
CESTA ČESKÝCH  PANOVNÍKŮ - Alej vzpomínek 
 

„Historie jsou brázdy v zemi vyorané,  

za obzor slunce zapadá, dělá tak dlouhý čas…“ 

 

 

Poutníku, zastav své kroky a věnuj chvíli svého času těm, bez kterých bychom dnes nebyli těmi, 

kterými jsme. Využij možnosti vrátit se téměř 1500 let zpátky v čase a poznej historii své země, 

historii země České a Moravské. Cesta o délce 650 metrů, která se před tebou rozkládá, je magické 

místo, díky kterému získáš možnost „setkat se“ s panovníky dávné historie naší země. Využij této 

možnosti a vychutnej si chvíle v jejich přítomnosti.  

Cesta českých panovníků bude tvořena 78 pískovcovými sochami v lehce nadživotní velikosti, které 

jsou autorským dílem akademického sochaře Václava Poliána, umístěnými na pískovcových 

piedestalech, které již nyní nesou jména panovníků a informaci o období, ve kterém vládli. I historie 

někde začíná a začátek je právě tam, kam naše vědomosti sahají. Vláda českých a moravských 

panovníků a vůbec počátek země České se datuje dle praotce Čecha, legendárního prapředka. Ten 

dle českých pověstí přivedl svůj lid do země, která po něm byla pojmenována Čechy. Ať je už Cesta 

českých panovníků tvořena mýtickými panovníky, u kterých si nemůžeme být jisti, zda skutečně 

byli či vznikli ve fantazii dávných kronikářů, nositelů dějin, nebo historicky doložitelnými 

panovníky, všichni jsou nedílnou součástí naší historie a je správné na ně takto pohlížet. 

Čas na tomto místě neplyne tak rychle, jak jsme zvyklí, plyne pomaleji. Je to proto, abys #měl 

dostatek času přemýšlet o věcech a souvislostech, které Ti v místech, kde čas běží „normálně“, 

nepřijdou ani na mysl. Není jiné místo v této zemi, kde můžeš získat takto unikátní možnost setkání 

se 78 panovníky několika historických rodů na jednom místě. Neváhej, projdi bránou a nahlédni do 

historie, seznam se s panovníky, kteří formovali tvou zemi, dávali jí tvář a udávali směr, a seznam 

se s jejich skutky, ať již byly jakékoliv. Na konci této cesty poznání můžeš hrdě prohlásit „POZNAL 

JSEM HISTORII SVÉ ZEMĚ“.  

 

O cestě českých panovníků  

První 4 sochy umístěny: 28.9.2018  

Zbývajících 74 piedestálů umístěno: 2019 

Celkový plánovaný počet soch: 78 pískovcových soch v nadživotní velikosti 

Autor soch: akademický sochař Václav Polián 

Historické období: od 6. století do roku 1918 („od“ praotce Čecha „po“ Karla I.) 

Předpokládaná doba dokončení: 2030 

 

 

ALEJ VZPOMÍNEK 

Tak jako naši předkové v dávné i nedávné minulosti sázeli stromy, sázíme je i my. Někdy tak činíme 

ryze pro svůj užitek a naopak jindy zase pro pouhou radost, pro budoucnost a další generace nebo 

jako věčnou vzpomínku na své blízké, které jsme nade vše milovali #a dnes zde již nemohou být 

s námi. A právě z tohoto, naposledy jmenovaného důvodu byla #v roce 2017 vysazena alej na jejímž 

začátku se právě nacházíte, kdy každý jeden strom byl zasazen těmi, kteří chtěli vyjádřit úctu svým 

předkům tím, že vlastnoručně vysazený strom pomyslně věnovali někomu, koho nosí a navěky 

budou, hluboko ve svém srdci. Díky této unikátnosti se nejedná o pouhou alej stromů beze jmen, 

bez příběhu, bez důvodu. Každý strom je tak ústy těch, kteří jej zasadili schopen vyprávět příběh o 

člověku, který prožil jakkoliv bohatý život plný zážitků, radosti, ale i smutku či utrpení. Takto 

vysázené stromy jsou součástí 161 rodin z nejbližšího okolí Bukovan a nesou příběh předků, který 

se bude #v těchto rodinách po staletí předávat z generace na generaci jako připomínka minulosti. 

