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ÚVOD 

Konkrétním místem, kterým se budeme v této práci zabývat, je poutní místo zvané „Maria 

Loreto“1 u Starého Hrozňatova (Kinsberg) nedaleko Chebu (Eger).2 Toto mariánské poutní 

místo vzniklo v době barokní a funguje s velkou historickou přestávkou až do dnešní doby. 

Pohled, jímž se chceme dívat na toto místo a stavbu, která zde vznikla, bychom mohli 

vymezit jako existenciální. Vycházíme přitom z práce norského teoretika a historika 

architektury Christiana Norberga-Schulze, který se takovým přístupem k místu a architektuře 

zabýval.3 Pokusíme se zkoumat významy, obsažené v krajině, v místech a ve stavbách, které 

krajinu naplňují, a v cestách, které je spojují. Bude se vlastně jednat o filosofickou analýzu; 

historické a uměleckohistorické přístupy nás proto budou zajímat pouze jako součást širšího 

pohledu na architekturu a její místo v rámci lidského světa. 

Architektura je živoucí realitou, dávající a zajišťující člověku pevné místo v prostoru a 

čase. Krajina je rámec, ve kterém architektura i cesty fungují, krajina pro ně tvoří prostředí i 

pozadí.4  

V architektuře se pak ukazuje význam (smysl) existence člověka. Platilo to zejména o 

stavbách posvátných, naplněných duchovními významy.5 Takovýto význam byl v době 

vzniku hrozňatovské lorety ještě velmi jasný a zřetelný (což ukážeme později), ale postupem 

doby se její existenciální význam znejasnil, až vytratil (o čemž budeme také mluvit později).  

Symbolický význam hrozňatovské lorety vyplýval z kontextu barokní doby. Po rozšíření 

středověké legendy o zázračném přenesení domu Panny Marie ze Svaté země do italského 

Loreta se z tohoto místa stalo jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst celé Evropy, a to 

především v sedmnáctém a osmnáctém století. Loret vzniklo poměrně velké množství, 

všechny se odvozovaly od slavného poutního místa v Itálii – Loreta6, které zřetelně 

vyjadřovalo duchovní požadavky své doby v rámci celého římskokatolického světa a sloužilo 

tak za vzor pro další poutní místa. Tyto duchovní významy se přenášely mimo jiné 

opakováním, napodobováním uspořádání poutního místa. První loreta v Čechách vznikla 

pravděpodobně v Horšovském Týně roku 1584.7 

                                                 
1 Maria Loreto je ustálený název pro loretu u Starého Hrozňatova.  
2 Popis lorety je např. v: Schreiner, L.: Kunst in Eger (München, Wien, 1992); Bukovský, J.: Loretánské kaple 
v Čechách a na Moravě (Praha, 2000), tato kniha představuje základní současnou práci o loretách, která je 
dostupná v českém jazyce.  
3 Především: Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994), Meaning in western Architecture (London, 1980). 
4 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994). 
5 Norberg-Schulz, Ch.: Meaning in western Architecture (London, 1980), předmluva.  
6 Bukovský, J.: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě (Praha, 2000) str. 9 a dále. 
7 Bukovský, J.: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě (Praha, 2000) str. 24. 
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Poutní místo Maria Loreto u Chebu však prošlo ve své historii velkým zlomem, který 

téměř nepřežilo. Zásluhou velkého množství lidí se k životu vrátilo. Místo se však navrátilo 

k životu do naprosto jiných podmínek, než v jakých toto lokální poutní místo fungovalo 

od doby svého vzniku až do roku 1946, kdy byli odsunuti původní obyvatelé. Jeho 

existenciální význam pro člověka i společnost je dnes vnímán jinak než dříve. Jeho význam 

pro život současného člověka může být předmětem tázání, hledání. Je možné se ptát, v jakých 

podmínkách funguje loreta dnes, jaké významy v sobě shromažďuje, jaký je její dnešní smysl. 

 

 

1. ČLOVĚK 

Život člověka se neodehrává v abstraktním prostoru os x, y a z, ale na konkrétních 

místech ve světě. Filosofické myšlení v současnosti chápe svět nejčastěji jako „něco“, jehož 

smyslem je být místem k životu. Svět je to, co je mezi nebem a zemí. Proto, když se mluví 

člověku, mluví se o bytí ve světě (In-der-Welt-sein)8. O člověku se mluví jako o pobytu.9 

Svět, ve kterém člověk bydlí, pro něj vystupuje jako krajina. Pojem „krajina“ (landscape) 

vznikl až na konci sedmnáctého století v Nizozemí v souvislosti s činností člověka na zemi a 

pak i v souvislosti se zobrazením tohoto místa.10 Člověk v krajině bydlí, člověk bydlí na zemi 

a pod nebem, je zde usedlý (usazený). Krajina je hlavní označení pro přírodní místa. V rámci 

krajiny potom existují podřízená místa, místa v krajině.  

Člověk však není jen usedlý, je též poutník – homo viator. Aby však mohl být člověk 

usedlý, musí být poutníkem. Jen  na cestě si totiž člověk může uvědomit, kam patří. Lidský 

život se tedy odehrává na cestě, doslova i přeneseně. Z toho důvodu je pro člověka důležitá 

potřeba orientace. Aby se mohl ve svém prostředí pohybovat, musí se v něm orientovat.  

Barokní člověk svůj život prožíval také jako cestu. Takový přístup byl v souladu 

s chápáním dějin jako dějin spásy. Dějiny spásy mají směr, mají počátek a také konec a 

především mají svůj hluboký význam. Život je putování, za příklad lze uvést putování 

židovského národa za spásou pod Božím vedením. Význam cesty životem v baroku v 

kontextu dějin spásy tak vlastně znamenal cestu za spásou. V baroku proto roste význam 

svatých poutí, roste a obnovuje se také úcta k milostným obrazům a sochám.11 Ve všech 

těchto projevech se ukazuje typická barokní zbožnost, která odkazuje k dobovému trendu 

rekatolizace.12 Rekatolizace byla součástí širšího projevu doby obnovy víry po tridentském 

koncilu (1545 – 1563).13  

                                                 
8 Benyovszky, L.: Filosofická propedeutika  I., II. (Praha, 2001), § 64. Člověk jako „pobyt“ (Dasein) 
9 Benyovszky, L.: Filosofická propedeutika  I., II. (Praha, 2001), § 64. Člověk jako „pobyt“ (Dasein) 
10 Viz: http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape 
11 Royt, J.: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (Praha, 1999). 
12 Mikulec, J.: Pobělohorská rekatolizace v Českých zemích (Praha, 1992).  
13 Tridentský koncil byl 19. ekumenický koncil, zasedal v italském městě Trentu a řešil otázku protestantství a 
katolické reformace. Výsledkem bylo 16 dekretů, které se věnují mnoha problémům katolictví.  
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Skutečná (náboženská) pouť ale znamená opuštění existenčního zajištění v domově 

v doslovném smyslu slova – opuštění domu (obydlí), opuštění rodiny a zázemí a vydání se do 

„neznámých krajin“. Veškeré lidské prostředí musí obsahovat jasnou prostorovou strukturu a 

také jednotlivé, konkrétní objekty identifikace. V krajině je poutní místo konkretizované 

architekturou, která svým vzhledem, svou siluetou navazuje na morfologii krajiny, v níž se 

nalézá a vystupuje z ní kontrastně například viditelnými věžemi, průčelími, sochami či 

siluetou. Často bývá viditelná z velké dálky. Tvoří objekt identifikace. Poutní místa jsou 

propojena cestami s lidskými sídly, nestávají vlastně nikdy jen samy o sobě, ale jsou spojeny 

s dalšími místy v krajině, ve které vytvářejí jakousi síť. Takové propojení posvátných míst 

existuje nejen fakticky, tedy cestami, ale často též opticky, tedy pohledem. Také zmíněná síť 

existuje doslovně jako síť faktických cest, ale také jako pomyslná síť posvátných míst, 

„překrývajících“ krajinu. Všechna člověkem v krajině odhalená posvátná místa vytváří síť 

svátečního či posvátného ve všedním, profánním prostředí.14 Člověk podle prostorových 

potřeb svého života vytváří v krajině sídla různého typu a vztahů, které se projevují jejich 

spojením, tedy cestami mezi nimi. Křížení cest, důležitá,  výrazná, či jinak „silná“ místa 

(uzly) člověk označoval pomocí božích muk, křížů, soch a pod. Z podobných důvodů si 

člověk vytváří i obdobu křížové cesty v krajině. Ta představuje zvláštní svatou cestou, která je 

v krajině vymezená drobnými stavbami a v nich umístěnými obrazy, reliéfy či sochami, ve 

kterých se opakuje Kristových čtrnáct zastavení při cestě na Golgotu. Člověk na této cestě 

tedy následuje Krista (Imitatio Christi). Všechno shodně vypovídá o potřebě člověka 

orientovat se na cestě i v životě, vypovídá o potřebě dát životu další rozměr, duchovní náplň. 

Všechny tyto prvky nenechávají člověka zabloudit, pomáhají mu v orientaci. Vytvářejí 

prostředí jeho duchovního života. Takovými prvky mohou být velké kláštery, hospice a další 

zařízení, kde poutníci mohou nocovat, odpočívat a zároveň se připravovat na přibližující se cíl 

během dalekých cest, mohou to být malá boží muka v polích během „lokálních“ poutí. 

Taková „zastavení“ člověk potřebuje, když opustí svůj domov a vstupuje na cestu.  

Na zvoleném příkladu také chceme ukázat, že nejen živý člověk, nýbrž také člověkem 

v prostoru materiálně vymezené místo má svou specifickou bytnost, svého „ducha“, svůj 

význam, který vzniká a mění se v koloběhu dalších lidských generací. Každé místo, stejně tak 

jako každý člověk, má svůj charakter, který ovlivňuje způsob prožívání místa, ale i místo 

samo o sobě. Co určuje charakter místa? Nejsou to pouze vnější hmotné faktory, jako jsou 

rozloha, tvar, umístění, ale také další skutečnosti jako podnebí, přírodní podmínky a světlo, 

ale především také vztah člověka k prostoru, který ho obklopuje, a místům, která v něm 

                                                 
14 Sokol, J.: Člověk a náboženství (Praha, 2004). Viz. jeho výklad pojmů všední a sváteční. Též Otto, R.: 
Posvátno (podtitul: Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě) (Praha, 1998). 
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odhaluje a buduje. Kulturní krajinu15 přetvářel člověk k obrazu svému po dobu dlouhých 

generací.16 V případě Sudet17 (a tedy též Starého Hrozňatova) to byly generace německého 

obyvatelstva, které zde žilo kontinuálně od německé kolonizace vrcholného středověku18 až 

do nuceného odsunutí po druhé sv. válce. Němečtí kolonisté zde zakládali města a vesnice. 

Pokud potom člověk z takové krajiny odejde a na jeho místo přijde někdo, kdo k ní nemá 

vztah, změní se tím celý systém fungování kraje.19 Když pak na místo německých 

starousedlíků přišlo po druhé sv. válce české obyvatelstvo, z nichž mnozí nebyli ani 

zemědělci, zásadně se změnilo využívání krajiny a její charakter. Mnohá místa byla zničena 

záměrně, protože ležela na vnější státní hranici či v její bezprostřední blízkosti.20 Mnohá další 

místa se po odsunu původních obyvatel (Němců) k životu nevrátila, nebo se vrátila jen 

částečně. Kulturní krajina budovaná po staletí proto začala pustnout. Některá místa pohltila 

vegetace, jiná byla využívána nedostatečně. Vytratily se tak hodnoty a lidská práce, vložené 

v průběhu generací do krajiny a míst v ní, v důsledku čehož se ztratil i existenciální význam 

celé krajiny. Jedním z výrazných příkladů je právě Maria Loreto, které nemohlo být dále 

využíváno ke svému účelu, protože leželo blízko státní hranice.  

 

 

2. KRAJINA 

Krajina zahrnuje, jak již bylo řečeno, viditelnou část země, skládá se jak z prvků neživých, 

jako je  ráz krajiny, tak živých, jako je flora a fauna, ale také vlivů nehmotných, jako je světlo 

či podnebí a počasí, a též prvků lidských, jako je člověkem vytvořené umělé prostředí a odraz 

jeho činnosti v krajině.21  

Krajina jako všezahrnující prostředí vytváří rámec celému lidskému životu. Svět se ve své 

„přírodní podobě“ ukazuje především jako krajina. Christian Norberg-Schulz22 „třídí“ různé 

krajiny, aby mohl hovořit o jejich duchu. Krajina je pro něj nejširší úroveň prostředí člověka. 

