
Bystřice pod Hostýnem

Svatý Hostýn (735 m n. m.) je nejvýše po-
loženým mariánským poutním místem na 
Moravě. Zdaleka viditelnou dominantou 
vrchu Hostýna je bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie. Její základní kámen byl po-
svěcen r. 1721 a vytvořil ji podle plánů 
J.  Ignáce Cyraniho stavitel Tomáš Šturm. 
Stavba byla dokončena v r. 1748. Další vý-
znamnou historickou památkou je unikátní 
hostýnská křížová cesta postavená podle 
návrhů Dušana Jurkoviče. Na její výzdobě 
se podíleli Joža Uprka a Jano Koehler.

Rozhledna stojící na vrcholku Hostýna 
pochází z roku 1897 a nabízí úchvatný 
výhled na Bystřici pod Hostýnem a vzdá-
lenější rovinu Hané.
 

V  areálu poutních domů láká k  pro-
hlídce Svatohostýnské muzeum ote-
vřené roku 2007. Dřívější muzeum se 
nacházelo v  rozhledně, to dnešní je 
umístěno v  prostorách jedinečného 
Jurkovičova sálu. Ve svých expozicích 
představuje historický vývoj Hostýna 
od prehistorie až po současnost. 
Na galerii je expozice přírodnin, flóry 
a fauny Hostýnských vrchů. 

Svatý Hostýn je sítí poutních stezek spojen s dalšími dvěma mariánský-
mi poutními místy – Velehradem a Svatým Kopečkem u Olomouce.
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Při informačním centru v Bystřici pod Hos-
týnem funguje půjčovna horských kol.

V městském parku Zahájené jsou návštěvní-
kům k dispozici koupaliště, dětská hřiště, te-
nisové kurty, restaurace i minigolfový areál. 

Bystřice pod Hostýnem 
je výchozím místem 
Hostýnské magistrály 
– sítě značených stezek 
a chodníků v  celkové 
délce 52 km, která vás 
provede nejkrásnější-
mi místy Hostýnských 
vrchů.
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Město Bystřice pod Hostýnem leží 
na úpatí Hostýnských vrchů v  nad-
mořské výšce 310 m. Žije zde 8 500 
obyvatel. První písemné zmínky 
o něm pocházejí z roku 1368.

Tři věty o městě

Bystřice p. H.

www.bystriceph.cz



Bystřický zámek je ojedinělou ukázkou 
toho, jak se šlechtické sídlo v průběhu 
času měnilo. K původním renesančním 
stavbám byly během let přistavovány 
nové budovy. Významná je klasicistní 
část architekta F. A. Grimma z druhé po-
loviny 18. století. Poslední přístavbou 
je klozetová věž z konce 19. století.

Kostel sv. Jiljí nechal v  roce 1744 po-
stavit tehdejší majitel panství Franti-
šek Antonín hrabě z Rottalu. V kostele 
se nachází stříbrný obraz Panny Marie 
Svatohostýnské určený původně chrá-
mu na Sv. Hostýně. Později byl obraz 
přenesen do Bystřice. Nástěnná vý-
zdoba je dílem malíře Jano Koehlera.

Klasicistní kaple sv. Vavřince na starém 
hřbitově byla v  roce 1760 postavena 
jako kaple hřbitovní. Zvenku jsou při 
kapli zazděny náhrobky. Na místě pů-
vodního starého hřbitova se nachází 
mohyla připomínající oběti napoleon-
ských válek.

Loudonský hřbitov spolu 
s  rodovou hrobkou založil 
roku 1894 Ernst svobod-
ný pán z  Loudonu. Kapli 
vyzdobil freskami malíř Ha-
nuš Schwaiger roku 1897. 
Na  stěně je vyobrazena 
Panna Maria Svatohostýn-

ská, u jejíchž nohou klečí jednotliví čle-
nové rodu Loudonů.
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  Někdejší Thonetova 
vila byla postavena 
mezi lety 1873–1877 
v Přerovské ulici jako 
obytný dům pro rodinu 
továrníka Michaela 
Thoneta. Dnes je ve 
vile umístěna moderní 
prodejní expozice firmy 
TON a.s.
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