
Proč by cesty městy nemohly vést i do kostela? 

Brněnská diecéze 

Brno: 

Otevření a prohlídky (zdarma) některých brněnských kostelů zajišťuje Turistické informační centrum 

Brno, mají k tomu brožurku a jejich přehled najdeš na: https://www.gotobrno.cz/poznejte-

brno/poznejte-brnenske-kostely/ . 

Kaple sv. Šebestiána a zvonice na Svatém kopečku (zdarma): otevřeno: červenec, srpen So 10–16, 

Ne 10–14. 

Poutní kostel Jména Panny Marie, Křtiny (zdarma) (http://www.pmkrtiny.cz/) Kostel je otevřen 

denně od 07.00 do setmění, v letních měsících (od června do srpna) do 20.00. Nezapoměňte se 

prosím zapsat do návštěvní knihy. Přejeme krásnou prohlídku a ještě hezčí čas při ztišení a žasnutí 

nad krásou křtinského kostela. 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Zelená hora u Žďáru nad Sázavou (čas a ceny na webu): 

https://www.zelena-hora.cz/cz/sluzby-navstevnikm/navstevni-doba.  

Bazilika sv. Prokopa, Třebíč (provozuje Turistické informační centrum Bazilika – za poplatek) 

https://www.mkstrebic.cz/pamatky/bazilika-sv-prokopa/ . 

 Královéhradecká diecéze 

Hradec Králové – katedrála Svatého Ducha - úterý – pátek 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 – zdarma. 

Kutná Hora – kostel sv. Jakuba – od 1. 5. – 31.8.; bez objednávky, o víkendech 10 – 12h; 13-16 h. 

Litomyšl – Kostel Povýšení sv. Kříže a věž – červen – srpen – po-so od 10 – 18 h. Ne 13-17h. 

Prohlídky s průvodcem so –ne od 14.00. Kostel zdarma, věž a komentované prohlídky zpoplatněny. 

               -  Kostel Nalezení sv. Kříže – denně červen – září; od 10-18h., zdarma. 

Neratov – Kostel Panny Marie - otevřen nepřetržitě, vstup zdarma, bez průvodce – informační 

panely. 

Klášter Hora Matky Boží Králíky – denně, dva prohl. okruhy, zájezdy třeba prohlídku objednat, kostel 

otevřený neustále. 

Klášter Želiv – denně prohlídky konventu i pivovaru, objednávka na www.zeliv.eu nebo t. 

725 448 291. 

Klášter Broumov – prohlídky denně, bez objednání, více na www.klasterbroumov.cz. 

Polná – chrám Nanebevzetí Panny Marie - tři prohlídkové okruhy, mimo pondělí denně. Více na 

www.farnostpolna.cz. 

Malé Svatoňovice - kostel Panny Marie Sedmiradostné 
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Kostel je otevřen vždy půl hodiny před začátkem bohoslužby, větší organizované skupiny si mohou 

telefonicky (P. Hojný, 723 229 384) domluvit prohlídku kostela předem. Prohlídka kaplí a Studánky je 

možné po celý rok. Lurdská kaple je přístupná denně od 8-18 hod (bez výkladu). Prohlídka 

Mariánského sadu, křížové cesty a Božího hrobu přístupný během celého roku. 

Chlumek u Luže – kostel Panny Marie Pomocnice - Audio průvodce v 8 jazycích dostupný na webu 

(www.chlumek.net), pravidelné poutě o prázdninách. První neděle v červenci (mše sv. 8.00, 9.30, 

11.00; sv. požehnání 14.30), neděle 15. srpna nebo následující (mše sv. 8.00, 9.30, 11.00; sv. 

požehnání 14.30).  

Pecka - kostel sv. Bartoloměje 

Prohlídky v sobotu v 10.30 a 15.00 h. v měsících červenci a srpnu. Komentovaná prohlídka trvá podle 

zájmu 30-60 minut. Vstupné dobrovolné. P. Robak, 731 598 964.  

Dvůr Králové, prohlídka věže a kostela 

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. 

století. Součástí prohlídky je také návštěva Rukopisné kobky. Prohlídky během roku: září - červen na 

objednání mailem klicdk@centrum.cz nebo tel.: 602 561 204. 

Pražská arcidiecéze 

Bazilika sv. Petra a Pavla, http://www.kkvys.cz/, katakomby, Klenotnice vyšehradské kapituly, 

hřbitov s významnými osobnostmi… 

Strahovský klášter s výstavami https://www.strahovskyklaster.cz i restaurací a pivovarem. 

Břevnovský klášter s prohlídkami, restaurací či koncerty https://www.brevnov.cz/cs/kulturni-akce.  

Téměř denně se koná koncert v chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí 

http://www.stnicholas.cz/koncerty/.  