                                                 
15 Kulturní krajina vzniká přetvořením původně přirozené krajiny činností člověka. Viz.: Velký slovník naučný 
(Praha, 1999), heslo Krajina.  
16 „Umělými součástmi prostředí jsou především „sídla“ různých měřítek, od domů a usedlostí po vesnice a 
města, dále pak „cesty“, které tato sídla spojují, a různé prvky, jež přírodu proměňují v „kulturní krajinu“.“ 
Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994), str. 10. 
17 Sudety, německy Sudetenland – politicko-geografický termín označující obvykle pohraniční oblasti Čech a 
Moravy obývané do roku 1945 převážně Němci. Sudety v tomto vymezení byly od třináctého století předmětem 
německé kolonizace; Němci se postupně stali většinovým etnikem. Po roce 1918 tvořily Sudety asi třetinu 
rozlohy Čech a Moravy se stejným podílem obyvatelstva. Viz. Velký slovník naučný (Praha, 1999). 
18 Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974). Žemlička, J.: Století posledních Přemyslovců (Praha, 1986). 
19 O tragických následcích odsunu německých starousedlíků a následném doosidlování příhraničí píše dnes 
mnoho autorů. Například autoři, sdružení do občanského hnutí Antikomplex (www.zmizelesudety.cz). Vydali 
mimo jiné knihy: Proměny sudetské krajiny (Praha, 2006) a Zmizelé Sudety/ Das verschwundene Sudetenland 
(Praha, 2006). 
20 Kovařík, D.: Proměny českého pohraničí v letech 1958 – 1960 (Demoliční akce v českém pohraničí se 
zřetelem k vývoji od roku 1945), (Brno, 2006). 
21 viz. opět: http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape A dále např. Šteis, R.: Nový urbanizmus (Bratislava, 1985), 
kapitola 8. 
22 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994), kapitola Přírodní místo. 
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Celkem mluví o čtyřech typech krajin23, krajině romantické, kosmické, klasické a 

komplexní. Krajina romantická se člení na malé prvky, drobné úseky, je plná kontrastů a 

proměn. Charakteristická je různost a změna. Jen málokdy vytváří taková krajina jednotný 

charakter a prostá, přehlédnutelná místa. V takovéto krajině můžeme cítit přírodní síly, člověk 

se zde musí krajině přizpůsobit a identifikovat se s ní. Výraznou roli v ní hrají roční období a 

také změny počasí. Příkladem romantické krajiny je severský les. Slunce se zde ukazuje málo 

a obloha je jen občas vidět jako jeden celek.  

Kosmická krajina je jakýmsi opakem, nalézáme ji především na jihu (Afrika, Blízký 

Východ). Zde se jedná o krajinu, kde se vše redukuje na několik málo omezených fenoménů. 

Vhodným příkladem je poušť. Nebeská klenba je obrovská, otevřená a dráha slunce je celá 

viditelná, jeho paprsky jsou navíc silné a bodavé, je potřeba se před nimi ukrývat.  

Klasická krajina, třetí typ, byla objevena v Řecku. Převládající není ani monotónnost, ani 

rozmanitost, ale jakýsi kompromis, vyvážená směs. Každý prvek jde dobře rozlišit, je jasně 

definovaný. Většinou zde není mikrostruktura, krajina má „lidské“ měřítko. Jednotlivé 

„krajiny“ nebo části mají charakter jakýchsi „světů“. Je důležité zdůraznit, že taková krajina 

se skládá jako by z hmatatelných „věcí“, které se pozorovateli ukazují ve světle. Taková 

krajina svádí k antropomorfizaci, člověk v ní nalézá sebe.  

Čtvrtý typ, krajina komplexní, představuje jakési syntetické spojení prvků předešlých 

typů. Krajina, klasická zvláště, do sebe pojímá umělá, člověkem vytvořená místa, přijímá je 

do „vnitřních míst“, která jako by byla pro lidské dílo připravena. A tím se vracíme k tématu: 

člověk, chápající svou krajinu, ji dotváří, vstupuje do ní, „buduje“ v ní (poutní) místa, a tak ji 

naplňuje svým významem, svým chápáním, svou potřebou. 

„Romantické, kosmické a klasické krajiny jsou archetypy přírodních míst. Protože se 

zrodily ze základních vztahů mezi zemí a nebem, jsou relevantními kategoriemi, které nám 

mohou pomoci „pochopit“ charakter každé konkrétní situace.“24 V praxi se samozřejmě skoro 

nikdy nejedná o čisté typy. Zavedení těchto kategorií je důležité pro teoretické pojímání 

krajiny, pro její uchopení. Člověk, chápající svou krajinu, ji dotváří, vstupuje do ní, buduje 

v ní a odhaluje místa, a tak ji naplňuje významem. 

 

KRAJINA CHEBSKA 

„Dnešní Chebsko připomíná mělkou, mírně zvlněnou pánev: na severu a 

západě ji uzavírají nevysoké zalesněné hřbety, kterými se projíždí do ašské 

kotliny a do Lub, na západě a jihu tmavé výběžky Smrčin, severní a 

východní obzor pak ohraničuje táhlý hřbet s daleko viditelným Chlumem sv. 

                                                 
23 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994), tamtéž. 
24 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994) str. 47. 
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Máří a temný masív Slavkovského lesa, navazující na vzdálený Dyleň. Jejím 

středem se vine pomalý a klikatý tok Ohře a Odravy, napájených sítí potoků, 

které měnily za jarních tání i podzimních dešťů svá údolí v močály.“ 25 

Šamánková, E.:  Cheb 

Krajinu, v níž leží Cheb, bychom mohli charakterizovat jako převážně romantickou 

krajinu, snad s některými prvky klasické krajiny, s lidským měřítkem, kde jednotlivé „úseky“ 

(větší údolí) tvoří vlastní světy, vlastní charaktery. Nechybí jí typická mikrostruktura 

romantické krajiny, za každou horou nacházíme jiný svět. Charakter klasické krajiny je 

zastoupen snad celkovým pohledem na Chebskou pánev jako celek. Ten však spatříme jen 

z několika míst, např. z vrcholku hory Dyleň, Zelené hory apod. To jsou místa na okraji pánve 

dostatečně vysoká, aby umožnila pohled na krajinu jako jeden celek. I tak lze ale takový 

pohled chápat jako „celkové měřítko“ místní romantické krajiny. Celkový charakter je totiž 

„rozbitý“, rozčleněný, dělí se na jednotlivé „úseky“ jako pole, louky, pastviny, lesy a další 

jemnou krajinnou strukturu. Vrchy, hory a údolí tvoří v krajině „plastická tělesa“, jež jasně a 

odděleně vystupují z pozadí, což Norberg-Schulz vidí jako jistý charakterizační prvek 

klasické krajiny – člověk stojí v krajině jako před vedutou. Je to krajina jasně přehlédnutelná 

a snadno uchopitelná jako celek, horizont, který tuto krajinu ohraničuje, je přesně vymezený 

okolními horami a v rámci pánve se relativně nemění. Každá část si uchovává v rámci 

krajinného celku svou vlastní identitu. Takové uspořádání krajiny umožňuje, podle Norberga-

Schulze, aby vznikl harmonický celek, poskytuje možnost dokonalé identifikace s místem.26 

Ta vychází z charakteru místa – prostředí.  

Chebská krajina je krajina kulturní, člověkem zpracovaná, obdělaná, tvoří ji převážně 

jednotlivá pole, louky, pastviny a také lesy. Celkový charakter a ráz takového prostředí 

vychází ze spolupráce lidí s krajinou. Lidská práce vložila do krajiny významy, a tak se z ní 

stal pro člověka domov – konkrétnímu prostředí se vtiskne identifikovatelná struktura, jež 

umožňuje a vede k vytvoření místa. 

V rámci krajiny se jako jakási „podsložka“ nachází město.27 Město můžeme nazvat  

lidským prostředím, ovlivňovaným a budovaným především člověkem samotným, i když v 

krajině a v závislosti na přírodních podmínkách. Město tvoří oblast veřejnou, oblast života 

polis. V době barokní jsou města ještě většinou opásána krunýřem hradeb. (Cheb samotný je 

výrazný příklad, z rozkazu samotného císaře se stal vojenskou pevností.28) Takové hradby 

oddělují město od krajiny „venku“. Doba, kdy se hradby strhnou, a město (obývané, 

„kolonizované“ prostředí) se přelije do krajiny, a tím se de facto zruší rozdíl mezi prostorem 

                                                 
25 Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974) str. 7. 
26 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994), kapitola Přírodní místa. 
27 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994) kapitola Člověkem vytvořené umělé místo. 
28 O chebské barokní pevnosti např. Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974). 
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města a prostorem krajiny, měla přijít teprve později.29 Přesto již ideálem baroka bylo 

„nekonečné“ rozšíření, např. pomocí os, průhledů, bulvárů, alejí či jiných urbanistických 

prostředků.30 Město přestávalo být uzavřené, pomalu se začínalo otevírat. Na jedné straně 

byla města jako jasně vymezená místa uvnitř hradeb (a to nejen doslovně, ale také 

symbolicky) a na druhé straně „volná“ krajina. Na odhalování poutních míst a vytváření 

svatých cest se v době baroka podílela převážně iniciativa městského člověka. Poutník byl 

člověk, který opouštěl město a vstupoval do krajiny, přibližoval se v ní ke vzdáleným svatým 

místům a rituálně opakoval cestu k nim.  

Přibližně ve středu jasně ohraničené Chebské pánve se rozprostírá město Cheb (Eger).31 

První zmínka o Chebu pochází z roku 1061 v listině císaře Jindřicha IV.32 Již v té době bylo 

toto místo a jeho okolí poměrně hustě osídleno smíšeným obyvatelstvem.33 Původní Slované 

byli brzy asimilováni německými kolonisty. V první polovině 11.století se stal Cheb součástí 

německé říše. Roku 1146 potom rodovou državou dynastie Štaufů.34 Na místě staršího 

slovanského hradiště na řece Ohři z přelomu 9. a 10. století potom vznikl v průběhu 12. století 

kamenný hrad rodu Vohburgů. Po roce 1167 se změnil v císařskou falc35 Štaufů. Ze staré 

hradební aglomerace se stalo město, poprvé bylo takto zmíněno roku 1203.36 Roku 1322 se 

stal Cheb trvalou zástavou České koruny. Ve vztahu k Čechám měl Cheb zvláštní právní 

postavení. Postupně vznikl chebský městský stát.37 Svůj největší územní rozsah mělo 

Chebsko na počátku své existence. Časem se území pouze zmenšovalo. Samotné město Cheb 

se soustředilo na vybudování své moci právě v centrální  oblasti Chebska – v Chebské pánvi. 

Tuto oblast město mocensky naprosto ovládlo. Další osudy Chebska potom určovalo do velké 

míry samotné město Cheb. Jeho politika se soustředila na udržování rovnováhy mezi českým 

králem a císařem německým. Přes některé pokusy o navrácení Chebu a Chebska k Říši 

                                                 
29 Halík, P.: Počátky a proměny současné urbanistické scény (in: Architektura a město; Praha, 1996). 
30 Norberg-Schulz, Ch.: Meaning in western Architecture (London, 1980), kapitola Barokní architektura. 
31 Základní práce o dějinách Chebska: Gradl, H.: Geschichte des Egerlandes (bis 1437). (Prag, 1893); Siegl, K.: 
Eger im Wandel der Zeiten (Eger, 1931); Sturm, H.: Eger. Geschichte einer Reichsstadt 1 – 2. (Augsburg, 1951 
– 1952). Česky: Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974). Citováno dle: Kubů, F.: Chebský městský stát (Počátky a 
vrcholné období do počátku 16. století) (České Budějovice, 2006). 
32 V listině římského krále Jindřicha IV. z 13. února 1061 pro ministeriála Otnanta je darované zalesněné území 
ohraničeno mimo jiné cestou, která vede z Chebu (de Egire). Originál listiny je uložen v Bayerisches 
Hauptsataatsarchiv München. Gradl, H.: Geschichte des Egerlandes a Siegl, K.: Eger und das Egerland (Eger, 
1931). Zde dle Kubů, F.: Chebský městský stát (Počátky a vrcholné období do počátku 16. století) (České 
Budějovice, 2006). 
33 Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974). 
34 Kubů, F.: Ministerialita a Chebsko v období staufské vlády, ČsČH 29, 1981, s.389-416. 
35 Falc – opevněné a hospodářsky soběstačné dočasné sídlo franských (Ingelheim, Forchheim, Cáchy, Nijmegen) 
a německých štaufských (Goslar, Gelnhausen, Cheb) panovníků v raném středověku (9. - 12. stol.), zejména v 
předrománském období. Panovník s družinou neměl v raném středověku stálé sídlo a cestoval od jedné falce ke 
druhé. Falc plnila několik funkcí: 1. ubytování a obsluhy dvora; 2. správního střediska oblasti; 3. soudního místa 
pro jurisdikci, spadající přímo pod panovníka; 4. místa pro říšská shromáždění, synody apod. Architektonicky 
byla falc předchůdcem hradu, nereprezentuje však žádný vyhraněný stavební typ. Viz Encyklopedie světové 
architektury (Praha, 2000). 
36 Jako město je Cheb poprvé uváděn v roce 1203 v listině krále Filipa Švábského z 21. února. Šamánková, E.: 
Cheb (Praha, 1974), 
37 Kubů, F.: Chebský městský stát (Počátky a vrcholné období do počátku 16. století) (České Budějovice, 2006). 
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vstoupilo město roku 1526 jako zástavní država České koruny do habsburského soustátí.38  

V tuto dobu byl Cheb ještě převážně katolické město, i když již v této době nalézáme v kraji 

několik protestantů. Město mělo také za hranicí protestantské sousedy (saský Cvikov). 

Protestantská víra se ve městě rychle šířila, a to především po odchodu německých rytířů 

z chebské komendy, kteří spravovali hlavní chebskou farnost u městského kostela sv. 

Mikuláše. Během několika let se protestantské vyznání stalo na Chebsku dominantním. 

Protestanty se stali i představitelé chebské městské rady.39 Chebští také nesměle podporovali 

české stavy a krále Fridricha Falckého. Po bitvě na Bílé hoře se však Cheb přihlásil jasně na 

stranu císaře Ferdinanda. Po zaplacení pokuty mu zůstala zachována všechna práva a majetek. 

Od roku 1624 se v Čechách začala provádět rekatolizace, která svou pozornost tentokrát 

zaměřila i na město Cheb. Na inspekci přijel dokonce zpovědník císaře, jezuita páter 

Lamormain. Pod dojmem jeho líčení se císař rozhodl k zásahu v neprospěch místních 

protestantů. Nařídil městské radě, aby prodala dřívější komendu německých rytířů řádu 

maltézských rytířů. Dále vstoupilo v platnost nařízení, že měšťané i šlechta musí přijmout 

katolickou víru nebo odejít ze země. Chebští se však nepodrobili. Proto poslal císař do města 

komisi, jejímž úkolem bylo provést daná nařízení a zajistit předání komendy, gymnázia, 

farního kostela sv. Mikuláše a uzavření všech ostatních kostelů ve městě i na venkově.40 Pro 

obnovení a posílení katolické víry byli do Chebu posláni jezuité. Jejich působení potom 

znamenalo navrácení města Chebu i jeho okolí ke katolické víře. Jejich pozornost se kromě 

samotného města obrátila i do okolní krajiny, kde nalezli místo pro nejdůležitější výtvor 

svého působení v kraji, statek Hrozňatov.  

