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1. Úvod
Za téma své bakalářské práce jsem si vybrala poutní kostel P.Marie ve
Skokách, který je poslední chátrající stavbou ve vysídlené obci Skoky.
Zaniklá obec Skoky (německy Maria Stock) leží pouhé čtyři kilometry na
západ od Žlutic, odkud byl kostel dlouhou dobu spravován a přesto se sem ze
Žlutic nedostaneme. Do cesty se poutníku postaví nově vzniklá žlutická
přehrada na horním toku Střely, zdroj životadárné pitné vody, který definitivně
odřízl Obec Skoky od okolního světa a zavinil zkázu této malebné obce.
Nyní se sem chodí vozovou cestou z obce Polom, vedoucí od severu
z osady Polom po horském hřbetu mezi ratibořským a jesíneckým potokem. Pod
Vraním vrchem, vysoko nad údolím Střely, vypíná se mohutný barokní poutní
kostel Navštívení Panny Marie.
Kolem něj stávala obec Skoky s převážně německým obyvatelstvem.
Bývalo zde jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, vždy´t
prosebné zvolání Panenko skákavá je jen libozvučněji upravené Panenko Maria
Skokovská. Obec žila do roku 1946, kdy byla po válce poprvé vysídlena. Po
odsunu původního německého obyvatelstava sem do prakticky prázdné obce
přišli za prací noví přistěhovalci. Avšak rozkvět obce nenastal.
Netrvalo dlouho a silnici do Skoků odřízla stavba přehrady. Nově vzniklé
vodní pásmo nedovolovalo obec obývat a proto druhá vlna vysídlení definitivně
obec vylidnila. Zrušil se přívod elektrického proudu, většina domů byla vojsky
rozbořena. Zůstaly tu stát tři domy bývalého poutního hostince a hospodářských
budov. Ten do roku 1980 obývala stařenka, která se nedobrovolnému vysídlení
odmítla podrobit. Nad obcí, vpravo od vozové cesty, se nachází opuštěný
německý hřbitov s dojemně obnovenými oválnými fotografiemi na několika
pomníčcích, které zde v nedávné minulosti obnovili poslední žijící obyvatelé,
kteří se sem po otevření hranic alespoň na pouti navrací.
Protože je mi nesmírně líto jen tak sledovat zánik obce, kterou postihl
nepříznivý osud hned několikrát, pokusím se uspořádat prameny, které by
objasnily spletitý vývoj dějin obce, stará vyobrazení dokumentující dobu plně
funkční obce, sepsat zbývající mobiliář a popsat stav před devastací kostela,
zaznamenat vzpomínky posledních pamětníků. Vzhledem k častým mým
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návštěvám tohoto opuštěného poutního místa mi vzniká

řada fotografií

dokumentující devastaci a zánik stavebních prvků i celých konstrukcí kostela

2. Prameny a literatura
Prameny
•

Císařský otisk Stabilního katastru z r. 1841, map. list 6941 – 1 (Č).

•

Sommer, Johann Gottfried: Das Königreich Böhmen XV., Elbogener Kreis,
1847, s. 191.

•

Palacký, František: Popis království Českého, 1848, s. 425.

•

Sedláček, August, Místopisný slovník historický království Českého, s.
804, Praha 1908.

•

Archivy farních úřadů v Bochově, Toužimi a Žluticích.

•

Archiv plánů a fotoarchiv NPÚ – ÚP.

•

Archiv kláštera premonstrátů v Teplé.
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www.hamelika.cz – občasník pro historii Mariánských Lázní a okolí.

•

www.zanikleobce.cz – obce v ČR zaniklé po roce 1945.
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www.kostel-sv-anny.unas.cz – Sdružení pro záchranu kostela sv. Anny v Sedlci
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Skocích.
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Träger, Gertrud: Denkmäler im Egerland – Kreis Luditz. Eichstätt 1993, s. 236 –
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3. Dějiny poutního místa ve Skocích
Osada Skoky, se nachází v okrese Karlovy Vary, poblíž obce Žlutice,
nově patří do plzeňské diecéze1, vikariátu karlovarského a farnosti Skoky.
Na místě se původně nacházel hospodářský dvůr, náležející k
panství Údrč, které je prvně uváděno již roku 11692. Dvůr se časem vyvinul
v malou obec, která se dle zdejšího ústního podání údajně původně nazývala
Pivoňka3.
Stavbu první kaple ve Skokách inicioval na počátku 18. století žlutický
farář, tepelský premonstrát Johannes Norbert Rick4. Podle legendy5 nechal
svolat deset místních sedláků a vyzval je, aby přispěli deseti zlatými na stavbu
kaple. Původně to všichni přislíbili, když však mělo dojít k činu, devět sedláků
se ke slibu nehlásilo. Pouze desátý, jistý Adam Lienerth slibu dostál a dle
vlastního tvrzení z roku 17326 jej k tomu přiměl sen, v němž postavil kapli
z vlastních prostředků za 50 – 60. zlatých. O schválení požádal vrchnostenský
úřad v Údrči, jenž mu vyhověl a navíc poskytl na stavbu 100 dlaždic a 3 kmeny
stavebního dříví. Aby získal další peníze, musel prodat jednoho ze svých čtyř
koní za 25 zlatých a přidal část prostředků z prodeje vydařené úrody. Na
zvonek do kaple věnoval sám Lienert 8 zlatých, ves Skoky 10 a fara v Údrči
přidala dalších 12. Zvonek byl pak ulit v Praze7.
Kaple byla zděná z kamene8, klenutá, se dvěma okny, krytá šindelem, na
hřebeni střechy se nacházel sanktusník se zvonkem.

1

Do roku 1995, než bylo zřízeno Biskupství plzeňské, patřila obec Skoky do Arcidiecéze

pražské
2

Träger 1993, s. 236

3

Fiala 2003, s. 73

4

Trager, s. 236

5

Trager 1993, s 236. , líčení legendy převzato podle Fialy

6

Fiala 2003, s. 73, neuvádí však pramen ze kterého čerpal, zřejmě farní kroniku, která je nyní

nezvěstná.
7

Fiala 2003, s. 73, zvonilo se ráno, v poledne, večer, při podávání svátosti a o pohřbech

8

Fiala 2003, s.73, archiv v klášteře Teplá, nemá plány ke stavbě kaple

7

Za zásluhy o stavbu měl statkář Lienert právo zvolit patrocinium kaple.
Podle Fialy se obrátil Lienert na děkana Ricka – ten posléze zvolil Pannu Marii
Pomocnou. Úlohu jistě sehrál vliv markraběnky Františky Sybilly Augusty
Badenské. Na jejímž panství byla úcta k P. Marii Pasovské značně rozšířená,
obraz P. Marie Pasovské najdeme v každém kostele jejího panství9. Roku 1717
objednal Lienert u toužimského malíře Johanna Wolfganga Richtera obraz
Panny Marie Pomocné Pasovské; roku 1727 pak objednal u téhož malíře ještě
obraz sv. Kateřiny. 10
Roku 1724 byl zvolen tepelským opatem P.Raimund Schimonowsky
(Šimonovský)11, který od počátku jevil o obraz Panny Marie Pomocné ve
Skokách velký zájem. Právě on prosadil u pražského arcibiskupa Daniela Josefa
Mayera z Mayerů12 povolení uctívání mariánského obrazu ve Skokách. Roku
1732 požádal o povolení sloužit v kapli mše. Vydatně jej v tom podpořila
markraběnka Františka Sybilla Augusta Badenská. 3. dubna 1734 povolila
arcibiskupská konsistoř sloužení mší v kapli a uctívání milostného obrazu
panny Marie Pomocné. Komise uznala tento obraz jako "dobrotivý", to jest
"guttätig", s poznámkou "nicht wundertätig". První mši sv. pak sloužil v kapli
opat Šimonovský dne 16. dubna 173413.
Poutní místo došlo brzy věhlasu. Trager uvádí procesí už v roce 1733 v
počtu 14 000 poutníků, v roce 1736 to bylo již 29 350 poutníků. Procesí
přicházela z Plzeňska, Tepelska, Plasů, Rakovnicka. O oblibě svědčí i lidový
titul "Panenka Skákavá" čili P.Marie Skokovská . Rozvoji kultu, respektive
poutního místa svědčí plánování nové stavby.
Dne 8. 6. 1736 vrchnostenský inspektor Kliegel14 z Ostrova předložil
majiteli panství, markraběti Ludvíku Jiřímu Bádenskému, dopis s plány nového

9

Ottův slovník naučný, díl XIV., s. 484, Františka Sybilla Augusta Badenská., rozená Sasko –

Lauenburská (+ 1733), majitelka panství Ostrov, Toužim a Údrč.
10

Fiala 2003, s. 73, opět neuvádí pramen, zřejmě inventární knihy, které jsou nyní nezvěstné

11

Fischer 1909, s. 9

12

Fiala 2003, s. 73

13

Träger 1995, s. 236, histori od roku 1732 čerpáme pouze z Trager, Fiala se rozvojem kultu

nezaobírá
14

Ibidem s. 236
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kostela ve Skokách15, včetně rozpočtu na stavbu. Plány podepsal zednický mistr
Johann Schmidt z Útviny na Toužimském panství

