
Marie Skřítková: Hřbitov ve Střílkách – barokní perla Moravy

Obec Střílky se nachází ve Zlínském kraji v severozápadní části pohoří 
Chřibů. Jejich historie je velmi bohatá a zajímavá. Písemně se připomínají 
ve 13. století v r. 1258. Hrad Střílky byl založen Smilem ze Střílek 
kastelánem zeměpanského hradu Broumov. Byly majetkem českých králů 
a markrabat moravských. A později majiteli významných šlechtických 
rodů. Od r. 1542 je hrad pustý a ke zřícenině hradu vede naučná stezka. 
Střílky mají vzácnou kulturní památku z první poloviny 18. století – barokní 
hřbitov, který od r 2010 je národní kulturní památkou. Svou originální 
architekturou a sochařskou výzdobou z doby baroka vzbuzuje pozornost 
historiků a milovníků umění. Je vzácné umělecké dílo nejen v České 
republice, ale je zcela výjimečná zvláštností a uměleckou hodnotou 
evropského významu. 

Hřbitov byl zbudován v letech 1730 – 1743 tehdejším majitelem 
stříleckého a tovačovského panství Amandem Antonínem Petřvaldským. 
Při pobytu v cizině se seznámil s kulturou Itálie, Francie, Flander, 
Holandska a Rakouska. Stavebník Amand Antonín Petřvaldský vynaložil 
velké náklady na stavbu hřbitova. Jeho vzdělání, láska k uměleckému 
projevu a hodnotám, vybraný vkus a velkorysost je příznačná pro 
barokního šlechtice. Autorství projektu vyjímečné architektury stříleckého 
hřbitova je připisováno biskupskému projektantu Ignáci Josefu Cyranimu z 
Bolleshausu, který vystudoval Karlovu universitu v Praze. 

Autorem sochařské výzdoby je moravský sochař Gottfried Tritsch, který 
studoval v Itálii. Byl žákem a spolupracovníkem slavného rakouského 
sochaře Jiřího Rafaela Donnera. Jeho uměleckou tvorbu inspiroval 
Michelangelo. Socha Anděla – strážce hřbitova nese poselství: „Pomni 
člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.“ Reliéfová výzdoba vázy „Peklo“ 
je vytvořena podle Michelangelovy fresky. „Poslední soud“ v Sixtinské 
kapli ve Vatikánu. Při tvorbě smutečního Anděla před hřbitovní kaplí 
Gottfrieda Frittsche inspirovala socha Davida ve Florencii. 13. května 1730 
byl hřbitov slavnostně vysvěcen a dán k používání pohřbívání. Na 
stříleckém barokním hřbitově se pohřbívá 271 let. 

Kromě barokního hřbitova památkový fond Střílek tvoří farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie a zámek. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
byl postaven v letech 1764 – 1770 majiteli Střílek hrabat z rodu 
Kuenburgů. Boční oltář kostela zdobí obrazy jezuitského malíře Ignáce 
Baara představující Křest Bořivojův a Smrt sv. Floriána. Původní renesanční 
zámek byl majetkem významných šlechtických rodů a Dr. Zdeňka Černého 
do r. 1947, kdy byl zámek zestátněn. Nyní zámek patří soukromé 
společnosti – evropské centrum jógy. Ve vzdálenosti 7 km od Střílek je 
hrad Cimburk, zřícenina, která se udržuje a je přístupný k prohlídce. 



V krásných lesích na cestě k Buchlovicím je hrad Buchlov. Je označován 
jako jeden z našich vzácných hradů. V prostorách hradního areálu je kaple 
sv. Barbory, kde jsou pohřbeni majitelé hradu Petřvaldští a Berchtoldové. 
Buchlovice leží 9 km severozápadně od Uh. Hradiště v předhůří listnatých 
Chřibů. V Buchlovicích zhlédnete ranně barokní kostel sv. Martina, 
gotickou kapli sv. Alžběty a zámek s parkem. Barokní zámek v 
Buchlovicích vybudovaný Janem Dětřichem z Petřvaldu počátkem 18. 
století. Je vybudovaný oválný sál s reprezentačními a obytnými 
prostorami. V zámku můžete zhlédnout rozsáhlý soubor zámecké sbírky 
grafiky 16. a 17. století německé středoevropské a nizozemské, flámské a 
holandské. 

20 km od Střílek můžete navštívit poutní místo Velehrad, který Vám přiblíží 
život a dílo svatých Bratrů Konstantina – Cyrila a Metoděje. Život a dílo 
svatých Bratrů ze Soluně jsou nerozlučně spjaty s našimi zeměmi. 
Cyrilometodějská ikonografie velehradské baziliky jsou nástěnné malby, 
obrazy, reliéfy a sochy dokládají jak Cyril a Metoděj byli u nás přijímáni. 
Velehrad je místem, kde vzalo počátek křesťanství. 

Dále můžete navštívit město Kroměříž. V Kroměříži zhlédnout zámek 
zámek a Květnou zahradu - UNESCO Světové kulturní a přírodní dědictví. 
Dominantou Kroměříže je Arcibiskupský zámek a komplex historických 
zahrad Květná a Podzámecká. V únoru 1848 v Arcibiskupském zámku 
probíhal kroměřížský sněm habsburské monarchie. Kulturními památkami 
jsou kostely: svatého Mořice, svatého Jana Křtitele, Nanebevzetí Panny 
Marie. V muzeu Kroměřížska je památník výtvarného umění Maxe 
Švabinského – malíře. Nádherná krajina Chřibskýc vrchů Vám nejen dává 
příležitost k návštěvě kulturních památek, ale u nás prožijete radost z 
pohybu v krásných lesích. Poskytujeme prvotřídní veškeré služby pro 
ubytování a stravování. V samotných Střílkách jsou k dispozici penziony a 
v přírodním prostředí restaurace „Samota“. V bývalém pivovaru je zřízena 
pizzerie. Tyto služby též poskytnou Buchlovice a město Kroměříž. Přijeďte 
k nám, budete vřele a srdečně přivítáni.