 

Hrozňatov 

Jižně od Chebu leží v údolí Mohelského potoka ves Starý Hrozňatov (Kinsberg). 

Východně od vsi na vrchu vysokém 511 metrů bylo v době barokní založeno loretánské  

poutní místo Maria Loreto.41 Kopec to není vzhledem ke svému okolí nijak vysoký, přesto je 

až překvapivě viditelný z velké dálky. Hrozňatovská loreta se v krajinném panoramatu 

uplatňuje z mnoha pohledů a působí mohutným dojmem. Architektura lorety v krajině silně 

působí, nachází se totiž „na zemi a pod nebem“. Stavba lorety je  zasazena (skutečně obrazně 

„sedí“ na zemi) „do“ vrcholu kopce a míří k nebi. Lidské dílo navazuje na přírodní útvar a 

rozvíjí ho. Nebe zde při dobrém počasí tvoří velkou klenbu od jednoho vzdáleného obzoru až 

                                                 
38 Kubů, F.: Chebský městský stát (Počátky a vrcholné období do počátku 16. století) (České Budějovice, 2006); 
Kubů, F.: Renesanční Cheb v 11 obrazech, in: MZK 25, 1989; postavení Chebska v rámci soustátí Koruny české 
na počátku 16. století viz. Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471 – 1526) I:. Hospodářská základna 
a královská moc (Praha, 1992). 
39 Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974). 
40 Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974). 
41 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003). 
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k druhému. Šťastně zvolené místo umožňuje zažít tento pocit „ochrany (klenby) nebes“ ze 

širokého okolí. 

Z návrší, kde byla zbudována loreta, se otevírá krásný pohled k dalšímu poutnímu místu 

Chebska, Kappel u Waldsassenu, které je zasvěceno Boží trojici. Výhled se kdysi naskýtal 

také k poutnímu místu, zasvěcenému kultu sv. Anny v obci Horní Pelhřimov 

(Oberpilmersreuth), které leží nedaleko od Chebu.42 Maria Loreto bylo jezuity programově 

zařazeno do staršího systému poutních míst. V době vzniku hrozňatovské lorety byla všechna 

tato poutní místa „na dohled“, dnes není tato optická provázanost zřejmá. Poutníci z Chebska 

navštěvovali postupně všechna tato místa, která. tvoří výrazné prvky na vnější hranici 

Chebska. 

Ze vsi Svatá Anna nezůstalo do dnešních dní nic. Místo, kde kdysi stávala vesnice, 

připomíná jen kříž mezi stromy. Vidět toto místo ale přesto dodnes jistým způsobem je, 

protože má jedinečnou polohu na svahu jednoho z nejvýraznějších vrcholů v okolí, kde je 

stále patrný zalesněný ostrůvek, vyznačující původní ves s poutním kostelem.  

Dalším významným a důležitým poutním místem Chebska byl a stále zůstává Chlum sv. 

Máří nedaleko Kynšperku nad Ohří.43 Toto místo, stejně jako Kappel u Waldssasenu, leží de 

fakto za hranicí Chebské pánve. Svým významem však celou Chebskou pánev zahrnuje. I 

Chlum patří mezi místa, která se zapojují do sítě duchovních míst, naplňující kraj významem. 

Stejně tak jako velká část poutních míst, vzniklých v době baroka, či v té době 

přestavovaných, se toto poutní místo uplatňuje velmi silně v krajině. Jeho viditelnost ze 

samotné Chebské kotliny je poněkud omezená právě proto, že leží, viděno od Chebu, až „za 

vrcholem“ kopce. Z kopce, na kterém Chlum svaté Máří stojí, je vidět město Cheb a celá 

okolní krajina. Dnes není možné prokázat, zda byl v době baroka Chlum opravdu přímo 

viditelný od hrozňatovské lorety. Dnes je z místa samotné hrozňatovské lorety možné 

zahlédnout alespoň zalesněný kopec, na kterém Chlum stojí. Pozice tohoto kopce, a tím i 

poutního místa, je ještě zdůrazněna další dominantou krajiny – kostelem v obci Dřenice, který 

stojí v ose mezi loretou a Chlumem. 

Hory, obklopující a ohraničující Chebskou pánev, vytvářejí ostrý a jasně „vykreslený“ 

horizont. Jeho zajímavostí je skutečnost, že ať se člověk pohybuje uvnitř pánve kamkoliv, 

horizont zůstává do velké míry nezměněn. Dominanty, které prostor ohraničují, především 

hory Dyleň, Zelená hora, okraj Českého lesa a Krušných hor, se nemění, zůstávají na svých 

místech, jen se nepatrně změní poměr jejich velikosti. Téměř odkudkoliv v rámci Chebské 

pánve je proto možné zažít přináležitost ke stejnému místu. Slovo kraj je zde možné zažít 

doslova jako místo, mající okraj. To potvrzuje i dějinná snaha města Chebu o vytvoření 

                                                 
42 Zničené kostely (Průvodce historií západních Čech č. 14) (Domažlice, 2004) s. 31. 
43 Vlček, P., Sommer, P., Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů (Praha, 1998) str. 250. 
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souvislého územního celku, vymezeného právě Chebskou kotlinou.44 V rámci této kotliny se 

stal Cheb naprosto dominantní. Takový horizont umožňuje výraznou identifikaci 

v existenciálním smyslu slova. Důležitost této přírodní skutečnosti dokládá i fakt, že asi ve 

většině knih o Chebu a Chebsku začíná text právě zmínkou o jedinečnosti geografické polohy 

města, navíc umocněné tím, že se nachází na pomezí Českého království a Německa. I z této 

uzavřené polohy „na území nikoho“ město Cheb a jeho území dlouho těžilo.45 Z této polohy 

se také odvozuje jeho specifický historický vývoj.  

Zařazení lorety do krajinného celku Chebska ukazuje smysl jezuitů pro tvorbu „obrazu“, 

ve kterém se propojuje lidské a přírodní. Jezuitské pojetí Starého Hrozňatova mělo 

znázorňovat biblickou krajinu. Procesí tak začalo na „Olivetské hoře“ v Klein Schöba (Malá 

Všeboř, vesnice, která dnes již neexistuje). Zde stála trojdílná kaple s prvními třemi 

zastaveními se scénami z „hory Olivetské“. Pašijová cesta vedla dále biblickou krajinou. 

Z Mohelského potoka se stala „řeka Cedron“, přes kterou byl veden Ježíš (6. zastavení), 

následovala kaple sv. Anny, potom dvě zastavení „Ježíš ve vězení“. Trochu stranou stála větší 

osmiboká kaple se stanovou střechou a zvoničkou, která vlastně nepatřila ke křížové cestě a 

uvnitř obsahovala „věrnou“ podobou scény „Poslední večeře“. Tato kaple byla nazývána 

„Kircherl“. Přímo nahoru se dále pokračovalo „k Herodovi“ (10. zastavení) a dále k „šesti 

zastavením“ v šestiboké kapli se zobrazením šesti pašijových scén: žaloba, bičování, mdloby, 

korunování trnovou korunou, Ecce homo a odsouzení k smrti. 17. zastavení („brána 

Jeruzaléma“) byla vlastním začátkem cesty na Golgotu. Zde Ježíš přijal na svá ramena kříž. 

Poutní cesta je zde strmá a obtížná. Ježíš pod svým křížem třikrát padl, Šimon Cyrenský mu 

ho proto pomohl nést, Veronika mu podala svou roušku. Na kopci stojí Křížová kaple, 

šestiúhelníková kaple se stanovou střechou a zobrazením ukřižování. Poslední, 29. zastavení, 

se jmenovalo „Ježíšův hrob“.46  Krajina tak byla naplněna duchovními významy, které do ní 

vkládala základní koncepce křížové cesty obecně a její jednotlivá konkrétní zastavení.  

„Duchovní krajina barokní doby není organizovaná v žádný spojený geometrický systém, 

ale spíše sestává z prostředí, naplněného posvátnými prvky. Obzvláště důležité jsou velké 

kláštery osmnáctého století ve střední Evropě, které byly obvykle umístněny na vyvýšeném a 

dominantním místě.“47 Nejznámějšími příklady jsou kláštery Melk, Göttweig, v Čechách 

např. Chotěšov, Kladruby či  Broumov. Do stejné kategorie „posvátných prvků v krajině“ ze 

stejných důvodů patří, jak již bylo řečeno, i poutní místa. Mezi nejznámější, a z barokního 

                                                 
44 Kubů, F.: Chebský městský stát (Počátky a vrcholné období do počátku 16. století) (České Budějovice, 2006). 
Původní rozsah Chebska, v době, kdy tvořil štaufskou doménu, byl více než dvojnásobný. Bylo to také období 
jeho největší slávy, ale postupem času jeho sousedé odtrhávali jednotlivá okrajová území. Po vzniku 
samostatného městského státu se Chebští soustředili na úplné mocenské, ale také pozemkové ovládnutí právě 
Chebské pánve jakožto jádra chebského státu, který ale nicméně až do samého závěru své samostatné existence 
toto území přesahoval (oblast kolem města Marktredwitz a další části). Viz kapitola II. a III. jmenované knihy. 
45 Kubů, F.: Chebský městský stát (České Budějovice, 2006), ale také Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974).  
46 Schreiner, L. (ed): Kunst in Eger (München, 1992). 
47 Norberg-Schulz, Ch.: Meaning in western Architecture (London, 1980) str. 150 
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hlediska „nejpovedenější“, patří Svatý Kopeček u Olomouce či Svatá Hora u Příbrami. Za 

takové zdařilé umístění poutního místa můžeme považovat i hrozňatovskou loretu. Ve vztahu 

k takovýmto ohniskům v krajině se lidská existence stává významuplnou. 

 

 

3. MÍSTO 

V krajině člověk nalézá konkrétní místa. Místa umožňují a zároveň ovlivňují lidský život. 

Místem se má na mysli něco mnohem širšího, než jen „území“ vymezené geometrickými 

osami. Místem je město, ulice, dům i postel.48 Místo je totalita (celek), která má jasně určený 

charakter, daný konkrétními věcmi. Tyto věci společně určují „charakter prostředí“ a tento 

charakter je podstatou místa. Jednou z možností, jak přistupovat k místu, je rozlišovat místa 

profánní a místa posvátná. V této práci chceme popsat a v existenciálním smyslu interpretovat 

význam posvátného - poutního místa u Starého Hrozňatova v krajině v okolí Chebu, a to až 

do současnosti, kdy se jeho význam změnil. Na posvátných místech se člověk setkává 

s božstvím. Dovolují mu prožívat jeho existenci jako mající význam, smysl. A také uvažovat 

o jejím smyslu v minulosti a významu její ztráty v současnosti. Po celém světě existují místa, 

která jsou považována za posvátná. Jsou to místa přírodní (např. hory, skály, prameny, háje) a 

nebo místa, kde stojí nějaké chrámy či obecně lidské výtvory (např. megality). Volba místa 

pro vznik takové stavby nebyla náhodná a závisela na určitých kvalitách místa. Taková místa 

člověk nevytvářel, spíše je objevoval (odhaloval). Také orientace staveb na takových místech 

závisela na přírodních aspektech, jako jsou reliéf či pohledová dispozice, nebo byla 

orientována určitým směrem.49 Nemalá část evropských sakrálních staveb byla postavena na 

místech starších (předkřesťanských) posvátných stanovišť. Svým duchovním charakterem se 

taková místa vydělují od okolního světa.50 Posvátná místa jsou od profánního světa okolo 

jasně oddělena uznávanými hranicemi, oba typy míst fungují za jiných podmínek. K takovým 

posvátným místům potom člověk putuje, vyhledává je, opouští svůj všední život a vstupuje do 

posvátného místa. Poté se z nich opět vrací ke svému všednímu životu. Takové cesty a 

návraty zakládají rituální opakování, které v zásadě každý rituál předpokládá.51  

Opouštění profánních míst a putování na místa posvátná tedy též představuje posvátný 

rituál, který se jasně vymezuje vůči všednímu, profánnímu životu člověka. Rappaport definuje 

rituály, posvátné jednání a obřady jako „výkon více méně neměnných posloupností 

formálních aktů a výroků, které si jejich účastníci neustanovili zcela sami“, a považuje takové 

                                                 
48 S takovým pojetím místa se lze setkat prakticky v celém díle Norberga-Schulze, který přejímá toto pojetí od 
Heideggera (Bauen, Wohnen, Denken).  
49 Mešity například bývají orientovány směrem k Mekce, křesťanské chrámy zase směrem na východ. 
50 Royt, J.: Proč stojí poutní místa tam, kde stojí? In: O posvátnu (Praha, 1993). 
51 Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu (Praha, 1993). 
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jednání za „společensky zakládající akt lidství“.52 Rituály se vyjadřují pomocí různých 

přirozených lidských výrazových prostředků, jako jsou na straně jedné mimika, gesta a řeč, a 

na straně druhé tělesný pohyb. Právě tělesný pohyb v podobě chůze patří k základům poutě. 

Koordinovaná chůze ve skupinách od zastavení53 k zastavení během pouti zakládá samotný 

poutní rituál. Takový rytmus chůze navazuje na fyziologické tělesné rytmy (srdeční tep, 

dýchání a jiné) a ovlivňuje celkové naladění skupiny poutníků a vytváří tím silný pocit 

„společenství“.  