16

. Trager se domnívá že on

sám byl také architektem stavby. Plány schválil generální vikář Johann M.
Martini dne 22. června 1736. Stavba nového kostela záhy započala – základní
kámen položil dne 23. října 1736 opat Šimonovský – a po dokončení byla
slavnostně vysvěcena dne 29. března. 173817.
Se změnou vlastníka, kterému Skoky v této době náležely k panství
Žlutice, jehož vlastník, Adam hrabě z Kokořova18, trval na podřízení nového
kostela žlutickému děkanství19. Zejména mu však bylo důvodem sporů bylo
dělení obětních peněz, nad nímž neměl kontrolu, a také výčep piva, který
markrabě Ludvík Jiří ve Skokách zavedl. Opat Šimonovský sice roku 1740
získal od papeže Benedikta XIV. tzv. Exempční bullu20, která vyjmula Skoky
z jurisdikce pražské arcidiecéze a přidělila je k Teplé21 jako klášterní faru, spor
to však nevyřešilo. Táhl se ještě 6 let, až na konec musela rozhodnout sama
císařovna a královna Marie Terezie. Dle Nejvyššího rozhodnutí ze dne 2. dubna
1746 bylo stanoveno, že Skoky náleží do Teplé pouze po stránce duchovní
správy, takže svatby, křty i pohřby zde má nadále v kompetenci žlutický děkan.
Hraběti z Kokořova bylo přiznáno právo být přítomen při otevírání schránky
s obětními penězi a patron, markrabě Ludvík Jiří, musel dát uzavřít zdejší výčep
piva a uhradit škodu žlutickým hostinským. Dne 2. 7. 1748, na svátek
Navštívení Panny Marie, byl kostel slavnostně předán superioru Rickovi a roku
174922 zde zřízena samostatná fara a hřbitov.
V této době se objevují první zprávy o zázračném působení obrazu23,
např. řezník Becker, dříve luterán, přestoupil roku 1709 na víru katolickou;
15

Rozboru plánů a barokní stavby současného kostela věnujeme samostatnou kapitolu

16

Vlček 2004, s.585

17

Träger 1995, s. 236

18

Ibidem, s. 236

19

Träger 1995, s.236: tuto historii sporu zmiňuje pouze Trager

20

Vysvětlivku a odkaz k literatuře

21

Klášter premonstrátů, založen roku 1197 blahoslaveným Hroznatou

22

Träger 1995, s. 236

23

Prof. Benedikt Brandl v brožuře o Skocích (1925).
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trpěl podagrou tak, že mohl chodit jen o berlích. Vypravil se k Panence Skákavé
z Jáchymovska, šel pět dnů o berlích. Pomodlil se k P.Marii a k překvapení
svých třiceti spolupoutníků z Českého Wiesenthalu odhodil berle a vracel se
domů již bez berlí. Ze zázraků byla náhlá uzdravení u obrazu nejčastější. Další:
paní Šlidlinová z Kunovic vyprávěla, že se při zpáteční cestě splašili 4 koně,
kočí spadl z kozlíku a paní zůstala sama v řítícím se voze. Třikrát hlasitě
zvolala "Heilige Maria Hilf zu Stock, steh mir bei!" a po třetím zvolání se koně,
jako když proutkem mávne, zastavili na silnici.
Josefínské reformy sice omezily obrovské počty poutníků sem
přicházejících, ale tradice poutí přežila. Císař Josef II. zakázal procesí a poutní
kostel ve Skocích se stal pouze lokálním. Roku 1787 zemřela Alžběta Augusta
Eleonora Bádenská, neteř a jediná dědička markraběte Ludvíka Jiřího a
ohromné ostrovské panství se stalo komorním korunním statkem. Ve 30. letech
19. století byly některé jeho menší části odprodány do soukromých rukou –
roku 1836 došlo i na Údrč. Získal ji malostranský měšťan Jan Antonín Hladík a
po jeho smrti roku 1842 pak neteř Antonie z Neubergu24. Výkon patronátu
nadále zůstal v Údrči.
Tak tomu bylo až do počátku 20. století. Panství Údrč však bylo malé a
nepříliš výnosné, takže jeho majitelům, kteří se navíc v dalším průběhu 19.
století často střídali, na údržbu chrámu nezbývalo dostatek prostředků. Kostel
byl ve špatném stavu – loď s omítaným rákosovým pletivem na stropě prý
hrozila zřícením, takže bylo rozhodnuto omezit činnost na presbyterium. Podací
protokol farního úřadu ze dne 16. října 1838 zaznamenává, že déšť proniká
kostelní střechou, stejný pramen k roku 1842 uvádí, že klenba lodního prostoru
má značné trhliny a kusy omítky již opadaly. Tento stav se zřejmě dlouhodobě
příliš nelepšil, přesto že byla v místě roku 1857 zřízena samostatná farnost25. Po
roce 1901 proto rozhodl tepelský opat Gilbert Johann Helmer (+ 1944), že
klášter patronát převezme26 a nechá jej opravit. Převzetí patronátu klášterem
Teplou se uskutečnilo dne 27. prosince 1902, plány na rekonstrukci chrámu
24

Träger, Gertrud, s. 236

25

Fiala 2003, s. 75

26

Träger 1995, s. 237
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jsou však datovány již 23. dubna 1902. Podepsány jsou „Josef Ullrich, Maurer
und Zimmermeister in Tepl“. Na jejich základě byl kostel opraven – ne ovšem
v celém jejich rozsahu, nebylo například realizováno navrhované monumentální
dvouramenné schodiště27 (obr. č. 7) před jeho průčelím. Rekonstrukce byla
dokončena roku 1904. V roce 1906 byla ve vsi postavena nová fara a farní
dvůr28.
Po roce 1946 byla obec Skoky vysídlena a příliš mnoho nových osadníků
sem již nepřišlo, hlavně díky její odlehlosti. Poutě se sice v omezené míře
konaly i nadále, avšak počet poutníků v 50. letech slábl29.
Definitivní konec přišel počátkem 60. let. Po roce 1961 byla vybudována
žlutická přehrada, která odřízla jediné silniční spojení do Skoků. Obec byla
zcela opuštěna a koncem 60. let s výjimkou dvou objektů zbořena30. Jen poutní
chrám zůstal stát, na zcela opuštěném místě.

4. Popis kostela
Dnes zcela zaniklá obec na prudkém svahu nad žlutickou přehradou na
řece Střele; v její horní části na mohutné zděné terase, přístupné
jednoramenným schodištěm, poutní kostel Navštívení Panny Marie.
Terasa s kostelem se nachází v prudkém svahu, kostel není orientován –
hlavní průčelí je natočeno k jihozápadu. Tarasní zeď před průčelím podepírají
mohutné šikmé opěráky, v její spodní části se otevírá dvojice půlkruhových
kanálů, do nichž ústí šikmé štoly, jimiž protéká voda z pramene, který se
nachází severně nad kostelem. Hlavní z těchto štol vede přímo pod hlavní
osou kostela, boční západně kolem něj. Obě se v dlažbě terasy otevírají
úzkými čtvercovými šachtami, jedna se nachází přímo za presbytářem, druhá
27

UPČ, 1980, díl III, s. 324 mylně uvádí existenci dvouramenného schodiště, zřejmě autor hesla

vycházel z nerealizované plánové dokumentace
28

Plány uloženy v archivu kláštera Teplá; fara i dvůr zbořeny kolem roku 1968.

29

Träger 1995, s. 237: historie od padesátých let zmiňuje pouze Trager

30

Tepelský archiv, převzal dokumenty vědecké knihovny, která zde sídlila právě v bouřlivé době

destrukce obce, obsahuje řadu korespondence obyvatel s úřady.
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západně od kostela. Plocha terasy je dlážděna čtvercovými kamennými
deskami, terasu lemuje parapetní zeď, krytá kamennými deskami; vstupy
lemují čtvercové pilíře, od jihovýchodu vede na terasu jednoramenné
schodiště.
Kostel je jednolodní, obdélný, s obdélným pravoúhle zakončeným
presbytářem, k němuž symetricky přiléhají nižší sakristie a oratoř, se
zaoblenými nárožími a s dvouvěžovým průčelím. Boční fasády s plochými
pilastry a obdélnými, segmentově zakončenými okny ve štukových
šambránách s klenáky, v ose mělké rizality s trojúhelnými štíty, trojúhelný
štít i na závěrové stěně. Sokl stavby tvořen kamennými deskami. Pod okny
lodi na vnější fasádě patrna obdélná, segmentově sklenutá pole, v nichž se
původně nacházely zpovědnice.
V hlavním průčelí vysoké segmentové okno, obdélný portál s
lemujícími pilastry a štukovým znakem kláštera v Teplé v nadpraží,
doplněným písmeny G. I. H. A. T. (Gilbert Iohann Helmer Abbas Teplensis)
a nápisem RENOV. 1903. Ve vpadlém poli pod půlkruhovým štítem byl
původně osazen kovový štít s reliéfem Panny Marie z roku 1903 (dnes
sejmut a uložen v Teplé). Nad volutovitě se stáčející římsou průčelí jsou
věže s polokruhově zakončenými okny, nárožními pilastry a profilovanými,
ve středu vydutými římsami; cibulovité báně s lucernami, nad kostelem
nízká mansardová střecha krytá plechem, se sanktusníkovou věžičkou nad
lodí.
Krov nad lodí i presbytářem vaznicové konstrukce, celkově pocházející
z období kolem roku 1903; ze stejné doby pocházejí i konstrukce cibulových
helmic na věžích.
Vstupy do lodi jsou tři, hlavní v jižním průčelí a po jednom ve
středových polích bočních stěn. Sakristie i oratoř po stranách presbytáře mají
samostatné vstupy. Kamenné obdélné portály lodi uzavírají dvojkřídlé brány
s diagonálním pobitím a kovanými motivy šesticípých hvězd a rozet. Ve
vstupech do sakristie a oratoře dveře jednokřídlé, obdobně zdobené.
Částečně dochovány původní zámkové štítky a volutově stáčená madla.
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Klenba lodi je dřevěná, pokrytá štukem; tvoří je trojice příčně
obdélných placek dělených stlačenými pasy, sbíhajícími na vrstvené pilastry
s korintskými hlavicemi, které člení i presbytář. Ten je sklenut valeně
s trojbokými výsečemi, v závěru paprsčitě. Ve zkosených koutech lodi i
presbytáře vysoké půlkruhové niky, původně se sádrovými sochami bl.
Hroznaty a sv. Benedikta, Krista a Immaculaty. Na klenbách lodi ve
štukových zrcadlech neobarokní fresky čtyř evangelistů, Nejsvětější Trojice
a Panny Marie. Sakristie a oratoř sklenuta klášterní klenbou s pětibokými
výsečemi. Loď i presbytář jsou dláždeny čtvercovými kamennými deskami.
Sakristie i oratoř jsou přístupny z prostoru presbytáře obdélnými portálky
s nadsvětlíky, nesoucími masivní štukové frontony. Severně od nich po
jednom obdélném okně, v obou částečně dochovány původní barokní rámce
s vysunovací spodní částí a původním zasklením. V portále vedoucím
z podvěží do lodi původní barokní dvojkřídlé dveře výplňové konstrukce,
s částečně dochovaným zdobeným kováním.
Jižní předsíň sklenuta klášterní klenbou s trojbokými výsečemi,
v západní věži dvojramenné dřevěné schodiště na kruchtu. Kruchta dřevěná s
vydutou předprsní; prostor mezi věžemi opět sklenut klášterní klenbou
s trojbokými výsečemi. Prostory věží plochostropé, do zvonových pater a do
podkroví vedou jednoduchá dřevěná schodiště31.

