
 

P ú t n i c k ý   l i s t    Š P E C I Á L  

V E L E H R A D  

Velehrad je jedným z najvýznamnejších pútnických miest v Českej republike. Leží v okrese  
Uherské Hradište v Zlínskom kraji. Názov tohto miesta bol odvodený od názvu Villa Veligrad,           
čo bola osada na mieste dnešného Starého Města u Uherského Hradiště. Jej minulosť siaha              
do 9. st. a podľa tradície sa spája s pôsobením slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda,               
ako aj s krstom kniežaťa Bořivoja. Počiatky kláštora na Velehrade sa spája s pôsobením                     
cisterciánskych mníchov. Ich kláštor tu založil moravský markgróf Vladislav Henrich                       
(brat českého kráľa Přemysla Otakara I.) a olomoucký biskup Robert. V r. 1205 prišla                          
zo západočeských Plas na Velehrad skupina dvanástich mníchov na čele s opátom Thicelinom. 
Kláštor, ktorý tu začali budovať, patril medzi filiálne kláštory kláštora Morimondo.                            
Srdcom kláštora sa stal konventný kostol, ktorého výstavba sa začala v r. 1215. Výstavba kláštora 
v neskororománskom slohu s prvkami gotiky bola definitívne dokončená v prvej polovici 13. st. 
Nádejný rozvoj kláštora bol prerušený po prvýkrát v r. 1421, kedy ho vypálili husiti z neďalekých 
Nedakonic. Prvých výraznejších stavebných úprav sa kláštorný areál dočkal v 2. pol. 16. st.                 
Renesančnú prestavbu začal opát Mikuláš Kromer. Pôvodnú budovu tzv. Starého konventu                   
nahradili v r. 1571 výstavbou nového konventu.  Následne bol opravený aj kláštorný kostol, ktorý 
vtedy získal novú dominantu. Bola ňou niekoľkoposchodová polygonálna renesančná veža                     
umiestnená nad krížením lodí kostola. Kláštor bol znovu vyplienený v r.1623 vojskami                      
sedmohradského kniežaťa Bethlena a o tri roky neskôr povstalcami z Valašska. Rannobarokovú 
prestavbu kláštorných budov realizoval v r. 1629-1635 opát Ján Greifenfels z Pilsenburku. 
V rámci nej boli prestavané vnútorné priestory kláštora vrátane výstavby novej kapitulnej siene.                  