Alej vzpomínek, jak byla pojmenována svými tvůrci, je odkazem pro budoucnost. V každé době je 

totiž důležité uvědomovat si, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. 

 



O aleji vzpomínek 

Vysazena v roce: 2017 

Tvořena: 161 stromy (především lípami a javory) 

Délka: 650 m 

Zajímavostí je, že každý strom v aleji je vysazen jako památka na některého z předků obyvatel 

Bukovan a obyvatel z nedalekého okolí, jejichž potomci projevili úctu tím, že strom pomohli 

vlastnoručně zasadit. 

 

ŽIJÍ MEZI NÁMI – AUTOŘI PROJEKTU 

Tak jako je pod každým dílem uskutečněným rukou člověka podepsán jeho autor, tak jako za 

každým úspěchem muže stojí jeho žena, tak jako vše v našem životě má svůj začátek, má ho i tento 

příběh. Příběh Josefa Kouřila, bukovanského rodáka, a jeho ženy Zdenky však vyčnívá nad řadu 

jiných. Ne snad, že by byl lepší nebo větší, ale zejména proto, že je košatý, plný síly a dobrých 

úmyslů. Jedná se o příběh zasahující do životů mnoha lidí. Příběh, který zůstane po mnoho 

desetiletí či snad i staletí němou připomínkou osobností, které žijí v naší blízkosti, v blízkosti našich 

dětí, budoucích generací a které měly touhu dělat radost druhým lidem. 

 

Nejen samotná Cesta českých panovníků a Alej vzpomínek, která má bezesporu přesah několika 

staletí, ale také na dohled čnící Bukovanský mlýn, kaple sv. Jana Pavla II. #v Bukovanech nebo 

Památník internačního tábora v nedalekých Svatobořicích jsou dílem bukovanského rodáka Josefa 

Kouřila a jeho manželky Zdenky. Manželé Kouřilovi jsou nejen autory myšlenky jmenovaných 

pamětihodností, ale také fyzickými autory realizace, kdy dokázali díky svému společnému přístupu 

k životním hodnotám zhmotnit své myšlenky, uskutečnit jejich faktickou realizaci a tu i díky svému 

nesobeckému přístupu a výnosům ze své celoživotní podnikatelské práce financovat ve prospěch 

široké veřejnosti. Díky tomuto ojedinělému přístupu autorů projektu, kteří nalezli smysl a vlastní 

uspokojení v realizaci těchto pamětihodností, můžete právě i vy a na tomto místě zažít něco 

ojedinělého.  

 

 

OBEC BUKOVANY 

První písemná zmínka o obci Bukovany pochází z roku 1201. Název obce Bukovany je spojován s 

několika verzemi pro její pojmenování. Jedna z nich uvádí, že název obce pochází z řeckého slova 

„Buccolicus“, což v překladu znamená pastýř. V okolí Bukovan se nacházela hojně pastviska, na 

kterých pastýři vykonávali pastvu dobytka. Jiná verze uvádí, že název Bukovany má spojitost s 

listnatým stromem buku, který měl hojné zastoupení v lesích #v nedaleké blízkosti obce.  

 

Mezi významné dominanty obce patří replika holandského větrného mlýna (vybudována #v roce 

2004). Replika mlýna je součástí volnočasového slováckého areálu Bukovanský mlýn, který patří 

na Kyjovsku mezi turisticky velmi vyhledávaná místa a to zejména pro svou unikátní atmosféru a 

výbornou gastronomii. Poděkování za to patří p. Romanu Šikutovi a jeho společnosti Region, spol. 

s r.o., který volnočasový areál po mnoho let provozuje. Další dominantou obce je kaple sv. Jana 

Pavla II., jejíž stavba byla zahájena v září 2012. Kaple byla vysvěcena 20. října 2013 arcibiskupem 

olomouckým a metropolitou moravským #Mons. Janem Graubnerem a zasvěcena papeži Janu Pavlu 

II., jehož svatořečení se netrpělivě očekávalo již v době dokončení stavby a nakonec k němu došlo 

27. dubna 2014. Zajímavostí je, že do oltáře v kapli byla zabudována (coby hlavní relikvie) kapka 

krve papeže Jana Pavla II., získaná při autotransfuzi po atentátu na jeho osobu v roce 1981. 
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