5. Stavební vývoj kostela
Stavební vývoj poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách není
příliš spletitý; přesto zůstávají v jeho osudech některé nejasnosti. V této
kapitole je podán souhrn známých dat a souvislosti vzniku kostela.

Počátek 18. století – ve vsi Skoky zřízena kaple Panny Marie Pomocné.
1717 – J. W. Richter namaloval pro kapli kopii obrazu Panny Marie Pasovské.
1736 – 38 probíhala stavba nového kostela podle plánů Johanna Schmidta
z Útviny. 29. března 1738 byl nový kostel vysvěcen.

31

Za všechny věcné připomínky ve stati „Popis kostela“ děkuji PhDr. M. Patrnému
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Ke stavbě skockého poutního kostela je dochován plán, uložený dnes
v archivu tepelského kláštera, signovaný stavitelem Johannem Schmidtem.
Jedná se o tzv. schvalovací plán, tedy výkres s bočním pohledem a půdorysem
stavby, který se předkládal ke schválení arcibiskupské konzistoři v Praze.
Úředním řízením prošel a byl schválen, dle připsané poznámky dne 22. června
1736 (obr. č. 2). Když si ovšem plán prohlédneme, zjistíme zajímavé
nesrovnalosti.
Kostel, zachycený na plánu, je sice na první pohled dnešnímu podobný,
má však jen jednu věž, v ose hlavního průčelí. Věž, členěná shodně jako věže
později postavené, je na plánu lemována dvojicí točitých schodišť. Závěr
kostela přibližně odpovídá realizované stavbě, ovšem členění boční fasády je
opět odlišné – okna jsou na plánu kasulová narozdíl od realizovaných
segmentových, portál v ose boční fasády je výrazně vyšší. Zajímavým detailem
jsou na plánu zakreslené zpovědnice pod okny vnější fasády.
Po schválení zmíněného plánu tedy došlo k rozhodnutí projekt pozměnit a
místo jedné průčelní věže postavit dvě; i fasády byly poněkud zjednodušeny.
K této změně žádné doklady nemáme, autorem a stavitelem však zřejmě i
nadále zůstával Johann Schmidt. Svědčí o tom další doložená Schmidtova
stavba – farní kostel sv. Anny v Sedlci u Karlových Varů, vybudovaný v letech
1738 – 4732. Jeho vnější členění je sice odlišné, ovšem půdorys a některé detaily
(členění věže) jsou téměř shodné s kostelem, který byl ve Skokách skutečně
postaven33. Sedlecký kostel spojuje se Skoky i skutečnost, že i zde je na bočním
oltáři vystaven obraz Panny Marie pomocné Pasovské, dle tradice sem
přenesený z Bílé Hory u Prahy34
Kostel zřejmě trpěl statickými poruchami, což způsobila jeho poloha na
vysoké terase v podmáčeném terénu. Klenba v lodi byla proto již tehdy
provedena pouze ve dřevě, aby se odlehčilo stěnám. Ze stejného důvodu byla
zřejmě později zazděny dva páry nik pro zpovědnice v bočních stěnách lodi.
32

UPČ, 1980, díl III., s. 300

33

K Sedleckému kostelu je také dochován nerealizovaný plán – výkres průčelí a boční fasády

(dle „Die Pfarrgemeinde Zettlitz bei Karlsbad“, pfarrer Rudolf Hacker). Velmi pozoruhodnou
shodou se Skoky jsou zde zakreslené exteriérové zpovědnice pod okny bočních fasád lodi. Viz
obr. příloha.
34

Sommer, 1847, s. 105.
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Mobiliář chrámu byl pořizován postupně ještě dalších pár desetiletí, až do 60.
let 18. století; na kazatelně se dochoval letopočet 176935.
Po zákazu poutí v josefínské době se sice v 19. století poutní tradice
částečně obnovila, ale štědré příjmy od původních patronů – Bádenských
markrabat – po smrti Eleonory Bádenské roku 1787 z velké části zmizely36.
Panství se stalo jedním z mnoha komorních statků, spravovaných z Vídně37.
Tamní úředníci přirozeně k místu žádný vztah neměli, tudíž je nepodporovali,
navíc mělo mocnářství v prvních desetiletích 19. století zcela odlišné starosti,
směřující až ke státnímu bankrotu r. 1811.
Kostel byl jen bídně udržován a přirozeně tedy chátral. Roku 1836 bylo
sice údrčské panství odprodáno do soukromých rukou38, situace Skoků se však
nezlepšila. Z roku 1838 pochází zpráva že do kostela zatéká střechou. K roku
184239 bylo zaznamenáno, že dřevěná klenba lodi má trhliny a opadává z ní
omítka. Následovala zřejmě oprava, nemáme však o ní žádné zprávy. Další
údaje o osudech poutního chrámu pak pocházejí až z počátku 20. století40.
Roku 1902 převzal kostel do svého majetku klášter premonstrátů v Teplé.
Stalo se tak oficielně až koncem roku (dne 27. prosince), ovšem již dnem 23.
dubna 1902 jsou datovány plány na rekonstrukci chrámu, zpracované Josefem
Ullrichem z Teplé a schválené tepelským opatem Gilbertem Johannem
Helmerem41.
V letech 1903 – 04 proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela a jeho
bezprostředního okolí. Zcela nově byla zřízena dřevěná klenba v lodi42,

35

Datace na spodní straně čučkovitého zakončení kazatelny byla odhalena po odlomení zdobných

ornamentů zloději
36

Träger 1995, s. 237

37

Ibidem, s. 237

38

Fiala 2003, s. 77

39

Träger 1995, s. 237, pravděpodobně čerpáno z farní kroniky

40

Träger 1995, s. 237

41

Kopie plánů uloženy v archivu plánů NPÚ-ÚP v Praze a v archivu kláštera premonstrátů

v Teplé.
42

Träger 1995, s. 237, výška stropu byla zvednuta a dřevěná klenba odlehčila stavbě, viz plány

v obrazové příloze
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postaveny nové krovy na kostele i na věžích43, zrekonstruováno zařízení, kostel
nově vymalován a omítnut. Pořízena nová vitrajová okna44, postaveny nové
varhany45. Zároveň zrekonstruována i terasa46. Ullrichovy plány nebyly v celém
svém rozsahu provedeny – nikdy nebylo například vybudováno reprezentativní
dvouramenné schodiště před průčelím, také fasády kostela byly provedeny
v jednodušší formě.
Po roce 1946 spolu s obyvatelstvem obce musel odejít i poslední zdejší
farář, kostel, byl nadále spravován přímo z Teplé47.
V polovině 60. let byla napuštěna přehrada48 na řece jižně Střele pod obcí;
pro Skoky měla fatální dopad – její hladina zatopila jedinou zpevněnou silnici,
vedoucí do obce ze Žlutic. Skoky, už tak značně odlehlé, se staly téměř zcela
nepřístupnými a velmi rychle se zcela vylidnily. Domy v obci byly v druhé
polovině 60. let postupně bořeny, s nimi i fara49.
Po roce 1990 byl kostel několikrát opakovaně vykraden, nejcennější
součásti zařízení byly naštěstí včas odvezeny. Koncem roku 200550 byl chrám
již v takovém stavu, že musely být s výjimkou jednoho zazděny všechny
vstupy. Zdevastovaná stavba je v podstatě ponechána svému osudu. Postupně se
stává obětí ničivých nájezdů zlodějů, kteří – využívajíc jeho odlehlé polohy –
drancují interiér, a když zde již není co vzít, strhávají okapy a měděnou krytinu
věží.
Devastace vyvrcholila v září 200651, kdy zloději kovů zcela zničili báně
na věžích a sanktusník, vážně poškozena byla i plechová krytina lodi. Tato
vandalská devastace již naštěstí vyvolala pozornost širší veřejnosti a tak se snad
podaří dalšímu ničení chrámu Panny Marie ve Skokách zabránit.
43

Po krádeži měděné střechy na věžích v roce 2006, byly odhaleny dřevěné konstrukce, které

s istotou pocházely z doby rekonstrukce, záznamy z farní kroniky mi nebyly k dispozici
44

Träger 1995, s. 237 uvádí seznam nově pořízeného a stavebních změn v době rekonstrukce:

45

Plány se nacházejí v archivu Teplá

46

Plány na rekonstrukci terasy se nacházejí v archivu NPÚ – UP a v archivu Teplá

47

Träger 1995, s. 237

48

Archiv Teplá má uloženu dokumentaci a korespondenci s ONV ve Žluticích, který agendu kolem

přehrady s klášterem vyřizoval
49

Träger 1995, s. 238

50

Katastrofální stav objektu dokládá fotodokumentace, která byla pořízena NPÚ – UP

51

Pokračující devastace je patrná z fotodokumentace, pořízené NPÚ – UP o rok později
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6. Mobiliář kostela
Zařízení většinou pocházelo ze 60. let 18. století a bylo rekonstruováno
počátkem 20. století, dnes je většinou odcizeno, zničeno a nepatrné množství
zachráněno díky včasnému svozu do kláštera v Teplé a na faru do Bochova.
Hlavní oltář52

Není datován, vznikl však zřejmě kolem roku 1760. Baldachýnová
architektura, je volnou aluzí na

Berniniho oltář v chrámu svatopetrském.

