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Rozlohou i poãtem obyvatel se mûstys Kfitiny fiadí k tûm men‰ím místÛm na‰eho okresu. Ov‰em i pfiesto je tato obec pfiezdí-
vána jako perla Moravy a patfií k vyhledávan˘m cílÛm turistÛ ze v‰ech koutÛ republiky. Zámek, ale pfiedev‰ím barokní kostel
Panny Marie kaÏdoroãnû láká velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ, neboÈ Kfitiny uÏ od dávn˘ch dob patfií k dÛleÏit˘m poutním místÛm.

Nejstar‰í dûjiny Kfitin jsou bezprostfied-
nû spjaty s historií zábrdovického klá‰tera
zaloÏeného na poãátku 13. století.
Souãástí tohoto sídelního místa premon-
strátÛ byly i ãetné okolní pozemky a
vesnice, k nimÏ se fiadily také Kfitiny.
Dokladem této skuteãnosti je listina vyda-
ná roku 1237 papeÏem ¤ehofiem IX., 
která pfiedstavuje vÛbec první dochovanou
písemnou zmínku o vesnici. Pfiedtím, neÏ
byl ve Kfitinách vystavûn velkolep˘ chrám
Panny Marie, zde pÛvodnû stávaly kostely
dva. Star‰í, postaven˘ v románském slo-
hu, byl oznaãován jako ãesk˘ a ukr˘val
poklad v podobû zázraãné sochy Panny
Marie. Druh˘, gotick˘ kostel byl naz˘ván
jako nûmeck˘. 

Velk˘ stavební rozmach nastal ve
Kfitinách po ukonãení tfiicetileté války, ãili
v 2. polovinû 17. století. V této dobû byl
v‰eobecnû velmi oblíben˘ mariánsk˘ kult.
A protoÏe poutníkÛ, jeÏ mífiili do Kfitin,
stále více pfiib˘valo, bylo nutné uãinit sta-
vební úpravy. DÛleÏitou roli sehrál tehdej-
‰í opat Godelfriedus Olenius, kter˘ se 
v˘znamnû podílel na pfiestavbû obou kos-
telÛ i pfiilehl˘ch hospodáfisk˘ch budov.
V roce 1660 byla také zru‰ena pÛvodní fa-
ra a na jejím místû byla novû vybudována
rezidence, která slouÏila jako sídlo pro
zdej‰í knûze. 

Nejvût‰í stavební zásah byl ale prove-
den v 1. polovinû 18. století. Pfiestavbou
celého komplexu byl povûfien jeden z nej-

v˘znamnûj‰ích architektÛ své doby Jan
BlaÏej Santini-Aichl, kter˘ se stal proslu-
l˘m barokním stavitelem nejen u nás, ale
i za hranicemi ãeského státu. Jeho monu-
mentální projekt poãítal se zru‰ením pfie-
de‰lé rezidence i obou kostelÛ. Novû mûl
vzniknout velkolep˘ barokní chrám Panny

Marie s rezidencí a parkem. Pfiestavba by-
la zapoãata v roce 1718. Sám se ale jejího
dokonãení nedoãkal, neboÈ pomûrnû záhy
zemfiel. Stavba byla dokonãena v roce
1750, av‰ak z finanãních dÛvodÛ nebyla
realizovaná v celém rozsahu tak, jak ji pÛ-
vodnû Santini navrhoval. 

Ke slavnostnímu
vysvûcení do‰lo aÏ
po dovr‰ení v‰ech 
úprav interiéru v ro-
ce 1771. Ov‰em
hned záhy na premonstrátskou chloubu
negativnû dolehla nová nafiízení císafie
Josefa II. zakazující vícedenní poutû a ve-
fiejné uctívání mariánsk˘ch symbolÛ.
Pomysln˘m posledním hfiebíãkem do rak-
ve pak bylo rozsáhlé ru‰ení klá‰terÛ. V ro-
ce 1784 byl tak zru‰en i klá‰ter
v Zábrdovicích, a proto se vût‰ina mnichÛ
pfiesunula do Kfitin. K obnovení klá‰tera
nedo‰lo ani po smrti císafie, a tak na po-
ãátku 19. století definitivnû konãí dlouho-
letá éra premonstrátÛ ve Kfitinách. 

Nov˘m majitelem kfitinského panství
se roku 1830 stal Franti‰ek Xaver hrabû
z Dietrichsteina, díky nûmuÏ byl cel˘
komplex po niãivém poÏáru ve 40. le-
tech obnoven. V polovinû 19. století
pfie‰lo panství spolu s chrámem do 
rukou hrabûte Alfonse Mensdorfa-
Pouilly, od kterého je v roce 1864 od-
koupil hrabû Vincenc z Bubna-Litic. Za
jeho pÛsobení zaÏily Kfitiny opût velk˘
rozkvût a díky jeho ãilé stavební ãinnosti
zde dodnes mohou náv‰tûvníci obdivovat
zámek s okrasn˘m parkem.

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: www.krtiny.katolik.cz  

Foto: archiv Z. Farlíka

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu K¤TINY

Historická pohlednice Kfitin.


