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Otevírací doba v období od 1. 5. do 30. 9. 
Aktuální informace naleznete na 
www.otevrenebrany.cz

Díky tomuto společnému projektu Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, 
Českobratrské církve evangelické, farností, měst, obcí a dalších partnerů jsou již od roku 
2009 vždy v sezoně od května do září zpřístupněny významné sakrální stavby na území 
Zlínského kraje. V roce 2019 je do projektu zapojeno 26 kostelů. 

Otevřené brány jsou realizovány společně s partnery již více jak deset let a lze říci, že 
myšlenka prezentovat duchovní tradice a místní památky je veřejností kladně hodnocena 
a stále více vyhledávána. Obdivuhodné je nadšení průvodců, kteří ´své kostely´ s hrdostí 
předvádějí a upozorňují návštěvníky na umění, znalosti a moudrosti našich předků, které 
jsou v sakrálním prostoru zhmotněny i pro dnešní generaci.

Komentované prohlídky uvedených kostelů jsou zdarma.

V průběhu bohoslužeb se od prohlídky upouští.

1 Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele 

2 Kroměříž, kostel sv. Mořice 
3 Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
4 Chropyně, kostel sv. Jiljí 
5 Střílky, kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

6 Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

7 Holešov, kostel sv. Anny 

8 Svatý Hostýn, bazilika Nanebevzetí Panny
  

9 Rajnochovice, kostel Narození Panny

1 Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba  
2 Zlín, Evangelický kostel 

3 Štípa, poutní chrám Narození Panny Marie 
4 Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího

5 Pohořelice, kostel sv. Jan Nepomuckého 
6 Provodov, kostel Panny Marie Sněžné 
7 Pozlovice, kostel sv. Martina 
8 Luhačovice, kostel sv. Rodiny 
1 Uherské Hradiště, kostel 
 

2 Uherský Brod, kostel Neposkvrněného

1 Vsetín, kostel Narození Panny Marie 

2 Francova Lhota, kostel sv. Štěpána
  

3 Velké Karlovice, kostel Panny Marie 
Sněžné 

4 Velká Lhota, Toleranční kostel 
Českobratrské církve evangelické 

5 Rožnov pod Radhoštěm, kostel Všech 
svatých 

6 Zašová, kostel Navštívení Panny Marie 
7 Lešná u Valašského Meziříčí, kostel sv. 

Archanděla Michaela 

Projekt je finančně podpořen 
Zlínským krajem, městy a obcemi 
Zlínského kraje.
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početí Panny Marie,

Uherského



okres Uherské Hradiště

okres Vsetín

Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
je impozantním barokním kostelem vysvěceným v roce 
1735. Patří k vzácným památkám Moravy. Scéna nad 
hlavním oltářem představuje nanebevzetí Panny Marie a je 
vytvořena ze štuku. Sochařská výzdoba hlavního oltáře je 
doplněna deseti bočními oltáři, z nichž jeden je zasvěcen 

holešovskému faráři sv. Janu Sarkanderovi. Ke kostelu byla přistavěna unikátní 
Černá kaple jako pohřební kaple rodin Rottalů a Wrbnů. Jedná se o mistrovské dílo 
sochaře Gottfrieda Fritsche. V kapli je umístěno i devět cechovních postavníků.  
Prohlídky v období: květen až září: So 10–12 a 13:30–17 hod., Ne 13–17 hod.

okres Kroměříž

Holešov, kostel sv. Anny je součástí předzá-
meckého areálu. V roce 1742 nechal majitel panství Franti-
šek Antonín z Rottalu kostel přestavět do dnešní podoby a 
předal jej do užívání kněžím řádu trinitářů. Jedná se o jed-
nolodní barokní stavbu. V kostele je vybudováno pět bočních 
oltářů, jejichž štukovou výzdobu provedl Ondřej Zahner. Ve 

stejné době byla ke kostelu přistavěna boční kaple sv. Kosmy a Damiána s rozsáhlou 
nástropní malbou od Josefa Pilze.
Prohlídky v období: květen až září: So 10–12 a 13:30–17 hod., Ne 13–17 hod.