Baldachýn vynáší čtyři tordované sloupy ovinuté věnci z rozvilin a boltcových
ornamentů, stojící volně v prostoru do lichoběžníku. Sloupy ukončuje bohatě
profilované kladí, v jehož vlysu se opakuje rozvilinový ornament. Římsy měly
zvlněnou modelaci a kladí výrazně přesahovaly. Na římsu dosedaly mohutné
voluty, které přecházely v baldachýn na jehož vrcholu byla trojrozměrná kartuše
s oválnou výplní zdobenou rozvilinami. Na mohutných volutách seděla dvojice
putti. Mensa klasického tumbového tvaru, dřevěná a postříbřená s mramorovou
deskou. Poměrně veliký53, bohatě architektonicky řešený svatostánek na mense
s nikou uprostřed byl ve vrcholu ukončen stylizovanou mušlí. Na dvířkách
svatostánku krucifix s korpusem Krista. Po stranách byla nika lemována pilastry
s bohatou plastickou dekorací a to z volut zdobených akantovými listy, festovy
z květů a plodů, hlavice jsou naznačeny závitnicemi, mezi kterými jsou motivy
rokaje listů a pásky. Po stranách přechází střední vyvýšená část v konvexní stěny
ukončené nahoře segmentem, které byly opět lemované pilastry s plastickou
dekorací volut listů a festonů. Architektura svatostánku byla ukončena
odstupňovanou římsou se dvěma andílčími hlavičkami nad nikou. Na stříšce
svatostánku byla oválná výplň s christogramem vsazeným do bohatých paprsků.
Po stranách christogramu seděla dvojice adorujících andílků. Dřevěný svatostánek
byl zlacený, dekory zlacené a stříbrné andílci pravděpodobně tělového inkarnátu.
52

Informace čerpány z karet Státního seznamu movitých kulturních památek, r. č. 35026,

náhledová fotodokumentace je místy špatně čitelná a proto vycházím ze slovního popisu Dr.
Vyhnalové
53

Velikost spodní základny svatostánku byla 165 cm a výška 150 cm

17

Na bočních pilastrech svatostánku stávaly sochy svatého Petra a Pavla v obvyklém
ikonografickém schématu. V druhém plánu oltáře byl průhled uzavřen stěnou na
segmentové základně uprostřed konvexně vyklenutou, stojící v prostoru a vytvářel
po obou stranách branky. Ty byly na vnitřní straně lemovány volutami a ukončeny
rovnou římsou. Nad brankou vpravo socha sv. Anny a nad brankou vlevo socha
sv. Jáchyma. Obě sochy nadživotní velikosti. Segmentová stěna je ukončena
římsou stočenou na okraji do závitnic, její střední konvexně vydutá část nese
nástavec, na kterém byl obdélný rám zakončený obloukem, lemovaný bohatými
rokaji a korunovaný baldachýnem se střapci a s volně splývajícími drapériemi po
stranách. Rám umožňoval pohled na obraz ve třetím plánu oltářního celku. Celá
takto složitá oltářní architektura byla obohacená o mechanismus dvou
jednoduchých kolejnic, po kterých mohl milostný obraz během liturgie z rámu
vyjíždět směrem k poutníkům a vracet se na zadní stranu baldachýnu54. Za
obrazem v zakončení presbyteria je i nyní dřevěná kulisovitě řazená stěna,
přiléhající k uzávěru v celé výšce na zvlněné základně. Stěna je ukončena
volutově stáčenými úseky říms, po stranách rokokové vázy55. Střední část je
zdobena plastickým reliéfem Ducha Svatého obklopeného oblaky s andílčími
hlavičkami a paprsky, dále pak erb patronů, markrabat bádenských a na třetí stěně
zdejší poutní obraz P. Marie (kopie obrazu P. Marie Pasovské). Na římse této
stěny před nikami v konvexně modelovaném zdivu presbytáře sochy klečících
méně kvalitních andělů56. Mezi brankami a stěnou byl prostor pro schodiště, po
kterém poutníci mohli vystoupat k zmenšené kopii obrazu P. Marie Skokovské,
který byl pověšen v prostoru na zadní stěně svatostánkem. Pod obrazem bylo malé
klekátko s pokladnicí z devatenáctého století. Milostný obraz P. Marie, olej na
dřevěné desce, z roku 1717, od toužimského malíře J. W. Richtera, korunovaný
v 19. století57. Popsaný v kapitole Úcta k Panně Marii Skákavé.
Nyní je hlavní oltář zcela zničen, na místě zůstala pouze stěna s plastickým
dekorem Ducha Svatého a erbem majitelů panství, očesané branky, které jsou
54

Nyní nefunkční mechanismus je popsán díky svědectví varhaníka pana Bařiny, rodáka

z Bochova, který v poutním kostele Navštívení p. Marie ministroval.
55

Rokajové vázy byly ze stěny odcizeny.

56

Jejich torza jsou nyní uložena v depozitáři.

57

Protože chybí možnost čerpat z farní kroniky, nevím kdy byl obraz korunován. Typ zpracování

korunky vykazuje na dobu kolem druhé poloviny devatenáctého století
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součástí oltáře jsou zachovalé i se schodištěm. Baldachýn je nyní složen pod
kruchtou, andělé a andílčí hlavičky jsou zčásti rozkradeny nebo zničeny.
Tordované zdobené sloupy jsou zničeny, jak je zloději strhli provazy, aby se
dostali k sochám ve vrcholu baldachýnu. Výsuvný mechanismus zanikl zcela..

Boční oltáře58

Dvojice rokokových bočních oltářů panelového typu s řezanými křídly.
Pocházejí pravděpodobně ze stejného období jako hlavní oltář – 60. let 18. století.
Mensa tumbového tvaru na ní nástavec mírně konkávně ukončený rozeklanou
volutovou římsou. U oltáře sv. Jana Nepomuckého, na predele ve volutovém
orámování nízký reliéf Svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy (celý zlacený),
po stranách reliéfu na malých volutkách seděla dvojice andělů.V obdélném rámu
nahoře ukončeném segmentem s výkroji obraz sv. Jana Nepomuckého59. Rám
zasazen do plošné architektury, tvořící stěnu bohatě vykrajovanou s plastickou
dekorací rokajů, listových rozvilin a palmet, po stranách vybíhající do volut.
V nástavci v bohatých rozvilinách byl oválný obraz sv. Václava. Oltář na protější
evangelijní straně kostela je architektonicky zcela shodný, zasvěcený sv. Josefovi.
V nástavci bočního oltáře byl oválný obraz Nejsvětější Trojice, reliéf

ve

volutovém orámování představoval Útěk do Egypta (celý zlacený).
Tato součást jednotného vybavení kostela zůstala na místě zcela odstrojena
od zdobných prvků Obrazy, sochy a reliéfy byly odcizeny.
Kazatelna datována letopočtem 176960

Řečniště čtyřboké na zvlněném půdorysu, stěny konkávně-konvexně
tvarované, spodní ukončující část ve tvaru komolého jehlanu konkávně
hloubenými stěnami zdobena plastickým dekorem. Skoro celá plocha přední

58

Informace čerpány z karet Státního seznamu movitých kulturních památek, r. č. 35027

59

Oltář na epištolní straně lodi kostela

60

Obnovena počátkem 20. století, signatura „MAX EBERL, vergolder, KARLSBAD, 1903 – 4,

renov
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strany byla vyplněna nízkým zlaceným reliéfem, na kterém bylo vyobrazení
Krista. Celý reliéf byl orámován rozvilinou. Stříška kazatelny byla tvarována
shodně s řečništěm a v podhledu ji zdobila holubice, symbol Ducha Svatého. Na
vrcholu stříšky byla sféra přidržována dvojicí andílků a nad ní Boží oko.
Nyní je kazatelna na svém původním místě, bez zlaceného reliéfuna řečništi,
bez globu i Božího oka na stříšce. Taktéž byl odlomen konsolový spodek, který po
odcizení (odlomení) odhalil podpis a dataci.