Například poutníci, jdoucí z Chebu a okolních vsí k hrozňatovské loretě, se společně 

zastavovali u jednotlivých zastavení křížové cesty, kde vykonávali jednotlivé modlitby a 

rozjímání podle jednotlivých úseků Kristovy cesty na Golgotu. V rytmu společné chůze a 

modliteb cestou na loretu uskutečňovali rituál poutní cesty. Takovýto rituál se uzavíral 

návratem do všedního života. Tato blízkost umožňovala časté opakování náboženské poutě.  

 

 

4. BYDLENÍ – EXISTENCIÁLNÍ POJEM 

Místo tak, jak je chápané v předchozí kapitole, umožňuje bydlení. Bydlením se zde myslí 

způsob, jakým je člověk (pobyt – pojem používaný pro způsob bytí člověka) na zemi. 

Základní myšlenkou díla Norberga-Schulze je představa, že hlavním smyslem architektury 

není vytvářet úkryt pro člověka či stavby pro různé jiné účely společnosti. Hlavním smyslem 

architektury je poskytovat podporu, oporu lidské existenci, tedy umožňovat člověku bydlet.54 

Bydlet neznamená mít obydlí, bydlet, to je způsob, jakým je člověk na světě, není to činnost, 

kterou by člověk vykonával („nyní provozuji činnost bydlení“), a neprovozuje se pouze 

v bytě, či domě, ale kdekoliv, například v kostele, továrně či pod širým nebem, například na 

poutní cestě, prostě v životě jako celku. Téma poutních míst a cest nám takovou myšlenku 

může přiblížit velmi dobře, protože na poutích člověk pociťuje obzvláště silně své prostředí 

jako významuplné. Ví, co a proč opustil – existenční zajištění, dům, domov – a touží se tam 

vrátit. Materiální cíl, ke kterému se člověk na pouti vztahuje, ono poutní místo, symbolizuje 

duchovní, náboženský smysl života, zařazuje člověka v křesťanském kontextu do celého 

stvoření. Poutní místo takto funguje především pro věřícího člověka. Ale fenomén poutí je 

zajímavý i z obecného kulturního hlediska. Jeho sledování může objasnit, co všechno 

skutečně člověk potřebuje k tomu, aby bydlel. Bydlení představuje způsob, jak člověk je - 

způsob bytí, nikoliv stav „nocování“ či „obývání nějakého prostoru“, jedná se o obecné 

                                                 
52 Sokol, J.: Člověk a náboženství (Praha, 2004) 
53 Lemaitrová, N., Quinsonová, M., Sotová, V.: Slovník křesťanské kultury (Praha, 2002). Obřad křížové cesty je 
úzce spojen s poutěmi, rozvinul se hlavně v 18.století. Jedná se vlastně o pobožnost na upomínku Ježíšovy cesty 
z Pilátova paláce na Kalvárii. Tuto pobožnost šířili františkáni ve 14. a 15. století kvůli věřícím, kteří se nemohli 
vypravit do Svaté země. 
54 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci. (Praha, 1994), Meaning in western Architecture (London, 1980). A další 
autorovy knihy. 
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pobývání člověka ve světě. Norberg-Schulz tvrdí, že „Člověk bydlí, pokud se může orientovat 

ve svém prostředí a identifikovat se s ním, či krátce řečeno, jestliže zakouší své prostředí jako 

významuplné. Bydlení proto znamená něco víc než pouhý úkryt. Zahrnuje i to, že prostory, v 

nichž se život odehrává, jsou místy v pravém slova smyslu. Místo je prostor, který má jasně 

určený charakter.“55 Úkolem architektury je proto vytvářet významuplná místa, s jasným 

charakterem.56 Jedním z nejlepších příkladů míst, které má silný a jasně daný význam, jsou 

právě poutní místa. Zasazením poutní stavby do krajiny se budeme zabývat ještě později. 

Nyní je důležité zdůraznit, že stavba poutního místa tvoří střed významového prostoru, 

kterým prochází člověk, jenž se přibližuje k místu jako centru. Život člověka se neodehrává 

v abstraktním prostoru určeném matematicky. Prostor je určován lidsky prožíváním 

jednotlivých míst, kde se člověk v životě nachází. Je proto nutné nějakým způsobem o 

konkrétním charakteru prostředí mluvit, zachytit kvalitu prostředí, se kterým se člověk 

identifikuje a které mu poskytuje podporu. To vše umožní pojem „existenciální prostor“, jež 

obsahuje základní vztahy mezi člověkem a jeho prostředím. Stavění potom zkonkrétňuje 

takový existenciální prostor a při tvorbě architektury (a urbanismu) je třeba na toto brát zřetel. 

Poutní místo se tvoří mnohem spíše tak, že se objevuje, než tak, že se vy-buduje. Výběr místa 

není náhodný a již vůbec ne libovolný. Takové místo se musí objevit na základě jeho 

charakteru a dispozice. Architektura – zkonkrétňující existenciální prostor, a tedy dávající 

oporu lidské existenci – umožňuje člověku bydlet. Bydlení a poskytování existenciální opory 

jsou podle Norberga-Schulze zástupné pojmy. Bydlet znamená chápat své prostředí jako 

významuplné. Prostory musí být pravá místa, tedy mít jasně určený charakter.  

Své pojetí bydlení přejímá Norberg-Schulz od Heideggera. Proto se v této chvíli musíme 

podívat přímo k Heideggerovi, a to do známého textu „Básnicky bydlí člověk“57, ve kterém se 

zabývá existenciálním bydlením. Dle M. Heideggera každý člověk a vždy bydlí básnicky. 

Tato teze představuje jakési symbolické vyjádření o bydlení. Heidegger ve své úvaze vychází 

z jedné Hölderlinovy básně, která pojednává o bydlení vůbec a jeho podstatě, jež Heidegger 

dává do protikladu k dnešními bydlení. Naše dnešní bydlení je štváno prací, shonem, spěchem 

za úspěchem, je ovládáno zábavním průmyslem, rekreační mašinérií. A toto znamená, že dnes 

člověk nebydlí. Autor tím však hlavně říká, že bydlet neznamená mít obydlí.58 Přitom 

Heidegger opouští obvyklou představu o bydlení. Bydlení je v ní jen jeden ze způsobů 

chování člověka: takto chápané bydlení znamená ale pouhé mít přístřeší: bydlet – mít přístřeší 

(„střechu nad hlavou“). Bydlení je pro Heideggera (a pro Hölderlina59) základní rys lidského 

                                                 
55 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994). Předmluva. 
56 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994). Doslov (Petr Kratochvíl). 
57 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk In: Básnicky bydlí člověk (Praha, 2006), str.83. 
58 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk In: Básnicky bydlí člověk (Praha, 2006), str.85. 
59 Johann Christian Friedrich Hölderlin (20. března 1770 Lauffen am Neckar – 6. června 1843 Tübingen) byl 
významný německý lyrik. Ve své tvorbě spojil prvky klasicismu a romantismu. Jeho básnické dílo sloužilo 
Heideggerovi jako inspirační zdroj pro jeho filozofické uvažování. 
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pobytu („člověka“). Pobyt bydlí. Básnění nese bydlení, bydlení spočívá na básnění. Teprve 

básnění nechává bydlení být bydlením (básnění ho umožňuje). Obydlí získáváme budováním 

– básnění je budováním, protože ono nás nechává bydlet přesněji, tedy bydlet ve vlastním 

smyslu. Obojí musíme myslet v jejich bytnosti. Existenci člověka je proto třeba myslet 

z bydlení.  

O bytnosti čehokoliv se člověk dozvídá z nápovědi řeči.60 Jen ale pokud poslouchá, 

vládne řeč člověku, ne obráceně. Řeč je to, kdo v pravém smyslu mluví. Člověk mluví, jen 

pokud poslouchá nápovědi řeči, když řeči odpovídá (odpovídá na volání, jmenování řeči). Řeč 

nám přibližuje bytnost věcí. Odpovídání je  vyslovování slova, které mluví v živlu básnění. 

Čím víc básnivosti, tím více svobody přijímat netušené – vyřčené se vzdaluje pouhé výpovědi 

a přibližuje naslouchání. Pln zásluh, leč přece  básnicky bydlí člověk na této zemi. 

Sice pln zásluh znamená, že člověk se hodně zasloužil o své bydlení: staví, buduje, pečuje, 

pěstuje to, čemu dává země růst, a vytváří také to, co by samo nevzniklo, nemohlo vyrůst a 

trvat (všechno dílo lidských rukou a člověka vůbec). Tyto zásluhy však nenaplní bytnost 

bydlení, naopak, pokud se za těmito zásluhami honíme pro ně samé, nelze dosáhnout bydlení. 

Pokud se tak děje, jedná se o zřizování staveb (tedy staví se „stavby“). To je plné zásluh. Na 

tom ale bydlení není založeno. Člověk však může bydlet jen tak, pokud vybudoval, buduje a 

má předsevzetí budovat jinak. Básnění vede člověka na zem, uvádí ho (tak) k bydlení. 

Bytnost bydlení (básnění) je na této zemi. 

Heidegger: člověk si zjednal opravdu hodně zásluh. Zároveň smí vzhlížet k nebešťanům. 

Vzhlédnutí míří vzhůru k nebešťanům, ale přesto zůstává i na zemi. Je ohledem mezi nebem a 

zemí. A toto „mezi“ je určeno pro bydlení člověka. Tento roz-měr určený pro člověka nazývá 

Heidegger dimenzí (ta „je“ tedy „mezi“ nebem a zemí). Tato dimenze není čistě prostorová 

představa, tato dimenze také nepochází z toho, že nebe a země jsou k sobě přivráceny, toto 

přivrácení samo spočívá v té dimenzi61. Člověk měří dimenzi tím, že se měří s nebeskými, 

teprve tímto měřením, proměřováním, je člověk vůbec člověkem. Člověk dokáže řádně být, 

podle své bytnosti, když proměřuje, měří své bydlení, své zdržování se na zemi a pod nebem 

podle božství (nebeského). Lidské bydlení je vyměřeno onou dimenzí. Ta sama se ale neměří, 

není to žádná věda. Měření touto dimenzí dává lidskému bydlení záruku trvání. Toto měření 

dimenzí, ono poměřování s nebeskými představuje na bydlení to básnické. Básnění je měření. 

Básnění je jakési zvláštní měření – přesně: v básnění se děje to, čím je bytnost měření ve 

vlastním smyslu. Básnění totiž opatřuje míru pro měření, básnění dává míru pro samotnou 

rozlohu, velikost základů lidského bytí (básnické opatřuje míru, mírou se  vyměřují základy 

lidského bytí). Mírou je božství. Bůh je člověku neznám, mírou není Bůh sám, ani nebesa. 

Míra záleží ve způsobu, jakým Bůh, jenž zůstává neznámý, je jako takový zřejmý 
                                                 
60 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk In: Básnicky bydlí člověk (Praha, 2006), str.87. 
61 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk In: Básnicky bydlí člověk (Praha, 2006), str.95. 
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prostřednictvím nebes.62 Bůh se zjevuje skrze nebe, dává se vidět jako to, co se skrývá, ale 

tak, že skryté v jeho skrytosti ponechává a ne odhaluje. Neznámý Bůh se zjevuje skrze 

zřejmost nebes a toto zjevování je míra, kterou se člověk měří. Tato míra není pravítko, ale je 

snadné se nechat jí vést. Znamená to přebírání.63 Pocítit tuto míru může člověk v setkání 

s božstvím, a to například na pouti. Pouť z existenciálního hlediska představuje bydlení, 

protože se odehrává na zemi, pod nebem a její mírou je božství (člověk se k Bohu vztahuje). 

Z tohoto hlediska člověk na pouti bydlí v pravém smyslu slova.  

Tato míra („v básnickém převzetí sdělovaná míra“) je důležitá, neboť jen pomocí ní lze 

změřit a vymezit bytování člověka. Člověk je, jen pokud vydrží stát v dimenzi („prostor“ 

mezi nebem a zemí), a proto musí být jeho bytování vždy znovu proměřováno. Je proto 

potřeba míry, která proměří celou dimenzi naráz, najednou. A tuto míru spatřit, pojmout, 

převzít – to je právě básnictví (to proto člověk bydlí básnicky, protože to dělá). Básnění je 

opatřování míry pro bydlení člověka.64 Básnění není přímo budování staveb na bydlení či 

jejich zařizování, básnění vyměřuje dimenzi bydlení. Básnictví buduje bytnost bydlení, 

nechává člověka v původním smyslu bydlet. 

Mírou je nebe se svou dálkou, která skrývá bytnost Boha. Na zemi žádná míra není. 

Naopak architektura (chrámy) má svou míru, kterou přebírá tím, že se vztahuje k nebi.  

 

My bydlíme veskrze nebásnicky. Přesto člověk bydlí básnicky, jen nyní moc počítá a 

měří. Aby mohl člověk oslepnout, musel předtím vidět, hůl neoslepne. Člověk ztratil básnické 

bydlení. Je to z nedostatku, či z nadbytku? Básnění (měření, alias bydlení) se nedaří vždy. 

Člověk o to musí dbát, jen tak, pokud vůbec, lze očekávat návrat básnického bydlení.  

Básnicky bude člověk bydlet, až bude mít na srdci laskavost. I v této myšlence vychází 

Heidegger z básní Hölderlina. Její porozumění však vyžaduje vhodnou interpretaci. Na srdci 

znamená to, co se dostavilo k bydlící bytnosti člověka, to, co se dostavilo jako nárok míry na 

srdce (pokud bychom se měli pokusit o velmi hrubé vyjádření: míra „vysílá“ nárok, jenž 

dojde na srdce, a srdce „odpoví“ a obrátí se k míře). Pokud trvá navštívenost přízní, daří se 

člověku měřit se božstvím. Když uvlastňuje bydlení, bydlí na této zemi člověk lidsky – život 

lidí je pak životem bydlícím.65 Je jasné, že takový text umožňuje, ba dokonce vyžaduje, 

interpretaci, dokonce mnoho interpretací.  