V r. 1681 postihol kláštor rozsiahly požiar, ktorý prispel 
k definitívnemu zániku stredovekej podoby celého               
kláštorného komplexu. Cisterciáni sa potom rozhodli pre 
celkovú prestavbu, ktorá dala kláštoru aj kostolu dnešnú 
podobu. Po opravách budovy konventu uskutočnil                   
opát Petr Silavecký obnovu kláštorného kostola, v ktorej 
pokračovali jeho nástupcovia opáti Bernard Gašparko, 
Florián Nezorin a Josef Malý. Prestavba tiež rešpektovala 
skutočnosť, že v uplynulých storočiach došlo k navýšeniu 
okolitého terénu o 2 metre. Takýmto spôsobom sa vyriešil 
problém so zaplavovaním a zatekaním pôvodných stavieb, 
ktorých pozostatky boli zasypané. Cisterciáni si však             
plody svojej činnosti neužívali dlho. Už v r. 1784,                         
počas jozefínskych štátnych a cirkevných reforiem, bol 
Velehradský kláštor zrušený. Kláštorné budovy pripadli 
náboženskému fondu, časť objektov bola určená                     
pre armádu a časť prenajatá. Velehradský kostol sa stal 
farským kostolom, aj keď fara bola v obci zriadená                        
až v r. 1825.  Ľudia, ktorí v kláštore slúžili, však zostali           
a vytvorili spoločenstvo obyvateľov obce Velehrad,               
ktorá sa v r. 1785 osamostatnila. Areál kláštora dlhé roky 
chátral. Na jeho údržbu chýbali potrebné finančné                   
prostriedky. Do centra pozornosti sa Velehrad dostal v polovici 19. st. v súvislosti so vzrastajúcim 
národným povedomím a prebúdzaním úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorých pôsobenie sa podľa 
tradície s Velehradom  spájalo. V r. 1883 Velehrad znovu získala cirkev a v rámci príprav                     
na cyrilometodské  miléniové výročia v r. 1863 (príchod sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu) 
a v r. 1885 (úmrtie sv. Metoda) sa podarilo obnoviť velehradský  kostol a časť areálu kláštora. 
Návštevy tisícov pútnikov zmenili  chátrajúci areál s kláštorným  kostolom na najživšie pútnické 
miesto. Na prelome 19. a 20. st. sa stal centrom  duchovného  života a náboženskej obnovy národa, 
kde veľkú úlohu zohral Antonín Cyril Stojan, olomoucký arcibiskup a moravský metropolita. 
(pozn. v súčasnosti prebieha    proces jeho beatifikácie). V r. 1893 zaviedol na Velehrade kurzy 
duchovných cvičení, ktorými Velehrad premenil na duchovný prameň náboženskej obrody.                
Cyrilometodský kult sa stal základom, z ktorého vyrástol unionizmus. Vyvrcholil    organizovaním 
troch unionistických kongresov (v r. 1907, 1909 a 1911), pričom Velehrad sa mal stať mostom 
medzi východnými a západnými tradíciami kresťanstva. Ďalší rozvoj kláštor nastal,                          
keď v r. 1890 kláštor získali jezuiti, ktorí tu okrem iného zriadili svoje školské ústavy.                         
V r. 1935-1939 uskutočnili jezuiti rozsiahle opravy objektu. Spolu s  vykopávkami realizovali aj 
vysušenie a odvodnenie kláštorného podzemia. Sľubný rozvoj a kláštorných aktivít ukončila               
v r. 1950 policajná   razia v rámci Akcie K. Jezuiti boli odvlečení  do internačných  kláštorov.      
V období  komunizmu  bolo  zrušené jezuitské gymnázium a do  areálu bol presťahovaný Ústav 
sociálnej starostlivosti. V r. 1985 v rámci osláv 1100. výročia úmrtia sv. Metoda sa na Velehrade 
uskutočnila mohutná púť, ktorej sa  zúčastnilo okolo  300 tisíc veriacich. Púť sa tak zmenila na 
mohutnú manifestáciu proti vládnucemu totalitnému režimu. Až v r. 1990 sa do kláštora opäť 

vrátili jezuiti. V rovnakom  roku Velehrad navštívil pápež Ján Pavol II. Sprevádzal 
ho František kardinál Tomášek.                
Na pamiatku tejto udalosti                  
na nádvorí pred bazilikou vztýčili 
veľký kríž s pápežským znakom. 
Krátko po tejto udalosti Velehrad 
opätovne začali nazývať mostom 
medzi  Východom a Západom.           
Od r. 2000 sa každoročne v dňoch  
3. - 5. júla konajú v areáli                   
Velehradu „Dny lidí dobré vůle“. 
Sú oslavou sviatku sv. vierozvestov 
a vyvrcholením Národnej púte na 
Velehrad.                      

Mons. Antonín Cyril Stojan 

pešie púte na Velehrad sa konajú celoročne 



Srdcom pútnického miesta Velehrad je Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila                     
a Metoda. Pôvodne kláštorný kostol bol ako neskoro románska stavba z prvej tretiny 13. st.               
vysvätený 27. 11. 1228 biskupom Robertom.  Na vysviacke sa zúčastnil aj kráľ Přemysl Otakar I. 
a jeho manželka Konštancia.  Archeologické výskumy dokladujú, že na jeho výstavbe sa podieľalo 
asi 240 kamenárov. Bola to trojloďová bazilika s pôdorysom kríža, ktorej východná časť bola               
zakončená piatimi apsidami. Pôvodný kostol nemal - v súlade s tradíciou rádu - vežu, ale iba nízku 
zvonicu na mieste, kde sa obe lode krížili. Aj keď stavba bola románska, niektoré jej časti - najmä 
lomené oblúky arkád oddeľujúcich lode, ako aj rebrová klenba - už vykazovali prvky ranej gotiky.  
Podzemie baziliky s niekoľkými pôvodnými portálmi a archeologickými nálezmi                                     
z románsko-gotického obdobia je dnes možné vidieť v  Lapidáriu (viď foto dolu). Po dvoch            
požiaroch v 15. a 17. st. uskutočnili velehradskí cisterciáni  prestavby chrámu najskôr 
v renesančnom a neskôr v ranobarokovom duchu. Generálnym projektantom radikálnej prestavby 
kostola v r. 1686 - 1735 bol Giovanni Pietro Tencalla. Dva rady pilierov západného trojlodia             
nahradili mohutné murované priečky s pilastrami, ktoré rozdelili niekdajšie bočné lode na 14           
samostatných postranných kaplniek, z ktorých 10 má oltáre a pod podlahou krypty. Krypty boli 
vybudované súčasne so zvýšením podlahy kostola na úroveň okolitého terénu, ktorý sa za                     
posledné storočia zvýšil asi o 2 metre. K najzásadnejším zmenám pôdorysu patrilo skrátenie dĺžky 
kostola, prístavba západného priečelia s dvoma barokovými vežami a premena renesančnej veže                     
nad krížením oboch lodí na kupolu. Vnútorná výzdoba baziliky v r. 1724 bola majstrovským                 
dielom viacerých majstrov. Hlavného predstaviteľa sochárov a štukatérov prichádzajúcich                   
z Talianska na Moravu - Baldassare Fontanu, maliarov fresiek Jana Jiřího Etgensa,                                   
a  Františka Ecksteina. Väčšina oltárnych obrazov je zasa dielom velehradského maliara                        
Ignáca Raaba. Presbytériu dominuje stĺpová architektúra podľa návrhu Baldassare Fontanu,                      