Chropyně, kostel sv. Jiljí nese jméno opata, kte-
rý podle legendy přišel jako poustevník z Řecka do Francie, 
kde se v údolí řeky Rhôny usadil v jeskyni v lesích. Pozdně 
románské jádro kostela pochází z poloviny 13. století, o pět 
set let později k němu byla přistavěna loď se zvonicí v barok-
ním josefínském slohu. Vybudovat jej dal olomoucký biskup 

Maxmilián z Hamiltonu, jehož znak je na klenbě před kněžištěm. Vysvěcen byl v roce 
1780. Na severní straně se přimyká k lodi zaklenutá mariánská kaple Panny Marie 
Lurdské postavená v roce 1890.
Prohlídky v období: květen až září: So 10–12 a 13:30–17 hod., Ne 13–17 hod.

Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele patří 
k nejkrásnějším barokním památkám na Moravě. Památka 
vznikala v letech 1737-1768. Připomínkou svěcení z roku 1768 
je umístění 12 bronzových křížů kolem obvodu kostela. Svou 
polohou a svými rozměry představuje dominantu v centrální 
části města, která je vstupní části do historického jádra. 

Prohlídky v období: 
květen a září: So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.  
červen – srpen: Út až So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Kroměříž, kostel sv. Mořice založil ve 13. sto-
letí biskup Bruno ze Schauenburku s kolegiátní kapitulou (se 
šesti kanovníky, proboštem a děkanem), údajně „na zeleném 
drnu“ (archeologické nálezy zachytily zbytky starší stavby). 
Presbytář s dvojicí věží ze 13. století byl doplněn po novém 
zaklenutí presbytáře ve 14. století stavbou vikářské sakristie 

a parléřovským klenebním systémem. Jeho současná podoba pochází z 19. století, 
kdy byl po požáru obnoven.
Prohlídky v období:   
květen a září: So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod. 
červen – srpen: Út až So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
nechal postavit ve 13. století biskup Bruno ze Schauenburku. 
Když Kroměříž v létě roku 1643 obsadili Švédové a evangeličtí 
Valaši, byl kostel vyrabován a téměř zničen. Z původní stře-
dověké stavby se dochovala jen větší část věže a zdi kostela. 
Dnešní podoba tohoto svatostánku pochází z první poloviny 

18. století. Zaujme hodnotným, převážně barokním interiérem. Za jejího autora je 
považován architekt Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu.
Prohlídky v období: 
květen a září: So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.  
červen – srpen: Út až So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Střílky, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie je jednolodní stavba, která si zachovala mnoho 
z původního interiéru. Hlavní oltář zdobí obraz Nanebevzetí 
Panny Marie kopie původního plátna z Velehradu od malíře 
Paola Paganiho. Umělecky cenné jsou také původní varhany 

s dobovou akordovou kompozicí píšťal, od věhlasného stavitele varhan Františka 
Siebera z roku 1771. Díky své unikátní architektuře ve stylu klasicizujícího baroka 
a sochařské výzdobě si ve Střílkách zasluhuje pozornost barokní hřbitov, který je 
perlou stavitelského a sochařského umění své doby. Toto výjimečné dílo nemá 
v České republice ani ve střední Evropě obdoby.
Prohlídky v období: květen až září: So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Chvalčov, Svatý Hostýn, bazilika Nane-
bevzetí Panny Marie Svatohostýnské 
je zdaleka viditelnou dominantou jednoho z nej-
významnějších mariánských poutních míst Mo-
ravy. Bazilika se nachází na západním vrcho-

lu Hostýna (735 m n. m.) v nadmořské výšce 718 m. Hostýn je dostupný 
autobusem z Bystřice pod Hostýnem, pěšky po turistické značce modré a červené.  
Prohlídky v období: 
květen: So, Ne, Sv. 9:30–15:30 hod.  
červen až září: Út až Ne 9:30–15:30 hod.

Uherský Brod, kostel Neposkvrněné-
ho početí Panny Marie, který vévodí měst-
skému náměstí, je považován za vynikající barokní stavbu 
z počátku 18. století. Je obrácen monumentálním průčelím 
k východu a vytváří s radnicí, která byla upravena zhruba 

ve stejné době, dvojici symbolů správy církevní a světské. Neobvyklá je vstupní 
část řešená jako zámecký vestibul uvádějící hlavní sál. Velkolepě dekorovaný in-
teriér se ve své době mohl srovnávat s nejbohatšími sakrálními památkami v zemi. 
Nachází se v něm celkem sedm oltářů z umělého mramoru zdobených obrazy 
převážně z první poloviny 18. století. Zvony sv. Jana Křtitele a sv. Kříže jsou ba-
rokními památkami, které měly velký význam pro rozvoj moravského zvonařství.  
Prohlídky v období: květen až září: So 09–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Uherské Hradiště, kostel Svatého 
Františka Xaverského
je svázan s příchodem jezuitů, kteří přišli na začátku  
17. století. Základy kostela sv. Františka Xaverského, prvního 
svatostánku v Čechách věnovaného tomuto významnému 

