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Úvod 

 Na první pohled se jeví baroko jako zřetelně jasný a velice přesně vymezitelný pojem. 

Období baroka chápáno jako období úpadku, které Alois Jirásek nazval dobou temna, po 

zevrubnějším studiu ukáţe, ţe tato klasifikace není tak jednoznačná. I kdyţ baroko provází 

pocity beznaděje z probíhající násilné rekatolizace, přináší i pozitivní hodnoty, které 

obyčejnému člověku pomáhají pochopit svět, jehoţ je součástí a dávají mu naději na lepší 

ţivot. V českých zemích se utváří specifický fenomén poutní tradice uţ ve 12. století, který 

byl přerušen v důsledku probíhající reformace. K obnovení poutní tradice dochází po 

tridentském koncilu (1545-1563), kdy nastává doslova zlatý věk poutí, ovšem zanedlouho 

přerušený třicetiletou válkou (1618-1648). Po skončení třicetileté války dochází 

k opětovnému obnovení poutní tradice, tentokrát v masovém měřítku prostupující celou 

společnost a její mentalitu.  

Na střední Moravě patřilo v tomto období významné postavení pevnostnímu městu 

Olomouc jako sídlu biskupa, jehoţ kníţecí dvůr se stal střediskem kultury, umění  

a rekatolizačního úsilí. Do jisté míry tak nahrazoval chybějící dvůr panovnický. V blízkosti 

Olomouce se nacházela osada Dub s farním kostelem, ze které se později stalo poutní místo. 

Osady se roku 1620 ujali olomoučtí jezuité, kteří se snaţili v rámci rekatolizace vytvořit 

hustou síť poutních míst. 

 Tématem této bakalářské práce je fenomén poutnictví v kontextu barokní lidové 

zboţnosti na příkladu poutního místa Dub nad Moravou. S barokními poutěmi souvisí celá 

řada otázek, jako duchovní, materiální a národnostní aspekt poutních míst, rozšíření poutí  

a jejich masovost, ale také konkurence církevních řádů, které poutní místa zakládaly. Pevnou 

součástí barokní zboţnosti a poutní tradice je otázka mariánské úcty a náboţenských 

bratrstev. Největší rozmach poutí zaznamenávají poutě v českých zemích právě v období 

baroka, kdy vzniká i poutní místo Dub nad Moravou, spjaté se zdejším milostným obrazem 

Panny Marie. Ve srovnání s poutním místem Svatý Kopeček u Olomouce, nejvýznamnějším 

barokním poutním místem na střední Moravě, vyvstává otázka jeho zaloţení, kterou je moţné 

zodpovědět na základě rekonstrukce poutí do Dubu a regionální národní identity, která byla 

spjata s lidovou kulturou na venkově a jejími projevy - slavnostmi a průvody. Na základě 

zodpovězení těchto otázek je zhodnocen význam poutního místa v Dubu, jenţ je ve srovnání 

s významem Svatého Kopečku u Olomouce tradičně opomíjen. Protoţe poutní místa byla 
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důleţitou součástí krajinné kompozice, je tomuto hledisku věnována závěrečná kapitola této 

bakalářské práce. 

Tato práce se snaţí postihnout poutě jako specifický fenomén lidové zboţnosti a její 

kultury v širších souvislostech a přiblíţit poutní místo Dub nad Moravou a jeho význam  

z odlišné perspektivy, neomezující se pouze na faktografický popis poutního místa a jeho 

vznik. 

Vymezení tématu a použité metody 

Tématem této práce je postihnout povahu barokní doby a to, co přinesla tehdejší 

společnosti. Šlo vůbec o dobu temna poznamenanou zásahem rekatolizace? Do jaké míry byly 

poutě součástí rekatolizačního úsilí a jeho prostředkem? Kdo konkrétně v církvi rekatolizaci 

řídil? Jakou úlohu hrála pouť v ţivotě prostých lidí? Byly poutě pro společnost přínosem?  

A jestli ano, byly přínosem pro celou společnost, nebo jen určitou společenskou vrstvu? Jakou 

výchozí pozici mělo poutní místo Dub nad Moravou ve srovnání se Svatým Kopečkem, do 

jaké míry mu v regionální návštěvnosti konkurovalo a jaký geografický horizont zahrnovalo? 

