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VELEHRAD 

   
 

TERMÍN: podľa požiadavky 

CENA: cca 15 € /podľa miesta odchodu/ 

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o cca 7,00 hod., po príchode do Velehradu prehliadka podľa výberu. Cestou možnosť zastávky a prehliadka zámku 

Buchlovice, alebo hradu Buchlov s kaplnkou sv. Barbory, Uherský Brod, Uherské Hradište…. 

Predpokladaný návrat do cca 19,00 hod. 

 
Velehrad je jedným z najvýznamnejších pútnych miest Moravy. Jeho história siaha do obdobia pred viac jako 800 rokmi, kedy tu prišlo 

prvých 12 cisterciánskych mníchov a začali budovať kláštor, ktorý sa stal nositeľom omnoho staršej duchovnej tradície siahajúcej do 9. 

st., ktorá súvisí s príchodom vierozvestcov Cyrila a Metoda.  

Pýchou farnosti je nádherná baroková bazilika s priľahlými budovami bývalého cisterciánskeho kláštora. V podzemí baziliky je prístup-

né lapidárium. Na nádvorí pred bazilikou slávil 22. 4. 1990 omšu pápež Ján Pavol II. 

 

Možnosti prehliadky: 

-Bazilika Nanebevzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda – celoročne voľne prístupná, prehliadka s miestnym sprievodcom trvá cca 45 

min. a je spoplatnená. V bohato zdobenej bazilike nájdete oltár, kaplnku Panny Márie s velehradským palladiom, hrob arcibiskupa Anto-

nína Stojana v Kráľovskej kaplnke, sarkofág kardinála Tomáša Špidlíka zdobený nádhernými mozaikami, súsošie sv. Cyrila a Metoda, 

ich obraz a ďalšie pamiatky – prehliadkový okruh A. 

-Via Cisterciensis – Sala terrena s barokovými freskami znázorňujúcimi štyri ročné obdobia formou alegorických postáv, mytologických 

výjavov, doplnené biblickými motívmi, Slovanský sál, kaplnky, sochy, záhrada, lapidárium…. – prehliadkový okruh B 

- Podzemie baziliky s expozíciou Martyrion – svedkovia viery 20. st. Posvätné miesto pripomínajúce kresťanských mučeníkov 20. st., 

zbierka románských kamenných fragmentov pôvodnej baziliky, verná kópia palladia, reliéf Matky Božej, zlatá ruža, dar Jána Pavla II. – 

prehliadkový okruh C. 

- Expozícia Biblia pre malých aj veľkých. Predstavuje jedinečnú zbierku biblií a pravú kópiu Turínskeho plátna – prehliadkový okruh D. 

- Kostolík Zjavenia Pána z 13. st. 

- Velehradský dom sv. Cyrila a Metoda – stále expozície 

- Pozostatky stredovekého kláštora – ambit, kapitulná sieň, barokové krypty 

 

Jednotlivé prehliadky sa dajú vzájomne kombinovať. 

Hrad Buchlov a kaplnka sv. Barbory – jeden z najznámejších stredovekých hradov z 13. st. Prehliadka ponúka rozsiahlu prírodovednú 

a egyptologickú zbierku s múmiou. Súčasťou prehliadky je výstup na hradnú vežu s krásnym výhľadom do šíreho okolia. Pri hrade stojí 
pútna kaplnka sv. Barbory s hrobkou pánov z Petřvaldu a Berchtoldov.  

Zámok Buchlovice 
pochádza z prelomu 17. a 18. st. a radí sa k pozoruhodným  barokovým  šľachtickým  sídlam. Záhrada, rozsiahly  anglický  park a zbierka 
fuchsií patri k najvýznamnejším v strednej Európe. 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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