misionáři, byly položeny v roku 1670. Projekt navrhl pravděpodobně architekt 
italského původu Jan Dominik Orsi, podle předlohy slavného Vignolova kostela Il 
Gesú v Římě. Hradišťský stavitel Jan Jeroným Canevalle a jeho pomocníci se při 
stavbě museli vypořádat s nestabilním bažinatým podložím vkládáním dřevěných 
roštů s výplní. Inspirovali se obdobnou technikou používanou v Benátkách. 
Prohlídky v období: květen až září: Út až So 9–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Lešná u Valašského Meziříčí, kostel sv. 
Archanděla Michaela vznikl přestavbou v období 
1628 – 1635 z větší části dřevěného kostela ke cti a chvále 
Blahoslavené Trojice. Přestavba proběhla v letech 1684 – 
1686. Ke kostelu byly navíc přistaveny dvě kaple s cibulovitou 

střechou krytou šindelem. Kostel dostal tvar kříže a uvnitř bylo pět oltářů. V roce 
1732 byly na věž umístěny tři zvony: sv. Michala o váze 1200 kg, sv. Jana o váze 
560 kg a sv. Valentina o váze 261 kg. Kostel byl v tomto roce zasvěcen sv. Michaelu 
Archandělovi. Deskový poval byl nahrazen klenbou a vnitřek byl vymalován 
významným moravským malířem Josefem Sattlerem.
Prohlídky v období: květen až září: So, Ne, Sv. 10–12 a 13–17 hod.

Rožnov pod Radhoštěm, kostel Všech 
svatých byl postaven v polovině 18. století na místě býva-
lého dřevěného kostelíka. Z původního barokního vybavení se 
do dnešní doby dochoval jen hlavní oltář s cenným obrazem 
Všech svatých od významného vlámského malíře Anthonise 

Schoonjanse. Byl ve své době velmi vyhledávaným umělcem, který tvořil pro evrop-
ské šlechtické a panovnické dvory a značnou část života strávil u císařského dvora 
ve Vídni. Koncem 19. století došlo k rozsáhlé rekonstrukci interiéru, při níž byla 
většina barokních prvků, kromě hlavního oltáře, nahrazena pseudoklasicistními. 
Prohlídky v období:  
květen: So 10–16 hod., Ne 12–16 hod.  
červen a srpen: Út až So 10–16 hod., Ne 12–16 hod.

Velké Karlovice, kostel Panny Marie 
Sněžné je ukázkou lidového baroka z poloviny 18. stole-
tí. Jeho půdorys má tvar rovnoramenného kříže a poměrně 
složitou konstrukci. Její obvod je zalomen do 24 úhlů. Nad 
středem kostela je barokní věžička s dvoustupňovou cibulo-

vitou bání, na jejím vrcholu nenajdeme kříž, ale růžici. Konstrukce je kompletně 
vyrobena ze dřeva, vnější strany stěn včetně střechy jsou pokryty šindelem. Při 
stavbě nebyl použit jediný hřebík a veškeré spoje a upevnění včetně trámů jsou 
řešeny bukovými klíny. 
Prohlídky v období:  
květen, červen a září: So 9:30–17:30 hod., Ne 11:30–17:30 hod.  
červenec a srpen: Po až So 9:30–17:30 hod., Ne 11:30–17:30 hod.