interiér baziliky 



ktorá je doplnená plastikou sv. Jána 
Krstiteľa a sv. Jána Evanjelistu.                   
Oltárny obraz znázorňujúci                  
zasvätenie kostola - Nanebovzatie 
Panny Márie - pochádza                         
zo 70. rokov a jeho autorom je           
Ignác Raab. Pôvodný barokový  
oltár bol v r. 1864 odstránený                 
a nahradený oltárom, ktorý venoval 
olomoucký arcibiskup, kardinál         
Bedřich z Fürstenberku. Oltár je        
zhotovený z bieleho mramoru.              
Dopĺňajú ho porfyritové tabule            
s benátskou mozaikou, dvaja          
adorujúci anjeli a pod menzou sa   
nachádza skupina reliéfov                        
s cyrilometodskou tématikou: smrť 
sv. Metoda uprostred, lúčenie bratov 
v Ríme pred smrťou Konštantína (Cyrila) vľavo, sv. Metod prijímajúci od pápeža Hadriána II.  
arcibiskupské pálium vpravo. Po stranách sú ešte postavy sv. Václava a sv. Ľudmily. Tieto reliéfy 
sú dielom sochára Carla Johanna Steinhausera. Za oltárom sa nachádza sarkofág s telom                    
kardinála Tomáša Špidlíka. Obetný stôl zhotovený v r. 1985 je dielom architekta Tomáša                
Černouška a velehradského sochára Otmara Olivu. Po stranách obetného stola pri pilieroch kupoly 
sú dve súsošia: sv. Petra a Pavla vľavo a sv. Cyrila a Metoda vpravo. Tie pochádzajú zo začiatku 
20. st. a vytvoril ich sochár Ferdinand Neumann. V priečnej lodi boli pri barokovej prestavbe     
vytvorené dve kaplnky - sv. Benedikta (vľavo) a sv. Bernarda (vpravo). Baroková architektúra  
oltárov je tiež dielom majstra Fontanu. Oltárne obrazy zachytávajú výjavy zo života svätcov.                
V bývalých chórových kaplnkách románskeho presbytéria boli pri barokovej prestavbe zriadené 
dve sakristie. Sakristie po pravej strane hlavného oltára (tzv. Letná) slúži tomuto účelu aj dnes. 
Druhá tzv. zimná sakristia, bola neskôr upravená na kaplnku sv. Jozefa. V 30. rokoch 20. st.               
dostala dnešnú podobu. Nachádza sa v nej mramorový oltár, navrhnutý architektom                             
K. Madlmayrom s obrazom Panny Márie a Ježiškom od Emanuela Dítěte z r. 1919.                           
Rám z pozláteného bronzu zdobeného  polodrahokamami nesie v hornej lunete reliéf dvoch                   
adorujúcích anjelov okolo svätováclavskej koruny. V nej je vložená relikvia Kristovej tŕňovej             
koruny. V bočných pásoch a dole sú miniatúry slovanských patrónov s relikviami. Uprostred pod 
ikonou sa nachádza relikvia sv. Jozafáta. K severnému ramenu priečnej lode bola v r. 1965                 
pristavaná tzv. Kráľovská kaplnka. Dominantou kaplnky je náhrobok arcibiskupa Stojana.                
Tumba s bronzovým reliéfom bola vytvorená architektom Madlmayrom a sochárom Júliusom           
Pelikánom z Olomouca. Spodnú mramorovú časť zhotovila Axmanova kamenárska dielňa                    
v Košiciach. Medzi tumbou a parapetom stredného okna je mramorový reliéf                                   
Panny Márie Svatohostýnské a po stranách sochy sv. Cyrila a Metoda. Reliéf zobrazuje                  
Svätý Hostýn  a Velehrad, dve                             
najvýznamnejšie moravské pútnické miesta. 
Kupola je vyzdobená nástennými maľbami             
s postavami zakladateľov kláštora -                       
moravského markgrófa Vladislava Henricha      
a jeho brata  Přemysla Otakara I.                            
V pendatívoch sú zobrazení cirkevní učitelia 
sv. Augustín, sv. Ambróz, sv. Hieronym         
a Gregor Veľký. Prednú časť hlavnej lode     
lemujú vzácne barokové drevené chórové  
lavice so 60 sochami svätcov a anjelov.                
Sú dielom neznámeho domáceho umelca         
a ich ornamentálna výzdoba čerpá námety                     
z domáceho prostredia. Kazateľnica                      
je dielom talianskych majstrov,                             
pripisovaná Baltassarovi Fontanovi.                 