Jeden směr interpretací, vycházející z takového myšlení, přejímá tvrzení, že bydlení se 

vytrácí do dálky, tedy vyzdvihuje skutečnost, že člověk již nebydlí. Tento stav – stav 

bezdomoví – spojují tito interpreti s moderní dobou a s moderností. Modernizační proces se 

projevil především technologickým vývojem a byrokratickou organizací sociálního života, 
                                                 
62 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk In: Básnicky bydlí člověk (Praha, 2006), str.99. 
63 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk In: Básnicky bydlí člověk (Praha, 2006), str.101. 
64 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk In: Básnicky bydlí člověk (Praha, 2006), str.101. 
65 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk In: Básnicky bydlí člověk (Praha, 2006), str.111. 
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oba tyto fenomény vycházejí z principu racionality, anonymity a vzrůstající abstraktnosti 

v sociálním životě. Tato abstraktnost se projevuje jednak v pluralitě životů – člověk žije 

v práci, doma, ve společnosti, pokaždé v jiných situacích, a jednak podléhá časovým změnám. 

Mobilita, stěhování, proměny a změny bez konce, to je obraz života pro velkou část populace. 

Více a více lidí je vykořeněno z původního, tradičního, sociálního prostředí a navíc se ani 

žádné jiné prostředí nemůže již stát novým skutečným domovem.66 Heidegger představuje 

předního kritika modernosti, kterou vidí jako protiklad k bydlení.67 Bydlet pro něj ukazuje na 

způsob bytí, mající ochraňující a obezřetný postoj. Bydlení má především ochraňovat a 

pečovat. Takovou pozici musí člověk zaujmout, aby mohl stavět, a tudíž bydlet. Bydlení není 

založeno na stavění, ale stavění je možné až na základě zkušenosti opravdového bydlení. 

Stavět potom znamená vytvářet z prostoru místo, kde se shromažďuje součtveří68, kde se 

země ukazuje jako země, nebe jako nebe, božstva jako božská a smrtelní jako smrtelníci. 

Heidegger přímo říká: „…věci, které jakožto místa skýtají sídlo (eine Stätte verstatten), 

nazveme stavbami. Nazývají se tak proto, že jsou vytvořeny budujícím stavěním.“69 Stavět 

můžeme, až pokud jsme schopni bydlet, bydlet, jen pokud můžeme stavět. H. Heinenová 

uvádí ve svém textu jako příklad Heideggerův popis staré usedlosti ve Schwarzwaldu.70 

Taková stavba shromažďuje součtveří a představuje podobu původního, opravdového bydlení.  

Jinou stránkou tohoto modernizačního procesu je také ztráta víry a profanizace lidského 

prostředí. Poutní místa a cesty, obecně posvátná místa, která umožňovala mimořádně 

pociťovat míru božství na zemi, tvořila tak součást bydlení člověka na zemi. Dnes se 

s profanizací a ztrátou víry vytratila ona funkce umožňování bydlení. Ani poutní místo dnes 

není mírou božství, a to ani pro věřícího člověka, protože i věřící člověk podléhá moderní 

době. Proto zůstává otevřenou otázka, zda-li dnes na pouti člověk bydlí, zda-li pociťuje míru 

božství, zjevovanou vzdáleností nebe, rovněž tak zůstává otázkou, jakou funkci plní posvátná 

(poutní) místa dnes. Jestli vůbec člověk putuje v původním slova smyslu. 

Vyjdeme-li z takto pochopeného existenciálního bydlení, pak se do dáli vytratilo nejen 

bydlení, ale také putování. To proto, že bydlení a putování k sobě náleží. Pouť je totiž 

součástí bydlení, pokud tedy člověk nebydlí, nemůže vykonat ani opravdovou pouť. 

Problém tedy nastává v tom, že smrtelní lidé se musí stále znovu učit bydlet, znovu hledat 

podstatu bydlení. I zde se dojde k závěru, že člověk nebydlí autenticky. Stejný závěr je učiněn 

                                                 
66 Heynenová, H.: Architektura a modernost In: O smyslu a interpretaci architektury ed. Kratochvíl, P. (Praha, 
2005) str.103. 
67 Výklad pojmu bydlení je zde předveden podle: Heynenová, H.: Architektura a modernost In: O smyslu a 
interpretaci architektury ed. Kratochvíl, P. (Praha, 2005) str.103 a dále. 
68 Pojem přejatý od Heideggera (Básnicky bydlí člověk). 
69 Heidegger, M.: Budovat, bydlet, myslet (Úryvek, překlad Ivan Chvatík) In: Prostor a jeho člověk (Praha, 2004) 
str.293 a dále. 
70 Heynenová, H.: Architektura a modernost In: O smyslu a interpretaci architektury ed. Kratochvíl, P. (Praha, 
2005) 
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nejen v pojednání Básnicky bydlí člověk, ale i v textu Bauen, Wohnen, Denken.71 V těchto 

textech Heidegger tvrdí, že nebásnické bydlení je následek neschopnosti lidí udržet si míru. 

Lidi svedlo kalkulující měření. Lidské myšlení se stalo představující a vysvětlující (protože 

„ovládané“ jsoucnem), vystřídat ho ale musí myslivější myšlení.72 Dnešní doba je proto 

s bydlením těžko slučitelná. 

Interpreti takových textů se shodují na tom, že dnes člověk nebydlí. Neshodují se však na 

tom, jestli je tento stav trvalý a nutný, nebo nahodilý a přechodný, jestli je básnické bydlení 

v dnešní době ještě vůbec možné. Stejný nebo podobný problém s nemožností lidsky bydlet 

sledují kromě existenciálního pohledu i například pohled sociologický či etický.73 

Budování odkazuje k bytí (lidské budování k lidskému bytí). Lidské ohledy bytí jsou však 

neskonale širší než stavění staveb. Proto je, jednoduše řečeno, aplikace Heideggerova pojmu 

u Norberga-Schulze snadno napadnutelná již pro přímé spojování bytí člověka a hmotné 

architektury. I když pochopitelně ta lidské bytí ovlivňuje. Jestli ovšem, řekněme, stačí mít své 

prostředí za významuplné, aby člověk již automaticky bydlel, či jinak řečeno, orientoval se a 

identifikoval se se svým prostředím a hned v něm začal bydlet, není jisté. Norberg-Schulz 

správně postřehl, že člověk se může orientovat a přitom se neidentifikovat (například při 

návštěvě cizího města), i když pro bydlení je důležitější se identifikovat. Identifikovat se má 

jistou přednost před orientovat se, ale obojí k sobě patří. Ale ani obojí samo o sobě bydlení, 

zdá se, nezaručuje. Bydlení člověka na zemi ovlivňuje společnost, politika, státní zřízení, 

hospodářství, náboženství, duchovní oblast, vzdělání a další aspekty. Celkový vztah člověka 

k místu, označovaný pojmem bydlení, musí nepochybně být ovlivňován množstvím těchto 

dalších faktorů. Lidský život je příliš komplexní a složitý, než aby bylo možné hledat 

východisko nemožnosti bydlet (a tedy „problém bytí“) jen ve stavění. Architektura pomáhá 

člověku bydlet.74 Problém významovosti místa, vložených do něj člověkem na základě 

kultury, představuje jen část širšího pole problémů. Pokud člověk ztratil víru v Boha a není již 

více příslušníkem žádné církve a na základě toho pro něj poutní místa ztratila živý, 

každodenně prožívaný význam, a tak tudíž prožívá „ztrátu místa“, je to „problém“ 

architektury, a nebo víry/ateizmu, a tedy v širším smyslu kultury? Jestliže člověk neprožívá 

své prostředí jako významuplné, je to jen tím, že toto prostředí již pro něj neobsahuje, či 

dokonce nemůže obsahovat žádný význam? Nebo vysvětlení musíme nutně hledat v obecné, 

tedy na místě a architektuře nezávislé rovině, například společenské či kulturní?  

                                                 
71 Pětová, M.: Součtveří, věc a prostor In: Fenomenologické studie k prostorovosti (Praha, 2005), str. 144 a 
následující. 
72 Heidegger, M.: Co je metafyzika (Praha, 2006). 
73 Heynenová, H.: Architektura a modernost In: O smyslu a interpretaci architektury ed. Kratochvíl, P. (Praha, 
2005) str.106-7. 
74 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994) s.23. 
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Způsob jak, kde a další otázky se vyřeší samy, pokud člověk nalezne shodu v základních 

otázkách. My se zde nicméně zabýváme významem míst a cest. Naší úvahou jsme nechtěli 

říci, že v nich žádné významy nejsou, ale že jejich významy jsou dnes až druhotné, vložené 

člověkem, ovšem na základě významů obecnějších, právě kulturních, společenských a 

duchovních. Nejdříve je víra, až poté církevní architektura plná významů. Nejdříve je 

společnost, až poté místo plné významů.  

Ani historické významy místa nemohou nahradit předchozí významy posvátné či 

duchovní. Leda snad povrchně a nanejvýše pro někoho. Pro někoho, kdo dané významy zná, 

je si jich explicitně vědom, i potom takové významy musí nutně podléhat době a především 

výkladu. Takové významy jsou tedy nutně „nejisté“, navíc přístupné na základě vzdělání či 

inteligence. Významy takto vložené do míst nenahrazují nijak významy posvátné, 

existenciální, svým charakterem významy všespolečenské.  

 

 

 

5. GENIUS LOCI   

Jedním z pokusů o výklad existenciálních významů místa je myšlenkový konstrukt genius 

loci, zavedený a používaný Christianem Norbergem-Schulzem.75 Pojem genius loci pochází z  

římské mytologie, kde znamenal zbožněnou životní a činorodou sílu, ale také ochranné 

božství a podstatu osobnosti. Svého genia mělo  každé místo i dům. Dnes tento obrat znamená 

v obecném každodenním významu duchovní klima, charakter určitého místa. Proto se mluví o 

geniu loci lesa, krajiny, poutního místa … 

Ač je termín starý, vědomá potřeba nějakým způsobem s ním operovat je poměrně 

mladého data. Potřeba zavést tento termín vznikla přibližně před osmdesáti až sto lety v době 

velkého moderního převratu,  ve kterém se architekti i teoretici programově vzdálili, odklonili 

od tradice architektury, stavitelství a urbanismu, plynule se rozvíjející od starého Egypta přes 

Řecko a Řím až k historismu 19.století. Pokud se moderní tvůrci pokoušeli vytvářet svá díla 

„na zelené louce“, nemohli se obejít bez teorie. To, jak se staví, jak se stavět má, již neříká 

tradice, ale teorie architektury (urbanismu). Od devatenáctého století se vytrácí samozřejmý 

vztah k  tradici, charakterizovaný v umění (tedy i v architektuře) otázkou: „V jakém slohu 

vlastně máme stavět?“76 Teorie tedy nahradila tradici. 

Genius loci v moderních souvislostech je pokus postihnout konkrétní povahu prostředí 

(žitého světa) a hlubší smysl, skrytý v architektuře, architektura zviditelňuje genia loci. 

Genius loci začal být používán v dnešním smyslu slova proto, aby bylo možné se zabývat 

moderní a současnou architekturou a oblastmi s ní souvisejícími. A také se nově dívat na 
                                                 
75 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994).  
76 Kratochvíl, P.: Nová architektura v historickém prostředí. In: Architektura a město (Praha, 1996). 
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architekturu historickou, postihnout z dnešního pohledu její význam a smysl. Důležitou 

vlastností genia loci je jeho stabilita, neboť charakter jednotlivého místa přetrvává, i pokud se 

jeho jednotlivé komponenty mění. Charakter místa je do jisté omezené míry neměnný, trvá 

v čase i prostoru.  

Podstatná otázka není, jestli něco takového jako „genius loci“ skutečně existuje, případně 

jak existuje, ani co si o něm lze myslet. Otázku je třeba si položit zcela jiným způsobem. 

Genia loci můžeme považovat za pouhý myšlenkový výmysl – konstrukt. Pochopit genia loci 

místa nebo města znamená porozumět místu, pochopit ho. Uvažovat o něm ale neznamená nic 

jiného než přemýšlet, jak se věci na daném místě mají, jak jsou a jak se jeví. Genius loci je to, 

jak si člověk, který je na určitém místě, dokáže dané místo představit v celku. O architektuře a 

bydlení člověka se dá velmi podnětně přemýšlet i bez tohoto pojmu. Genius loci představuje 

pokus Norberga-Schulze pomocí fenomenologické metody přemýšlet o krajině a „věcech“ 

jako o místech, kde se shromažďuje součtveří.   

 

Nyní se tímto způsobem pokusíme popsat a interpretovat charakter lorety a jejího okolí, 

takový výklad přiblíží „genia loci“ tohoto místa.  

Přichází-li dnes návštěvník k loretě, přichází pravděpodobně od obce Starý Hrozňatov. 

