
Vyhlídka ve věži kostela 
Díky nově zrekonstruovanému schodišti do zvonového 
patra věže mohou návštěvníci obdivovat výhled do 
údolí Svitavy na celé město Blansko a jeho okolí. 
Vyhlídka nabízí nevšední pohled na blanenský 
zámek uprostřed městské zástavby nebo na 
nenápadnou věž dřevěného kostelíka. Výstup 
na věž je pohodlný jak pro děti, tak 
i zdatnější seniory. 
Prohlídka věže zahrnuje stručný 
pohled do historie kostela, výklad 
o věži a především o její chloubě 
– zvonu Poledník, který patří 
k vůbec nejstarším dochovaným 
zvonům na Moravě.

Prohlídky věže kostela
prázdninové (červenec – srpen) ÚT – SO 09 – 12 a 13 – 16 h
  NE 13 – 16 h
mimosezonní (duben – červen) SO 09 – 12 a 13 – 16 h
 (září – říjen)  NE 13 – 16 h –  pouze po předchozí 

telefonické domluvě

Vstupné 10 Kč /osoba
 20 Kč /rodinné vstupné (min. 3 osoby, z toho min. 1 dítě)

Kontakt
informace, mimořádné prohlídky –  602 780 034, 516 418 633,  608 405 990 

vezblansko@bk.cz

Prohlídky věže kostela a průvodcovskou službu zajišťují studenti oboru Cestovní 
ruch Střední školy gastronomické, s.r.o. Blansko ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností Blansko.
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Blansko na dlani!



Barokní stavba z let 1672–1691. První historicky 
doložená zpráva o kostele v Blansku je z roku 1136 
v Letopisech kanovníka Vyšehradského. Původně zde 
stál románský (později gotický) kostel, založený v 1. pol. 
12. století olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. 
V letech 1707–1708 byl kostel renovován, pořízena 
nová věž, oratorium a kůr. Obnoven a rozšířen v r. 
1889. Interiéru dominuje kamenný oltář a kříž, dílo J.V. 
Myslbeka, který kostelu dlouhodobě zapůjčila Národní 

galerie v Praze.  Za povšimnutí dále 
stojí křížová cesta z roku 1889, socha 

bolestné Panny Marie v předsíni kostela a dvoumanuálové 
varhany o 20 znějících rejstřících.

Prastarý zvon Poledník
Věž kostela skrývá tři zvony – Pannu Marii, sv. 

Martina a Poledník. Poledník patří k vůbec nej-
starším dochovaným zvonům na Moravě. Pochází  
pravděpodobně ze 13. století, má zvláštní homo-

lovitý tvar a po svém obvodu nápis psaný gotickou 
majuskulí „O rex gloriae, veni in pace“ (v překladu 

„Ó Králi slávy, přijď v míru!“).

Karolina Meineke
V těsné blízkosti kostela se nachází památník první 
ženy anglického krále Viléma IV. Karoliny Meineke 
a jejího zetě Karla Teubnera. Blanenskou etapu Karo-
linina života připomíná i rozárium vysázené ve tvaru 
iniciál jejího jména.

www.blansko.cz www.farnostblansko.cz

Kostel sv. Martina