oltár Velehradskej baziliky 

sochy sv. vierozvestcov, bazilika Velehrad 



Bola zhotovená krátko pred r. 1735. Na strieške je alegorická postava Cirkvi s atribútmi božských 
cností - krížom, kotvou a kalichom. Skupina deviatich anjelov predstavuje kresťanskú vierouku 
a morálku.  Vnútornú plochu striešky zdobí veniec zlatých lúčov okolo holubica Ducha Svätého. 
Rečnište je zdobené reliéfmi zo života Krista. Valená klenba s lunetami je vyzdobená maľbami 
predstavujúcimi zničenie kláštora husitmi, Najsvätejšiu Trojicu a Nanebovzatie Panny Márie,             
ako aj krst Svätopluka sv. Cyrilom a Metodom. Desať zo 14 barokových bočných kaplniek je              
zasvätených nasledovným svätcom: Václavovi a Floriánovi, Márii Magdaléne a Márii                     
Egyptskej, Cyrilovi a Metodovi, Kataríne a Barbore, svätcom cisterciánskeho rádu a anjelským 
chórom. Architektúra všetkých oltárov nesie znaky dielne B. Fontanu. Nástenné maľby sú                     
prevažne dielom brnenských maliarov F. Ecksteina  a J. J. Etgensa. V kaplnke sv. Václava je obraz 
sv. Cyrila a Metoda od poľského maliara Jána Matejka, venovaný Velehradu v r. 1885 poľským 
národom.  V kaplnke sv. Kataríny sa nachádza zástava venovaná v r. 1927 slovenskými pútnikmi. 
Je na nej Šaštínska Panna Mária, znak Slovenska, ako aj množstvo prvkov ľudových výšiviek               
zo všetkých siedmich slovenských stolíc. V závere baziliky je mohutný chór, ktorý nesie bohato 
zdobený, rozmerný organ. Je vyzdobený scénou  Zvestovania. Medzi krídlami organu je okno                 
s vitrážou predstavujúce Pannu Máriu ako Kráľovnú nebies, pred ktorou kľačia sv. Cyril a Metod. 
Priečelie baziliky s dvoma vežami má bohatú sochársku výzdobu. Nad barokovým portálom sú 
znaky zakladateľov, moravská orlica a český lev, a takisto znak pápeža Pia XI. Pod bazilikou sa 
nachádzajú krypty. Boli vybudované pri poslednej prestavbe koncom 17. st. ako základy pre                  
barokové piliere medzi jednotlivými  kaplnkami v bazilike. Do krýpt boli pochovávaní rehoľníci            
a dobrodinci kláštora. Bazilika má súbor zvonov so šiestimi zvonmi (tri elektrické a tri ručne                    
poháňané), ktoré sú rozmiestnené do troch zvoníc.  Najväčší velehradský zvon je poháňaný ručne. 
Visí ako jediný v prednej severnej veži pod hodinovým ciferníkom. Váži 5,3 tony. Zvoní iba                    
pri slávnostiach. V r. 1928 dostal Velehradský kostol od pápeža Pia XI. titul basilica minor                      
a o tri roky neskôr došlo k rozšíreniu zasvätenia baziliky o sv. Cyrila a Metoda. Pri príležitosti 
1100. výročia úmrtia sv. Metoda v r. 1985 udelil pápež Ján Pavol II. Velehradskej bazilike                     
ako vyjadrenie mimoriadnej pápežskej priazne Zlatú ružu. Je vystavená v románskom podzemí 
baziliky. Obnovené podzemie baziliky dnes tvorí posvätné miesto pripomínajúce kresťanských 
mučeníkov 20. st. - Martyrion. Nachádza sa tu aj ojedinelá galéria svedkov viery našej doby.              
Uchováva vernú kópiu paládia krajiny českej, reliéf Matky Božej s dieťaťom.                                 

