm. Po polovině 18. století 

došlo k přestavbě podle Františka Antonína Grimma. Byly přistavěny dvě kaple, sv. 

Františka a sv. Fidela, které mají samostatný vstup. Upraven byl i hlavní portál kostela a 

schodiště s terasou, na které jsou umístěny sochy světcŧ kapucínského řádu. 
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Obr. 5.2  Kapucínská hrobka, mumifikovaní mniši (převzato z [9]) 

 

Porta Coeli - klášter a muzeum, Předklášteří u Tišnova 

Porta coeli (Brána nebes) je ţenský cisterciácký klášter ze 13. století, ve kterém i v 

dnešní době ţije komunita sester cisterciaček. Proslavenými dominantami tohoto kláštera 

jsou bohatě zdobený gotický portál v západním prŧčelí románsko-gotické baziliky 

Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a kříţová chodba. Tyto unikátní umělecké skvosty 

jsou přístupné celoročně.  

Klášter se nachází v obci Předklášteří, která přímo sousedí s městem Tišnov. 

Předklášteří leţí přibliţně 25km severozápadně od Brna a je součástí mikroregionu Porta.  

V areálu kláštera se nachází Podhorácké muzeum, ve kterém mohou návštěvníci 

shlédnout stálou expozici s názvem "Dějiny a současnost kláštera Porta coeli". Při 

prohlídce kláštera s prŧvodcem se účastník seznámí s nejzajímavějšími místy, jako jsou 

bazilika s proslaveným portálem, kříţová chodba s rajskou zahradou nebo kapitulní síň. 

Další zajímavá expozice se věnuje paleontologie a mineralogii (zvláštní část tvoří 

"Minerály na Tišnovsku"). 10 

Rosa Coeli Dolní Kounice - zřícenina kláštera 

Zřícenina kláštera Rosa coeli se nachází na pravém břehu řeky Jihlavy přímo pod 

hradním kopcem ve městě Dolní Kounice. Klášter se řadí nejvýznamnějším 

středoevropským církevním stavbám vrcholné gotiky. Spolu s hradem tvoří harmonický 

celek, nemající v našich zemích obdoby. Mohutné zdivo klášterního chrámu a přilehlých 

staveb upoutá snad kaţdého návštěvníka svou nevšední monumentalitou. Byl zaloţen v 

roce 1181 Vilémem z Pulína pro ţenskou řeholi premonstrátského řádu. V letech 1330 aţ 

1390 prodělal rozsáhlou přestavbu v gotickém slohu, která mu vtiskla současnou podobu. 

Za husitských válek byl vypálen a poté nastal jeho úpadek. Pokus o obnovu koncem 17. 
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století přerušil poţár v roce 1703. Od té doby postupně chátral a roku 1808 byl 

premonstráty prodán do světských rukou.  

V současné době je objekt zpřístupněn a vyuţíván pro kulturní účely.12 

B. Podyjí 

Klášter Kapucínský Znojmo 

Na jiţní straně Dolního (Masarykova) náměstí na místě několika zbořených starých 

měšťanských domŧ byl v červnu roku 1628 za přítomnosti císaře Ferdinanda II. zaloţen 

komplex kapucínského kláštera s kostelem sv. Jana Křtitele. Ve stejné době zasedal ve 

Znojmě moravský zemský sněm, který přijal na nátlak císaře - vítěze bitvy na Bílé hoře - 

Obnovené zřízení zemské, základní státoprávní dokument platný na Moravě další tři 

staletí. Kostel vykazuje pro kapucíny typický prostý jednolodní pŧdorys s obdélným 

kněţištěm a chudou výzdobu. Budova kláštera s čtvercovou kvadraturou přiléhá ke kostelu 

z jihozápadní strany. V prostoru mezi klášterním komplexem a vnitřní městskou hradbou 

vznikla barokní klášterní zahrada a na hradebním parkánu pak kapucínský ovocný sad. 

Roku 1754 byla ve zdi oddělující klášter od náměstí postavena kaplička s výjevem hory 

Olivetské. Kapucíni obývali klášter aţ do roku 1950, kdy sem přišlo československé 

vojsko. Později zde vznikla turistická ubytovna. V současnosti čeká klášter na své budoucí 

vyuţití. 

Minoritský, později františkánský klášter Znojmo 

Pŧvodně klášter minoritŧ – byl postaven v gotickém slohu v první polovině 13. 

století. V letech 1279-97 byl v kryptě dnes jiţ neexistujícího klášterního kostela pohřben 

Přemysl Otakar II. po bitvě na Moravském poli. Roku 1534 tu vystřídali minority 

františkáni, kteří zde setrvali aţ do zrušení kláštera r. 1784. Stálé expozice: Neţivá a ţivá 

příroda Znojemska – Archeologie na Znojemsku – Černé řemeslo – Orientální zbraně, 

příleţitostné výstavy. 

Loucký klášter Znojmo 

Klášter zaloţil roku 1190 znojemský kníţe Konrád Otta se svou matkou Marií. Díky 

mimořádně příznivému duchovnímu klimatu v Louckém klášteře vznikaly – a v prŧběhu 

staletí téţ přestavbami zanikaly – nevšední ukázky architektury, doplněné řadou dalších 

uměleckých artefaktŧ. Připomeňme si například jedinečnou klášterní knihovnu, která se po 

zrušení kláštera v rámci josefinských reforem přestěhovala do premonstrátského kláštera 

na praţském Strahově. 
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Současné dění v Louckém klášteře je úzce propojeno se jménem společnosti Znovín 

Znojmo. V objektu se také nalézá návštěvnické centrum, obrazová galerie, bednářské a 

vinařské muzeum, prodejna vín a řada dalších zajímavostí.  

Dominikánský klášter Znojmo 

Ţebravý řád bratrŧ dominikánŧ přišel do Znojma v souvislosti s povýšením Znojma 

na město v 1. polovině 13. století. Tehdy byla pro areál kláštera vyměřena poměrně velká 

parcela v blízkosti tzv. Východní (či Prostřední) brány. K ekonomickému vzestupu kláštera 

došlo díky donacím šlechtického rodu pánŧ z Vajtmile v 2. polovině 15. století. Tuto dobu 

dokumentují dodnes dochované části kříţové chodby v severním, východním a jiţním 

křídle. Třicetiletá válka znamenala pro klášter naopak hospodářskou, ba přímo existenční 

pohromu. Naštěstí v 2. polovině 17. století došlo k postupné obnově konventu, jejímţ 

vyvrcholením byla výstavba monumentálního vrcholně barokního západního křídla 

(směrem do ulice Dolní Česká) v první třetině 18. století. Architektem byl patrně Vídeňan 

Franz rytíř de Roetiers. Od plánu pokračovat v generální přestavbě kláštera i na ostatních 

křídlech bylo však nakonec pro nedostatek financí upuštěno. Klášter následně trpěl za 

války o dědictví rakouské (1742), za válek napoleonských (1809) a zejména za války 

rakousko-pruské (1866). Za první světové války zde byla zřízena vojenská nemocnice. V 

roce 1950 byla činnost znojemských dominikánŧ ukončena komunistickou mocí. Návrat 

řádu byl moţný aţ v roce 1990. 13 

C. Lednicko - Valtický areál 

Bývalý klášter premonstrátek, Křtiny 

V bývalém klášteře premonstrátek u kostela Panny Marie, byly podle legendy tyto 

panny Husity povraţděny a pak jeden poutník poznamenává, ţe obzvlášť, kdyţ pršelo, 

bylo na tom místě k vidění, i přes mnohočetné oškrabávání něco červeného.  

Pŧvodně stály v areálu dva kostely - český z roku 1299 a gotický (německý) z 15. 

století. Oba kostely byly kolem roku 1650 přestavěny a rozšířeny.  

Pro stále větší oblibu poutního místa se na počátku 18. století přistoupilo ke stavbě 

nového kostela Panny Marie dle návrhu Jana Blaţeje Santiniho - Aichla.  

Pŧvodní český kostel byl výstavbou zrušen. 14 
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D. Slovácko 

Nejvýznamnější klášterní objekty: 

 Dominikánský klášter, Uherský Brod 

 Františkánský klášter, Uherské Hradiště  

 Jezuitský klášter, Uherské Hradiště  

 Velehradský klášter s bazilikou a lapidáriem  

 

Dominikánský klášter, Uherský Brod 

Jedna z nejstarších a největších památek na Uherskobrodsku, dominanta městského 

panoramatu. Pŧvodně gotický klášterní kostel s dlouhým presbytářem (typickým pro 

dominikány), vybudovaným patrně v první polovině 14. stol., byl mnohem vyšší, neţ je 

dnešní chrám. Byl tvořen trojlodí, s ozdobami z tesaného kamene, na prŧčelí měl dvě věţe 

ozdobené hodinami, které byly v té době velkou vzácností. Po několikerém vypálení a 

zpustošení v době husitské (1421) a v prŧběhu třicetileté války (1634), byl kostel radikálně 

přestavěn v období raného baroka, v 60. a 70. letech 17. století, nákladem hraběnky 

Eleonory z Kounic, rozené z Ditrichštejna. Autorem plastik na hlavním prŧčelí je 

olomoucký sochař František Zurn. Interiér kostela s díly Josefa Winterhaltera a Benedikta 

Telčika (oltář) byl naposled upravován v období novodobého historismu. Fasáda byla 

obnovena současně s rekonstrukcí klášterní budovy v posledních letech.15 

Františkánský klášter, Uherské Hradiště  

Františkánský klášter byl V Uherském Hradišti zaloţen v roce 1491 biskupem Janem 

Filipcem. Svou barokní podobu získal na počátku 18. století. Nejvýznamnější místností 

kláštera je refektář s umělecky mimořádnou výzdobou vytvořenou italským umělcem z 

okruhu Baltazara Fontany. Kostel Zvěstování P. Marie, který je součástí areálu 

františkánského kláštera byl postaven na přelomu 15. a 16. století, z pŧvodní stavby se po 

radikální přestavbě v 17. a 18. století dochovalo pouze obvodové zdivo lodi a presbytáře. 