Cesta vede alejí do mírného, táhlého kopce. V pravidelných průhledech mezi stromy může 

sledovat siluetu lorety, která se mu zjeví ihned za posledními domky a už nezmizí. Touto 

cestou ale původní poutník pravděpodobně nepřicházel, ten procházel cestu 29 křížových 

zastavení, jež ve velkém oblouku obcházela obec. Samotné průčelí lorety je symetrické a 

hierarchické, vytváří trojúhelník s nejvyšší, vstupní, věží uprostřed, která slouží též jako 

zvonice a hlavní dominanta. Dvě postranní rohové věžičky vymezují areál a skrývají uvnitř 

kaple ambitu. Důležitá je především jejich funkce, tvořící siluetu celku. Z vnější strany jsou 

všechny věže artikulovány velmi jednoduše, o to však účinněji pomocí širokých a hmotově 

mohutných „lisenových“ pásů. Díky nim stavby působí jako přikrčené k zemi a jako by 

nesmírnou vahou tlačené k zemi. Pocit, že stavba přiléhá na zem, na níž stojí, je neobyčejně 

silný. A to i přes všechny věže, kterými se naopak stavba vztahuje k nebi. Věže navíc nejsou 

příliš vysoké, celá průčelní fronta je „širší než vyšší“. Dnes i kdysi se navíc uplatňuje jakási 

zvláštní dvoj-pohledovost. Přichází-li poutník od Hrozňatova alejí či podél zastavení velké 

křížové cesty, tvoří pohledovou dominantu právě průčelí s třemi věžemi, to tvoří vchod do 

areálu a vymezuje ho v prostoru (ambity). Existuje ale ještě jeden dominantní pohled. Ten se 

otevírá všem pozorovatelům z opačné strany kopce („zezadu“). Tak se stavba ukazuje 

například těm, kteří se sem vydávali od obce Podhrad, kde křížová cesta začínala. Hlavní 

dominantu celého areálu lorety pak tvoří mnohoúhelníkový centrální kostel sv. Ducha. Silueta 

je potom mnohem romantičtější, protože členitější, „zubatější“, neuchopitelnější. Hlavní 
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průčelí lorety se vstupní věží je mnohem klasičtější. Tvoří ho věže a zdi obdélníkových tvarů. 

Toto prostorové a architektonické řešení bylo v době svého vzniku poněkud konzervativní. I 

přes tuto konzervativnost se jednalo o řešení účinné a funkční.  

Areál poutního místa má obdélníkový půdorys, vymezený ambity (ochozy) okolo svaté 

chýše (santa casy77). Do vnitřního dvora, kde stojí santa casa, se ambity otevírají pilířovou 

arkádou. Nároží jsou zdůrazněna čtyřmi věžemi s cibulovými báněmi, ve věžích nalezneme 

rohové kaple,. Křížové klenby v rohových kaplích a v ochozech jsou ozdobeny štukovými 

ornamenty (1680 - 1700). Stěny za arkádami jsou členěny pomocí pilastrů, v nichž se nachází 

26 plochých výklenků s velkými olejomalbami (lidově pojmenované „tichá zastavení“), 

zobrazující život Panny Marie.78 Na vnějších stranách obou rohových kaplí, které hraničí se 

hřbitovem, jsou umístěné velké barokní kříže. Vstupní věž začleněná do západní části ochozu 

(osazená dvojitou cibulovou bání) tvoří zdaleka viditelné rozpoznávací znamení. Na protější 

(východní) straně areálu přiléhá k ambitům centrální kostel sv. Ducha se stanovou střechou.  

Přestože poutní místo jako celek se skládá z jasně definovatelných hmot (krychle), 

nevzniká dojem nezávislých, pouze dohromady složených hmot, ani prostorů. Vezmeme-li 

v úvahu ještě relativně malé nádvoří, vymezené ambity, vyjde nám jako výsledek prostor, 

který je nejen jasně vymezený, ale především velmi přehledný. Člověk vstupující do lorety, 

do prostoru, kde stojí santa casa, postřehne ihned vše důležité a nemá kde bloudit. Skutečně 

ihned „ví, kde je“, orientuje se. 

Hned vedle areálu lorety leží zbytky starého hřbitova,založeného roku 1787, který kdysi 

sloužil místním obyvatelům a kde jsou dnes znovupostavené některé náhrobní kameny.79 

Hřbitov byl při rekonstrukci celé lorety proměněn v devadesátých letech na malou zahradu, v 

jakýsi odpočinkový parčík s několika sochami, lavičkami a roubenou stavbou, sloužící za 

úkryt před nepřízní počasí. Nedaleko ještě stojí dvacáté sedmé zastavení křížové cesty, 

jednoduchá centrální kaple Svatého kříže, která byla postavena jezuity současně s křížovou 

cestou. A ještě kousek opodál potom leží malá kaple Božího hrobu (1667).80 Všechny tyto 

stavby tvoří dodnes závěr a vyvrcholení poutní cesty. Takováto gradace byla samozřejmě 

záměrem jezuitských stavitelů. Dnes se jedná čistě o vizuální a estetické zakončení, které 

tvoří několik zachovaných zastavení. Jednotlivá zastavení křížové cesty se do dnešní doby 

totiž nezachovala všechna a možná i proto se dnes při poutích, konaných pěšky z Chebu, 

                                                 
77 Santa casa neboli tzv. svaté chýše, malá cihlová stavba, příčně průchozí podle vzoru v italském Loretu. Jedná 
se o údajný domek, ve kterém bydlela Panna Maria ve Svaté zemi. Podle legendy byl dům přenesen anděly do 
Itálie, kde se okolo něho vytvořilo poutní místo. Její dnešní podobu jí vtiskl Bramante v 16. století. (Uměle byly 
napodobeny i vnitřní trhliny a fragmenty maleb na cihelné zdi). Navenek má loreta většinou bohatou plastickou 
výzdobu, někdy nahrazenou iluzivní malbou. Viz. Encyklopedie světové architektury (Praha, 2000). 
78 Dnes v ambitech visí nové obrazy, vzniklé až po rekonstrukci areálu.  
79 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003) str. 15. 
80 Schreiner, L. (ed): Kunst in Eger (München, 1992). 
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neprochází křížová cesta pod širým nebem.81 Jednotlivá zastavení měla často formu velkých, 

otevřených kaplí, které poskytovaly prostor pro divadelně inscenované pašijové výjevy, 

tvořené mnoha dřevěnými sochami v životní velikosti.  

 

 

 

 

 

 

6. LORETA V KONTEXTU BAROKA 

Genia loci hrozňatovské lorety je možné pochopit pouze v kontextu doby, ve které 

vznikla, tedy baroka. Každá doba si vytváří některé své konkrétní významy. Stejně tak to 

platilo i o barokní době, posledním velkém slohovém období, které ovlivnilo nejen výtvarné 

umění, architekturu a veškeré další umění, ale také celý životní styl Evropy, tedy i 

náboženské, filosofické, duchovní, politické i hospodářské podmínky doby. Loreta svým 

vznikem, podobou i fungováním plně odpovídala požadavkům a nárokům své doby. Tvoří 

proto její obraz. Jezuité, tvůrci lorety v Hrozňatově, využívali umění a architekturu zvláště ke 

svým cílům.  

Barokní architektura odrážela velké systémy sedmnáctého a osmnáctého století v Evropě, 

(menší měrou již také v jiných světadílech). A to především systémů římskokatolické církve a 

absolutistických států v čele s Francií.82 Pokoušela se o syntetizující přístup, odpovídala 

v tomto ohledu pokusům katolické církve v období po tridentském koncilu.83 U církevní 

architektury se s barokem setkáváme především v zemích protireformace. Barokní umění 

mělo jednak symbolizovat přísnou organizovanost systému, tak jeho přesvědčovací sílu, 

působení na city. Barokní architektura, která tyto nároky splňuje, je proto syntézou 

dynamizmu a systematizace.84 Všechny stavby obsahují systematickou organizovanost, která 

je barokní době vlastní. Rovněž u lorety můžeme všechny tyto prvky najít. Dynamika a 

systematizace se mohou zdát být v protikladu, ale oba fenomény mají smysl. A to ve vztahu 

k centrům, které představují základní určení systému. Tato centra představují právě 

absolutistický stát či katolická církev. Smysl se tak získává vztahem k centru: „Náboženská, 

                                                 
81 Dnes není možné procházet velkou křížovou cestu jednak proto, že nestojí jednotlivá zastavení, ale též proto, 
že neexistují cesty, které existovaly kdysi. Také i proto, že v druhé polovině dvacátého století vznikla přehradní 
nádrž Jesenice, oddělující obec Podhrad, ležící u Chebu, kde křížová cesta začínala, od Starého Hrozňatova.  
82 Norberg-Schulz, Ch.: Meaning in western Architecture (London, 1980). 
83 Chalupecký, J.: Evropa a umění (Praha, 2005). str. 326. Tridentský koncil se snažil založit „… reformu na 
pokusu o velkolepou syntézu, trvající však pevně na katolických základech. Měl se v ní spojit nový státní 
absolutismus s absolutismem církevním, náboženské tradice s moderním myšlením … … Zvláště důležitým 
nositelem tohoto nového úsilí se stal řád Tovaryšstva Ježíšova, …“  
84 Podle: Norberg-Schulz, Ch.: Meaning in western Architecture (London, 1980), kapitola Barokní architektura, 
str. 149 a následující. 
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vědecká, ekonomická a politická centra sedmnáctého století byla ohnisky paprskovitě se 

rozbíhajících sil, která, viděna z centra samotného, neměla žádná prostorová omezení; měla 

otevřený a dynamický charakter.“85 Největší důležitosti potom nabývají síla a pohyb. Tyto 

aspekty jezuité využívali a loreta z tohoto hlediska ukazuje jak sílu (působnost), tak možnost 

pohybu (dynamický prvek). Výsledek je otevřeným a dynamickým, ale absolutním systémem. 

Tento systém tvoří základ barokní doby. Velký pokus o syntézu, snaha smířit všechny 

protiklady, vedl nakonec k tomu, že všechny protiklady doby se naopak ještě více rozešly a 

vedly ke konci barokní doby.86 

 

Jak již bylo zmíněno, jednou z důležitých charakteristik baroka je síla a působnost jeho 

staveb. Novou stavbu lze do stávajícího prostředí, ať již přírodního nebo umělého, vložit 

dvěma základními způsoby. První způsob představuje přizpůsobení se, nová architektura 

používá stejné materiály, objemy, typy, tvary, velikosti a další prvky, které jsou obvyklé pro 

danou lokalitu a prostředí. Takovéhoto způsobu se využívalo např. při výstavbě nových či při 

obnově dosloužilých objektů ve venkovském prostředí nebo potom také v městském prostředí 

u malých a středních obytných budov. Druhého principu, principu kontrastního, se využívalo 

hlavně při novostavbách svatostánků či velkých paláců a zámků. Kontrast mohl stavitel či 

architekt vytvořit již samotnou velikostí stavby, jejím umístěním nebo mnoha dalšími 

způsoby. Smysl spočíval právě v odlišení, ve zdůraznění nového komponentu v prostředí, 

který například ukazoval moc či sílu.87 Loreta představuje princip  kontrastní, protože, ač je 

do svého prostředí vhodně umístěna, vstupuje do něj jako kontrastní, odlišný, prvek, 

vymezující se z přirozeného přírodního prostředí.  

Barokní stavitelství, stejně jako stavitelství dalších období v rámci tradice, se zvláštním 

způsobem stavělo k využívání předešlé tradice. Tvůrci se často snaží navázat a využít vše 

minulé. Takový je i případ lorety u Starého Hrozňatova, na jejímž místě stával starý 

protestantský kostel.88 Místo, kde již v minulosti něco stálo, které bylo již nějak využíváno, je 

místo živé, místo důležité. Proto se také kopírovaly tradiční modely. Krásným a velmi 

instruktivním příkladem toho je opět loreta. Původní mariánské poutní místo v Itálii, vzniklé 

během středověku a raného novověku, našlo nespočet kopií po celé Evropě. Tyto nové stavby 

vznikly po vzoru poutního místa v Loretu, což se projevuje jak dispozičně, tak stavebně i 

konstrukčně, v celku i detailech. Vzor natolik silný, že četní stavebníci zkopírovali dokonce i 

výzdobu santa casy až do malých detailů. Pro pohled, kterým se zde zabýváme, je podobnost 

těchto poutních míst velmi důležitá. Dnešní způsob vidění, kdy se kopírování a napodobování 

                                                 
85 Norberg-Schulz, Ch.: Meaning in western Architecture (London, 1980), str. 149. 
86 Chalupecký, J.:  Evropa a umění (Praha, 2005). Naprosto stejná myšlena je i u Norberg-Schulz, Ch.: Meaning 
in western Architecture (London, 1980). 
87 Nový, O.:  Řeč architektury V: Architektura a město (Praha, 1996). 
88 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003). 
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považuje za nežádoucí, a dokonce za trestný čin, starší doba neznala. Lorety se jedna druhé 

podobaly, každý, kdo navštívil jednu, znal i jiné. Poutník, který navštívil Loreto v Itálii, znal 

legendu, spojenou s tímto místem, a to, co my dnes nazveme „významem onoho místa“, 

chápal v této souvislosti i u loret ve své vlastní zemi. Není při tom samozřejmě důležité, zda-li 

znal přesnou architektonickou dispozici, ta se alespoň někdy trochu, a někde dokonce hodně 

lišila. Důležité bylo pochopení významu, který byl jako by skryt v náboženském prostoru. 

Důležité bylo vědět, co chce takové místo říci, a náležitým způsobem se k němu vztahovat. 

K takovému pochopení nebyla samozřejmě cesta do Itálie vůbec nutná. Oproti dnešní době, 

tehdejší pochopení vycházelo z jiného základu. Architektura je vždy alespoň v jistém smyslu 

architektura parlante (mluvící)89, svou podobou, svou pouhou existencí něco říká. Pokud 

vychází z tradic, tedy něčeho, co každý zná, tak jí každý porozumí, každý ji chápe, ví, co se 

chce říci. A právě pokud člověk chápe své prostředí jako významuplné, jak již bylo řečeno, 

bydlí. Pragmaticky řečeno: návštěvník lsorety bydlel.  

 

7. HISTORIE  MARIA LORETO 

1. Loreta dříve 

Starý Hrozňatov vstoupil do historie ještě před založením lorety. Stál zde ministeriální 

hrad90, o němž je první zmínka z roku 1217. Patří tak k nejstarším hradům na Chebsku. 