Byla podoba poutí v Dubu a na Kopečku stejná? Popřípadě čím byla jejich podoba ovlivněna? 

Tato řada otázek bude ve výzkumu, který se zabývá jejich srovnáním, postupně zodpovězena. 

Moje práce vychází z komparativní a geografické historické metody. Na základě 

komparativní metody jsou porovnávána poutní místa Dub nad Moravou a Svatý Kopeček 

v období od roku 1730 do roku 1784, kdy zaznamenala svůj největší význam na Moravě. 

Cílem této metody je určit základní shody a rozdíly zmiňovaných poutních míst a vyloţit 

jejich příčinné vztahy s ohledem na procesy, změny a diachronní charakter jejich vývoje. 

Komparace obou poutních míst je zaloţena na národnosti, počtu poutníků, regionu  

a frekvenci poutí. Na základě metody komparace lze popsat společné rysy těchto poutních 

míst a jejich rozdíly a konečné důsledky zhodnocených závěrů. Geografický horizont je 

výsledkem následujícího postupu práce s dobovou mapou.
1
 Jednotlivé vzdálenosti obcí  

a měst, které navštěvovaly Kopeček a Dub,
2
 jsou promítnuty do vlastního plánu, který se 

                                                 
1 Freyenfelsova mapa olomoucké diecese z r. 1762, Zemský archiv Opava-pracoviště Olomouc (ZaOpO), fond Metropolitní 

kapitula Olomouc (MCO, mapa. č. 107).  
2 Římskokatolická farnost Dub nad Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.), 1730-1784, s. 7, 8, 36. Počet poutníků na 

Kopeček čerpán ze studie Jany Oppeltové. Oppeltová, Jana 1999b: Obraz barokních poutí na Svatý Kopeček u Olomouce ve 

světle deníků tamní premonstrátské residence. Staré stezky 4, s. 26-40. 

 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Oppeltová,%20Jana
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Staré%20stezky
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skládá ze soustředných kruhů (o poloměru 11, 15, 21, 29, 40, 54, 69, 80, více neţ 80 km)  

a následně aplikován na mapu současnou. Místa, odkud chodily průvody do Dubu, jsou 

označena černou čarou pod názvem a místa, odkud chodily průvody na Kopeček, čarou 

červenou nad názvem. Soustředné kruhy ukazují počty míst, která z této dané vzdálenosti 

chodila k poutním místům Dub a Kopeček. Počty jsou přeneseny do tab. 3 a následně do grafu 

obr. 3. Konečná podoba a rozdělení soustředných kruhů Dubu a Svatého Kopečku ukazují 

určité rozdělení regionu na jiţní část regionu navštěvující Dub a severní část navštěvující 

svatý Kopeček. V určité oblasti se kruhy protínají, z čehoţ vyplývá, ţe tyto obce, popřípadě 

města, navštěvovaly obě poutní místa. Údaje pro výzkum na základě soustředných kruhů jsou 

čerpány z Pamětní knihy farnosti Dubské a studie Jany Oppeltové.
3
 Vzhledem k počtu 

zkoumaných poutních míst, který je omezen na dva, jsou kritéria aplikována kombinovaně. 

Obě poutní místa jsou sledována také s ohledem na geografické prostředí, ve kterém 

jsou zasazena. Pro srovnání míst za pomoci geografické komparace bude brán zřetel na 

úrodnost půdy, hustotu osídlení a dostupnost. Na základě těchto kritérií budou rovněţ shrnuty 

závěry shod a rozdílů těchto míst. 

Charakteristika pramenů a literatury 

Protoţe moje práce vychází z interpretace a kritiky pramenů, je nutné k nim připojit 

několik poznámek. Prameny, z nichţ jsem čerpala podklady pro svou práci, je moţné rozdělit 

na dvě části. Jedná se o archivní prameny a odbornou literaturu, tematicky zaměřenou na 

barokní zboţnost a poutě a na všeobecný přehled církevních dějin doby pobělohorské. 