Rozsáhlé opravy kostela, poškozeného při povodni v roce 1997, byly dokončeny v roce 

2003. 
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E. Zlínsko 

Nejvýznamnější klášterní objekt: 

 Bývalý klášter kartuziánŧ, Štípa 

F. Beskydy – Valašsko 

Nejvýznamnější klášterní objekt: 

 Bývalý klášter Boromejek, Frýdlant nad Ostravicí 

5.2.2 Region Střední Morava 

A. Střední Morava – Haná 

Nejvýznamnější klášterní objekty: 

 Areál bývalého premonstrátského kláštera Hradisko, Olomouc  

 Areál dominikánského kláštera, při kostele sv. Michala, Olomouc  

 Dominikánský, pŧvodně bernardinský klášter, Olomouc  

 Klášter klarisek s kostelem sv. Kláry, Olomouc  

 Klášter premonstrátŧ, Olomouc  

 Klášter voršilek, Olomouc  

 

Klášter menších bratří kapucínŧ v Olomouci 

Do Olomouce povolal kapucíny kardinál František Dietrichstein roku 1613. Z 

počátku bydleli v jednom měšťanském domě, aţ jim Jan Kafka z Říčan na vlastní náklady 

postavil klášter před městskými hradbami r. 1615. Za nedlouho po dokončení však do 

kláštera vnikli protestanti, donutili kapucíny odejít a klášter téměř úplně rozbořili (27. září 

1619). Kapucíni pak v letech 1622 – 1649 pendlovali mezi Brnem a Olomoucí. Roku 1935 

přestavěli kapucíni část kláštera a zřídili v ní střední školu pro chlapce (tak zvané 

"serafikum"). Tato budova byla za nacistické okupace (1942) zabrána a proměněna v 

nemocnici. Po válce byli v Olomouci kapucínští studenti filozofie aţ do dubna 1950, kdy 

byli všichni bratři z kláštera vyhnáni komunisty. Zatímco kostel zŧstal otevřený pro 

veřejnost a slouţil svému účelu, klášter zabral stát a postupně se v něm vystřídalo několik 

institucí. Kapucíni se do něj mohli vrátit aţ v lednu 1991. Dnes je tento klášter místem 

formace našich mladých bratří - laikŧ i budoucích kněţí.9 
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5.3 Chrámy v regionech Moravy 

Některé chrámy bývají pojmenovány jinými názvy, které určitěji specifikují, o jaký 

druh kostela se jedná. Chrámy dělíme na: 

 Basiliky 

 Katedrály 

 Kostely 

 Kaple 

 

Bazilika – Termínu „bazilika“ lze přisoudit dvojí význam – stavitelský a liturgický.  

Bazilika jako název pro stavbu je odvozen z řeckého „basiliké stoá“, čili královské 

sloupořadí. Pŧvodně se jednalo o úřední budovy antických Řekŧ. Architektonický styl 

těchto staveb i jejich název později převzal starověký Řím. Zde se označení bazilika 

vztahovalo především na soudní síně. Vţdy se jednalo o významnou a mimořádně 

výstavnou stavbu. Z antiky byl název přenesen na raně křesťanské církevní stavby, které 

předurčily stavební řád křesťanské sakrální architektury. Střední loď, na kterou navazovaly 

dvě boční lodi, se otevírá do polokruhové apsidy, která je ještě oddělena příčnou lodí. 

Druhý význam označení stavby jako „baziliky“ je liturgický. Od středověku „basilica“ 

označuje čestný titul, který se uděluje na základě přímého papeţova svolení. Kanonickou 

podobu získalo označení baziliky v 18. století, kdy se začaly pouţívat termíny „basilica 

maior“, (bazilika větší) a „basilica minor“, (bazilika menší). Název bazilika se tehdy stal 

prestiţním označením některých kostelŧ. 

Bazilika maior – větší: tento čestný titul byl v minulosti přiznán pouze kostelŧm, 

které byly spojeny se sídlem či pŧsobením papeţe. Vyznačují se proto tím, ţe je v nich 

instalován papeţský trŧn a tzv. „svatá brána“, která se otevírá pouze během „svatých“, 

jubilejních rokŧ. V Římě je pět bazilik, které nesou toto označení a někdy se jim také říká 

baziliky patriarchální, neboť symbolicky představují jednotlivé starověké patriarcháty: 

Bazilika sv. Jana v Lateránu je papeţovým katedrálním kostelem. Bazilika sv. Petra ve 

Vatikánu stojí nad hrobem apoštola Petra a je titulem patriarchy z Konstantinopolu. 

Bazilika sv. Pavla za hradbami je titulem patriarchy z Alexandrie. Zde se nachází hrob 

apoštola Pavla. Bazilika Panny Marie Větší je titulem patriarchy z Antiochie a bazilika sv. 

Vavřince za hradbami je titulem patriarchy z Jeruzaléma. Kromě těchto kostelŧ získal 

privilegium patriarchální baziliky také kostel sv. Františka z Assisi. 
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Bazilika minor -  je čestný titul kostela, který je pod přímou patronací papeţe. Papeţ 

uděluje tento titul pouze významnějším kostelŧm. Zpravidla se jedná o věhlasná poutní 

místa, národní svatyně, historické kostely nebo kostely klášterní, které plnily úkol šíření 

víry, vzdělanosti a kulturnosti národa. 

V České republice je v současnosti 15 bazilik, v Olomoucké arcidiecézi to jsou:  

 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Hostýn,  

 Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček u Olomouce 

 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, Velehrad  

 

V Brněnské diecézi k nim patří: 

 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně  

 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, Ţďár nad Sázavou 

 

Po Druhém vatikánském koncilu se titul baziliky především chápe jako zvláštní 

spojení se stolcem sv. Petra.26 

Katedrála – Církevní pojem pro kostel, v němţ stojí stolec biskupa, tj. katedra. 

Katedrála je hlavním kostelem diecéze. V architektuře se jako katedrála označuje takový 

typ kostela, kdy je presbytář obklopen věncem bočních kaplí – takový kostel nemusí být 

katedrálou podle církevní terminologie, avšak je typický zvláště pro gotický styl. 

Farní kostel – Hlavní kostel farnosti, obvyklé místo křtu či uzavření manţelství. 

Klášterní kostel – Kostel, který náleţí k určitému klášteru. Specifikem bývají 

chórové lavice určené k denní modlitbě řeholní komunity. 

Poutní kostel – Kostel spojený s určitým poutním místem, cíl pouti. Kostel se mŧţe 

chlubit např. cennou či zázračnou sochou či obrazem. 

Hřbitovní kostel či hřbitovní kaple – Kostel určený převáţně k pohřebním 

obřadŧm. 

Rotunda – Kostel kruhového pŧdorysu, u nás příznačný pro románský sloh. 

Kaple – „Kostel“ malých rozměrŧ, který slouţí menšímu společenství anebo řeholní 

komunitě. 
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Megakostel - moderní velkokapacitní protestantské kostely (pojmou více neţ 2 000 

návštěvníkŧ).16 

Kostely se liší i v závislosti na církvi, jíţ náleţí, a samozřejmě na kulturních 

zvyklostech (oblast a čas). 

Kostely se svými věţemi nebo zvonicemi se staly dominantami měst a vesnic, a 

často i dominantami širšího okolí.  

5.3.1 Historie chrámŧ 

Potřeba křesťanské architektury vyrostla z pravidelných setkávání prvních křesťanŧ 

v soukromých domech. V okamţiku, kdy velikost jednotlivého společenství přerostlo 

soukromé prostory, v nichţ se scházelo, začaly se stavět budovy přímo určené k 

bohosluţbě. K velkému rozmachu bohosluţebných prostor došlo posléze s ediktem 

milánským císaře Konstantina I. Velikého. 

1. století 

První křesťané byli, stejně jako Jeţíš Kristus, obyvatelé Palestiny, kteří jakoţto ţidé 

byli uvyklí bohosluţbě v jeruzalémském chrámu a týdenní bohosluţbě v místních 

synagogách. O vzniku synagogy není mnoho známo, avšak zřejmě se vyvinula z veřejné 

ţidovské bohosluţby během babylonského vyhnanství v 6. století př. Kr. Tato bohosluţba 

nezahrnovala oběť, ale čtení z Tóry a prorokŧ spolu s jejich výkladem. V některých 

místech se takováto synagogální bohosluţba mohla odehrávat v soukromých domech, jinde 

vznikly náročné stavby. V této praxi pokračovali i první křesťané, avšak po zničení 

jeruzalémského chrámu během první ţidovské války roku 70 došlo k oddělení synagogy a 

církve, která se více a více skládala z křesťanŧ pŧvodem z pohanství. 

Na křesťanskou bohosluţbu měla zvláštní vliv zvláště synagogální bohosluţba, 

neboť aţ do současnosti liturgie většiny církví vychází právě ze synagogálního uspořádání 

takového náboţenského setkání. 

Zlatý věk bazilik 

S ediktem milánským a výraznou podporou, kterou Constantinus I. poskytl církvi, 

došlo k rozmachu církevní architektury, která se stala vzorem pro další staletí a zanechala 

v chápání křesťanského kostela stopu dodnes. Ke klasickým bazilikám, vystavěným v 

městě Římě, patří bazilika sv. Jana v Lateránu (pŧvodně dedikovaná jako Bazilika 

Spasitele), bazilika sv. Petra (téţ Vatikánská bazilika) a bazilika sv. Pavla za hradbami. 
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Město Řím je dalšími bazilikami starověku a počátku středověku zaplněno. K dalším 

městŧm, kde docházelo k rozsáhlé bazilikální výstavbě, patří Ravenna 5. století, kdy se 

stala sídlem západořímského císaře. Mezi nejvýznamnější baziliky zde patří San Vitale a 

Sant’Apollinare Nuovo. 

Středověk 

V západní Evropě se během středověku zformovaly architektonické podoby kostelŧ 

do dvou výrazných stylŧ. 

1. románský sloh, jenţ pracuje s prostým pŧlkruhovým obloukem. Své 

pojmenování čerpá z antického Říma, odtud i jeho pojmenování. Vzhled 

románských kostelŧ je prostý, stěny nejsou prozatím příliš zdobeny. 

2. gotika, vybroušené architektonické umění, které uţívá jako základního prvku 

oblouku lomeného. Tento styl je příznačný zvláště pro katedrály. Vzhled 

gotických kostelŧ je vznešený a přivádí pohled do výše, uţití nového druhu 

kleneb umoţnilo téţ stavby ještě odváţnější a strukturovanější. Pro gotické 

kostely jsou také příznačné malované stěny, bohatá oltářní a sochařská 

polychromovaná výzdoba a vysoké mnohobarevné vitráţe. 

Východní typ kostela 

Východní typ kostela na pŧdorysu řeckého kříţe a s kupolí či dómem uprostřed má 

svŧj počátek ve výstavbě města Konstantinopole. Zvláště Justiniánova výstavba chrámu 

Boţí Moudrosti (Hagia Sofia) ovlivnila aţ do dnešní doby nejen výstavbu východního typu 

kostelŧ (na Západě k tomuto typu patří např. bazilika sv. Marka v Benátkách), ale téţ 

mešit. 

Architektonické typy kostelŧ 

Běţným pŧdorysem kostela bývá kříţ. Toto rozloţení vychází z klasického schématu 

římské baziliky, veřejného prostoru určeného buď k audiencím či obchodním záleţitostem. 

Tento typ kostela je charakteristický zvláště pro samotné město Řím, které obsahuje 

mnoho starověkých kostelŧ-bazilik. 