Velká Lhota, Toleranční kostel 
Českobratrské církve evangelické
je nejzajímavější památkou v obci, jehož historie souvisí 
s tzv. tolerančním patentem císaře Josefa II. z roku 1781. 
Rok po zveřejnění tolerančního patentu se v tehdejší Hrubé 

Lhotě ustanovil evangelický sbor. Bohoslužby se nejprve konaly ve stodole 
Jiřího Fabiána. Později byl ze silných klád postaven dřevěný kostel. K církevním 
obřadům začal sloužit v roce 1783. Kostel už zvenku působí dojmem tradiční 
valašské dřevěnice, je prostý, nevytápěný, bez věže. Podle tolerančního patentu 
totiž evangelické kostely musely být nenápadné, nesměly na sebe upozorňovat 
věžemi, zvony nebo jinými běžnými prvky sakrální architektury. 
Prohlídky v období:  
květen, červen a září: So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.   
červenec a srpen: Po až So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Vsetín, kostel Narození Panny Marie je po-
měrně netypickou církevní stavbou. Počátky jeho budování 
sahají přibližně do poloviny 17. století a řadí jej k významným 
památkám pobělohorského baroka, na Vsetínsku ojedinělým. 
Zajímavostí je, že byla tato stavba zpočátku budována jako 
zámek hraběte Jiřího Illesházyho, uherského šlechtice, které-

mu město a jeho přilehlé okolí náleželo. Vpádem uherských rebelů byl však nedale-
ký původní dřevěný kostelík zničen, a tehdejší majitel panství se proto rozhodl vě-
novat svůj nedostavěný zámek i s kaplí církvi na zřízení nového kostela, fary a školy. 
Prohlídky v období: 
květen, červen a září: So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.  
červenec a srpen: Po až So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13-17 hod.

okres Zlín

Zašová, kostel Navštívení Panny Marie 
v Zašové byl vybudován počátkem 18. století majiteli meziříč-
sko-rožnovského panství a nahradil nedaleký dřevěný kostelík 
sv. Anny. Významné valašské poutní místo je opředeno mno-
ha legendami. Lidé se modlitbou k Panně Marii obraceli už v 
dobách morových ran.

Prohlídky v období: květen až září: So 9–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Luhačovice, kostel sv. Rodiny je jedním z prvních 
kostelů, které byly postaveny v české poválečné éře. Na jeho 
stavbě se podílel ing. arch. Michal Brixe, jeden z mála českých 
architektů, který se odklonil od formálních tradic moderní archi-
tektury a zejména ve svých návrzích pro lázeňská města nově 
interpretoval charakter staveb 19. století. Na stavbě luhačo-

vického kostela pracoval se svým dlouholetým kolegou ing. arch. Petrem Frantou 
z Prahy. Stavbu kostela Svaté Rodiny v Luhačovicích dokončili koncem roku 1997.  
Prohlídky v období: 
květen až srpen: Út–So 9–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.  
září: Pá 13–17 hod., So 9–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Pohořelice, kostel sv. Jana Nepomuckého 
byl postaven v letech 1734–1739 za olomouckého biskupa 
hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu, který 
ho 15. května 1740 posvětil. Jedná se o jednolodní stavbu 
s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad 
průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V rámci prohlídky 

je možné v parku shlédnout kapli Panny Marie, která byla postavena po roce 1880 
podle návrhu Gustava Meretty v novogotickém slohu.
Prohlídky v období: květen až září: So a Sv. 10–12 a 14–18 hod., Ne 14–18 hod.

Pozlovice, kostel sv. Martina vznikl roku 
1642 přestavbou původně dřevěného kostela z 15. stole-
tí na kostel z kamene. Nový kostel měl obdélníkový tvar. 
Stavbu financoval majitel panství Pavel Serenyi. V roce 
1672 byl kostel prodloužen a po bočních stranách rozší-
řen o kaple, pod jednou z nich je hrobka hrabat Serenyiů, 

dlouholetých majitelů Luhačovického panství. 
Prohlídky v období: květen až září: So a Sv. 12–18 hod., Ne 13–17 hod. 

Provodov, kostel Panny Marie Sněžné sto-
jí na rozhraní Slovácka a Valašska, na místě původ-
ní kapličky, která byla přizpůsobená do podoby dneš-
ního barokního kostela na místě zvaném Malenisko 
(Provodov). Nová mariánská svatyně byla slavnostně 
posvěcena na svátek Panny Marie Sněžné 5. srpna 1735. 

K poutnímu místu se váže pověst o třiašedesáti zázračných uzdraveních, 
k nimž došlo během čtyř let v době, kdy celý kraj trápili uherští povstalci. 
Prohlídky v období:  
květen až září: So 10 -12 a 13–16 hod., Ne 12–14 a 15:30–17 hod.

