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„Synu můj, vyplň slib a postav chrám na Hostýně“

Listy svatohostýnské

V  letošním roce si připo-
mínáme 300. výročí od po-
ložení základního kamene 
pro stavbu dnešní poutní 
baziliky. 
Historie stavby kostela Na-

nebevzetí Panny Marie je spojena s rakous-
kým hraběcím rodem Rottalů, který v roce 
1650 koupil bystřické panství od Lobkovi-
ců. Ještě za jejich vlády se podařilo obnovit 
poutě na Hostýn ke staré hornické kapli, 
která je zmiňována již v roce 1567 jezuitou 
J. Schnidlem. O jejím stavu v roce 1651 píše 
ve své zprávě generálnímu vikáři v  Olo-
mouci také bystřický farář Tobiáš Schwach. 
„Jest ještě jeden kostel na hoře Hostýn, na 
pozemku pana hraběte Rottala. Tento je 
tak chudý, že ani odjinud haléře nedostane, 
nežli co má z darů po čas poutí. Pročež žád-
ná nářadí a roucha tu nejsou, nýbrž vždy se 
musí vzít z Bystřice.“ 

Rozšíření kostela nestačilo
Hrabě Rottal si uvědomoval tíživou situaci 
na Hostýně, proto původní malý kostelík 
v roce 1658 nechal rozšířit, postavil i malou 
věžičku a postaral se o vnitřní vybavení. 
Zvýšený počet poutníků si vynutil opě-
tovné rozšíření kostelíka a záhy přístavby 
dvou otevřených kaplí po jeho stranách. 
Nad vodním pramenem nechal Rottal po-
stavit otevřenou kapli a dvě poustevny.
Sporná zůstává historie obrazu Panny Ma-
rie Vítězné, který nechal namalovat Václav 
Lobkovic. Manželka Jana Rottala Marie 
Šternberková jej v roce 1655 zřejmě necha-
la pouze opravit u malíře Friedricha Eisen-

steina v  Německu. K  původnímu námětu 
přibyl plastický reliéf z  tepaného stříbra, 
který znázorňuje zázračné pobití Tatarů.
První držitel Hostýna Jan Rottal zemřel bez 
potomků a  jeho majetek zdědili příbuzní. 
Panství bystřické a holešovské připadlo sy-
novi jeho bratra Janu Kryštofovi a po jeho 
smrti v  roce 1699 Janu Zikmundovi. Ten 
se před Bohem slavnostně zavázal, že na 
posvátném Hostýně zbuduje velkolepý po-
mník slávy Boží a Bohorodičky Panny Ma-
rie. Když se mu konečně podařilo nahro-
madit peníze, roku 1717 nečekaně zemřel. 
Jeho poslední slova na smrtelné posteli 
byla: „Františku, synu můj, vyplň můj slib 
a vystav památný chrám na Hostýně.“

Syn plní otcův slib
Brzy po otcově smrti nechal František An-
tonín na Hostýn vozit potřebný materiál, 
aby se se stavbou začalo, co nejdříve to bude 
možné. Čtvrtý rok po otcově smrti 4. května 
1721 činí první důležitý krok k uskutečně-
ní velkolepého díla. Základní kámen k no-
vému chrámu položil prelát olomouckých 
premonstrátů z  Hradiska Bernard Vanka 
za přítomnosti hraběte Františka Antonína 
z Rottalu, jeho manželky a mnoha dalších 
významných osobností z celé Moravy. 
Stavba chrámu se protáhla na dlouhých 
27 let. Dobudován a zřejmě i benefikován 
byl v roce 1747. První mši svatou zde slou-
žil 24. února 1748 bystřický kaplan P. Jan 
Hübner. 
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