Na tomto pŧdorysu, nad jeho středem, mŧţe být vystavěna také kupole coby symbol 

otevřeného nebe. Dalším z klasických pŧdorysných schémat bývá kruh, symbol věčnosti a 

společenství křesťanŧ kolem jednoho stolu. 

V Českých zemích Baroko ovlivnilo sakrální architekturu tak silným zpŧsobem, ţe v 
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celé Moravě najdeme jen výjimečně pŧvodní gotické kostely. Pokud zŧstala uchována 

jejich vnější podoba, pak se baroko uplatnilo zcela určitě alespoň v jejich interiérech. 

Většinu barokních kostelŧ a kaplí ve městech i na venkově stavěli nám neznámí tvŧrci.  

Na přelomu 18. – 19. Století byla postavena řada kostelŧ v odlehlých vesnicích, 

odkud měli věřící velmi daleko do kostela. Stavebně jednoduché venkovské kostely 

ovlivnil klasicistní sloh. 

Sakrální stavby druhé poloviny 19. století jsou charakteristické pouţíváním 

historických slohŧ, zejména novogotiky (pseudogotiky) později i novobaroka, eventuelně 

novorománského slohu. Secese se v regionech Moravy neuplatnila. Po roce 1990 došlo 

k výstavbě řady moderních kostelŧ a k výstavbě dochází i nyní ve 2. tisíciletí.  

 

Obr. 5.3 Katedrála sv. Václava, Olomouc (převzato z 41) 

5.4 Jiné církevní a náboţenské objekty regionech Moravy 

Drobné sakrální architektury na území regionŧ Moravy je hrozná spousta a málokdy 

bývá předmětem náboţenského cestovního ruchu jako věc samotná. Většinou jsou součástí 

některého velkého celku, jako města, poutního místa, kláštera apod. Patří k nim boţí muka, 

kapličky, kříţe, kříţové cesty, plastiky. Pro velké mnoţství a výsky téměř v kaţdé vesničce 

či městě by bylo obtíţné je zde všechny vyjmenovat, proto jen přiblíţím jejich historii, 

vznik apod.   
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Rŧzné události, ale také osobní tragédie (neštěstí, vraţdy), sliby za narození potomka 

či jeho uzdravení nebo díkuvzdání za vyslyšení proseb, byly dŧvodem postavení malých 

kapliček, poklon a boţích muk při cestách v polích, na křiţovatkách silnic. Tento zvyk 

přetrval aţ do poloviny 20. století. Měnila se pouze umělecká podoba těchto drobných 

staveb a pomníčkŧ. Na náměstích měst a městeček i na návsích vesnic byly stavěny 

z podobných dŧvodŧ sochy a sousoší světcŧ. K umělecky náročným patřily morové sloupy 

a nejčastější sochy patřily památce sv. Jana Nepomuckého na mostech nebo u vodních 

ploch. Zmíněné kaple, kapličky, poklony, boţí muka, sochy a mnoho dalších drobných 

objektŧ nejen kultivovalo moravskou krajinu, ale vytvářelo neopakovatelné umělecky 

obohacené ţivotní prostředí. Drobná umělecká díla provázela člověka na jeho 

kaţdodenních cestách za polní nebo lesní prací, o nedělích do kostela nebo na trhy do 

měst. Pokud tyto památky přečkaly nepříznivé doby a dochovaly se, dodnes takto pŧsobí i 

na moderního člověka.  

Chodíme kolem nich častěji, neţ si uvědomujeme. Boţí muka, nenápadné kapličky i 

skromné kříţky se pro obyvatele Moravy staly přirozeným koloritem nejen vesnice či 

města, ale i jejího okolí. Přirozená zboţnost minulých generací i vnitřní potřeba lidí 

budovat pomníčky významným událostem, z nichţ jen některé měly radostný konec, byly 

hnacím motorem vzniku těchto často přehlíţených staveb.  

Ve stínu věhlasu architektonických monumentŧ se tak mnohde choulí boţí muka 

zcela zapomenutá uprostřed lesa nebo v příkopu podél cesty, aniţ by si na ně kdokoliv 

vzpomněl. Vţdyť příběh, se kterým je kaţdý kříţek či pomníček neodmyslitelně spojen, 

byl dávno zapomenut a jen hrstka věřících občas zajde, aby se postarala o tu nejzákladnější 

údrţbu. Coţ je, podle mého názoru, docela škoda. 17 

Boţí muka 

Symbolizují sloup, u kterého byl bičován Kristus. Na území Moravy byla stavěna v 

dlouhém období od 14. do počátku 20. století. V 14. - 17. století nejčastěji v podobě 

kamenného sloupu zakončeného do tří stran otevřenou lucernou s kříţem na vrcholu. V 

barokní době a 19. století jsou nejběţnější zděná boţí muka na troj- nebo čtyřhranném 

pŧdorysu. 

Kapličky 

Pokud si obec nemohla dovolit výstavbu kostela, potom byla, nejčastěji na návsi, 

postavena alespoň kaplička. Architektonický výraz (většinou s jistým zpoţděním) odráţel 
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ve zjednodušené podobě slohové prvky monumentální architektury té které doby. 

Kříţe 

Kříţ, jako symbol umučení Kristova, je vŧbec nejhojněji vyskytujícím se objektem 

drobné sakrální architektury. Kříţe pŧvodně bývaly dřevěné, ale vzhledem k tomu, ţe 

dřevo snadno podléhá vlivŧm povětrnosti, musely být pravidelně obnovovány. Proto 

později - cca od 18. do poloviny 19. století - se nejčastějším materiálem pro výrobu kříţŧ 

stal kámen. Od poloviny 19. století se postupně zvyšuje pouţívání litiny, zprvu se z ní 

odlévá pouze korpus Krista, později celý kříţ. 

Kříţové cesty 

Stavěly se při cestách k poutním místŧm a byly tvořeny (nejčastěji 14) 'zastaveními' 

většinou ve formě boţích muk či výklenkových kapliček. 

Plastiky 

Sochy se sakrální tematikou se těšily největší oblibě v období baroka. Mezi nejčastěji 

zpodobňované svaté v barokní době patřil sv. Jan Nepomucký a v pozdějším období (19. 

st.) sv. Florián. 18 

5.5 Ţidovské památky v regionech Moravy 

Na celém území Evropy jsou dochovány synagogy, které svou bohatou výzdobou      

i architekturou dokládají rozmanitost vlivŧ. První synagogy na našem území byly dřevěné, 

od středověku se však začaly stavět zděné synagogy. Nejstarší dochovanou synagogální 

stavbou Čech a Moravy je raně gotická Altneuschul (Staronová synagoga) v Praze, která 

patří k největším světovým ţidovským památkám. Z období pozdní gotiky a renesance 

jsou například synagogy v Holešově, Kolíně, Vysoká a Pinkasova v Praze. Z období 

baroka a rokoka se dochovaly například synagogy v Boskovicích, Jičíně, Mikulově, 

Klausova v Praze a Třebíči. Zachované synagogy v empírovém a klasicistním stylu jsou 

např. v Praze Uhříněvsi a v Prostějově. Pro přelom 19. a 20. století jsou typické přestavby 

do tzv. historizujících slohŧ (novogotika), viz Maiselova synagoga a maurský styl. Dalším 

rozšířeným výrazovým prostředkem se staly ornamenty a symboly, které lze nalézt nejen v 

synagogách, ale kupříkladu jako součást reliéfŧ na ţidovských náhrobcích. Ţidovská 

symbolika je pro ţidovskou tradici velmi dŧleţitá, objevuje se v ţidovské mystice 

(Kabala), v rabínských spisech (Talmud), v synagogálním umění, ve výzdobě rituálních 
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předmětŧ i jako součást dekorací v ţidovských domácnostech. Např. vinný hrozen 

(království Boţí, Izrael, 12 kmenŧ, plodnost), Davidova hvězda (hexagram = šesticípá, 

nebo na starověký pentagram = pěticípá, odkazující na Šalamounovu pečeť; symbolizuje 

jméno David), korunka (ornament představující královský trŧn, Toru, symbol kněţství), 

strom-palma (stvoření, lidský ţivot, poţehnání), lev, drţící lékařský nástroj (Juda = lev, 

profesí lékař), jelen (krása, milenecký vztah)  

Ţidovské hřbitovy a synagogy jsou jedny z mála památek, které se zachovaly z doby 

středověkých ghett. Praţská ţidovská komunita patří k nejstarší v Evropě. První dokument, 

zachycující přítomnost ţidovských kupcŧ na našem území, pochází z 10. století ze zprávy 

ţidovského kupce Ibrahima Ibn Jákoba. První osídlení vznikala na obchodně dŧleţitých 

místech – v okolí Vltavy, trţišť a v podhradí. Začátkem 13. století se tato osídlení postupně 

měnila v ghetta. Z tohoto období se dochovala raně gotická Staronová synagoga. V 15. 

století byl zaloţen a je dodnes zachován Starý ţidovský hřbitov, který patří mezi 

nejvýznamnější památky Prahy. Za rozmach kultury praţského ghetta je povaţováno 16. 

století – období tzv. Zlatého věku – především vláda císaře Rudolfa II. 33 

 

Nejvýznamnější objekty na Moravě: 

 Ţidovská ulice Přerov 

 Ţidovská čtvrť v Holešově 

 Ţidovská čtvrť Třebíč 

 Barokní synagoga Boskovice  

 Funkcionalistická synagoga Brno  

 Klasicistní synagoga Stráţnice  

 Synagoga Uherské Hradiště 

 Novorománská synagoga Slavkov u 

Brna  

 Novorománská synagoga Břeclav  

 Pozdně klasicistní synagoga Ivančice  

 Synagoga Veselí nad Moravou  

 Synagoga Mikulov 
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Obr. 5.4 Secesní synagoga, Uherské Hradiště (převzato z 43) 

5.6 Pravoslavné památky na Moravě 

Tato církev není z hlediska náboţenského CR tak zajímavá jako římskokatolická 

církev či ţidovská obec přesto má však několik málo kostelŧ, které svou architektonickou 

podobou jsou pro tento cestovní ruch atraktivní a pokládám za vhodné jej do něj zařadit. 

Jsou to:  

 Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Chudobín) 

 Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Kroměříţ) 

 Kostel sv. Gorazda I. (Olomouc) 

 Kostel sv. Ludmily (Řimice) 

 Kostel sv. Václava (Brno) 

 Kostel sv. Václava a svaté Ludmily (Třebíč) 
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Obr. 5.5 Pravoslavný kostel sv. Gorazda I., Olomouc (převzato z 42) 

6 AKTÉŘI NÁBOŢENSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU NA 

MORAVĚ 

Náboţenský cestovní ruch organizuje a řídí směsice aktérŧ, které mŧţeme začlenit 

do dvou hlavních skupin, a to církevní a necírkevní aktéři. Tento typ CR, podle mých 

získaných informací, organizuje pouze římskokatolická církev. I cestovní kanceláře na 

Moravě, které se zaměřují i na poutní zájezdy, uskutečňují zájezdy na katolicky významné 

místa. Toto členění jsem si zvolila proto, aby pomohlo v lepší orientaci v problematice. 