Štípa, výstavba poutního chrámu 
Narození Panny Marie je významným mariánským 
poutním místem na jižní Moravě, spolu se sousedním 
klášterem, sochařskou výzdobou v okolí kostela a souborem 
památkově chráněných lip tvoří hodnotný architektonický 
celek nedaleko od Zlína. Celek patří k příkladům barokní 

architektury. Výstavba započata v roce 1616 díky mecenášství paní Lukrecie 
Nekešové, majitelky lukovského panství, která před svou smrtí zavázala svého 
manžela Albrechta z Valdštejna, aby ve Štípě vybudoval velký kostel s klášterem.
Prohlídky v období: květen až září: Út až So 10–17 hod., Ne 13–17 hod.

Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího  
pochází přibližně z doby kolem roku 1260 a je nejstarší 
architektonickou památkou na Zlínsku. Patří k nejstarším 
dochovaným církevním stavbám v České republice. O mi-
mořádnosti této památky se přesvědčili archeologové v 90. 
letech 20. století, kteří pod  podlahou kostela objevili zbyt-

ky staršího církevního objektu z první poloviny 13. století. Původně se jednalo o 
románskou stavbu, která byla nejprve goticky a pak barokně přestavěna.
Prohlídky v období: květen až září: So 9–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Zlín, Evangelický kostel ve Zlíně patří mezi 
nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné 
architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou 
jednoduchostí dokonale koresponduje s typickou baťov-
skou architekturou Zlína. Kostel byl postaven díky značné 
finanční podpoře firmy Baťa. Stavba byla realizována Vla-

dimírem Karfíkem, jehož dílem je ve Zlíně také například 21. budova, tzv. Baťův 
mrakodrap nebo Hotel Moskva. Architekt musel řešit, jak se vypořádat s umístě-
ním objektu do svažité parcely a přitom vytvořit v rámci okolní zástavby zajímavý 
a dominantní urbanistický prvek. Výkopové práce začaly v létě 1936 a slavnostní 
otevření kostela se konalo v roce 1937. 
Prohlídky v období: květen až září: So, Ne 9–12 a 13–17 hod.

Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba stojí v centru 
města, kterému se prý dříve říkalo Zlaté jablko. Zřejmě, 
když bylo město v dávných dobách sužováno nájezdy cizích 
vojsk, místním obyvatelům nastaly zlé časy plné drancová-
ní a vypalování, odtud pochází jméno Zlín. Původní kostel 
zde stál již ve 14. století. Kvůli častým požárům musel být 

několikrát přestavován a jeho architektura se dokončovala ještě ve 20. století. 
Nejstarší dochovanou částí je věž. Zpočátku stála mimo loď kostela, neboť z nej-
starších map je patrné, že byl půdorys orientován od východu k západu. Kostelní 
věž se tehdy nacházela vlevo vedle vstupu a pravděpodobně sloužila v dobách 
nepokojů jako úkryt či skrýš pro cennosti měšťanů.
Prohlídky v období: květen až září: So a Sv. 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Prohlídky v období od 1. 5. do 30. 9.  
Projekt je finančně podpořen Zlínským krajem, městy a obcemi Zlínského kraje.  

Komentované prohlídky uvedených kostelů jsou bezplatné. V průběhu bohoslužeb se od prohlídky upouští.

Francova Lhota, kostel sv. Štěpána 
Uherského byl postaven v josefínském slohu. Stavbu 
podporoval hrabě Štěpán Illezhazy, a proto je kostel jako 
jediný na Moravě zasvěcen sv. Štěpánovi, králi uherskému. 
Vysvěcen byl v roce 1787. Tehdejší oltářní plátno namaloval 

profesor Frydrych z Valašského Meziříčí. V roce 2015 otevřela Farnost Francova 
Lhota v rodném domě kardinála Štěpána Trochty muzeum tohoto slavného rodáka.
Prohlídky v období:  
květen, červen a září: So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod. 
červenec a srpen: Po až So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.

Rajnochovice, kostel Narození Panny Marie, 
známý jako valašská katedrála, byl postaven olomouckým bisku-
pem Wolfgangem hrabětem Schrattenbachem v  roce 1716. Návrh 
projektoval italský architekt Giovanni Pietro Tencally. Chrámová 
loď je dlouhá 38 m, široká 12 m. Věž dosahuje 37 m a je zakon-

čena pyramidovitou střechou, do které byly v roce 1972 zavěšeny dva zvony.   
Prohlídky v období: květen až září: So 10–12 a 13–17 hod., Ne 13–17 hod.