Podľa legiend sa obraz viaže až ku sv. Metodovi,                                                                                                      
ktorý mal tento reliéf venovať českej kňažnej sv. Ľudmile pri jej krste.                                                                     

Do orámovania obrazu sú vložené ostatky sv. Ľudmily, sv. Václava, sv. Vojtecha a sv. Prokopa. 



Je tu vystavená aj zlatá ruža, dar Jána Pavla II. Velehradu. V Lapidáriu je umiestnený                          
pozoruhodný súbor viac ako 532 kamenných architektonických článkov z neskoro románskej                     
a ranogotickej stavebnej etapy kláštora. Našli sa  postupne  pri vyrovnávaní terénnych násypov. 
Sprístupnené priestory románskej klauzúry spolu s prezentovaným ojedinelým súborom                        
hodnotných architektonických detailov spoluvytvára genius loci, ktorý Velehradský cisterciánsky 
kláštor radí medzi najvýznamnejšie lokality svojho druhu v Európe. Pri severnom okraji                       
kláštorného areálu sa nachádza kostolík Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný Cyrilka. Cisterciáni 
ho vybudovali pre potreby laických veriacich v druhej polovici 13. st. Chrám mal podobu                      
jednolodia s polygonálnou svätyňou a zasvätený bol Telu Pánovmu (Corporis Christi).                                
V 17. st. slúžil ako farský kostol obce, ktorá vznikla v blízkosti kláštora. Po zrušení kláštora,                  
v r. 1784, sa stal cintorínskou kaplnkou a postupne chátral. Pri príležitosti prípravy miléniových 
osláv ho v novogotickom slohu prestaval architekt Josef Lippert. V jubilejnom roku 1863 získal 
nové patrocínium - Zjavenia Pána, ako aj súčasnú podobu.  Jeho význam ešte vzrástol, keď doň                   
v r. 1881 uložili relikvie sv. Cyrila. V súčasnosti sa využíva ako výstavný priestor.  Pred západnou 
kláštornou bránou sa nachádza stĺp Panny Márie, ktorý bol postavený na želanie opáta Petra             
Silaveckého. Bol vysvätený v r. 1681. Budova farnosti Velehrad bola postavená v závere výstavby 
barokového komplexu kláštora. Až do 50. rokov 20. st. slúžila ako fara časť kláštora tesne                 
priliehajúce k priečelí baziliky. V budove bývalého cisterciánskeho kláštora sídli dnes cirkevné                         
štvorročné všeobecné gymnázium nazvané podľa Mons. Antonína Cyrila Stojana – Stojanovo 
gymnázium. Súčasťou kláštora je aj veľkolepá baroková Sala Terrena - Zimná sála,                  
vybudovaná v r. 1724 -1728 v rámci stavby novej prelatúry. Je vyzdobená freskami                     
zachytávajúcimi štyri ročné obdobia formou alegorických postáv a mytologických výjavov. Tie sú 
doplnené o biblické motívy. Dom sv. Cyrila a Metoda je multifunkčný objekt. Vznikol                     
rekonštrukciou bývalých hospodárskych objektov sýpky a koniarne velehradského kláštora                 
v r. 2010-2011. Na poschodí sa nachádza expozícia velehradského múzea prezentujúca                       
archeologické objavy, ako aj proces obnovy kláštorných hospodárskych objektov aj pútnického 
areálu. V budove je aj prednášková sála, študijné aj ubytovacie priestory. Na prízemí                            
je  umiestnená predajňa devocionálií a darčekových predmetov, cukráreň a infocentrum.                  