Mimo zmíněné dvě hlavní skupiny existují i samostatně v tomto odvětví činné osoby 

(dobrovolníci), které poskytují svŧj čas, dŧm a mnohdy i finanční prostředky pro účastníky 

náboţenského cestovního ruchu a to dělají z dobré vŧle anebo s tou myšlenkou, ţe aţ oni 

sami budou účastníky náboţenského cestovního ruchu, tato pohostinnost se jim vrátí. 

6.1 Necírkevní organizátoři náboţenského cestovního ruchu 

Tito aktéři nejsou pod záštitou ţádné církve či náboţenství. Většinou jsou to lidé bez 

vyznání, to však není podmínkou. Patří sem: 

 Instituce (národní památkový úřad, krajský úřad, obce) 

 Organizace (informační centra, cestovní kanceláře) 



48 

 

 Firmy (cestovní kanceláře, cestovní agentury) 

Státní památkový úřad, krajský úřad a obce se zabývají spíše jednotlivými objekty 

v náboţenském cestovním ruchu, neţ jeho realizací. Cestovní kanceláře jej pak realizují ve 

formě rŧzných zájezdŧ či výletŧ. Informační centra pŧsobí jako zprostředkovatel veřejnosti 

aktuálních informací jak o památkách, tak zájezdech či alespoň poskytují kontakty pro toto 

odvětví. 

Národní památkový úřad v regionech Jiţní a Střední Moravy nalezneme v Brně, 

Kroměříţi a Olomouci. Krajské úřady pak v Brně, Olomouci a ve Zlíně. Obcí je 

v regionech Jiţní a Střední Moravy bezpočet (kolem 1160) a je zbytečné, je zde všechny 

vyjmenovávat. V jiţ uvedených regionech mají svou pŧsobnost také Cestovní kanceláře. 

Zmiňuji však jen ty, které nabízejí produkty týkající se náboţenského CR, většinou 

nazývané poutní zájezdy. Pro představu jsou zde uvedeny všechny cestovní kanceláře, 

které pŧsobí v České Republice, kromě Avetour a Palomino, jsou všechny CK 

z moravských regionŧ. Jsou to:  

 AVETOUR s.r.o. – Dobruška 

 CK HLADKÝ – Brno 

 GLOBE CZ s.r.o. – Zlín 

 IRRA, v.o.s. – Stráţnice, Hodonín 

 MIKLAS TOUR – Prostějov 

 PALOMINO - Praha 

 VELIGRADTOUR – Uherské Hradiště 

 VIAPETROV BRNO s.r.o. - Brno 

 VOMA, v.o.s. – Třebíč 

 

Informační centra jsou roztroušená po celé republice a v regionech Jiţní a Střední 

Moravy je nalezneme skoro v kaţdé obci, kde cestovnímu ruchu i náboţenskému, 

především však jejím účastníkŧm, pomáhají zkvalitnit dostupnost sluţeb a také informací.  

6.2 Církevní organizátoři náboţenského cestovního ruchu  

Církevními organizátory rozumíme jednotlivé farnosti, v nich pŧsobící kněţí, 

biskupové či arcibiskupové. Vnitrostátní poutě si většinou organizují farnosti sami, 

zahraniční poutě koordinují s cestovní kanceláří nebo si přímo nechají zrealizovat poutní 

zájezd tzv. “na míru“.  

Obvykle to funguje tak, ţe se skupinka lidí domluví, ţe by se rádi podívali na určité 

místo. Udělá se propagace, aby se utvořila alespoň malá skupinka (obvykle kvŧli zaplnění 
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kapacity autobusu). Další organizace se liší v závislosti na druhu a délce jednotlivého 

zájezdu. Co však zŧstává u všech zájezdŧ stejné, je účast kněze, který buď to je s lidmi po 

celou dobu trvání poutě nebo alespoň v cílovém místě, kde obvykle slouţí mši svatou.  

7 CÍRKEVNÍ A NÁBOŢENSKÉ AKTIVITY V PRŦBĚHU ROKU 

NA MORAVĚ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 

Na to abychom pochopili sled a celkový prŧběh účasti lidí na náboţenském 

cestovním ruchu musíme se nejprve orientovat v církevním tzv. liturgickém roce viz 

obrázek číslo 9.1.. Český liturgický kalendář, který je tvořen v návaznosti na liturgickém 

roce, je liturgickým kalendářem římskokatolické církve v Čechách a na Moravě, sestavený 

podle římského liturgického kalendáře a schválený Kongregací pro bohosluţbu. Obsahuje 

pevné svátky, jejichţ datum se rok od roku nemění. Některé nejvýznamnější svátky 

liturgického roku jsou však pohyblivé a jejich datum se odvozuje od svátku Velikonoc. 

Velikonoční neděle je neděle po prvním jarním úplňku, 50 dní před tím začíná pŧst a o 

sedm týdnŧ později se slaví Svatodušní svátky. Podrobný výčet jednotlivých dní viz. 

příloha číslo 1.  28 

 

Obr. 7.1  Grafické znázornění liturgického roku (převzato z [29]) 

Myslím, ţe pro lidi, kteří se v náboţenském cestovním ruchu angaţují, je dŧleţité se 

ve sledu liturgického roku orientovat a tomu také přizpŧsobit termíny zájezdŧ či dalších 

akcí, aby účast osob byla co největší a tedy i jejich zisk. Také lidové zvyky a obyčeje úzce 

souvisejí s církevními svátky, kterým dokázala církev vtisknout křesťanský ráz. V době 
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postní či adventní není vhodné například pořádat ţádné bujaré veselí a o Vánocích či 

Velikonocích věřící lidé budou chtít pravděpodobně zŧstat doma a svátky oslavit 

s rodinou. 

7.1 Podoba zájezdŧ 

Moţnost, jak se zúčastnit náboţenského cestovního ruchu jsou následující:  Za prvé 

mŧţeme jet městskou hromadnou dopravou (v Praze, Brně apod.), veřejnou dopravou 

pravidelnými autobusovými a vlakovými spoji. Ovšem velmi často bývají pořádány poutní 

zájezdy cestovními kancelářemi do zahraničí – Lurdy, Řím, Sv. země, Fatima apod, 

absolvované autokarem. Vnitrostátní poutě si většinou organizují farnosti sami. Ne 

neobvyklým zpŧsobem účasti na pouti bývá pěší či cyklistická pouť, které jsou svým 

zpŧsobem specifické. 25 

7.1.1 Pěší pouť 

Na poutě se chodí především na znamení pokání, to jest nápravy za lidské viny. 

Mohlo by se jet, ale jde se, i kdyţ sedět v autobuse přes dvacet hodin je také velké pokání. 

Druhým dŧvodem pouti je prosba. Lidé si jdou vyprosit zdraví, ale také třeba usmíření v 

rodině. Čím déle se putuje, tím delší je pak i modlitba. Existují jiţ tradiční pěší poutě např. 

VII. Dívčí pouť, Ţelezný poutník, X. Pěší pouť na posvátný Velehrad. Propagační 

materiály k těm to poutím jsou v příloze č. 2. Denně poutníci ujdou 20-50 km a vţdy jede 

s nimi doprovodné vozidlo se zavazadly či nemohoucími poutníky, jelikoţ se vţdy stane, 

ţe mnozí lidé, i přes své velké odhodlání, podcení síly a auto jim musí k cíly dopomoci. 

Zahájení i ukončení poutě je obvykle mší nebo alespoň poţehnáním na cestu jak poutní, 

tak na cestu zpět domŧ. Prŧběh putování je pak rozdílný. Někde se zpívá, jinde povídá 

s kamarády (kteří se mnohdy potkají právě zase po roce na stejné akci), modlí. Nic není 

povinné a tak poutník má čas na sebe, na uspořádání svých myšlenek či pozorování 

krajiny. Není výjimkou, ţe na odpočinkových zastávkách připraví místní zdarma 

občerstvení a jestli je to pouť více denní, tak i nocleh. Nocleh bývá velmi skromný, často 

na faře, tělocvičně ve svém spacáku, pro šťastlivce se i postel někdy najde. Dŧleţitou 

poznámkou je i to, ţe poutě se konají za kaţdého počasí, takţe nezbytnou výbavou je 

pláštěnka stejně tak pokrývka hlavy jako ochrana před sluncem.  25  
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7.1.2 Cyklopouť 

Největším organizátorem cyklopoutí pro veřejnost je tělovýchovná jednota Orel 

v Uherském Brodě, která první cyklopouť uspořádala v roce 2004. V praxi znamená 

cyklopouť cestovaní pomocí vlastních sil, společenství, poznávání nových míst a v 

neposlední řadě má putování duchovní podtext, který nespočívá pouze v cíli cesty. Spojuje 

tedy tři základní hodnoty: sport, společenství a duchovno.  

Kaţdá cyklopouť má svŧj vrchol, tj. místo kam se putuje. Dŧvod putování bývá 

mnohoznačný. Mŧţe se jednat o setkání mládeţe, či prosté putování na předem dané místo. 

"Věk nerozhoduje, jen chuť. Převládají muţi, ale jede s námi i kolem 20 ţen," uvedl hlavní 

organizátor cyklopoutě Petr Gabriel.  Cyklopouť je jednoduše pro ty, kteří rádi jezdí na 

kolech, a uznávají stejné hodnoty. Denní etapy jsou rozděleny tak, aby je mohli ujet i méně 

zdatní cyklisté, takţe do cíle dojedou všichni účastníci. Nejstaršímu cyklopoutníku bylo 74 

let a nejmladšímu 5 let.  

Všechny čtyři předchozí cyklopoutě startovaly na území našeho státu s cílem v 

zahraničí. Zavedly cyklisty například do rakouského města Mariazell, německého Kolína 

nad Rýnem nebo do polské Čenstochové. I letos Orel pořádá cyklopouť přes Slovensko aţ 

do Maďarska.  