V jedné věži místního hradu byl vězněn a zemřel hlady jako vězeň Hroznata z Ovence91, 

významný český šlechtic, zakladatel premonstrátských klášterů v Teplé a v Chotěšově 

v západních Čechách. Opat v Teplé, kde byl Hroznata řeholníkem, za něj totiž váhal únoscům 

vyplatit požadované výkupné. Hroznata po návratu z Říma, odkud se chtěl vydat na křížovou 

výpravu, vstoupil do kláštera v Teplé, který sám založil, a přijal funkci probošta, správce 

majetku obou svých fundací.  Později byl blahořečen.92  

Hrozňatovský hrad a obec v průběhu času často střídaly majitele.93 V šestnáctém století 

vlastnili panství páni z Týna, kteří se hlásili k protestantské víře. V roce 1555 potom pán 

Bernard z Týna dosadil do Hrozňatova prvního protestantského duchovního. S příchodem 

duchovního nového vyznání asi souvisí výstavba protestantského kostela sv. Ducha východně 

                                                 
89 Míněno samozřejmě pouze přeneseně. Pojem architektura parlante je přednostně používán pro architekturu 
neoklasicistní, architekturu francouzské revoluce a přelomu století. Jejím úkolem bylo vyjadřovat revoluční 
myšlenky a názory. Viz Encyklopedie světové architektury (Praha, 2000). 
90 Kubů, F.: Štaufská ministerialita na Chebsku (Cheb, 1997). 
91 Kubín, P.: Blahoslavený Hroznata (Praha, 2000). 
92 Vita fratris Hroznatae - Život bratra Hroznaty, dílo neznámého tepelského premonstráta. Viz.: 
http://www.hroznata.info/index.htm, kde se nachází digitální verze textu a informace o uctívání, blahořečení, 
životopis a další informace. 
38 Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku (Cheb, 1998). 
Kolektiv autorů: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sv. 4, Západní Čechy (Praha, 1985). 
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od vsi na kopci zvaném Kostelní vrch roku 1557.94 Posledními majiteli statku Starý 

Hrozňatov byli páni Elbogenové. Ti prodali Hrozňatov jezuitům. 

Jezuité přišli do Chebu prvního září roku 1628.95 Po svém příchodu neměli dostatečné 

finanční prostředky, a tak se museli spoléhat  na pomoc svých dobrodinců. Jejich první 

starostí bylo obstarat pro sebe dům, kde by mohli bydlet a potom také vyučovat. 5.března 

1635 jim byl uvolněn dům po protestantském emigrantovi Alexandru Pachelbelovi (v tomto 

domě byl zavražděn generalisimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna).96 Přispěli jim 

měšťané, patriciové i provinciál řádu. Řád dostal povolení koupit deset domů na náměstí mezi 

radnicí a kostelem sv. Mikuláše pro výstavbu svého konventu a školy.97 Pro nedostatek 

finanční hotovosti z toho bohužel sešlo. Pokud by se tak stalo, vznikla by stavba po způsobu 

Pražské novoměstské koleje na dnešním Karlově náměstí nebo stavba jako v Hradci Králové 

na hlavním náměstí či v Kutné Hoře u chrámu sv. Barbory.  

Od roku 1639 žilo v Pachelbelově domě šest příslušníků řádu (čtyři kněží, jeden magistr, 

jeden laický bratr), roku 1642 pak tento dům jezuité konečně koupili za 1500 zlatých. Od 

roku 1645 bylo v Chebu již šestnáct jezuitů. To ale stále nebylo dost pro plnou pastorační péči 

a chod gymnázia. Řád se ale v Chebu postupně zabydlel, měl donátory, a tak dál budoval 

svou pozici. Roku 1650 je slavnostně uveden p. Hubert Hochlichter jako rektor, protože 

chebská rezidence byla povýšena generálem řádu Františkem Piccolominim na právoplatnou 

kolej.  

Roku 1653 byla završena rekatolizace obyvatel Chebska, téměř všichni se přihlásili ke 

katolické víře a Chebsko se tak opět stalo, skoro po sto padesáti  letech, nábožensky 

sjednocenou oblastí. Skončila tak první etapa působení jezuitů na tomto místě (1653). V 

následujících letech se majetková moc i politický vliv řádu v městské společnosti nadále 

upevňoval a s přibývajícím jměním rostla také jejich aktivita stavební a donátorská.98 

Nejdříve se řád chtěl zaměřit na výstavbu koleje tak, jak bylo již zmíněno. Nestalo se tak, 

protože se mezitím, než se s výstavbou mohlo vůbec začít, objevila možnost výstavby křížové 

cesty s loretánskou kaplí. Projekt na vybudování koleje byl proto dočasně odložen. Zpustlý 

statek Starý Hrozňatov koupila chebská jezuitská kolej od pánů Elbogenů roku 1658 za 17 

750 zlatých. Jako první byl opraven tamní hrad.  

Inspirací pro vytvoření velké krajinné křížové cesty a mariánské kaple nedaleko 

Hrozňatova byla rezidence českokrumlovských jezuitů v Dolním Římově v jižních Čechách. 

                                                 
94 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003), str. 6., zde citováno podle obecní kroniky, Archiv obce S. Hrozňatov. 
95 Příchod jezuitů do Chebu viz. text: Bittl, J.: Příchod tovaryšstva Ježíšova do Chebu (Náhled do historie 
církevní) in: Sborník chebského muzea (Cheb, 1994). Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003). Čornejová, I.: 
Tovaryšstvo Ježíšovo, Jezuité v Čechách (Praha, 1995).  
96 Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974). 
97 Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1974). 
98 Bittl, J.: Příchod tovaryšstva Ježíšova do Chebu (Náhled do historie církevní) in: Sborník chebského muzea 
(Cheb, 1994) str.43. 
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Jan Jiří Dasselman, rektor chebské jezuitské koleje, navštívil toto, tehdy vznikající poutní 

místo, asi roku 1660. Projekt se mu zalíbil. Znal totiž vhodnou místní polohu statku Starý 

Hrozňatov, která přímo vybízela k realizaci podobného záměru.99 Proto začali chebští jezuité 

hned shromažďovat potřebné peníze.  

Základní kámen k prvnímu zastavení velké křížové cesty byl položen 29. května 1664. 

Ještě téhož roku vznikla zastavení na „Olivetské hoře“ a Pilátův dům na západ od vesnice 

Podhrad. Následujícího roku též kříž s Kristem a postavami Panny Marie a sv. Jana. 

Přicházely mnohé dary a přibývala také další zastavení. Stavební akce vykazovala příznivý 

vývoj, a tudíž mohli jezuité přistoupit k další fázi plánu. Na nejviditelnějším místě, na vrcholu 

nezalesněného kopce, se začala stavět loretánská kaple (santa casa). Stavěla se od léta 1664 

do léta 1665. K výbavě kaple patřila mimo jiné i socha Panny Marie loretánské, vyřezaná 

z lipového dřeva, dovezená z Itálie. Podle tradice vytvořil originál sochy sv. apoštol Lukáš. 

Panna Marie představovala vždy jednu z nejvyhledávanějších přímluvkyň, a proto jsou 

mariánská poutní místa velmi častá. Po deseti letech, od dostavby santa casy, přesně od roku 

1675 do 1683, se potom okolo ní přistavoval ambit. Na jeho stěnách visely olejomalby, zvané 

tichá zastavení, s tématy života Panny Marie. Jejich donátory byli místní šlechtici, měšťané či 

duchovní z Chebu a z okolí. Dokládá to jak zájem lidí z místního kraje, tak také barokní 

zbožnost. 

Jako další se stavěla průčelní věž, dokončená v květnu 1681, s dvojitou cibulovou bání, 

postupně osazenou třemi zvony. Následoval  poutní kostel sv. Ducha, centrální stavba tvaru 

šestnáctiúhelníku. Jeho jehlancová střecha byla zakončena malou vížkou. Kostel vznikl 

s jistou pravděpodobností na místě starého protestantského chrámu ze 16.století. Umístění 

tohoto protestantského kostela bylo pravděpodobně jednou z příčin, proč umístit loretu právě 

na toto konkrétní místo, které dříve sloužilo protestantům.100 Poutní místo vzniklo v rámci 

celkového rekatolizačního plánu jezuitů, a zapadá tak do obrazu střední Evropy doby 

pobělohorské.101  

Jako poslední do celkové kompozice vstoupily čtyři rohové věže, kryté cibulovými 

báněmi v rozích ambitu, stalo se tak roku 1685. Kaple byly zasvěceny v souladu 

s mariánským pojetím místa: 1. Panně Marii, 2. jejím rodičům, sv. Jáchymovi a sv. Anně, 3. 

příbuzným Zachariášovi a Alžbětě a 4. sv. Františku Xaverskému, jezuitskému misionáři. 

Stropy zdobila raně barokní štukatura. Avšak ani podoba, ani popis oltářů či výbavy kaplí se 

nedochovala. Tímto posledním stavebním podnikem v samotném areálu Maria Loreto získalo 

                                                 
99 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003) str.8. 
100 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003) tamtéž. Bittl, J.: Příchod tovaryšstva Ježíšova do Chebu (Náhled do 
historie církevní) in: Sborník chebského muzea (Cheb, 1994). Čornejová, I.: Jezuité v Čechách, Pocta Josefu 
Petráňovi, sborník prací… (Praha, 1991). Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Jezuité v Čechách (Praha, 1995). 
Šamánková, E.: Cheb (Praha, 1074). Bílek, T. V.: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova a působení jeho vůbec a 
v zemích Českých zvláště (Praha, 1896). 
101 Schreiner, L. (ed): Kunst in Eger (München, 1992), kap. Eger im Dreissigjährigen Krieg. 



Poutní místo Maria Loreto a proměny jeho existenciálních významů v průběhu času 

 28 

místo celkem pět věží, což, jak zdůrazňuje pan Beran, je stejný počet jako je hlásek ve jméně 

Maria.102 Po dokončení výstavby vysvětil celé poutní místo roku 1689 regensburský biskup 

Albert Arnošt, hrabě z Wartenberka. 

Souběžně se budovala také velká křížová cesta. Jednotlivá zastavení byla postavena ve 

stejných vzdálenostech, jako stojí pamětní kameny v Jeruzalémě.103 Kompozici ještě doplnila 

osmiboká kaple sv. Kříže a poslední zastavení křížové cesty čili kaple Božího hrobu. Velká 

křížová cesta sestávala celkem z 23 kaplí a 29 zastavení, vše bylo financováno z darů štědrých 

věřících. V Pilátově domě se nacházelo šest zastavení. Projití této velké křížové cesty trvalo 

asi dvě a půl hodiny včetně modliteb. Cesta začínala v Podhradě u Červeného mlýna, který je 

dnes zatopený Jesenickou přehradou, a pokračovala směrem k obci Kozly přes les, zvaný 

Olivetská hora, k Mohelskému potoku (teče přes Hrozňatov), kterému se v oněch místech 

říkalo Cedron. Cesta pokračovala do vesnice, k osmiboké kapli Poslední večeře Páně, 

prochází vesnicí a vystupuje po svahu až k samotnému areálu lorety s několika posledními 

zastaveními. První „velké procesí“ se konalo v roce 1671.104  

Barokní doba velmi charakteristicky rozložila biblický příběh o posledních okamžicích 

Ježíše Krista a zasadila ho do krajinného rámce. Z příběhu o utrpení a smrti Ježíše vytvořili 

jezuité působivou scénu, čímž příběh přiblížili lidem. Motiv cesty mimoto také konkretizuje 

v architektuře jeden důležitý ohled, a to čas. Život se totiž projevuje především jako pohyb – 

má „směr“, „rytmus“.105 Cesta představuje jeden z nejpodstatnějších existenciálních symbolů 

pro dimenzi času. Křížová cesta v krajině tak představuje výbornou ukázku „propagačního 

umění“ barokních umělců, zároveň důležitost umění v systému barokního uvažování a stejně 

tak v podobě pohybu krajinou ztělesňuje čas zachycený v prostoru.106  

Když jezuité dostavěli Maria Loreto, vrátili se ke svým plánům na výstavbu koleje 

v Chebu. Roku 1695 získali bývalou komendu řádu německých rytířů, která se nacházela na 

sever od farního kostela sv. Mikuláše. Na místě bývalého „Křížového dvora“ vybudovali svou 

kolej. Budova měla tvar velkého „U“ a byla orientována k jihu, směrem k farnímu kostelu sv. 

Mikuláše.  

Jezuitský řád byl 21.7. 1773 zrušen papežským brevem. Jejich majetek přešel do c. k. 

Studijního fondu. Tento fond rozdělil oba hrozňatovské poplužní dvory rolníkům. Jezuité 

však uvedli místo do života kraje takovým způsobem, že poutní místo zrušení řádu 

přetrvalo.107 Když odešli jezuité, zajišťoval duchovní správu poutního místa i vesnice 

Hrozňatov první kaplan farního kostela v Chebu. Význam poutního místa Maria Loreto se 

                                                 
102 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003) str. 11. 
103 Schreiner, L. (ed): Kunst in Eger (München, 1992). 
104 Schreiner, L. (ed): Kunst in Eger (München, 1992). 
105 Viz.: Toman, R. (ed.): Baroko (Praha, 1999).  
106 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (Praha, 1994). Str. 56. 
107 Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Jezuité v Čechách (Praha, 1995). 



Poutní místo Maria Loreto a proměny jeho existenciálních významů v průběhu času 

 29 

uchoval po celé následující devatenácté století a první polovinu století dvacátého. Roku 1824 

koupil hrozňatovský statek pražský měšťan Jan Nonner. Roku 1836 potom získal patronátní 

právo nad školou, která stávala před areálem lorety, a oběma kostely (sv. Trojice ve vsi a sv. 