Lavice

61

Pocházejí taktéž z počátku 2. poloviny 18. století. Lavice jsou v lodi kostela
umístěné ve dvou blocích, přičemž první lavice jsou v obou řadách kratší a vytváří
tak rozevřenější prostor. Čela lavic jsou tvořena vždy trojicí obdélných výplní, ve
kterých je dekor složený z akantů, závitnic a boltců. Bočnice jsou tvarované
výkroji a boltcem, s obdobnou plastickou dekorací.
Lavice jsou doposud ve velmi dobrém stavu a v plném počtu. Všechna čtyři
čela byla odcizena62, odvezena do Německa, tam zadržena a navrácena vlastníkovi
(klášteru Teplá), který rozhodl, že se do kostela nevrátí.
Zpovědnice63

Vznikly současně s většinou mobiliáře po polovině 18. století. V současné
době se jich v kostele nachází osm. Vzhledem k tomu, že se nezachovala žádná
fotografie dokumentující zádní část kostela pod kruchtou, je pravděpodobné, že
zde byly původně jinak rozmístěny. Dvojice trojdílných zpovědnic u bočních
vchodů je evidentně na svém původním místě. Jejich autor není znám, je však
velmi pravděpodobně totožný s autorem zpovědnic v kostele Narození Panny
Marie v Toužimi64. Je možné, že jednoduché zpovědnice, nyní umístěné v jižní
části lodi a v podkruchtí byly o poutích vynášeny před kostel a umísťovány do
nyní zazděných výklenků, kde se taktéž o poutích zpovídalo.
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Na střechách dvou zpovědnic u bočních vchodů stávaly drobné sošky
evangelistů, bíle štafírované, v obvyklém ikonografickém schématu. Evangelisté
byli umístěni na nízkých profilovaných soklech. Jemná řezbářská práce. Všechny
čtyři sochy byly v minulosti odcizeny.
Sochy v koutových nikách lodi kostela65

Diagonálně stočené kouty hlavní lodi člení ve dvou úrovních půlkruhové
niky sklenuté konchami. Spodní dvojice nik při vítězném oblouku byla zakryta
bočními oltáři, v horních se nacházela dvojice soch na profilovaných soklech:
napravo od vítězného oblouku bl. Hroznata, nalevo sv. Benedikt. V nikách ve
spodní úrovni při průčelí kostela, pod kruchtou, to byly sochy P. Marie
Immakulaty a Vítězného Krista.
Šlo o velmi kvalitní dřevořezby, bíle štafírované. Jejich původ není zcela
jasný, buďto se jedná o velmi kvalitní pozdně barokní díla, nebo repliky barokních
děl z doby rekonstrukce kostela na počátku 20. století.
Dodnes jsou dochovány pouze dvě poškozené sochy – P. Maria Immakulaty
a bl. Hroznaty, obě uložené v depozitáři tepelského kláštera. Zde se také nacházejí
fragment sochy sv. Benedikta Socha Vítězného Krista je odcizena

66

.

Čtyři obrazy evangelistů67

Původně se zřejmě nacházely na stěnách hlavní lodi kostela. Obrazy byly
později vyjmuté z původních rámů. Dvě dvojice obdélných na výšku postavených
obrazů (vždy dva tvarově shodné) nahoře ukončeny odskočeným segmentem a
druhá dvojice ještě obohacená o výkroj. Sedící postavy evangelistů vyplňují skoro
celou plochu obrazu, každý ze světců drží v rukou knihu – evangelium.
Tato kvalitní součást mobiliáře byla v 90. letech odcizena.
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Vitraje68

Vitraje v bočních oknech lodi i presbytáře byly zcela nově pořízeny při
rekonstrukci chrámu v letech 1903 – 5. Jejich autor není znám; v západním okně
presbytáře špatně čitelná signatura „Bayersche (?) Kgl. Hof Kunstanstalt München
(?)“. V oknech presbytáře jsou zobrazeni patroni opata Helmera, který byl zřejmě
donátorem vitrají: sv. Hermann Josef před P. Marií a sv. Gilbert. V lodi jsou to
pak na východní straně sv. Michael Archanděl, Zvěstování Panny Marie a sv.
Alžběta. Na západní straně sv. Josef, Navštívení Panny Marie a sv. Anna s Marií.
Mříže v oknech chóru69

Dvojice obdélných oken, vedoucích z oratoře a sakristie do chóru, byla
původně uzavřena mřížemi, které jsou dnes vyjmuty a uloženy v Teplé. Jsou velmi
bohatě dekorovány rokokovou ornamentikou se zlacenými třapci, čabrakami a
mřížkami. Pocházejí z doby výstavby kostela , byly ovšem opraveny a doplněny
při jeho rekonstrukci. Tento fakt dokládá znak opata Helmera s jeho iniciálami G J
H A T a letopočtem 1903 uprostřed jedné z nich; ve středu druhé je osazen erb
původní patronky kostela, markraběnky Františky Sybilly Augusty von Baden .

Fresky

Nevíme, zda měl chrám již v barokní době freskovou výzdobu. Ta současná
byla nově pořízena při jeho rekonstrukci a výstavbě nové klenby lodi v letech
1903 – 1906, autorem maleb je Karl Krattner70. Fresky se nacházejí na třch
klenebních polích hlavbí lodi, ve štukových rámcích. Ve středním poli je
zobrazena Nejsvětější Trojice, obklopená církevními učiteli – Augustin, Ambrož,
Jeroným a Řehoř. V severním poli při vítězném oblouku výjev Neposkvrněného
početí Panny Marie, po stranách prorokové Jesaiáš a Jeremiáš. V poli nad
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kruchtou je zobrazena trůnící Panna Maria s Ježíškem a po stranách prorokové
Ezechiel a Daniel. Fresky jsou průměrné úrovně, nepříliš kvalitní.
Klenbu presbytáře pokrývá iluzivní malba modré oblohy se zlatými
hvězdami, nepochybně také z doby rekonstrukce po roce 1903.
Znak tepelského opata71

Ve vrcholu vítězného oblouku byl umístěn štukový znak tepelského opata,
nesený dvojicí andělů. Nemám dnes k dispozici žádné jeho vyobrazení, nemohu
jej tedy přesně popsat a datovat. G. Träger uvádí ve své práci že šlo o znak
tepelského opata Hieronyma Ambrose s letopočtem 1746; v době vzniku její práce
(1993) znak ještě existoval, je otázka jestli se autorka sama o tomto tvrzení
přesvědčila. Matoucí totiž je, že v Ullrichových výkresech na rekonstrukci kostela
z roku 1902 je zde nakreslen znak současného opata Helmera. Tento rozpor by
mohla objasnit pouze fotografie z doby před jeho zničením, zatím se mi ji ovšem
nepodařilo nalézt. Znak byl zničen72. Když už v kostele nebylo co ukrást došlo i
na tuto štukovou výzdobu. Zloději se domnívali, že jde o kamenný prvek a vlezli
přes věž na půdu kostela, kde rozebrali část dřevěné klenby a zdi vítězného
oblouku, uvázali provaz kolem znaku a zespoda jej strhli na zem. Štukový znak se
pádem roztříštil a nenávratně zanikl.
Varhany73

Trojdílná varhaní skříň s převýšeným středem, tvořená dekorativní
architekturou s tordovanými sloupy ovinutými festony a zalamovanou římsou. Ve
štítu střední části býval umístěn znak opata Helmera. Varhany byly postaveny
roku 1906, jejich autorem byl varhanář Christoph Müller z Mariánských lázní74.
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V současnosti je poničená varhaní skříň, zbavená všech zdobných detailů, stále na
místě, část zachráněných píšťal byla odvezena do tepelského kláštera.

7. Důvody poutí a úcta k P.Marii „Skákavé“
(Skokovské) ve Skokách
Doba vzniku skokovského poutního místa byla veskrze příznivá75. Barokní
obroda mariánských poutí vycházela z reforem katolické církve po tridentském
koncilu. Zatímco ve středověku směřovali poutníci do velmi vzdálených míst,
v baroku po celé katolické Evropě vzniká hustá síť poutních míst poměrně snadno
dostupných. Tato nově vzniklá poutní místa jsou převážně zasvěcena milostným
mariánským sochám a obrazům76. Bylo tomu tak i v čechách kde mariánský kult
rozšiřovali jezuité. O jednotlivých poutních místech pojednává rozsáhlá barokní
literatura. Velmi rozšířeným byl spis jezuity G. Gumpenberga Atlas Marianus,
soupis všech významných poutních míst, v českém prostředí soupisy pořídili
Bohuslav Balbín, Albrecht Chanovský a František Beckovský. Velmi důležitým
pramenem byly pamětní knihy o zázracích77 , jež zaznamenal prosebník když jeho
proseb Pomocnice vyslyšela.
Někteří poutníci putovali do mariánských zázračných míst již s určitým
úmyslem. Proto se pouti rozlišovaly na kajícné, děkovné a prosebné78. Kajícnou
pouť vykonával jedinec, který zhřešil a pouť měl zpravidla doporučenou jako
kajícný skutek zadostiučinění. Na cestu byl vybaven zvláštními doklady a po dobu
svého putování byl pod zvláštní dočasnou právní ochranou79, kajícník byl označen
poutním signem – předem požehnaným odznakem a mušlí, jenž byla atributem
poutníka, podle sv. Jakuba Většího, patrona všech poutníků. Kajícník obtížený
zvláště těžkým hříchem putoval bos, v prostém kajícném šatě a přísném postu. Na
radostnou děkovnou pouť se poutník vydal s díky P. Marii za již vyprošený
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zázrak. Naopak na prosebnou pouť se vydávali s rodiči i děti, sužované nějakou
slabostí, došlo-li k zázračnému uzdravení navracely se domů. Bylo možné vykonat
prosebnou pouť za někoho, kdo se z důvodu vážného postižení pouti nemohl
zúčastnit. Prosby se týkaly zdraví, úrody, narození děťátka apod.
Důležitou součástí pouti bylo, aby se poutník napil z pramene Svaté vody80.
K tomu byly u poutních kostelů zřizovány studánky napájené z mariánských
pramenů. Panna Maria je pramenem živé vody, taktéž jako Pramen je
nevyčerpatelná, je Pramenem Ducha Svatého, pramen lásky a zdraví.