Myslím, ţe je to zajímavá alternativa poutě pro ty, kteří nechtějí jít pěšky, ale také se 

nechtějí dopravovat vozidlem. 30, 31, 32  

7.1.3 Autokarový zájezd 

Zájezdy autobusem jsou dnes zcela běţné, pro mnohé, zejména nemocné a starší lidi 

se zdravotními problémy, jsou jedinou moţností. Většinou pořádány cestovní kanceláří, ale 

také jednotlivými farnostmi. Mŧţou to být zájezdy jak jednodenní, tak několikadenní, 

maximálně však týdenní (to platí pro zájezdy evropského charakteru). Před měsícem jsem 

také jeden autokarový zájezd absolvovala. Farnost Jalubí zorganizovala jednodenní pouť, 

kde hlavním cílem byl polský klášter Boţího Milosrdenství v Krakově-Lagiewniki. Za 

brzkých ranních hodin, jsme se vydali na cestu a naším prvním cílem se stalo město 

Wadovice, rodiště bývalého papeţe Jana Pavla II.. Zde jsme navštívili jeho rodný dŧm a 

také místní farní kostel. Poté jsme se přesunuli do Krakova na poutní místo Lagiewniki, 

kde ţila a pŧsobila sestra Faustýna - Helena Kowalská (1905-1938) a její ostatky jsou zde 

uctívány dodnes. Místo samo o sobě má nezaměnitelnou atmosféru klidu a pohody. Zde 

jsme měli volný program, byla nám zde však domluvena mše v českém jazyce a také 
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přednáška místní řádové sestry o zdejším ţivotě, poutním místě apod. Pak uţ nás čekal jen 

návrat v pozdních večerních hodinách domŧ. Zájezd stál celkem 450,- Kč. Bylo v něm 

zahrnuto pojištění a doprava tam a zpět. Stravu si kaţdý účastník řešil sám. Většinou měli 

lidé jídlo z domu, ale někteří vyuţili moţnosti obědu v poutním domě v Krakově-

Lagiewniki. Zájezd myslím naplnil představy všech účastníkŧ a byl, alespoň pro mě, 

velkým duchovním záţitkem. 

7.2 Náboţenský cestovní ruch během roku 

Pořadatelé rŧzný akcí by se měli řídit jak podle světského roku, tak církevního.   Uţ 

jen začátek světského roku je vţdy 1. ledna a konec 31. Prosince. Církevní kalendář však u 

katolíkŧ začíná dobou adventní, coţ bývá 4 neděle před Vánocemi a končí poslední nedělí 

před adventem. Tradice a oslavy, které jsou předmětem náboţenského cestovního ruchu, se 

více proţívají na venkově a dědí se z pokolení na pokolení.  V minulosti lidové zvyky a 

obyčeje se často vázaly na běh slunce a proměny přírody během roku, souvisely se 

zemědělstvím, které bylo pro drtivou většinu obyvatel hlavním zdrojem obţivy. Církev pak 

dokázala starým zvykŧ vtisknout ráz křesťanského svátku. Které bok po boku přetrvávají 

do dnes. Dalo by se říci, ţe se k nim po čase vracíme a některé znovu pouţíváme jako 

oţivení všedního ţivota. Mám namysli masopusty, velikonoce, filipojakubskou noc, 

letnice, doţínky, hody, poutě, dušičky, advent, Mikuláše, také Vánoce aj.  

Zájezdy a poutě, obecně náboţenský cestovní ruch, realizujeme v souladu se svátky 

světcŧ, na výstavu betlémŧ se nepojedeme podívat na jaře, ale v době adventní před 

Vánoci. Jednotlivé svátky nalezneme v příloze č. 1. 

8 NÁBOŢENSKÝ CR NA MORAVĚ Z HLEDISKA PROSTORU 

Moravané se účastní náboţenského CR buď to na Moravě v Čechách nebo 

v zahraničí. CK Veligradtour zaznamenává u místních věřících od roku 1990 klesající 

zájem o poutě na Moravu. Z pŧvodních 26 vypravených autobusŧ v roce 2009 klesl počet 

na pouhé 3. Prvotní velký zájem přičítám uvolnění politické atmosféry a moci tedy 

vycestovat i na náboţenská místa bez zpětného negativního postihu. Usuzuji pak, ţe za 

postupným úbytkem počtu vypravených autobusŧ stojí svobodná moţnost podnikat 

jednotlivé poutě samostatně, na mnohých místech uţ se dopravují sami a tudíţ těchto 

sluţeb CK uţ tolik nevyuţívají. Cestovní kanceláře účastníkŧm CR však zajišťují poutě do 
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vzdálenějších míst do zahraničí, kde není ještě z pozice účastníkŧ s pořádáním zájezdŧ 

taková zkušenost. S obsazením poutních zájezdŧ do zahraničí nemají CK většinou velký 

problém. Zájem je dostačující. Nejvíce se navštěvuje Řím, Vatikán, Medţugorje, Lurdy, 

Santiago de Compostela, Fatima, La Saletta, Izrael, Mariazell, Wadowice, Kalwarie 

Zebrzydowska, Czenstochowa atd. 

Tranzitní náboţenský CR není nijak monitorován. Je pravděpodobné, ţe se při 

prŧjezdu Moravy polští či němečtí a jiní turisté podívají například na proslulá poutní místa 

jako je sv. Kopeček, Velehrad či sv. Hostýn, ale nikde jsem o tomto záznam či jen zmínku 

nenašla.  

9 HLAVNÍ KATEGORIE INFRASTRUKTURY A SLUŢEB 

VYUŢÍVANÉ NÁBOŢENSKÝM CESTOVNÍM RUCHEM NA 

MORAVĚ 

9.1 Infrastruktura a sluţby v náboţenském cestovním ruchu 

Pojem infrastruktura cestovního ruchu Pásková a Zelenka definují jako: „souhrn 

organizačně-technických předpokladů pro uspokojování potřeb účastníků CR v dané 

destinaci (doprava, komunikace, zásobování elektřinou, pitnou vodou, kanalizace, 

maloobchodní síť, banky, směnárny, kulturní zařízení, atd.). Kvalita této infrastruktury má 

výrazný dopad na prožitek návštěvníků, kteří jsou sice prvotně motivováni atraktivitami 

CR, ale potřebují též čerpat služby spojené s kultivovaným pobytem v blízkosti těchto 

atraktivit. Infrastruktur CR lze rozdělit na základní (doprava, ubytovací a stravovací 

služby) a doplňkovou. Jádrem infrastruktury CR je suprastruktura CR (ubytovací, 

stravovací, turistické, dopravní sužby a doplňkové služby CR), která je budována zejména 

pro návštěvníky a do roku 1989 byla v ČR označována jako materiálně-technická 

základna. Ostatní infrastruktura představuje běžnou občanskou vybavenost, při jejímž 

plánování je nutné si uvědomit, že se během sezóny v navštěvovaných destinacích její 

uživatelé zmnohonásobí, a jejím správným dimenzováním se vyhnout nepříjemným 

následkům kongesce, problémům se zásobováním a jiným tlakům.“ 

Tedy k realizaci náboţenského cestovního ruchu jsou potřeba stejné typy sluţeb jako 

u jiných forem cestovního ruchu. Kaţdý člověk musí uspokojit své základní potřeby          

a k tomu by mu měly být jednotlivé sluţby k dispozici i např. na poutních místech.  
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Obecně mŧţu konstatovat, ţe infrastruktura je stejná jako kdekoliv jinde. Je ovšem 

skromnější, tudíţ i cena za sluţby (není to však podmínkou) je levnější neţ za stejné sluţby 

v jiných formách CR. Nejvíce jsou tak vyuţívány sluţby dopravní, stravovací, 

prŧvodcovské, ubytovací, informační a duchovní. Duchovní sluţbu vykonává kněz            

a myslím tím slouţení mše svaté, moţnost jít ke svátosti smíření a obdrţení jakýchkoliv 

duchovních povzbuzení či dobrých rad, která se na poutích přednostně vyhledávají.  

9.2 Stravování 

Stravování si účastníci krátkodobých zájezdŧ povětšině zajišťují samostatně. Většina 

z nich si bere jídlo z domu a na cílovém místě pak vyuţije stravování formou rychlého 

občerstvení. U malých poutních míst stravovací sluţby nalezneme jen v době konání 

hlavní poutě daného místa. Největší a nejznámější poutní místa mají však zřízenou síť 

jídelen v poutních domech, kde je moţnost celodenního stravování.  

Pro ukázku zmíním sv. Hostýn, sv. Kopeček, sv. Velehrad. 

Sv. Hostýn: 

V prŧběhu dne vyuţijte stravovací sluţby v poutních domech č. 2 a č. 3. Je si moţno 

vybrat z minimálně deseti jídel a tří polévek. Za celý oběd (včetně polévky) zde zaplatíte 

cenu od 50,- Kč výše. Prŧměrná cena hlavního jídla se pohybuje kolem 60,- Kč a jídla jsou 

zde spíše klasická, tak jak si většinou přejí starší strávnici. Jídelny jsou nekuřácké, 

samoobsluţné a provoz je od 8 do 15 resp. 16 hod. Je zde moţno snídat, obědvat a po 

dohodě i večeřet. Stravování při hromadných zájezdech je lépe objednat předem. Formu 

rychlého občerstvení je moţno vyuţít po část dne i u venkovních stánkŧ. 24 

Sv. Kopeček: 

Zde je moţnost vyuţití občerstvení v pěti restauracích, dvou hospodách, třech 

cukrárnách a jedné samoobsluze a jednom občerstvení. Občerstvení Rŧţička vzhledem 

k dostupnosti nejvíce doporučuji. 

Sv. Velehrad: 

Poutní místo Velehrad nabízí stravování v poutním domě Stojanov, kde je nutná však 

objednávka jídla dopředu domluvit. Dále pak ve dvou hotelích. V sezónu je zde otevřeno 

několik stánkŧ s rychlím občerstvením a při hlavní pouti najdeme v ulicích nespočet stánkŧ 

s občerstvením všeho druhu.  
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9.3 Ubytování 

Ubytování je záleţitostí k řešení pro organizátory dvou a více denních zájezdŧ či 

poutí. Účastníci náboţenského cestovního ruchu vyuţívají noclehu nejenom v klasických 

ubytovacích zařízení, ale také, jelikoţ většinou se jedná o skromnější nocleh, na farách, v 

poutních domech, klášterech. A právě kláštery nabízejí přínosnou nabídku vyuţití 

v cestovním ruchu, právě v tak uspěchané době neprávem opomíjená. Zkušenosti v 

zahraničí, zejména u našich německých sousedŧ ukazují, ţe kláštery umí vytvořit 

atraktivní nabídku pro pobyt relaxačního charakteru. Je moţné se dokonce účastnit ţivota 

klášterní komunity a „přeladit“ ţivotní tempo. Vyměnit stres pracovních povinností za klid 

klášterních zdí. Zhruba 200 klášterŧ v Německu přijímá hosty tímto zpŧsobem a velký 

ohlas je zaznamenán zejména mezi manaţery, kteří bývají vystaveni velkému stresu. V 

českém prostředí jsou zatím jen 2 kláštery, které přijímají hosty. V příloze č. 3 pak 

přikládám seznam ubytování v olomoucké arcidiecézi. 