Svatá Hora s muzeem, jeskyní a zastřešeným schodištěm na příbramské náměstí, 

https://www.cirkevnituristika.cz/poutni-mista/poutni-misto-80.  

Poutní kostel Narození sv. Jana Křtitele, Svatý Jan pod Skalou, proslulá jeskyně sv. Ivana a starý 

jeskynní kostel Panny Marie, pod oknem jeskyně vyvěrá pramen léčivé vody, která byla v minulosti 

stáčena do lahví a prodávána jako minerální voda „Ivanka“ https://www.cirkevnituristika.cz/poutni-

mista/poutni-misto-2649.  

Také komplex 3 poutních kostelů se starodávnou historií na Tetíně. http://www.tetin.cz/obcan/obec-

7/aktuality/.  

Olomoucká arcidiecéze 

1) Otevřené brány 

- fungují ve Zlínském kraji, aktuálně 29 staveb od nejvýznamnějších poutních míst (Svatý Hostýn, 

Velehrad) přes turisty vyhledávaná města (Kroměříž) po zajímavá a ne tolik známá místa (Střílky, 

Tečovice, Francova Lhota), 
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- podstatou je otevřít daný kostel veřejnosti s nabídkou bezplatného průvodce, rozsah návštěvních 

hodin se liší místo od místa, 

- společný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a 

farností. 

- web zde: https://otevrenebrany.cz/.  

2) Kostely s průvodcem 

- všechny nejvýznamnější olomoucké kostely a kaple jsou v období turistické sezony otevřeny denně 

nejméně od 9.00 do 17.00, 

- projekt Statutárního města Olomouc a Arcibiskupství olomouckého, 

- web: http://tourism.olomouc.eu/tourism/special-tours/kostely-s-pruvodcem/cs.  

 Českobudějovická diecéze 

Sestry boromejky vlastní v Prachaticích dům č.p. 142 – rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna. 

Dům prošel celkovou rekonstrukcí, při níž byly vybudovány tři galerie. Jedna je věnovaná sv. Janu N. 

Neumannovi, druhá ctihodné služebnici Boží Matce Vojtěše Hasmandové a třetí „Sudetům“. Nově 

obnovena byla i kaple, která je v místnosti, kde se světec narodil. Od června 2018 je objekt v určitých 

hodinách otevřen veřejnosti (viz příloha). Další informace jsou na: http://neumanneum.cz/.  

České Budějovice - Klášterní kostel Obětování Panny Marie otevřeno denně 9-17 h (30,-). 

Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie patří k nejstarším a nejcennějším 

památkám Českých Budějovic a najdete jej na Piaristickém náměstí. Byl založen současně s městem r. 

1265 a budován po dobu několika desetiletí. Tvořil součást budované hradební linie. V interiéru 

kostela se jsou dochovány zbytky vzácné malířské výzdoby ze 14. a 15. století (např. desetimetrová 

postava sv. Kryštofa, sv. Dorota, Zvěstování Panny Marie a sv. Jiří). Vzácné nástěnné malby se 

nacházejí i v křížové chodbě. Na jihu ke kostelu Obětování Panny Marie je připojena klášterní budova 

s gotickým ambitem a rajskou zahradou. Při klášteře si můžete prohlédnout i tzv. Bílou věž, která 

pochází z období pozdní gotiky a má barokní báň, či pět barokních soch v zahradě kláštera, jejichž 

autorem je Josef Dietrich. 

 Tábor-Klokoty  (doporučený příspěvek 20,-)  pondělí až pátek od 8 do 16 h, sobota 10-16 h, neděle 

11-17 hod. 

Milevsko, Klášter Premonstrátů otevřeno denně 9.30-17 h, dva okruhy, cena 100,-/160,- + večerní 

prohlídky. 

 Soběslav, zajišťuje Infocentrum, prohlídky kostela sv. Petr a Pavla a kostela sv. Vít vždy v 11 h, 13 h a 

15 h. 

Sepekov - kostel Jména Panny Marie Sepekově v otevírací době: červenec/srpen - pá, so – 10.00 – 
17.00; ne – 12.00 – 17.00. 
 Písek - Otevřené brány píseckých kostelů 2018; 1. květen 2015 – 30. září 2018; Plné zpřístupnění 
nejvýznamnějších sakrálních památek v Písku ve vybraných dnech po dobu hlavní turistické sezóny. 
Místo prohlížení kostelů přes mříže na vás uvnitř kostelů čeká ochotný kustod, který vám poskytne 
fundované informace, k dispozici jsou i malované plánky kostelů nejen v českém jazyce, ale i v 
různých jazykových mutacích. Přijďte nasát duchovní atmosféru a seznamte se s prací dávných 
architektů, malířů a sochařů. 
Farní kostel Narození Panny Marie 
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Kostel byl založen současně s městem a hradem na jižní straně městského historického jádra. Více 
než 70 metrů vysoká jižní věž s cibulovou bání se stala symbolem města; při pohledu z přístupného 
barokního ochozu uvidíte Písek jako na dlani. Neobyčejné jsou věžní hodiny, které sem byly 
přeneseny v roce 1860 ze zbořené věže píseckého hradu, hodiny na nich ukazuje velká ručička a 
minuty malá. Uvnitř kostela stojí za vidění gotické fresky, kopie gotické Písecké madony a nástropní 
freska, která zobrazuje město tak, jak vypadalo v roce 1742. Řadou legend je opředený obraz Písecké 
Madony na jednom z postranních oltářů.  