Je

spojována s Pramenem nekonečné blaženosti nového života, vždyť právě křest
vodou je počátkem všeho nového. Tuto svatou vodu si poutníci odnášeli domů ve
speciálních lahvičkách. Někteří prosebníci ponořovali části svého těla a doufali
v zázračné uzdravení.
Ačkoliv nejsou přímo popisované zázraky spojené s uzdravení skrze
Mariánský Pramen ve Skocích, je zde velmi důmyslně veden.
Na návrší nad kostelem pramen vyvěrá a vytváří malé jezírko. Z něho je
voda zprudka klesá pod terasu kde je svedena do dvou štol; jedna vede přímo pod
osou kostela, druhá jej obchází po západní straně81. Obě štoly pak ústí ve spodní
části vysoké tarasní zdi pod průčelím kostela. Voda tak teče pod hlavním oltářem,
na kterém byl milostný obraz zavěšen, dále pak pod svatostánkem, kde je uloženo
Tělo Páně. Takto posvěcena dále proudí pod podlahou hlavní lodi a vyvěrá před
kostelem, kde se zadržuje opět v malém jezírku, odkud se v minulosti nabírala.
V současnosti se nikdo o Mariánský pramen nestará a tak horní nádržka bývá
zarostlá a voda se zde zadržuje. Pod kostelem protéká voda pouze, když je jarní
období dešťů. Dolní rezervoár vody je zasypaný kamením a rostou v něm
poměrně dost vzrostlé náletové stromy. Kult nabírání posvěcené vody
z mariánského pramene zde již řadu let nefunguje.
Poutě se sem nyní konají dvě. Květnová připadá na první neděli a má
poměrně mladou tradici. Slaví ji zde převážně Němci, kteří ji mají spojenou se
svátkem P. Marie Pomocné v Pasově. Tato nově vzniklá poutní tradice je až od
roku 90, kdy sem poprvé přijeli původní obyvatelé obce Skoky z Německa. Druhá
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pouť se zde koná první neděli ve červenci na svátek Navštívení P. Marie. Na tuto
hlavní pouť sem přichází lidé z nedalekého okolí.

Cílem poutníků přetrvávající od vzniku poutního místa až do dnešní doby je
zázračný obraz P. Marie Pomocné Skokovské. Byla sem pořízena jako kopie
milostného obrazu uctívaného v Passově, jenž je verzí originálu obrazu od Lucase
Cranacha staršího. Vyobrazení Panny Marie a Ježíška vychází z prototypu EleúsaPelagonitissa82 nebo spíš kombinace typu Pelagonétésa (se skotačícím Kristem) a
Glikofilúsa (přikládající si k sobě tváře).
Procesí se řadí u křížku83, na křižovatce cest z obcí Polom a Bochova. Kostel
se obchází po severní straně kostela a cestou jsou čtyři zastavení. Zde se zpívá
vždy jedna sloka písně „Matko Boží neslýcháno“ a to v rytmu jedna sloka česky a
druhá německy. Zpěv je bez hudebního doprovodu. Na druhém zastavení se zpívá
mariánská píseň k panně Marii Skokovské:

„Maria ty pomáháš jak matka jemně, zpíváme před Tvým obrazem
radostně...“
„Maria hilf immer als Mutter so mild, drum singen wir freudig, geschart um
ihr Bild...“

Na dvojjazyčnost liturgie si zde již poutníci pomalu zvykají, koneckonců
pravděpodobně se zde tak sloužilo až do odsunu sudetských Němců.
Nyní již není možné sloužit poutní liturgii tak jak se zde prvotně při
výstavbě kostela a pořizování překrásného hlavního oltáře počítalo. S barokní
hravostí se zde využívalo pohyblivého mechanismu, který podtrhoval slávu a úctu
k Matce Boží. Hra laskavého světla prostupující monumentálním baldachýnem
z tordovaných sloupů, doplněna odlesky zlacených festonů, odstupňovaných říms
a stříbrná kulisovitá hradba uzavírající chór jen podtrhovaly něhu a krásu
korunovaného obrazu. Zdevastovaný mobiliář a mechanické zařízení, jež
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posunovalo uctívaným obrazem již nenávratně zaniklo. Vyptala jsem se
posledních pamětníků, kteří tuto velkolepou liturgii ještě pamatují a zaznamenala
jsem ji, aby úplně neupadla v zapomnění.
Unikátní bylo dvouramenné schodiště za baldachýnem. Poutník podvakráte
na toto schodiště vystoupal během mše svaté, obešel monumentální svatostánek a
uctil tak Matku Boží. Na začátku liturgie ministranti pomocí jednoduché kladky a
provazu vysunuly obraz do prostoru nad svatostánkem, kde byl napevno umístěn
jednoduchý zlacený rám. Obraz se do něho zapadl, provaz ministranti zajistili a
začala oslavná mše. Po proměnění, davy poutníky po kolenou přistupovali ke
svatému přijímání a pod bradou si přidržovali mariánský zpěvník Pak se vydali
brankou na evangelijní straně chóru vystoupali po schodišti a darovali P. Marii
stipendium, peněžité dary, do jednoduché pokladnice (obr. ) ve tvaru malého
klekátka uložené a uzamčené k podlaze. Po druhém rameni schodiště sestoupili do
chóru a tiše se vraceli do svých lavic. Po skončení mariánské poutní mše vyzval
kněz poutníky k osobní mariánské úctě a zbožnosti. Ti se v procesí vydali znovu p
schodišti, kde mezitím byl asistencí obraz zasunut na kulisovitou zadní stranu
hlavního oltáře, poutník mohl pokleknout na pokladnici pomodlit se k Matce, či
požádat o zázrak. Velmi milou upomínkou na toto krásné živé zbožné místo, je
doposud zachované madélko nad klekátkem, které sloužilo stařečkům k podpěře
při vstávání.
Takto celebrovanou mši svatou si pamětník z Bochova pamatuje naposledy
v roce 1990. To byla nahlášena první krádež dvou tordovaných sloupů, jež
baldachýn vynášel vzhůru. Od té doby zanikla tato půvabná tradice dvojího
obcházení uctívaného obrazu navždy.
Nyní je kostel, vyjma dvou poutí, po celý rok uzavřen. Hlavní i boční
vchody byly v nedávné době zazděny84. Do oken byly vsazeny mříže a obraz
z poutního kostela přenesen a uschován v klášteře. Většinou se poutní mše slaví
buď ve stanech na louce před kostelem a nebo v Údrči85. To záleží v jak
katastrofickém stavu se skocký kostel zrovna nachází. Přicházející poutník, který
je ohromen monumentalitou kostela, jenž se hrdě vypíná k nebesům a zápolí
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s divokou vegetací, která se jej snaží pohltit se zde setká s pravým významem
slova opuštěnost. Jakési duchovní bezdomovectví,

jsem se před dvěma lety

pokusila napravit. Na lípu před hlavním průčelím kostela jsem pověsila fotokopii
zázračného obrazu s malou mariánskou modlitbou. Kupodivu nebyl doposud
zničen ani obraz ani modlitba. Pokaždé, když se tu zastavím naleznu zde stopy
úcty. Většinou jsou pod obrázkem uschlé luční květy, které sem někdo P. Marii
přinesl. Jak dojemně tyto projevy zbožnosti, zde před zdevastovaným zazděným
kostelem, působí. V loňském roce byly strženy obě cibule z věží kostela. Celé léto
se zde povalovaly hromady dřeva z těchto bání a sanktusníku. Na podzim bylo vše
uklizeno a dřevo posloužilo k výstavbě velmi jednoduché kapličky, která
obklopuje strom, na kterém stále visí neponičený obraz Panny Marie.

Obraz Panny Marie Pomocné patří k nejrozšířenějším mariánským typům
celého západního křesťanstva. Velký rozsah úcty k obrazům tohoto typu dokládají
například kopie v Passově (1620),86 Ambergu (1633-4),87 Vídni (1683) a na
mnoha dalších místech střední Evropy. Obraz se stal záštitou katolické víry a ve
světle turecké hrozby i ochranou křesťanství jako takového. Tolik uctívaný vzor,
který byl opravdu nesčetněkrát kopírován, se dnes nachází na hlavním oltáři dómu
sv. Jakuba v Innsbrucku.88 Podle tradice měl obraz namalovat Lucas Cranach
v roce 1514 ve Wittenbergu za přítomnosti Martina Luthera.89 Cranach vyšel
z jednoho ze svatolukášských typů – Eleusy. Uvažuje se o tom, zda se
neisnpiroval přímo nějakou ikonou90 nebo některou ze západoevropských redakcí
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tohoto původně byzantského typu.91 Původně mohl být obraz určen pro farní
kostel sv. Kříže v Drážďanech.92 Někteří badatelé ovšem argumentují proti určení
do velkého prostoru. Formát a intimita pojetí by spíše svědčily pro umístění
v soukromí, na domácím oltáři. Hypoteticky byl obraz spojen se zprávou, podle
které objednal saský vévoda Jiří Vousatý (1471-1539) v roce 1517 u Cranacha
oltářík pro svoji choť Barboru.93 Často se objevuje datace po 1537 (na základě
erbu) někdy i kolem 1525 (na základě stylu).94 Pokud byl obraz původně
v drážďanském farním kostele, pak se snad při zavedení reformace za Jindřicha
Zbožného (1539-41) dostal do vévodské Kunstkammer.95
Novodobé dějiny obrazu, které mu přinesly velkou slávu a úctu, začínají
rokem 1611. Tehdy navštívil arcivévoda Leopold V., zastávající úřad pasovského
biskupa, saského kurfiřta Jana Jiřího. Získal od kurfiřta svolení vybrat si na
památku jeden kus z jeho uměleckých sbírek. Vybraný obraz Madony přivezl do
Pasova. Děkan tamního dómu, svobodný pán Marquard von Schwendi, nechal
zhotovit její kopii. Marquard měl opakované vidění skupiny andělů a zjistil že
souvisí s Obrazem Panny Marie a ve své zahradě na místě zjevení postavil
dřevěnou kapli a poustevnu. Kromě toho zřídil krytou chodbu z vnitřního města
k uctívanému místu. Obraz zde poprvé vystavil k veřejné úctě roku 1622. To byl
počátek uctívání obrazu a cílem poutí. Schwendi umožnil stavbu kamenného
kostela s klášterem a budovami pro poutníky podle plánů Franceska Garbanina.
Kostel byl vysvěcen roku 1627 a poškozen při požáru města v roce 1662.
Duchovní péči převzali kapucíni, kteří rozšířili úctu k Panně Marii Pomocnici do
mnoha zemí.
Když v roce 1626 přenesl Leopold V. své sídlo do Innsbrucku, vzal tehdy
již velmi uctívaný obraz s sebou a uložil jej na hradě. V roce 1646 věnoval dvorní
malíř Paul Honneger innsbruckému farnímu kostelu kopii obrazu Panny Marie, ale
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teprve v roce 1650 se originál dostal do kostela sv. Jakuba, kde je dodnes uctíván
na hlavním oltáři.96
Významný impuls k rozvoji kultu Panny Marie Pomocné přinesl rok 1683
kdy císařský dvůr táhl před Turky přes Linec do Pasova a císař Leopold I. Prosil
Pannu Marii Pomocnou o vítězství křesťanských vojsk před Vídní. Tam svolával
páter Marco dAviano „Maria Hilf (Panna Maria nám pomůže) obránce do bitvy
Kahlenbergu. Pasovský obraz se stal zárukou soudržnosti křesťanstva proti
islámské hrozbě. Na poděkování za vítězství byl ve Vídni postaven kostel
zasvěcený P. Marii Pomocné.
V Čechách, Bavorsku i Rakousku vznikla početná bratrstva a arcibratrstva
Panny Marie Pomocné97. Ty úctu k tomuto milostnému vyobrazení rozšiřovali a
v Praze bratrstvo P. Marie bylo zřízeno od roku 1719 u kostela P. Marie Sněžné.
Panna Maria Pomocná je patronkou lodníků a dunajských plavců a
Ochránkyní proti moru.