9.4 Prŧvodcovské sluţby 

 Prŧvodce by měl mít určité vlastnosti a dovednosti. Například je dŧleţité úplné 

střední odborné vydělání s maturitou, znalost jazykŧ, schopnost jednat s lidmi, autorita, 

spolehlivost, dobrá paměť, organizační schopnosti, schopnost a ochota stále se učit. Toto   

a mnohem více prŧvodci bravurně ovládají, avšak při prŧvodcování církevními památkami 

či celým náboţenským cestovním ruchem, je to ovšem nedostačující. Náboţenský cestovní 

ruch je pro tuto sluţbu specifický a je dŧleţité, aby se prŧvodce orientoval v náboţenství, 

religiózní geografii, církevní architektuře a měl také povědomí o nejznámějších světcích 

apod. Vhodnými prŧvodci jsou například absolventi teologických fakult či jednotliví 

místní lidé, kteří se o církevní památku starají. 

9.5 Prodej suvenýrŧ 

Kolem poutních kostelŧ a nejenom tam se kupí mnoţství stánkŧ a lidé si tu kupují 

spoustu nejrŧznějších upomínkových předmětŧ a náboţenských tretek. Poutníci většinou 

nakupují svaté obrázky, rŧţence, rŧzné symboly jako olověné prstýnky (na Svaté hoře)      

a jiné památky, které mají připomínat pouť na svaté místo. Nejsou ani výjimkou perníkové 

srdce s nápisem dárek z pouti nebo z lásky. V dřívějších dobách se prodávaly i rŧzné 
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voskové napodobeniny lidských údŧ. Pokud měl třeba někdo z rodiny, který zŧstal doma, 

nemocnou ruku, koupil mu příbuzný napodobeninu z vosku a poloţil ji na oltář. Z tohoto 

vosku se pak zhotovovaly svíce, které v kostele dotyčný zapálil. Stánky provozují rŧzní na 

sobě nezávislí podnikatelé, povětšině v sezónu, ale kryté obchody se suvenýry na 

nejznámějších místech i přes celý rok.  

10 POZNÁVACÍ PROGRAMY S NÁBOŢENSKOU TÉMATIKOU 

NA MORAVĚ 

Nabídka objektŧ náboţenského CR je docela široká. Za několik dní nelze stihnout 

všechno. Proto jsem připravila několik námětŧ na zajímavé tematicky ucelené okruhy. 

Nabídky jsou vhodné pro všechny věkové skupiny a lze je absolvovat ve dvou i ve větších 

skupinách. Volba zpŧsobu přepravy je uţ individuální záleţitostí. Jestli člověk pouţije 

kolo, auto, autobus či přepravu pěší. Tematické okruhy jsou vhodným doplňkem klasické 

dovolené. Lze je doplnit o aktuální náboţenské akce (poutě, konference, tematická 

setkání), které mohou být určitým zpestřením. Trasy jsou flexibilní, je tedy moţné si start 

zvolit z jakéhokoliv místa a na tento tematický program se napojit. Povaţuji za vhodné, 

poznávací výlety absolvovat s knězem či osobou, která se v dané problematice orientuje a 

je schopná vést duchovní programy.  

Na internetu ani v prŧvodcích jsem nenašla poznávací programy s jednotnou 

náboţenskou tématikou, proto jsem připravila čtyři moţné výlety, které se dají rŧzně 

kombinovat a nebo je pouţít jako případný doplněk programu dovolené.    

10.1 Za nejen náboţenskými památkami UNESCO 

Jako Česká republika jsme jednou z mála zemí, která má tolik svých památek zapsáno 

do seznamu UNESCO. A právě ani v tomto seznamu nechybí církevní památky pro 

náboţenský cestovní ruch tak dŧleţité. Patří k nim morový sloup Nejsvětější Trojice 

v Olomouci, kostel sv. Jana Nepomuckého a Ţidovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa 

v Třebíči. Vhodné do okruhu pokládám zařadit i Arcibiskupský zámek a zámecké zahrady 

v Kroměříţi. Vhodný druh dopravy je pro tento tematický program autobus či auto. 

Vzdálenost z Třebíče do Kroměříţe je 125 km (2 hod. 7 min.), z Kroměříţe do Olomouce 

42,8 km (48 min.). Celkem tedy 136,2 km (3hod.).  
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Do programu návštěvy jednotlivých měst bych zařadila prohlídky a návštěvy i dalších 

zajímavých místních objektŧ. 

Třebíč 

Prohlídka významné památky UNESCO baziliky sv. Prokopa, která patří ke skvostŧm 

středověkého stavitelství. Po prohlídce přesun do zámku, který byl zbudován přestavbou 

benediktinského kláštera. Zde prohlídka Muzea Vysočiny (unikátní sbírka betlémŧ, 

minerálŧ, vltavínŧ, dýmek a regionální lidové kultury). Další UNESCO památka - 

Ţidovská čtvrť, kterou mŧţeme projít po vyznačené naučné stezce, je evropským 

unikátem. Za zhlédnutí stojí Přední synagoga, Zadní synagoga, bývalá ţidovská škola, 

rabinát, špitál, chudobinec, řada obytných domŧ a Ţidovský hřbitov (nejlépe udrţovaný 

ţidovský hřbitov na Moravě). Celková délka prohlídky: 3 hodiny. 

Kroměříţ  

Prohlídka zdejších významných památek: kostela Nanebevzetí Panny Marie, chrámu 

sv. Jana Křtitele, chrámu sv. Mořice, arcibiskupského zámku, unikátních zahrad a 

Arcibiskupských vinných sklepŧ s moţnou ochutnávkou. Celková délka prohlídky: 2 hod. 

30 min. 

Olomouc 

Prohlídka horního náměstí včetně památky UNESCO Sloupu Nejsvětější Trojice, 

katedrály sv. Václava a návštěva Arcidiecézního muzea a Arcibiskupského paláce 

s komentovanou prohlídkou. Celková délka prohlídky: 2 hod. 45 min. 

Památky UNESCO jsou  

 Ţidovské město a basilika sv. Prokopa v Třebíči 

 Arcibiskupský zámek a zámecké zahrady, Kroměříţ 

 Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc 

10.2 Návrat do minulosti klášterŧ Moravy 

Tento tematický okruh je moţno absolvovat na kole či na kole a zpět se dopravit 

vlakem. Je vhodný pro aktivnější jedince i rodiny se staršími dětmi. Start Brno, zde 

návštěva kapucínského kláštera s kryptou. Po cyklostezce č. 1;4 za 1 hod. 5 min. (18,9 km) 

dojez do Rajhradu. Zde prohlídka kláštera se vzácnou knihovnou. Dále přesun po 

cyklostezce č. 5172;403;5171 a po 48 minutách (14,3km) dojezd do Dolních Kounic, kde 
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je k vidění romantická zřícenina kláštera Rosa Coeli. Celková trasa tam i zpět cca. 30km. 

Moţná alternativa cesty zpět je přesun do vesnice Moravská Bránice, která se nachází 3,8 

km od Dolních Kounic, kde je moţný přesun pomocí vlakové dopravy zpět do Brna.   

Klášterní památky jsou:  

 Brno, kapucínský klášter s kryptou 

 Rajhrad, prohlídka Benediktýnského kláštera se vzácnou knihovnou 

 Dolní Kounice, romantická zřícenina kláštera Rosa Coeli 

10.3 Za architekturou pravoslavných kostelŧ 

Vhodný druh dopravy pro tento tematický program je autobus či auto. Trasa z Řimic 

do Olomouce je 30,4 km (19 min.) a z Olomouce do Kroměříţe 66 km (42 min.). 

Hlavními návštěvními objekty jsou : 

 chrám sv. Ludmily, Řimice 

 katedrální chrám sv. Gorazda I., Olomouc 

 chrám sv. Cyrila a Metoděje, Kroměříţ 

Mimo návštěvy pravoslavných chrámŧ v Olomouci a Kroměříţi mŧţeme vyuţít plánu 

z kapitoly 10.1. 

10.4 Poutníkem na jiţní Moravě s účastní  na Cyrilometodějských oslavách 

Zájezd je koncipován pro autobus s počtem 45 míst. 

1. den 

Olomouc   sv. Kopeček  Dub nad Moravou  sv. Hostýn 

Odjezd 3. 7. v ranních hodinách z Olomouce. Návštěva sv. Kopečku u Olomouce, 

přesun na poutní místo Dub nad Moravou prohlídka a dále pak návštěva sv. Hostýna. 

Kaţdá poutní prohlídka je zajištěna místním knězem. Při dojezdu na sv. Hostýn následuje 

oběd, ubytování, duchovní program, osobní volno, večeře. Den je ukončen mší svatou. 

2. - 3. den  

Sv. Hostýn  Velehrad 

Po snídani odjezd ze sv. Hostýna směrem na Velehrad. Na Velehradě následuje 
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ubytování v poutním domě, prohlídka místní basiliky, lapidária a archeologické lokality - 

národní kulturní památky se základy velkomoravského kostela z 9. století. Po prohlídce 

zajištěn oběd v místě ubytování, osobní volno (moţno účasti na připraveném programu: 

přednášky, výstavy, soutěţe, koncert lidí dobré vŧle u příleţitosti oslav svátku svatých 

Cyrila a Metoděje).  

Následující den snídaně v poutním domě, účast na národní pouti (včetně slavnostní 

mše svaté), osobní volno, oběd a odjezd domŧ.  

 

Kalkulace na 1 osobu 

Doprava: autobus Karosa sazba …………………………………... 22,- Kč / km 

 celkový počet kilometrŧ ……………………………….. 189 km 

 celkem za dopravu …………………………………….. 4158,- Kč 

 cena na dopravu za osobu 4158,- / 45 …………………. 93,- Kč 

Ubytování: Hostýn …………………………………………………. 150,- Kč 

 Velehrad ……………………………………………….. 250,- Kč 

 celkem za ubytování: ………………………………….. 400,- Kč 

Strava: Hostýn …………………………………………………. 180,- Kč 

 Velehrad ……………………………………………….. 220,- Kč 

 celkem za stravu: ……………………………………… 400,- Kč 

Prŧvodce: dobrovolný příspěvek   

Vstupné: dobrovolný příspěvek   

Celkem: cena za 3 denní zájezd: ………………………………… 893,- Kč 

 + 10% marţe cestovní kanceláře ……………………… 90,- Kč 

 Výsledná cena za osobu: …………………………….. 983,- Kč 

 

Jestli-ţe by CK vypravila autobus, který by celý naplnila,  její příjem by činil         

40. 185,- Kč. Cena zájezdu je velmi příznivá, a proto i v době krize, by neměl být problém 

tento zájezd uskutečnit.   

Zisk CK činí 4.050,- Kč.  
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11 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo seznámit, sumarizovat, analyzovat a zhodnotit náboţenský 

cestovní ruch v regionech Moravy. Stanovit potenciál náboţenského cestovního ruchu       

a předpoklady pro náboţenský cestovní ruch. V práci se zabývám také současným stavem 

náboţenského cestovního ruchu na Moravě, jeho objekty a atraktivitami. V práci 

pojednávám o 4 dominantních církvích v České Republice a to Římskokatolické, 

Evangelické, Pravoslavné církvi a Ţidovské obci, a to pro jejich nejvýznamnější vliv na 

cestovní ruch.  