Důleţitá fakta přináší fóliované listy archivního fondu
4
 Arcibiskupská konzistoř 

Olomouc, uloţené v kartónové krabici zaznamenávající období od roku 1617 do roku 1897  

a řazené přesně chronologicky podle data. Fond se skládá z dochované korespondence, 

rukopisných záznamů a zpráv jednotlivých farností a děkanátů. Vypovídá o pevné spolupráci 

olomouckého biskupství s jednotlivými děkanáty. Přináší údaje o snaze olomoucké kapituly 

uskutečnit stavbu nového kostela v Dubu. Korespondence je opatřená přesnými daty  

i pečetěmi s přesným výčtem jednotlivých poloţek. 

                                                 
3 Římskokatolická farnost Dub nad Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.), 1730-1784, s. 7, 8, 36. Počet poutníků na 

Kopeček čerpán ze studie Jany Oppeltové. Oppeltová, Jana 1999b: Obraz barokních poutí na Svatý Kopeček u Olomouce ve 

světle deníků tamní premonstrátské residence. Staré stezky 4, s. 26-40. 
4 Zemský archiv Opava-pracoviště Olomouc (ZaOpO), fond Arcibiskupská konzistoř sign. C 9, karton 2213: Průvody a poutě 

v Olomouci a z Olomouce na Svatý Kopeček, do Dubu a do Staré Vody 1617-1897. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Oppeltová,%20Jana
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Staré%20stezky
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Jiným důleţitým pramenem je Pamětní kniha farnosti Dubské,
5
 která zachycuje 

období od roku 1730 aţ do roku 2008. Uloţena je na farním úřadě v Dubu. Konkrétně jsem 

zde vyuţila výčet farářů, kteří zde od roku 1730 působili, a seznam farností, kam poté odešli. 

Tyto údaje jsem pouţila pro vyhodnocení počtu obcí přicházejících do Dubu. Mimo záznamy 

církevní povahy zde najdeme zápisy tykající se ţivota celé obce (škola, počasí, zemědělství). 

Částečně tedy Pamětní kniha farnosti Dubské fungovala i jako světská kronika. Kniha je 39 

cm dlouhá a 28 cm široká a je psaná česky. Má koţený hřbet a desky z kartonu silného 5 mm.  

Z odborné literatury povaţuji ke zvolenému tématu za významnou práci Jana Royta 

přibliţující lidovou barokní zboţnost a historii vzniku milostných obrazů a jejich ikonografie 

na konkrétních příkladech. Zabývá se rovněţ barokními poutěmi a s nimi spojenými 

legendami.  

Z odborné literatury nelze opomenout dvousvazkovou publikaci Dějiny hmotné 

kultury I., II. od Josefa Petráně a kolektivu autorů,
6
 zobrazující ţivot všech sociálních skupin 

novověké středoevropské společnosti během 16. - 18. století. Cenné metodické pasáţe 

zabývající se průběhem slavností církevního i světského charakteru jsem vyuţila pro 

zachycení podoby jak městské, tak venkovské barokní kultury. 

Pro období baroka se stala průkopnickou práce Zdeňka Kalisty,
7
 který se snaţil znovu 

„procítit“ atmosféru doby na základě detailních znalostí faktů, které zasazoval do širších 

souvislostí. V tomto novém pohledu na baroko spočíval  jeho specifický přístup. Kalista 

zaměřil pozornost na duchovní dějiny, barokní pouť a legendy. Byl to on, kdo se zaslouţil  

o znovuobjevený zájem o české baroko. Na základě jeho práce si lze udělat jasnou představu 

o duchovním ţivotě doby barokní, kterou představuje jako „poznání Boha skrze tento svět“.
8
 

Všeobecný přehled přináší dvousvazková publikace Rudolfa Zubera Osudy moravské 

církve v 18. století,
9
 která se věnuje dějinám olomouckého biskupství od konce 17. století do 

povýšení biskupství na arcibiskupství v roce 1777. Zatímco první díl se věnuje organizaci 

diecéze, druhý díl se vyčerpávajícím způsobem zabývá mimo jiné i lidovou zboţností. Na 

mnoha místech autor uvádí na správnou míru mytologizující názory romanopisců a snaţí se  

o kritický pohled na studovanou problematiku. Tato publikace opatřena kritickým aparátem 