Uctívaný obraz Panny Marie Skokovské, olej na dřevěné desce, datován
1717 a signován J. W. Richter.

Malba obdélného, nahoře půlkruhově zakončeného formátu, je koncipována
jako obraz v obraze. Narozdíl od běžného pojetí kopií, které reprodukují samotný
obraz, malba ze Skoků jako by zachycovala část oltáře, v jehož středu se nachází
vlastní zarámovaný obraz.
Mezi kopiemi, zachovanými v ohromném počtu po celé střední Evropě,
zejména pak v Bavorsku a Rakousku, se mi nepodařilo nalézt analogický příklad,
snad je toto řešení ojedinělé. Výjev je situován na šedohnědé pozadí do ideálního
prostoru o jednom plánu. Kopie obrazu Panny Marie Pasovské, je vsazená do
obdélného rámu z akantových rozvilin v odstínech žluté a červenohnědé, což má
evokovat zlacení. V horní části rámu rozviliny zdvihají a vytvářejí patrně
mariánský monogram. Obraz je podložen červenohnědou draperií, která je dole
rozprostřena do půlkruhu a lemována třásněmi, nahoře vrcholí baldachýnem.
Látku na bocích obrazu a v úrovni baldachýnu přizdvihují po obou stranách ve
dvojicích nad sebou andílci, kteří odhalují temně modrý rub těžké látky.
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Vlastní obraz uprostřed kompozice představuje v rámci výškově obdélného
formátu. Na něm je vyobrazena sedící tříčtvrteční postava P. Marie znázorněná z
levého poloprofilu. V náruči drží nahého Ježíška, který pozdvihuje pravou nožku a
něžně se tiskne k Mariině tváři. Panna Marie je oblečena do modrého svrchního
šatu s růžovým rubem rukávů. Hranatý výstřih odhaluje spodní nařasený bílý šat
zahalující i Mariin krk. Její ramena a klín halí plášť červené barvy. Pod korunkami
je narozdíl od Cranachova originálu sotva zřetelný závoj zahalující hlavu a vlasy
P. Marie. Tento závoj98 je aluzí na svatební závoj Beránka Božího a Nevěsty
Beránkovy99. Pozadí je pojednáno monochromně v odstínu temně šedé barvy.
Obraz reprodukuje Cranachův originál poměrně přesně: věcné detaily,
základní tělesné tvary, rozvrh draperie, gesta a pohledy jsou zachovány. Styl
provedení je ovšem zřetelně odlišný a odpovídá době vzniku. Nejvýraznější
rozdíly spočívají v modelaci a chladném koloritu inkarnátů, ve tvarování očí, úst,
uší apod., v řasení draperie, která je v rámci shodného schematu jednodušší,
plynulejší a zcela postrádá stopy pozdně gotického zalamování.
Skočský obraz byl objednán jako „obraz Panny Marie Pomocné
z Pasova“100, čemuž odpovídá jediná věcná odchylka proti Cranachovu obrazu –
rouška zakrývající pouze hlavu Panny Marie.
Nad hlavy obou postav jsou připevněny v nízkém reliéfu zlatnicky
zpracované korunky, zdobené broušenými barevnými sklíčky imitujícími drahé
kameny. Stylově nevyhraněný dekor, kombinující zvláštně stilizovaný rokaj a
akant naznačuje, že korunky nejsou původní a byly doplněny patrně až v průběhu
19. století.101
Jak bylo výše zmíněno, obraz ze Skoků reprodukuje patrně nějakou oltářní
kompozici. Přesnou předlohu této kompozice se ovšem nepodařilo zjistit.
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Cranachův obraz na hlavním oltáři innsbruckého dómu je umístěn v rámci dosti
odlišného výzdobného schematu. Nejslavnější kopie v pasovském poutním kostele
Panny Marie Pomocné je už zasazena do kontextu bližšího západočeskému
příkladu (oltář však pochází až z roku 1729102 a je tedy pozdější než naše
Madona). V Pasově vidíme jak těžkou draperii završenou baldachýnem, tak
asistující anděly. Na to, aby šlo o předlohu skočského obrazu, zde však
shledáváme příliš mnoho odlišností. Zejména schází půlkruhové zakončení
draperie ve spodní části a místo malých nahých andílků je zde použita kombinace
velkých oblečených andělů s andílčími hlavičkami. Andělé navíc nezdvihají
draperii, ale drží přímo jednoduchý rám obrazu. Ze všech nejbližší řešení
nacházíme v bavorském Vilsbiburgu, kde postavili poutní kostel Panny Marie
pomocné z vděku za odvrácení tureckého nebezpečí – podle tradice byla zdejší
kopie pořízena mezi lety 1684 a 1686 v Římě.103 Velice podobná Skočskému
obrazu je zde zejména draperie kasulového tvaru s třásňovým okrajem a také
rozvilinový rám završený velkým „M“. Ani toto však nelze považovat za přesný
předobraz: zde asistují kolem obrazu dva volně levitující andílci a dvě hermovky.
Řešení, které je použitou ve Skokách tedy buď vychází z některého
nezachovaného nebo mě neznámého oltáře, případně k odchylkám od zmíněných
vzorů mohlo dojít skrze grafické médium.
Obraz je ve velmi dobrém stavu, zrestaurovaný a v tváři Panny Marie jsou
patrny pozdější přemalby.

8. Mobiliář, uložený v klášteře Teplá
Na počátku roku 2008 se započalo s reidentifikací movitých kulurních
památek kostelech a kaplích, které náleží ke

klášteru Teplá. Velice milým

překvapením bylo, že se v klášterním depozitáři nalezlo několik soliterů
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z poutního kostela ve Skocích104. Některé předměty sem byly svezeny a nikde se
svoz nezaznamenal a proto se předpokládalo, že jsou nezvěstné. Jiné sem putovaly
ze zahraničí105, když byly zadrženy u překupníků se starožitnostmi.
Jde o bronzový reliéf z hlavního průčelí kostela. Do štítu mezi průčelními
věžemi byl osazen v době přestavby v roce 1903. Jde o devoční kopii uctívaného
obrazu p. Marie Skokovské a je pokládán za milostný106. Signovaný a datovaný
vlevo dole. Kdy byl z kostela přenesen do kláštera není nikde zapsáno.
Sochy ( nebo jejich torza) z nik v hlavní lodi kostela byly po krádeži
zadrženy a uloženy v depositáři kláštera. V soupise UPČ107 jsou zapsány jako
původní součást barokního mobiliáře. Jejich datace je ovšem nejistá, zřejmě byly
minimálně poč. 20. století opraveny a zřejmě i doplněny a nově vyštafírovány.
Dvojice zdobných mříží108 oddělující přesbytář od sakristie a protějšková
mříž oddělující oratoř od presbyteria. Zdobené barokní mříže se znaky tepelského
opata Helmera a Badenských markrabat byly také odvezeny bochovským farářem,
který svoz neohlásil a proto byly mříže pokládány za nezvěstné.
Když byly z varhaní skříně odcizeny velké píšťaly o pravděpodobně
odvezeny do sběru, zbývající byly odborně demontovány a svezeny. Ovšem
většina jich je poškozena zloději, jak se je snažili z varhaní skříně vytrhat.
Nejvzácnější součást mobiliáře, uctívaný obraz P. Marie Skokovské byl
nejdříve uložen na faře v Bochově. Po jedné z prvních krádeží je sem odvezl ze
Skoků bochovský farář a ukryl. Noví správci kostela, bratři premonstráti se
obávali, že byl obraz odcizen a jeho ztráta nenahlášena. Když se na faře našel, byl
odvezen na zabezpečenou faru ve Žluticích. Zde několik let visel na chodbě fary a
na poutě byl přivážen do kostela ve Skocích. Jako zázrakem zde přečkal období
drancování misijními kněžími. Odtud byl definitivně převezen do kláštera, kde je
doposud deponován.
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Zdobená vyřezávaná čela z barokních lavic byla přivezena z Bavorska, kde
je překupník použil k výzdobě svého bytu. Po návratu bylo uloženo v depozitáři v
Teplé.
Tento stručný soupis mobiliáře, je v současné době poslední součást
vybavení poutního kostela. Torsa bočních oltářů, kazatelny, zpovědnice a
baldachýnu jsou v žalostném stavu na svém původním místě. O jejich odstrojení a
svezení se prozatím neuvažuje vzhledem k tomu, že se zde dvakrát ročně slouží
mše svatá.
Mříž, která zdobila původně ohradní zeď kostela byla odcizena, zadržena a
navrácena původnímu majiteli109. Avšak protože byla dočasně složena v sakristii
ve Skocích, stala se při dalším nájezdu snadnou kořistí pro zloděje. Podruhé už
zachráněna nebyla.