Kostel Povýšení Svatého Kříže  
V klášterním kostele Povýšení Svatého Kříže se vydáte po stopách dominikánského řádu a spatříte 
neobyčejné rozložení kostela. 

Filiální kostel sv. Václava  
Byl postaven koncem 17. století na místě původního gotického kostelíku, zničeného za třicetileté 
války, dnešní podoba chrámu pochází z roku 1891. V interiéru si prohlédnete nedávno odkryté 
renesanční fresky v čele s nejstarší známou nástěnnou malbou upálení Mistra Jana Husa v Kostnici – 
události, od níž letos uplyne 600 let. Pozornost si zaslouží také záhadný ornament za oltářem, odkrytý 
ve stejné době jako freska Mistra Jana Husa. Tajemný symbol Šalamounova či Gordického uzlu vznikl 
ve čtyřicátých letech 16. století a stal se logem akce, která otevírá brány píseckých kostelů. 

Křemešník - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA KŘEMEŠNÍKU - Prohlídka 

zahrnuje kostel Nejsvětější Trojice, Větrný zámek, kapli Mrtvých a kapli Korunovace Panny Marie. 

Během prohlídky uvidíte trojboký oltář – jediný svého druhu na světě, relikviář repliky Svatováclavské 

koruny, zrestaurované fresky z 18. století a mnoho dalšího.  

Červenec, srpen - PO-SO 10.00 – 17.00; NE 13.00 – 17.00 

Září –  PÁ 13.00 – 17.00; SO, svátky 10.00 – 17.00; NE 13.00 – 17.00 

Říjen - SO, svátky 10.00 – 17.00; NE 13.00 – 17.00 

Pondělí – pátek je při nepříznivém počasí zavřeno. Začátek prohlídky je v kapli Korunovace Panny 

Marie. (následujte šipky „začátek prohlídky“)  

Pelhřimov - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V PELHŘIMOVĚ - Jedinečný 

kostel s románskými základy, gotickým presbytářem, renesanční fasádou a barokní dostavbou. V 

kostele uvidíte ojedinělý, nově zrestaurovaný, raně barokní oltář ze 17. století, originální křížovou 

cestu z roku 1900 od Viktora Foerstera, Bílkův Betlém, gotickou křtitelnici a mnoho dalšího. 

ČERVEN - SO, svátky 9:00 – 17:00; NE 13:00 – 17:00 

ČERVENEC, SRPEN - PO-SO 9:00 – 17:00; NE 13:00 – 17:00 

ZÁŘÍ - SO, svátky 9:00 – 17:00; NE 13:00 – 17:00 

 

Dále budou otevřeny:  

Albrechtice nad Vltavou (kostel sv. Petra a Pavla) 

Krč (kostel sv. Václava), Myšenec (kostel sv. Havla) 

Putim (kostel sv. Vavřince) 

Kestřany (kostel sv. Kateřiny) 

Dobev (kostel sv. Brikcí) 

Mirovice (kostel sv. Klimenta) 

  

 



Litoměřická diecéze 

Otevřené kostely naleznete i v Litoměřicích, https://www.litomerice-

info.cz/cz/infocentrum/308.prohlidkove-okruhy-mestem/.  

Ostravsko opavská diecéze 

Díky projektu Otevřené chrámy se na severu Moravy a Slezska můžete podívat do 33 objektů, mimo 

pravidelné bohoslužby. Kromě šikmého kostela v Karviné-Dolech se počet zapojených kostelů oproti 

loňské nabídce rozšířil i o tři kostelní věže (Krnov – chrám sv. Martina, Opava – kostel sv. Hedviky, 

Frýdek – kostel sv. Jana Křtitele). Můžete zavítat například do kostela Panny Marie Sedmibolestné na 

vrchu Cvilín u Krnova, kostela svatého Maxmiliána v Hukvaldech, chrámu svatého Jana Nepomuckého 

ve Štramberku nebo navštívit kostelík na beskydské Prašivé. 

Více na http://doo.cz/otevrenechramy.  
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