                                                 
5 Římskokatolická farnost Dub nad Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.), 1730-2008, s. 308. 
6 Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury II. (I), Karolinum 1995. Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury II. (II), Karolinum 1997. 
7 Kalista, Z.: Tvář baroka 1992, Kalista, Z.: Česká barokní pouť, Ţďár nad Sázavou 2000, Kalista, Z.: Z legend českého 

baroka, Olomouc 1932, Kalista, Z.: Století andělů a ďáblů, Praha 1994. 
8 Kalista, Z.: Tvář Baroka, Praha 1992, s. 37. 
9 Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, Olomouc 2003. 
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s odkazy na literaturu a přesnými citacemi je rozhodně spolehlivým a cenným zdrojem 

informací. 

Zajímavý pohled na historii rekatolizace v habsburské monarchii nabízí Marie 

Elizabeth Ducreux,
10

 a to ve spojení s politikou habsburské monarchie. Snaţí se kriticky 

zhodnotit pojem baroka vůbec a úlohu tohoto období v historiografii. Obsaţný kritický aparát 

je toho dokladem. 

Základní přehled o rekatolizaci a působení jezuitů podávají publikace Ivany 

Čornejové,
11

 Jiřího Mikulce
12

 a René Fülöp Millera,
13

 maďarského spisovatele a sociologa. 

Doplňkem mi byly průvodce po českých i moravských poutních místech. Různorodé 

příručky se obvykle zabývají stručnou historií poutního místa a jeho popisem. Například 

průvodce Františka Odehnala
14

 přehledně podává informace o poutních místech podle diecézí, 

ale obsahuje i jejich podrobnou mapu a přehledné schéma církevního roku. Doplněn je také 

novými poutními místy, která vznikla po roce 1989. Přes svou přehlednost ovšem obsahuje 

řadu faktografických nesrovnalostí. 

Na lokální úrovni se studiu poutních míst věnuje Jana Krejčová, zabývající se zejména 

poutním místem Stará Voda, které je doloţeno uţ k roku 1500 a jehoţ poutní kostel se 

nachází na území dnešního vojenského újezdu Libavá, a Jana Oppeltová, která se věnuje 

poutnímu místu Svatý Kopeček a premonstrátské kanonii Klášterní Hradisko. Právě z její 

práce, která se věnuje poutím na Svatý Kopeček,
15

 jsem čerpala údaje pro srovnání významu 

Svatého Kopečku s poutním místem Dub nad Moravou.  

Při studiu poutního místa Dub nad Moravou jsem se setkala s nedostatkem pramenů  

i literatury. O Dubu nad Moravou neexistuje ţádná vědecká práce. K dispozici jsou pouze 

publikace duchovních a památkářů, které přinášejí rozporuplné informace. Nesledují 

kaţdodenní ţivot a mentalitu venkovského obyvatelstva a zajímají se buď o stránku duchovní, 

nebo o památky. Proto se snaţí tato práce od ostatních odlišit a postihnout historii Dubu z jiné 

perspektivy, všímá si mentality společnosti ovlivněné dobovými skutečnostmi.  

                                                 
10 Ducreux, M-E.: Několik úvah o barokní zboţnosti a o rekatolizaci Čech, Folia Historica Bohemica 22, 2006, s. 143-175. 
11 Čornejová, I.: Úloha církevních řádů při bělohorské rekatolizaci : sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve 

Vranově u Brna ve dnech 4.-5. 6. - Dolní Břeţany: Scriptorium, 2003, Čornejová I.: Tovyrašstvo Jeţíšovo: jezuité v Čechách, 

Praha 2002. 
12 Mikulec, J.: Pobělohorská rekatolizace v českých zemích Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992.   
13 Fülop-M. R.: Moc a tajemství jezuitů: kulturní a duchovní dějiny, Praha 2000. 
14Odehnal, F.: Poutní místa Moravy a Slezska, Brno 2008. 
15Oppeltová, J.: Obraz barokních poutí na Svatý Kopeček u Olomouce ve světle deníků tamní premonstrátské residence, 