9. Závěr
U zrodu poutního místa byl zbožný sedlák, jeden z deseti, který uposlechl
výzvu svého pastýře, prodal koně a zaplatil výstavbu malé kapličky, kam posléze
nechal namalovat obraz P. Marie Pomocné. Odplatou mu jistě byly skutky
milosrdenství, jenž mu jeho Ochranitelka poskytla. Rozkvět poutnictví a
vyznávání Mariánského kultu zajistily dostatečný příliv poutníků a zázračná
uzdravení, která P. Maria činila proslavila toto poutní místo po celé zemi.
Celozemské pouti, které se sem na svátek Navštívení P. Marie konaly, byly
za Josefínských reforem omezeny, a tím způsobily první zkázu tohoto místa.
Kostel začal chátrat a přechodem patronátních práv na údrčský velkostatek se
omezila správa tohoto poutního kostela. V roce 1838 jsou zaznamenávány vážné
škody, zejména na střeše kostela a nakonec musela být kostelní loď pro
bohoslužby zcela uzavřena. To se poprvé poutní místo dostalo do složité situace a
hrozilo mu uzavření.

Snad přímluvami k P. Marii se opět Skoky dostaly pod patronát tepelského
kláštera. Jeho opat Gibert Johan Baptis Helmer nechal kostel v letech 1903 – 1905
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opravit. Na krátkou dobu poutní místo ožilo a zázračná uzdravení přilákala opět
poutníky.
Zanedlouho obec Skoky potkala první vlna násilného odsunu. Německé
rodiny byly vysídleny a do jejich domovů přicházeli přistěhovalci ze Slovenska,
ale ani ti se zde dlouhou dobu nezdrželi a opouští toto malebné místo v padesátých
letech. Obec se již nepodařilo plně dosídlit, pusté a opuštěné domy byly zčásti
zbořeny.
Druhá vlna vysídlení nastala v šedesátých letech, když se započalo
s napouštěním žlutické přehrady. To byla definitivní zkáza obce. Skoky Byly
přehradou odříznuty od světa Zbytek domů i s farou armáda srovnala se zemí.
Z celé vsi, která měla v roce 1939 sto třicet čtyři obyvatel a dvacet pět domů
zůstala dodnes stát pouze někdejší hospoda110, jedna stodola, hřbitov a kaplička111
na cestě od Polomu.
Poutní kostel P. Marie vodnímu pásmu nevadil a proto byl vyjmut
z demoličních prací. Po celou dobu komunistického režimu se sem pouti první
červencovou neděli konaly. Objekt zvenku chátral, přestalo se udržovat
prostranství kolem kostela, ale uvnitř nedocházelo k žádným devastacím. Nebyla
zde zaznamenána jediná krádež! Po roce 89 se vše změnilo. Kostel se stal terčem
lupičů i několikrát v roce. Uctívaný obraz a něco málo mobiliáře bylo prozíravým
důstojným pánem odvezeno a tím uchráněno před zloději. Jinak se nezachránilo s
nic. Dnes je pod kruchtou odložen zbytek honosného baldachýnu, zuboženě
vyhlížející očesané boční oltáře zakrývají prostá režná plátna. Mechanismus
vyjíždějícího obrazu připomíná malá kolejnička nyní bezúčelně trčící ze kulisovité
zadní stěny oltáře.
U zániku, stejně jako u vzniku poutního místa ve Skocích stojí zase jen
člověk. Člověk zloděj – vandal, který místo oběti Panně Marii sem přichází za
snadnou kořistí.
Během několika posledních let jsem dokumentovala stav kostela, jeho
nemilosrdnou devastaci a dohledala zbytky mobiliárního fondu, který byl narychlo
svezen a nesepsán. Pokusila jsem se zjistit kam se poděly pamětní knihy. Doposud
110

Čp. 21

111

Kaplička pochází z přelomu 19. a 20.století, byla pravděpodobně zasvěcena P. Marii. Plány

k její stavbě se nedochovaly a inventář nikde nebyl popdán. Nyní je v havarijním stavu, klenba je
propadlá a hrozí zřícení
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mé pátrání nebylo úspěšné112. Uspořádala jsem plány výstavby kostela a fary,
sepsala dle vyprávění pamětníků liturgii při poutní mši (ovládání jednoduchého
mechanismu, který posouval uctívaný obraz).
Doufám, že Panna Maria vyslyší prosby nově sem přicházejících poutníků a
ochrání toto překrásné místo a navrátí se do kostela, který byl k její cti a slávě
vystavěn.

112

Tyto knihy nejsou uloženy na faře ve Žluticích, Bochově ani v klášteře Teplá, ale protože

předpokládám, že z nich bylo ve dvacátém století čerpáno, nadále po nich budu pátrat.
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22. Kazatelna z r. 1769.
23. Vitraj s výjevem „Navštívení Panny Marie“, kol. 1906.
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25. Erb Badenských vévodů na pozadí hlavního oltáře.
26. Pokladnička v klekátku na hl. oltáři.
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27. J. W. Richter, milostný obraz Panny Marie Skokovské, 1717.
28. Lucas Cranach, Panna Maria s Kristem, 1537.
29. Socha Immaculaty, kol. 1740.
30. Poškozená socha bl. Hroznaty, kol. 1740.
31. Mříž z chóru kostela s Badenským erbem, kol. 1740
32. Trosky zařízení kostela v depozitáři v Teplé.

1. Obec Skoky (Maria Stock) na tzv. Císařském otisku mapy Stabilního
katastru z roku 1841. Kostel vyznačen červeně, zděné objekty růžově,
dřevěné žlutě.
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2. Johann Schmidt, schválený původní plán poutního kostela ve Skokách,
1736. Kostel byl realizován v pozměněné formě. Archiv kláštera Teplá,
b.s.
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3. Johann Schmidt, část schváleného plánu kostela sv. Anny v Sedleci u
Karlových Varů. Po 1738. I zde byl kostel později realizován
v pozměněné podobě.

4.

Kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách, foto z r. 2005, před
zničením věžních bání. Pohled od severu.
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5.

Kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách, foto z r. 2005, před
zničením věžních bání. Pohled od jihu, v popředí schodiště na terasu.
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6. Josef Ullrich, plán stavebních úprav kostela ve Skokách, 1902. Půdorys.
Růžově vyznačeny nově vyzděné části.

7. Josef Ullrich, plán stavebních úprav kostela ve Skokách, 1902. Pohled na
nerealizované jižní schodiště.
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8. Josef Ullrich, plán stavebních úprav kostela ve Skokách, 1902. Podélný a
příčný řez, červeně vyznačeno zdvižení kleneb lodi.

9. Josef Ullrich, plán stavebních úprav kostela ve Skokách, 1902. Pohledy
na průčelí a východní boční fasádu.
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10.

Josef Ullrich, plán stavebních úprav kostela ve Skokách, 1902.
V půdoryse červeně vyznačeny kanálky pro vodu podtékající kostel.

11. Asi Josef Ullrich, plán pro stavbu nové farní budovy ve Skokách. 1906.
Budova zbořena kol. 1968.
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12. Pohled na Skoky od jihu, pohlednice, kol. 1910. Budova s mansardovou
střechou vpravo je někdejší fara.

13. Pohled do chóru kostela, pohlednice, kol. 1910.
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14.

Pohled na kostel od východu. Vlevo budova někdejšího poutního
hostince.

15. Detail bočních vstupních dveří kostela. Kol. 1740.
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16. Průhled kostelní lodí k hlavnímu oltáři. Foto 2008.

17. Průhled lodí směrem ke kruchtě. Foto 2008.
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18. Poničená skříň někdejších varhan na kruchtě. Foto 2008.

19. Výkres pro stavbu nových varhan ve Skokách. Christoph Muller, před
1906. Archiv kláštera Teplá.
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20. Fresková výmalba falešné klenby lodi. Karl Krattner, 1903 – 6.

21. Lavice v lodi kostela. Kol. poloviny 18. století.
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22. Kazatelna, zbavená plastické výzdoby. 1769, opravil Max Eberl v l.
1903 – 4.
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23. Vitraj se scénou „Navštívení Panny Marie“. Kol. 1906.

24. Trojdílná zpovědnice v lodi kostela. Kol. poloviny 18. století.
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25. Erb vévodů Badenských na pozadí hlavního oltáře. Nad ním provizorní
madlo pro poklekající poutníky.

26. Klekátko s pokladničkou v ochozu hlavního oltáře.
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27. Milostný obraz Panny Marie Skokovské. J. W. Richter, 1717.

28. Prapůvodní předloha obrazu, Panna Maria s Kristem, Lucas Cranach,
kol. 1537. Dnes v chrámu sv. Jakuba v Innsbrucku.
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29.

Socha Immaculaty, asi kol. 1740, opravena po 1903. Původně ve
výklenku pod kruchtou, dnes uložena v Teplé.

30. Socha bl. Hroznaty, asi kol. 1740, opravena po 1903. Vážně poškozena.
Původně ve výklenku v lodi, dnes uložena v Teplé.
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31. Mříž z okna mezi sakristií a chórem, kol. 1740. Ve středu osazen erb
Badenských vévodů. Dnes uložena v Teplé.

32. Zbytky zničeného zařízení (sloup z hlavního oltáře, trosky sochy sv.
Benedikta) uložené v tepelském klášteře.
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