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svatý hostýn navštívil preziDent Miloš zeMan 

Prezidenta republiky vítala při 
vstupu do baziliky skladba Marche 
Solenelle od Felixe Mendelssona, 
kterou na varhany hrál Jan Kotas 
z Holešova. 
Moravský metropolita pak krátce 
seznámil prezidenta s historií na-
šeho poutního místa. Hlavu státu 
překvapilo, že Svatý Hostýn je 
nejnavštěvovanějším moravským 
poutním místem. Myslel si, že je 
jím Velehrad.
Ve svém krátkém projevu v bazilice 
pochválil členy Matice svatohos-
týnské za to, jak se o chrám starají. 
Vyjádřil překvapení nad tím, že 
Matice svatohostýnská má sedm 
tisíc členů. „Znám občanská sdru-
žení, která mají pouze tři členy, 
ale přesto pilně staví transparenty 
kolem dálnic a dělají spoustu další 
neužitečné práce,“ neodpustil si 
ironickou poznámku. 
V bazilice ho nejvíce zaujala chrámová ko-
pule. „Hezčí jsem ještě neviděl, a to jsem 
byl třeba i v chrámu svatého Petra ve Vati-
kánu,“ zdůraznil. Kromě oficiálních hostů 
přišlo pozdravit hlavu státu na Svatý Hostýn 
několik desítek dalších lidí. 
Prezident Miloš Zeman byl v pořadí čtvrtou 
hlavou našeho státu, která navštívila Svatý 

Hostýn. První byl císař František Josef I., 
který sem zavítal 1. září 1897 u příležitosti 
návštěvy Bystřice pod Hostýnem, kde se 
účastnil jako vrchní velitel manévrů ra-
kousko-uherské armády. Podle informací 
tehdejšího tisku očekávalo Františka Jose-
fa I. na Svatém Hostýně okolo 60 tisíc lidí. 
Všichni byli svátečně oblečeni, většinou 

Při své první návštěvě Zlínského kraje zavítal prezident České republiky Miloš Ze-
man ve čtvrtek 5. září 2013 v podvečer také na krátkou návštěvu Svatého Hostýna. 
Doprovázel ho hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Hlavu státu přivítali 
olomoucký arcibiskup Mons. jan Graubner a rektor baziliky P. jiří Šolc, kteří mu 
zároveň představili zástupce výboru Matice svatohostýnské, předsedu Mgr. Lubomíra 
Vývodu, místopředsedu Ing. josefa Dostála a Mgr. Marii Loučkovou. 
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v hanáckých nebo slovác-
kých krojích. 
Z dostupných materiálů 
nevyplývá, že by Svatý 
Hostýn po císaři Fran-
tišku Josefovi I. navštívil 
oficiálně některý z česko-
slovenských prezidentů. 
Přesto je známo, že v roce 
1953, krátce po svém 
zvolení prezidentem  
ČSR sem zavítal Antonín 
Zápotocký. Tato „státní 
návštěva“ u mnohých 
věřících vyvolala jakési 
malé nadšení, že bude 
alespoň trochu zmírněno pronásledování 
věřících, které zahájili noví komunističtí 
vládci po únoru 1948. Po tvrdém zákroku 
tajné policie v dubnu 1950 byly ze všech 
významných poutních míst vyhnáni řehol-
níci. Tak tomu bylo i na Hostýně (to už byl 
nový název poutního místa, přídomek Svatý 

byl zrušen), kde byly zřízeny tzv. dělnické 
přípravky, jejichž úkolem byla „příprava 
mladých kádrů na nový život v socialistické 
společnosti“. Není známo, proč nově zvo-
lený prezident Antonín Zápotocký s man-
želkou přijel vládním autem na moravské 
poutní místo. Několik málo pamětníků si 

vzpomíná, že paní Zápotoc-
ká se v kostele pomodlila, její 
muž si chrám prohlédl. Ředitel 
přípravky pak oba pozval mezi  
žáky. Beseda trvala krátce a ne-
padlo při ní slovo o právě vyko-
nané návštěvě… 
Před šesti lety, 15. března 2007, 
navštívil Svatý Hostýn tehdejší 
český prezident Václav Klaus 
s manželkou Livií. Za pěkné-
ho předjarního počasí ho zde 
očekávalo okolo dvou stovek 
lidí, z nichž třetinu tvořily děti 
z blízké chvalčovské školy. 

n josef Pala

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, prezident 
Miloš Zeman a arcibiskup Jan Graubner

Snímky Josef Pala