Staré stezky 4, 1999, s. 26-40. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Staré%20stezky
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Velká část dobových dokumentů patrně shořela i se starou farou v roce 1747, kde byla 

uloţena. Tiskem vyšly pouze dvě publikace regionálního charakteru, a sice Poutnické místo 

bl. Panny Marie v Dubě nad Moravou od Arnošta Šmehlíka a Poutě k Panně Marii Dubské od 

Františka Šiguta. Práce Šiguta
16

 a Šmehlíka
17

 co do skutečnosti jsou do určité míry psány 

s jistým duchovním záměrem. Idealistické líčení skutečnosti obraz reality zkresluje. Tyto 

práce byly určeny pro širokou veřejnost, a proto jsou psány tak, aby čtenáře upoutaly. Při 

studiu zmíněných publikací najdeme řadu faktografických nesrovnalostí.  Různí se například 

autorství projektu kostela. Šigut, Šmehlík a práce z nich vycházející uvádějí jako autora 

projektu zdejšího nového kostela Pavla Malenovského. To popírá seminární práce Renaty 

Bílé, v 70. letech 20. století inspektorky památkové péče Okresního národního výboru 

v Olomouci, která na základě archivní dokumentace
18

 vyvozuje, ţe nelze předpokládat, ţe by 

Pavel Malenovský, který ţil ještě v roce 1781, byl autorem projektů na úpravy v Dubu z roku 

1780 a zároveň byl autorem původního projektu stavby zahájené v roce 1735.
19

 Tak mladému, 

nezkušenému a neznámému staviteli by totiţ nebyla svěřena práce na projektu takového 

významu. Nesrovnalosti lze vysledovat například také v legendě, konkrétně ve jméně autora 

milostného obrazu. Šmehlík
20

 uvádí, ţe autorem obrazu je Jiří Bušlík, jehoţ jméno uvádí 

rovněţ Pamětní kniha farnosti Dubské.
21

 Šigut
22

 za autora obrazu označuje Jiříka Mašlíka a na 

něj se pak odvolává například turistická broţurka Marty Koubové a Vladimíra Hyhlíka.
23

 

Problém je v tom, ţe jméno autora obrazu je jen součástí legendy, o níţ nevíme, do jaké míry 

je pravdivá. Přes uvedené nedostatky je třeba k těmto pramenům alespoň částečně 

přihlédnout, neboť jiná díla o poutním místě k dispozici nemáme. Nutno ještě dodat, ţe 

Šigutovo dílo je uţitečné bibliografií, kterou Šmehlíkova práce postrádá.  

                                                 
16 Šigut František: Poutě k Panně Marii Dubské, Valašské Meziříčí 1944.  
17 Šmehlík A.: Poutnické místo bl. Panny Marie v Dubě nad Moravou, Hranice na Moravě, 1903. 
18 Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond Arcibiskupská konzistoř Olomouc, Dub, přestavba kostela s mnoţstvím 

účtů, sign. C 1, karton č. 201, Sbírka na přestavbu kostela v Dubu 1732-1931, sign. C 1, karton č. 21-100, Správa kostelních 

peněz 1599-1921, v tom pozůstalost faráře Jakuba Michaila Sardoria a účty o stavbě kostela, sign. C 1, karton č. 8, Děkanská 

matrika Augustina Klíčníka z r. 1764, sign. C 1, karton č. 178. 
19 Bílá, R.: Autorská otázka barokní stavby kostela v Dubě nad Moravou, kopie v soukromém vlastnicví p. Václava Šilhy, 

ţijícího v Dubě nad Moravou.  
20 Šmehlík A.: Poutnické místo bl. Panny Marie v Dubě nad Moravou, Hranice na Moravě, 1903, s. 13. 
21 Římskokatolická farnost Dub nad Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.), s. 5. 
22 Šigut František: Poutě k Panně Marii Dubské, Valašské Meziříčí 1944, s. 10.  
23 Koubová, M: Dub nad Moravou. Poutní chrám Panny Marie, Velehrad 1992, s. 4. 
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1 Charakteristika barokních poutí a barokní lidové 

zbožnosti 

1.1 Historie poutí a jejich duchovní rozměr 

Putování na svatá, posvátná nebo místa spojená se zázračnou událostí patří jiţ od 

nepaměti ke společným jmenovatelům světových náboţenství.
24

 Tento v nejširším slova 

smyslu kulturní jev a fenomén má zejména v římskokatolickém vyznání poutní tradice 

hluboké kořeny a stěţejní význam. Svatá země, posvěcená ţivotem a vykupitelskou smrtí 