Ducha v samotném areálu lorety). Během devatenáctého století se ves ze 49 domů rozrostla 

na domů 110. V tomto století patřilo poutní místo mezi oblíbené cíle poutí venkovského 

obyvatelstva Chebska. Ročně je navštívilo až dvanáct tisíc osob. Roku 1855 byl Starý 

Hrozňatov povýšen na farnost. Loreta fungovala ve svém německém prostředí dál. Patřila 

mezi zažitá poutní místa kraje. Po celé století byla řádně udržována a opravována.  

Obě světové války přečkala loreta bez větších nesnází. Během obou válek přišla jen o své 

zvony, které byly vždy zabaveny pro válečný průmysl.108 Po skončení druhé sv. války došlo 

v roce 1946 k nucenému odsunu naprosté většiny obyvatel německé národnosti do 

Německa.109 Tento odsun prakticky znamenal konec využívání poutního místa. 

 

2. Loreta dnes 

Dnešní Loreta vypadá téměř stejně jako dříve, a přesto jde o dosti jiné místo. Největší 

dějinný předěl v jejích dějinách, a nejen jejích, přišel po druhé sv. válce. Událost odsunu 

obyvatel znamenala téměř absolutní změnu v životě kraje. Taková změna nemá v dějinách 

české země a kraje obdoby. Noví obyvatelé, kteří přišli, a nová politická situace, která nastala, 

změnili podmínky fungování poutních míst, příhraničních zvláště. Loreta se ocitla na samém 

okraji pohraničního pásma. Starý Hrozňatov dosáhl po „znovuosídlení“ asi jen jednu třetinu 

počtu obyvatel ve srovnání s  počátkem století.110 Noví lidé navíc neměli v místu vztah, 

dokonce i lidé zde již usedlí před druhou sv. válkou, kteří nemuseli odejít na základě 

prezidentských dekretů, odcházeli dobrovolně do vnitrozemí. Většina nových obyvatel nebyla 

nábožensky založená, nepatřila k žádnému vyznání. Poslední mše se proto konala v roce 

1951.111 Od této chvíle poutní místo jako místo umíralo. Úpadek a devastaci uspíšil také 

požár, drancování a záměrné neudržování. Celé místo upadalo v zapomnění. Takový byl 

převládající obraz celého pohraničí.112 Jediná kultovní stavba, jež dále sloužila svému účelu, 

byl kostel sv. Trojice, stojící přímo v obci Starý Hrozňatov, jenž nepatřil přímo k poutnímu 

místu, ale který byl přesto při poutích využíván a patřil také pod chebskou duchovní správu. 

                                                 
108 Schreiner, L. (ed): Kunst in Eger (München, 1992). 
109 Staněk, T.: Odsun Němců z Československa 1945 – 1947 (Praha, 1991). Spurný, M.: Sudetské osudy (Praha, 
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110 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003) str. 20. 
111 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003) str. 20. 
112 Kovařík, D.: Proměny českého pohraničí v letech 1958 – 1960  (Demoliční akce v českém pohraničí se 
zřetelem k vývoji od roku 1945), (Brno, 2006).  
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Na začátku sedmdesátých let prošel tento kostel generální opravou.113 Jednalo se o jeden 

z mála projevů péče o nepříliš dobře udržovaný kraj.  

V Sudetech, česko-německém pohraničí, zmizelo mnohé, především však konkrétní lidé, 

původní kolonisté, postupně však již starousedlíci, sousedi Čechů. Kulturní krajina a sídla, 

která vytvářeli po staletí, začala po roce 1948 systematicky mizet. Celkem zmizelo na 3000 

míst.114 Kulturní krajina se proměnila v „nekulturní“. O tom všem je důležité mluvit 

v kontextu této práce především proto, že jsme na počátku mluvili o přetrvávání genia loci, o 

tom, že místa si udržují svou identitu (stabilitas loci). Je proto otázkou, jestli si mohlo udržet 

svůj charakter místo, které prošlo vývojem Sudet. O takové situaci se Norberg-Schulz 

naprosto nezmiňuje. Záměrně si vybírá pro ilustraci svých teorií místa a města, která se 

naopak vyznačují dlouhou a kontinuální tradicí, nepřerušeným vývojem, stabilitou (Praha, 

Chartúm, Řím, ale i nepřeberné množství dalších). Na takových místech potom vykládá své 

názory. Problematičtěji se může takový názor uplatnit v místech, kde taková situace neplatí. 

Proto je téma lorety a Starého Hrozňatova tolik zajímavé. Například Petr Mikšíček nemá 

pochyby o tom, že Sudety mají svého genia loci, pochybnosti vidí v tom, jestli je „živý, nebo 

mrtvý“.115 Na jiném místě stejné knihy zase mluví o tom, že původní duch místa Sudet byl 

silně poškozen.116 Otázka po významu a smyslu architektury, krajiny a jednotlivých míst se 

tak stává otázkou po uchování starého a možnosti „vložení“ či přičtení nového významu 

(rozuměno pro nové uživatele, obyvatele, ale stejně tak i pro staré, kteří by se případně na 

místa vrátili). Struktura (podoba, rozprostraněnost a ani „charakteristické členění“) se nijak 

výrazně nezměnila, zato se ale radikálně proměnil charakter a s ním spojená identifikace. 

Teprve po politických změnách v listopadu 1989 se mohlo místo opět začít navracet 

k životu. V roce 1992 vznikl ve Waldsassenu v SRN spolek na obnovu Maria Loreto. Začaly 

se konat sbírky a shromažďovat peníze. Postupně se obnovil celý poutní areál a několik 

nedalekých kaplí. Zásluhou práce mnoha lidí poutní místo opět ožilo. Největší zásluhu na 

opravách má jistě pan Antonín Hart. Založil a poté předsedal zmíněnému Spolku na obnovu a 

podporu poutního loretánského místa. Pan Hart tak představuje symbol znovu oživené lorety. 

Od roku 1994 se  na poutním místě Maria Loreto opět pravidelně slouží mše svaté a konají se 

pouti. Jedná se vlastně o třetí podobu lorety v její historii. Na poutě dnes přijíždějí lidé 

z širokého okolí. Přijíždějí také poutníci z Německa a Maria Loreto se stává místem setkání 

obou příhraničních regionů. Dokonce jakýmsi symbolem německo-českého smíření a 

spolupráce. Loreta opět vstoupila na mapu Chebska. Opět tvoří existenciální prvek v  krajině. 

Opět nese jistý význam. Samozřejmě jen pro věřící, kteří se k místu vztahují. Ti ovšem tvoří 

jen nepatrnou část všech návštěvníků. Místo plní nicméně ještě další funkce, které dnes 
                                                 
113 Beran, P.: Píseň o Loretě (Cheb, 2003) str. 20. 
114 Mikšíček, P.: Zmizelé Sudety/ Das verschwundene Sudetenland (Český les, 2003). 
115 Mikšíček, P.: Sudetská pouť aneb Waldgang (Praha, 2005) str.142. 
116 Mikšíček, P.: Sudetská pouť aneb Waldgang (Praha, 2005) str. 144. 
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naprosto dominují, tvoří například oblíbený cíl cyklistických výletů. Důvodem je nepochybně 

skutečnost, že loreta tvoří vizuální dominantu s krásnými výhledy do okolí a navíc leží v 

opravdu krásném prostředí. Dokládá to i prozaický fakt, že v malé vesnici, jakou dnes 

Hrozňatov je, se udrží a vzkvétá několik restauračních zařízení a kaváren. Lidé k tomuto 

místu skutečně směřují. Toto směřování však není k duchovnímu cíli, nejedná se o 

náboženskou pouť, ale o výlet do přírody. Loreta tak ztratila svou duchovní důležitost 

v krajině. Nenaplňuje krajinu žádným duchovním významem, ani poselstvím. Krajina sama se 

proměnila v „prostor“, který může být využit, který ale není duchovní povahy. 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

Loreta dnes je jiná loreta než před několika desetiletími. Je to stejná loreta, a přece jiná. 

Hlavní rozdíl spočívá v lidech. Mohli bychom v průběhu dějin lorety rozlišit dokonce tři 

různé podoby lorety, přestože první dvě na sebe kontinuálně navazovaly a nelze mezi nimi 

najít žádný ostrý předěl. První situace, ve které loreta vystupovala, byla ta barokní, jezuitská, 

ne-nacionální, rekatolizační, ukazující velké barokní divadlo světa a všechny své návštěvníky 

jako účastníky – herce tohoto divadla. Druhá loreta je loretou „romantickou“, německou, 

národní, místní, již ne rekatolizační. Ostrý předěl mezi nimi pochopitelně neexistuje. Třetí 

loreta je ta dnešní. Loreta znovuobjevená, česká. Tato loreta však již nevystupuje jako 

náboženský duchovní prvek v krajině. Tvoří spíše estetickou komponentu okolní krajiny a 

žádaný cíl turistických výletů. 

Moderní člověk se také jako člověk barokní chlubí svým dnešním poutnictvím – vyjitím 

z lokálního místa, obrací se do světa, poznává nové, zanechává místo svého původu za sebou, 

ale na rozdíl od věřícího člověka dříve (například člověka období baroka) vnímá cestu jinak – 

většinou v kontextu svého vlastního života čili od narození do smrti, v kontextu své 

individuality. Stěhování z jednoho místa na jiné, odchod za prací, migrace, cesty za studiem a 

další součásti dnes běžného života „posílají“ člověka v přítomné době často daleko od místa 

původu. Člověk opustil svou svázanost s jedním místem. Emancipoval se, stal se svobodnější.  

Jaké to zakládá nároky na možnost  bydlení v existenciálním smyslu slova (orientace a 

identifikace – podle Norberga-Schulze)? Takové staré prostředí, jaké představuje loreta, 

vytvořená před zhruba třemi sty lety, které bylo vystavěno jako duchovní prostor, s jasným 
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nárokem na orientaci a identifikaci (dokonce na participaci), by mělo představovat skutečné 

místo bydlení. Ve vztahu k takovému ohnisku by se podle názorů Norberga-Schulze měla 

lidská existence stát významuplnou, a člověk by tudíž měl bydlet. Takto zjednodušeně 

bychom mohli interpretovat jedno poselství z knihy Genius loci. Takový závěr by ale byl 

nejen v případě lorety ve Starém Hrozňatově sporný. Ať již dnes loreta plní jakoukoliv 

funkci, nezakládá lidské bydlení v existenciálním smyslu slova. Netvoří ani žádný výrazný 

duchovní prvek, a již vůbec ne síť duchovních prvků v krajině. Stala se sekulárním cílem, 

tvořící v krajině estetický prvek, který má jistou historickou a symbolickou hodnotu. Není 

ovšem vyloučeno, že loreta Mario Loreto v průběhu času opět získá duchovní význam 

v rámci krajiny. Bude to ale již význam zcela nový, nikoliv původní.  

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 

Základními historickými knihami, použitými při psaní této práce, jsou především Píseň o 

Loretě (Beran), Cheb (Šamánková) a Chebský městský stát (Kubů). Nejstarší je práce Cheb, 

která vyšla v Odeonu v roce 1974. Věnuje se dějinám města Chebu po všech stránkách od 

počátku historie až do poválečné obnovy v padesátých letech dvacátého století. Nevěnuje se 

však Chebsku a především, vzhledem k době vzniku, naprosto ignoruje skutečnost odsunu 

veškerého původního obyvatelstva a všechny problémy s touto otázkou spojené, o loretě se 

zmiňuje jen jedinkrát několika slovy „… a v roce 1658 panství Starý Hrozňatov …“. V knize 

je však podrobně rozebrán příchod a působení jezuitů a také stavba jejich koleje v samotném 

Chebu. Kniha Chebský městský stát zevrubně popisuje Chebsko z pohledu historického, její 

líčení  však končí počátkem šestnáctého století, a proto je přínosná především pro pochopení 

reálií a historie říšského města Cheb a jeho okolí (státu). Nejpřínosnější knihou byla Píseň o 

Loretě, která vznikla až po rekonstrukci samotné lorety, jejím vlastním úkolem bylo vyprávět 

celou historii místa od příchodu jezuitů až do doby současné.  

Pro studium historie Chebska tvoří naprosto nezbytnou součást studia německy psaná 

literatura. Nejpřístupnější a nejpřínosnější pro tuto práci byla souhrnná studie o historii umění 

v Chebu Kunst in Eger, která vyšla v roce 1992 v Německu. Loreta ve Starém Hrozňatově 

sice leží na okraji zájmu autorů, ale barokní období, působení jezuitů i další důležité 

skutečnosti tehdejší doby kniha zpracovává podrobně a přehledně. Základní práce o dějinách 

a kultuře Chebu a Chebska existují především v němčině. Mezi nejznámější patří Eger und 
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das Egerland, Geschichte des Egerlandes, Eger im Wandel der Zeiten a další. České překlady 

těchto knih neexistují.  

Práce teoreticky vychází z knih Christiana Norberga-Schulze (Genius loci, Meaning in 

western Architecture a další), který se zabýval důležitostí architektury pro člověka a významy 

v architektuře obsaženými. Kniha Meaning in western Architecture představuje v podstatě 

dějiny architektury, zaměřující se na významy, obsažené a vložené do staveb. Studie Genius 

loci se pokouší postihnout konkrétní povahu lidského žitého prostředí pomocí 

fenomenologických pojmů. Obě autorova díla vycházejí z filosofie Martina Heideggera. 

Nejdůležitější v této souvislosti je text Básnicky bydlí člověk, Věc (oba obsaženy ve sborníku 

Básnicky bydlí člověk), Bauen,Wohnen, Denken (česky vyšel úryvek ve sborníku Prostor a 

jeho člověk).  
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