Náboţenský CR není v mnoha oblastech rozvinutý ani nijak koncipovaný. Ani          

v literatuře není sjednocen název. Náboţenský CR se uvádí také jako religiózní CR 

(turistika) či církevní CR (turistika). Většinou je v literatuře pojednáváno o NCR jako        

o cestování s primárním cílem návštěvy poutních míst a obřadŧ a přiloţeným výčtem 

nejčastěji navštěvovaných míst. Myslím si, ţe jde však o mnohem hlubší poznatky 

s dalšími atraktivitami, jak v práci uvádím. Významným současným badatelem v religiózní 

geografii CR je Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Pak existují uţ jen soukromé osoby, 

které se ve svém zájmu o problematiku a dokumentaci náboţenského CR zajímají a své 

výsledky zveřejňují na internetových stránkách. Vytvořila jsem také sjednocenou mapu 

Moravy s výskytem jednotlivých náboţenských objektŧ, která mi pak i v práci názorně 

poslouţila.    

Potenciál náboţenského cestovního ruchu vidím v jeho objektech, konaných akcí, 

propojení s humanitární a misijní pomocí a také ve věřících lidech, kteří se nedílně podílejí 

na jeho udrţování a tvorbě.  Tudíţ usuzuji, ţe jejich přítomnost nedá NCR zaniknout. 

 Náboţenský CR tudíţ představuje perspektivní oblast rozvoje s moţností 

ekonomického oţivení řady oblastí nejenom na území Moravských regionŧ, která dosud 

nejsou v primárním zájmu návštěvníkŧ. V praxi lze vhodným zpŧsobem kombinovat 

„církevní turistiku“ s „incentivní“ či „kongresovou“ turistikou. Jedná se tak o moţnost       

a příleţitost rozšířit tradiční nabídku produktŧ cestovního ruchu; nabídka nových 

turistických tras a souvisejících sluţeb. Současná finanční krize je příleţitostí uvědomit si 

moţnosti domácího cestovního ruchu a dopadu na naši ekonomiku a snaţit se ji povzbudit. 

Ukazují se nové moţnosti, které podporují rŧzné strategické plány, dotační tituly atd. 

Některé historické klášterní areály dostávají novou náplň, která dokáţe oslovit moderního 

člověka. Dochází k tvŧrčímu setkání nabídky muzejního charakteru s pobytem v místech, 

která mají neopakovatelnou atmosféru. Zkušenosti v zahraničí, zejména u našich 
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německých sousedŧ ukazují, ţe kláštery umí vytvořit atraktivní nabídku pro pobyt 

relaxačního charakteru. Je moţné dokonce se účastnit ţivota klášterní komunity                 

a „přeladit“ ţivotní tempo. Vyměnit stres pracovních povinností za klid klášterních zdí. 

Zhruba 200 klášterŧ přijímá hosty tímto zpŧsobem a velký ohlas je zaznamenán zejména 

mezi manaţery, kteří bývají vystaveni velkému stresu. V českém prostředí jsou zatím jen 2 

kláštery, které přijímají hosty. Obtíţnějším úkolem je zapojit venkovské sakrální památky 

do cestovního ruchu. Pro tradičního vlastníka, tj. církev ve své struktuře diecézí a farností, 

je v současnosti hlavním úkolem jak zachránit sakrální památky a teprve potom se začíná 

hledat spolupráce s cestovním ruchem. Tam, kde církev z těchto dŧvodŧ nabídla kostel k 

převodu nebo nájmu obci, se daří efektivněji vytvořit produkty cestovního ruchu. Zatím se 

ukazuje, ţe kdyţ se najde skupina nadšených lidí, dokáţe se najít zpŧsob, jak tvŧrčím 

zpŧsobem zapojit památky do cestovního ruchu v podobě festivalŧ, zastávek na 

cyklostezce apod.  

Do NCR však nejvíce přispívá v našich zemích a především na Moravě 

římskokatolická církev a ţidovská obec a to svými objekty a akcemi.  

Dále z mého prŧzkumu vyplívá, ţe se náboţenského CR účastní věřící lidé všech 

věkových kategorií, pohlaví, vzdělání i sociálních vrstev. NCR organizují a řídí světské i 

církevní subjekty. Za náboţenskými atraktivitami se lze dopravovat pěšky, na kole, autem i 

autobusem. Sluţby jsou u této formy CR poskytovány ve stejné kvalitě jako u jiných 

forem.  

Morava, jak udává statistický úřad, je oblast s největším počtem věřících, proto jsem 

si ji také vybrala jako vhodnou oblast pro uskutečňování NCR. Doporučuji se tedy při 

tvorbě zájezdŧ s náboţenskou tématikou zaměřit s nabídkou právě pro tuto oblast. 

 V závěru práce jsem se pokusila vytvořit několik tematických okruhŧ, které mŧţou 

přispět jako zatraktivnění dovolené či jako součást produktu CK. Pro poslední tematický 

program s názvem poutníkem po jiţní Moravě, jsem vytvořila i přibliţnou kalkulaci 

nákladŧ a zisku.  

Mŧţeme jen doufat, ţe se řady návštěvníkŧ atraktivit, které jsou součástí 

náboţenského cestovního ruchu, budou nadále rozšiřovat, a ţe se podaří vytvářet 

náboţenský cestovní ruch, který pomŧţe posílit ekonomickou rovnováhu regionŧ, nejenom 

Moravských, při zachování kulturních a duchovních hodnot.
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1. SLAVNOSTI, SVÁTKY A PAMÁTKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ 

CÍRKVE 

KALENDÁŘ PRO DIECÉZE V ČESKÉ REPUBLICE 

Následující přehled obsahuje vlastní slavnosti, svátky a památky českého národního 

kalendáře, kalendáře české církevní provincie, kalendáře moravské církevní provincie a 

svátky vlastní jednotlivým diecézím, zařazené do celocírkevního kalendáře; podle poslední 

úpravy iniciované Českou biskupskou konferencí a obsaţené v dekretech Kongregace pro 

bohosluţbu a dohled nad udělováním svátostí ze dne 7. června 1998 a 7. října 1998. 

 

LEDEN 

1.       Oktáv Narození Páně Matky Boţí, Panny Marie - SLAVNOST 

2.       Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupŧ a učitelŧ církve  

 Památka 

6.       Zjevení Páně - SLAVNOST 

13.     Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve - Nezávazná památka 

17.     Sv. Antonína, opata - Památka 

18.     Panny Marie, Matky jednoty křesťanŧ - Památka 

20.     Sv. Fabiána, papeţe a mučedníka - Nezávazná památka 

          Sv. Šebestiána, mučedníka - Nezávazná památka 

21.     Sv. Aneţky, panny a mučednice - Památka 

22.     Sv. Vincence, jáhna a mučedníka - Nezávazná památka 

24.     Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve - Památka 

25.     Obrácení svatého Pavla, apoštola - Svátek 

26.     Sv. Timoteje a Tita, biskupŧ - Památka 

27.     Sv. Anděly Mericiové, panny - Nezávazná památka 

28.     Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve - Památka 

31.     Sv. Jana Boska, kněze - Památka 

 

Neděle po 6. lednu: Křtu Páně - Svátek 

 

ÚNOR 

2.       Uvedení Páně do chrámu - Svátek 

3.       Sv. Blaţeje, biskupa a mučedníka - Nezávazná památka 

 Sv. Ansgara, biskupa - Nezávazná památka 

5.       Sv. Agáty, panny a mučednice - Památka 

6.       Sv. Pavla Mikiho a druhŧ, mučedníkŧ - Památka 

8.       Sv. Jeronýma Emilianiho - Nezávazná památka 

10.     Sv. Scholastiky, panny - Památka 

11.     Panny Marie Lurdské - Nezávazná památka 

17.     Sv. Alexia a druhŧ, řeholníkŧ - Nezávazná památka 

21.     Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve - Nezávazná památka 

22.     Stolce svatého Petra, apoštola - Svátek 

23.     Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka - Památka 
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BŘEZEN 

4.       Sv. Kazimíra - Nezávazná památka 

7.       Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic  - Památka 

8.       Sv. Jana z Boha, řeholníka - Nezávazná památka 

9.       Sv. Františky Římské, řeholnice - Nezávazná památka 

10.     Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka - Nezávazná památka 

17.     Sv. Patrika, biskupa - Nezávazná památka 

18.     Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve - Nezávazná památka 

19.     Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie - SLAVNOST 

23.     Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa - Nezávazná památka 

25.     Zvěstování Páně - SLAVNOST 

 

DUBEN 

2.       Sv. Františka z Pauly, poustevníka - Nezávazná památka 

4.       Sv. Izidora, biskupa a učitele církve - Nezávazná památka 

5.       Sv. Vincence Ferrerského, kněze - Nezávazná památka 

7.       Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze Památka - Nezávazná památka 

11.     Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka – Památka, Nezávazná památka 

13.     Sv. Martina I., papeţe a mučedníka - Nezávazná památka 

21.     Sv. Anselma, biskupa a učitele církve - Nezávazná památka 

23.     Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona praţské arcidiecéze            

24.     Sv. Jiří, mučedníka - Nezávazná památka 

          Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka - Nezávazná památka 

25.     Sv. Marka, evangelisty - Svátek 

28.     Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka - Nezávazná památka 

          Sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze - Nezávazná památka 

29.     Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve - Památka 

30.     Sv. Zikmunda, mučedníka - Nezávazná památka 

          Sv. Pia V., papeţe - Nezávazná památka 

 

KVĚTEN 

1.       Sv. Josefa, Dělníka - Nezávazná památka 

2.       Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve - Památka 

3.       Sv. Filipa a Jakuba, apoštolŧ - Svátek 

6.       Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka  Na Moravě - Památka 

8.       Panny Marie, Prostřednice všech milostí - Nezávazná památka 

12.     Sv. Nerea a Achillea, mučedníkŧ - Nezávazná památka 

          Sv. Pankráce, mučedníka - Nezávazná památka 

          V praţské arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály - Svátek 

14.     Sv. Matěje, apoštola - Svátek 

16.     Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech - Svátek 

18.     Sv. Jana L, papeţe a mučedníka - Nezávazná památka 

20.     Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze - Nezávazná památka 

          Sv. Bernardina Sienského, kněze - Nezávazná památka 

          Na Moravě: Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze - Památka 

21.     V brněnské diecézi: Výročí posvěcení katedrály - Svátek 

25.     Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve - Nezávazná památka 

          Sv. Řehoře VIL, papeţe - Nezávazná památka 

          Sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny - Nezávazná památka 

26.     Sv. Filipa Neriho, kněze - Památka 
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27.     Sv. Augustina z Canterbury, biskupa - Nezávazná památka 