Kostolík Zjavenia Pána, Cyrilka 



text spracovala: Mária Hatalová, graficky upravila: Mária Prekopová 
NEPREDAJNÉ, VOĽNE ŠÍRITEĽNÉ 

V bezprostrednej blízkosti kláštora sa nachádza                 
aj súbor drobných sakrálnych objektov: kaplnka  
sv. Vendelína, barokový morový stĺp, kaplnka              
sv. Jána Nepomuckého pri barokovom moste cez 
potok Salaška a blízka kaplnka Pražského                
Jezuliatka, sochy sv. Jána Nepomuckého                     
pri ceste k cintorínu a na obecnom námestí,                
socha Božieho Syna pri rázcestí k obci Modrá.   
Staré Mesto u Uherského Hradiště s Velehradom 
spája Pútnická cesta sv. ruženca. Trasa pútnickej 
cesty začína za železničnou traťou a vedie nivou              
potoka Salaška. Na trase je 20 zastavení               
pripomínajúcich božie muky. Predstavujú             
tajomstvá  modlitby ruženca.  Obnovenú vstupnú 
časť pútnického areálu dotvárajú moderné sochy 
sv. Cyrila a Metoda. Sochy charakterizujúce jednoduché kamenné symboly: biskupské žezlo 
a zvitok - boli vytvorené v r. 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila. Pútnické                
nádvorie vybudované v rámci rekonštrukcie celého areálu zo severu uzatvára Ambit.                       
Tvorí zázemie pre pútnikov. Na jeho priečelí sa nachádza osem barokových sôch: sv. Benedikt,  
sv. Ján Krstiteľ, sv. Peter, sv. Cyril, sv. Metod, sv. Pavol, sv. Ján Evanjelista, sv. Bernard.                   
Sochy boli v minulosti súčasťou výzdoby priečelia baziliky. Na začiatku 20. st. boli nahradené 
inými sochami s rovnakým námetom. V r. 1863 - 1885 vznikol na Velehrade spolok                          
podporovateľov tohto pútnického miesta - tzv. Matica velehradská. Prostredníctvom svojich            
členov: zasvätených osôb i laikov, sa starala najmä o zabezpečenie  finančných prostriedkov na 
údržbu všetkých objektov a podieľala sa aj na zabezpečení duchovnej správy.                                   
Matica velehradská prevzala patronát nad celým pútnickým miestom. V činnosti pokračovala,               
aj keď pútnické miesto prevzali do správy jezuiti. Existenciu spolku znemožnila komunistická      
diktatúra. Matica velehradská však v r. 2006 úspešne obnovila svoje osvetové aktivity. Velehrad 
navštevujú mnohí pútnici celoročne. Úspešnou obnovenou pútnickou tradíciou sa stali                    
Hviezdicové pešie púte na Velehrad. Organizujú sa od r. 2001, ale nadväzujú na dávnejšiu             
tradíciu peších pútí. V predposledný augustový týždeň tak navštívia pútnické nádvorie a Baziliku 
Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda stovky pútnikov, ktorí prichádzajú na Velehrad 
z rôznych smerov Českej republiky. Púte sú viacdenné a každoročne majú nosnú tému, či motto. 
Jednotlivé prúdy sa stretávajú na Velehrade, kde sa všetci účastníci zúčastňujú na sv. omši. Pri nej 
sa koná zasvätenie národa Kristovi prostredníctvom Panny Márie, Matky jednoty. Bližšie                    
informácie sú na webstránke: www.poutnik-jan.cz. Velehrad je nielen národné, ale aj významné 
medzinárodné  pútnické miesto, na ktoré od r. 2013 smeruje pútnická cesta - Evropská kulturní 
stezka sv. Cyrila a Metoděje (www.cyril-methodius.cz). Peším pútnikom zo Slovenska odporúčame 
použiť praktického knižného sprievodcu: CyriloMetodská cesta pútnika.                                  

zdroje: www.velehrad.cz, www.velehradinfo.cz, www.ismuni.cz, www.poute.eu, www.stojanov.cz, 
www.farnostvelehrad.cz, www.velehrad-iop.cz, www.cs.wikipedia.org, wwwpoutnik-jan.cz, www. 
maticevelehradska.webnode.cz, www.kudyznudy.cz, www.noveslovo.sk, www.dusekarpat.cz, 
www.old.maticevelehradska.cz, www.krasnecesko.cz 
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