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Na hranici Moravského krasu se v 
obci Křtiny vypíná od poloviny 18. 
století monumentální stavba 
barokního chrámu Panny Marie. 
Vystavěl ho zde podle projektu 
významného barokního architekta 
Jana Santini Aichla bohatý klášterní 
řád zábrdovických premonstrátů, se 
kterými byly Křtiny spjaty již od 13. 
století.  Dvacátého sedmého července 
1784 dochází k nečekanému zrušení 
kláštera v Zábrdovicích a k zabavení 
jeho veškerého majetku. Podobný 
osud postihl o tři dny později i 
majetek klášterní rezidence ve 
Křtinách. Zaskočení premonstráti 
jsou nuceni opustit svůj domov na 
břehu Svitavy, a proto většina z nich 
odchází do Křtin. Zde dožívají v 
naději v možnost obnovení svého 
kláštera. Toho se však již nikdy 
nedočkali.  

Je ve vypuklém zmatku při rušení kláštera zabaveno opravdu všechno? Neukryli premonstráti 
část svého bohatství v podzemí křtinského chrámu? Nebo snad v tajných podzemních 
chodbách? Vždyť i dobové zprávy hovoří o nepořádku v soupisu majetku křtinského kostela. 
Takovéto a podobné otázky si kladli obyvatelé Křtin již od dob zrušení kláštera a jejich úvahy 
přežívají v lidových pověstech. Dosud se hovoří například o podzemní chodbě vedoucí do 
nedaleké obce Bukovinky. Jiná cesta prý vede ze Křtin na Habrovsko. Někteří místní obyvatelé 
tam údajně vídávali jeden ze vchodů opatřený železným schodištěm. Vykládá se, že si tudy 
kdysi zkracovali habrůvecké děti svoji cestu do křtinské školy. Podle pověstí tato chodba u 
železného schodiště nekončí, ale míří až na vzdálený Nový hrad u Olomučan. Jiná verze se však 
zmiňuje o jejím napojení na krasové jeskyně Křtinského údolí a pokračování do 
Zábrdovického kláštera.  

Kostel je zasvěcen Panně Marii, její socha je umístěna na hlavním chrámovém oltáři. Panna 
Marie Křtinská, jak praví pověst, byla nalezena za silné bouře v nedalekém lesíku. Okamžitě 
byla přenesena do tehdejšího kostela a tam umístěna na bočním oltáři. Na místě nálezu sochy 
pak lidé postavili památný sloup s mariánským obrázkem. Panna Maria jim to prý nikdy 
nezapomněla. Vyhověla proto i jejich prosbám v období po skončení třicetileté války. Tehdy 
začala v Brně řádit mor a věřící utíkali pro pomoc na posvátná místa. Mor ustal teprve po 
prosbách v Křtinském kostele a socha Panny Marie byla proto z vděčnosti přemístěna na hlavní 
oltář.  
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