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Na‰í dne‰ní zastávkou bude dal‰í z turisticky hojnû nav‰tûvovan˘ch míst na‰eho regionu. ¤eã bude o mûstysu Sloup, leÏí-
cím v severní ãásti Moravského krasu. A právû velkou vût‰inu náv‰tûvníkÛ do Sloupu lákají zejména pfiírodní krásy v podobû 
okolní krajiny a Sloupsko-‰o‰Ûvsk˘ch jeskyní. Ov‰em Sloup se také fiadí k dÛleÏit˘m poutním místÛm, neboÈ je souãástí tzv. ma-
riánského poutního trojúhelníku, jenÏ vedle Sloupu zahrnuje téÏ Vranov a Kfitiny.  

Není tfieba nikterak zdÛrazÀovat, Ïe 
okolí Sloupu bylo osídleno jiÏ v dávn˘ch
dobách. VÏdyÈ právû tady se nachází jed-
no z nejv˘znamnûj‰ích archeologick˘ch
nalezi‰È jiÏní Moravy, slavná jeskynû
KÛlna, která pravûkému ãlovûku slouÏila
jako sídli‰tû. Díky tomu zde archeologové
objevovali velké mnoÏství nejrÛznûj‰ích
nálezÛ od nástrojÛ, kostí zvífiat aÏ k sa-
motn˘m kosterním pozÛstatkÛm ãlovûka.
Nejslavnûj‰ím se pak stal zlomek ãelisti
neandrtálského chlapce, kter˘ byl datován
do doby pfied 120 000 lety.

Název obce se tradiãnû odvozuje od 
osamoceného sloupovitého skalního 
útvaru, tyãícího se u vchodu do Sloupsko-
‰o‰Ûvsk˘ch jeskyní a naz˘vaného jako
„Hfiebenáã”. Ten je dnes vyhledáván pfie-
dev‰ím milovníky horolezectví. První 
písemná zmínka o vsi je datována aÏ do
poslední tfietiny 14. století, kdy je jako 
drÏitel obce uvádûn hejtman Sulík
z Konice. V následujícím období se pak
majitelé Sloupu pomûrnû ãasto stfiídali.
Pro nás je ale podstatné období od konce
16. století, neboÈ se v této dobû obec stává
souãástí majetku rájeckého panství.

V minulém pfiíspûvku jsme si pfiipomí-
nali, Ïe ve zmínûném období drÏeli Rájec
páni z Drnovic. Poté, skrze sÀatek posled-
ní ãlenky rodu Johanky Drnovské a Jifiího
Ehrenricha z Roggendorfu, pfiechází pan-

ství na rakousk˘ ‰lechtick˘ rod. Do dûjin
Sloupu pak velmi v˘znamnû zasáhl jejich
vnuk Karel Ludvík z Roggendorfu a jeho
manÏelka Karolina. Oba se velkou mûrou
zaslouÏili o rozvoj celého panství, byli ve-

lice zboÏní a také se podíleli na financová-
ní fiady sakrálních staveb. Jednou z nich
byl i kostel Panny Marie Bolestné, jenÏ
stojí v srdci obce a tvofií její dominantu. 

Jak uÏ bylo fieãeno, Karel Ludvík

z Roggendorfu byl
velmi zboÏn˘ muÏ
a udrÏoval úzké
vztahy s brnûnsk˘m fiádem minoritÛ. Na 
poãátku 18. století se mu od fiádu podafiilo
získat sochu Panny Marie Bolestné, pochá-
zející zfiejmû z poloviny 15. století. Tuto 
sochu pak nechal pfievést do Sloupu, kde ji
prozatím uschoval u zdej‰ího mlynáfie. âa-
sem se projevila její uzdravující moc a do
obce zaãaly proudit davy poutníkÛ, ktefií chtû-
li vyuÏít její zázraãné síly. Karel Ludvík tak
nechal vystavût kapli, jeÏ ale náporu putují-
cích postupnû pfiestávala staãit. Nutností se
proto stala v˘stavba nového, vût‰ího kostela.
Hrabû v‰ak v roce 1737 umírá a stavby, resp.
jejího financování se tak ujímá manÏelka
Karolina. Kostel, jehoÏ stavba zapoãala v ro-
ce 1751, byl vystavûn ve stylu vrcholného 
baroka. Ke slavnostnímu vysvûcení pak do‰lo
jiÏ o tfii roky pozdûji, tedy v roce 1754. 

Poté, co do‰lo k vyhofiení rájeckého zámku,
se hrabûnka Karolina natrvalo usadila ve
Sloupû, kde také v roce 1759 umírá.
Symbolicky je pohfibena ve „svém” kostele. Jak
uÏ víme, roku 1763 celé rájecké panství, tedy
i Sloup, kupuje Antonín Karel hrabû Salm-
Reifferscheidt. Nûktefií ãlenové rodu SalmÛ jsou
pak pochováni také na sloupském hfibitovû. 
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Sloup dne‰ních dnÛ.