30.     Sv. Zdislavy v Čechách: - Památka 

31.     Navštívení Panny Marie - Svátek  

 

Neděle po Seslání Ducha svatého: Nejsvětější Trojice - SLAVNOST 

Čtvrtek po Nejsvětější Trojici: Těla a krve Páně - SLAVNOST 

Pátek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého: Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova - SLAVNOST 

Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého: Neposkvrněného Srdce Panny Marie - 

Památka 

 

ČERVEN 

1.       Sv. Justina, mučedníka - Památka 

2.       Sv. Marcelina a Petra, mučedníkŧ - Nezávazná památka 

3.       Sv. Karla Lwangy a druhŧ, mučedníkŧ - Památka 

5.       Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka - Památka 

6.       Sv. Norberta, biskupa - Nezávazná památka 

9.       Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve - Nezávazná památka 

11.     Sv. Barnabáše, apoštola - Památka 

13.     Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve - Památka 

15.     Sv. Víta, mučedníka - Nezávazná památka 

19.     Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa - Nezávazná památka 

          Sv. Romualda, opata - Nezávazná památka 

21.     Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka - Památka 

22.     Sv. Paulina Nolánského, biskupa - Nezávazná památka 

          Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníkŧ - Nezávazná památka 

24.     Narození svatého Jana Křtitele - SLAVNOST 

27.     Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve - Nezávazná památka 

28.     Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka - Památka 

29.     Sv. Petra a Pavla, apoštolŧ - SLAVNOST 

30.     Svatých prvomučedníkŧ římských - Nezávazná památka 

 

          V olomoucké arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály - Svátek 

 

ČERVENEC 

3.       Sv. Tomáše, apoštola - Svátek 

4.       Sv. Prokopa, opata - Nezávazná památka 

          Sv. Alţběty Portugalské - Nezávazná památka 

          V Čechách: Sv. Prokopa, opata - Památka 

5.        Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronŧ Evropy, hlavních patronŧ Moravy 

 - SLAVNOST 

6.       Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice - Nezávazná památka 

11.     Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy - Svátek 

13.     Sv. Jindřicha - Nezávazná památka 

14.     Bl. Hroznaty, mučedníka - Nezávazná památka 

          Sv. Kamila de Lellis, kněze - Nezávazná památka 

           V plzeňské diecézi: Bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona diecéze -      

 Svátek 

15.     Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve - Památka 

16.     Panny Marie Karmelské - Nezávazná památka 

          V ostravsko-opavské diecézi: Výročí posvěcení katedrály - Svátek 
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17.     Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněţí - Nezávazná památka 

21.     Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve - Nezávazná památka 

22.     Sv. Marie Magdalény - Památka 

23.     Sv. Brigity, řeholnice - Nezávazná památka 

25.     Sv. Jakuba, apoštola - Svátek 

26.     Sv. Jáchyma a Anny, rodičŧ Panny Marie - Památka 

27.     Sv. Gorazda a druhŧ na Moravě: - Památka 

29.     Sv. Marty - Památka 

30.     Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve - Nezávazná památka 

31.     Sv. Ignáce z Loyoly, kněze - Památka 

 

SRPEN 

1.       Sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve - Památka 

2.       Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa - Nezávazná památka 

          Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze - Nezávazná památka 

4.       Sv. Jana Marie Vianneye, kněze - Památka 

5.       Posvěcení římské baziliky Panny Marie - Nezávazná památka 

6.       Proměnění Páně - Svátek 

7.       Sv. Sixta IL, papeţe, a druhŧ, mučedníkŧ - Nezávazná památka 

          Sv. Kajetána, kněze - Nezávazná památka 

8.       Sv. Dominika, kněze - Památka 

10.     Sv. Vavřince, mučedníka - Svátek 

11.     Sv. Kláry, panny - Památka 

13.     Sv. Ponciána, papeţe, a Hippolyta, kněze, mučedníkŧ - Nezávazná památka 

14.     Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka - Památka 

15.     Nanebevzetí Panny Marie - SLAVNOST 

16.     Sv. Štěpána Uherského - Nezávazná památka 

19.     Sv. Jana Eudese, kněze - Nezávazná památka 

20.     Sv. Bernarda, opata a učitele církve - Památka 

21.     Sv. Pia X., papeţe - Památka 

22.     Panny Marie Královny - Památka 

23.     Sv. Rŧţeny z Limy, panny  - Nezávazná památka 

24.     Sv. Bartoloměje, apoštola - Svátek 

25.      Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníkŧ - Nezávazná       

 památka 

          Sv. Ludvíka - Nezávazná památka 

          Sv. Josefa Kalasanského, kněze - Nezávazná památka 

27.     Sv. Moniky - Památka 

28.     Sv. Augustina, biskupa a učitele církve - Památka 

29.     Umučení svatého Jana Křtitele - Památka 

 

ZÁŘÍ 

3.       Sv. Řehoře Velikého, papeţe a učitele církve - Památka 

7.       Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka - Nezávazná památka 

8.       Narození Panny Marie - Svátek 

9.       Sv. Petra Klavera, kněze - Nezávazná památka 

10.     Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka - Nezávazná památka 

13.     Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve - Památka 

14.     Povýšení svatého kříţe - Svátek 

15.     Panny Marie Bolestné - Památka 
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16.     Sv. Ludmily, mučednice     V Čechách: - Památka 

17.     Sv. Kornélia, papeţe, a Cypriána, biskupa, mučedníkŧ - Nezávazná památka 

          Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve - Nezávazná památka 

19.     Sv. Januária, biskupa a mučedníka - Nezávazná památka 

20.     Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhŧ, mučedníkŧ  

 - Památka 

          V litoměřické diecézi: Výročí posvěcení katedrály - Svátek 

21.     Sv. Matouše, apoštola a evangelisty - Svátek 

26.     Sv. Kosmy a Damiána, mučedníkŧ - Nezávazná památka 

27.     Sv. Vincence z Paula, kněze - Památka 

28.     Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - SLAVNOST 

29.     Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělŧ - Svátek 

30.     Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve - Památka 

 

ŘÍJEN 

1.       Sv. Terezie od Dítěte Jeţíše, panny - Památka 

2.       Svatých andělŧ stráţných - Památka 

4.       Sv. Františka z Assisi - Památka 

6.       Sv. Bruna, kněze - Nezávazná památka 

7.       Panny Marie Rŧţencové - Památka 

9.       Sv. Dionýsia, biskupa, a druhŧ, mučedníkŧ - Nezávazná památka 

          Sv. Jana Leonardiho, kněze - Nezávazná památka 

12.     Sv. Radima, biskupa - Nezávazná památka 

14.     Sv. Kalista I., papeţe a mučedníka - Nezávazná památka 

15.     Sv. Terezie od Jeţíše, panny a učitelky církve - Památka 

16.     Sv. Hedviky, řeholnice - Nezávazná památka 

          Sv. Markéty Marie Alacoque, panny - Nezávazná památka 

           V ostravsko-opavské diecézi: Sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska - 

 Svátek 

17.     Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka - Památka 

18.     Sv. Lukáše, evangelisty - Svátek 

19.      Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněţí, a druhŧ, mučedníkŧ - Nezávazná  

 památka 

          Sv. Pavla od Kříţe, kněze - Nezávazná památka 

23.     Sv. Jana Kapistránského, kněze - Nezávazná památka 

24.     Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa - Nezávazná památka 

28.     Sv. Šimona a Judy, apoštolŧ - Svátek 

30.     V královéhradecké diecézi: Výročí posvěcení katedrály - Svátek 

31.     Sv. Wolfganga, biskupa - Nezávazná památka 

 

 LISTOPAD 

1.       Všech svatých - SLAVNOST 

2.       Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

3.       Sv. Martina de Porres, řeholníka - Nezávazná památka 

4.       Sv. Karla Boromejského, biskupa - Památka 

9.       Posvěcení lateránské baziliky - Svátek 

10.     Sv. Lva Velikého, papeţe a učitele církve - Památka 

11.     Sv. Martina, biskupa - Památka 

12.     Sv. Josafata, biskupa a mučedníka - Památka 

13.     Sv. Aneţky České, panny - Památka 
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15.     Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve - Nezávazná památka 

16.     Sv. Markéty Skotské - Nezávazná památka 

          Sv. Gertrudy, panny - Nezávazná památka 

17.     Sv. Alţběty Uherské, řeholnice - Památka 

18.      Posvěcení římských bazilik svatých apoštolŧ Petra a Pavla - Nezávazná      

 památka 

21.     Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě - Památka 

22.     Sv. Cecilie, panny a mučednice - Památka 

23.     Sv. Klementa L, papeţe a mučedníka - Nezávazná památka 

          Sv. Kolumbána, opata - Nezávazná památka 

24.     Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhŧ, mučedníkŧ - Památka 

30.     Sv. Ondřeje, apoštola - Svátek 

 

Poslední neděle liturgického mezidobí: Jeţíše Krista Krále - SLAVNOST 

 

 PROSINEC 

1.       Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka - Nezávazná památka 

2.       V plzeňské diecézi: Výročí posvěcení katedrály  - Svátek 

3.       Sv. Františka Xaverského, kněze - Památka 

4.       Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve - Nezávazná památka 

6.       Sv. Mikuláše, biskupa - Nezávazná památka 

          V českobudějovické diecézi: hlavního patrona diecéze - Svátek 

7.       Sv. Ambroţe, biskupa a učitele církve - Památka 

8.       Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - SLAVNOST 

11.     Sv. Damasa L, papeţe - Nezávazná památka 

12.     Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice - Nezávazná památka 

13.     Sv. Lucie, panny a mučednice - Památka 

14.     Sv. Jana od Kříţe, kněze a učitele církve - Památka 

21.     Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve - Nezávazná památka 

22.     V českobudějovické diecézi: Výročí posvěcení katedrály - Svátek 

23.     Sv. Jana Kentského, kněze - Nezávazná památka 

25.     Narození Páně - SLAVNOST 

26.     Sv. Štěpána, prvomučedníka - Svátek 

27.     Sv. Jana, apoštola a evangelisty - Svátek 

28.     Svatých Mláďátek, mučedníkŧ - Svátek 

29.     Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka - Nezávazná památka 

31.     Sv. Silvestra I., papeţe - Nezávazná památka  

 

Neděle v oktávu Narození Páně anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince:  

Sv. Rodiny Jeţíše, Marie a Josefa - Svátek 
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2. PROPAGAČNÍ MATERIÁL NA PĚŠÍ POUŤ 
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3. FARY A CHALUPY OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE 
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4. PODÍL OBYVATEL S NÁBOŢENSKÝM VYZNÁNÍM V ČR  

 

 

5. GRAF POČTU LIDÍ KATOLICKÉHO VYZNÁNÍ PODLE VĚKU 

A POHLAVÍ  

 