Krista na kříţi, byla a dodnes je nejvýznamnějším cílem křesťanských poutníků.25  

Po ukončení křiţáckých výprav se na Západě objevilo mnoţství mnohdy domnělých 

ostatků ze Svaté země (částečky Kristova kříţe, trnové koruny, hřebů z Kristova kříţe, ostatků 

Neviňátek), pro které byly stavěny svatyně. Jejich návštěvy nahrazovaly do té doby nákladné 

a nebezpečné cesty do Palestiny. Mimo ostatky svatých začaly být ctěny i obrazy. Jejich úctu 

šířili laici, neboť teologové se k jejich úctě zpočátku stavěli s výhradami. Tuto pochybnost 

bohoslovců překonal teprve odkaz, ţe i Kristus je obrazem Boha.  

Pouť byla konána nejen z náboţenské úcty a pokory, ale také jako forma pokání 

hříšníků. Citelným zásahem reformace poutnický ruch ustal. K obrodě poutního ruchu došlo 

za katolické reformace v rámci rekatolizace, která se snaţila především za pomoci jezuitů  

o obrácení celé Evropy na původní katolickou víru. 

 O existenci středoevropského poutního fenoménu svědčí lokalizace typů uctívaných obrazů  

a soch. V Rakousku, Slezsku, Polsku a Bavorsku můţeme nalézt kopie slavných poutních 

obrazů (Panna Marie Staroboleslavská, Panna Marie Brněnská, Panna Marie Zbraslavská)  

a v Čechách zase například paládia rakouských dědičných území (Panna Marie Mariazellská, 

Panna Marie Pasovská, černých madon východního původu z polské Čenstochové a Piekar  

i tzv. Madony Rušanské - Vladimírské). 

                                                 
24 Uţ starověká náboţenství Egypťanů, Řeků a Římanů či Peršanů praktikovala pouť na posvátná místa spojená s  působením 

jednotlivých boţstev. Pouť věřících muslimů do svatého města Mekky je přímo základním pilířem islámu a staré ţidovství 

ukládá věřícím muţům třikrát ročně pouť do Jeruzaléma. 
25 První písemný záznam o putování do Svaté země pochází z roku 334 od neznámého poutníka z Bordeaux. 
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1.2 Pojem baroka 

Baroko bylo obecně chápáno jako období v rozmezí od roku 1650 aţ do roku 1780, 

tedy do konce vlády Marie Terezie, kdy končilo dvousetleté sepjetí Habsburků s katolickou 

církví. Pojem baroka byl nazírán jako umělecký jev, ale později se rozšířil na další oblasti od 

náboţenství aţ po literaturu a hudbu. Velice dobře vystihl pojem baroka Zdeněk Kalista, který 

v něm spatřoval „tíhnutí skrze svět k Bohu“.
26

 I přes rozporuplnost této epochy je moţné 

vyjádřit základní ladění barokního člověka jako děkování Bohu za to, ţe jej vyvedl z bezcestí 

válek, politických zvratů a náboţenského útlaku. Toto vše vyvolávalo beznaděj, ze které bylo 

jedinou cestou Boţí milosrdenství a spočinutí věčné v Bohu.  

Baroko bylo také dobou myšlenkových i morálních kontrastů. Rozkvétá charita a láska 

k nemocným, vznikají ušlechtilé řády, ale náboţenská nesnášenlivost katolíků a protestantů 

ústí v krvavé boje. Protireformace, oslavující církev a vysokou šlechtu, se stala nástrojem 

nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. století. Výsledkem 

tridentského koncilu bylo zamítnutí všech reforem a nastoupila bojovná protireformační 

inkvizice. Uţ vzhledem k jejímu postavení v tehdejší společenské hierarchii a vlivu na 

poddané bylo nutné, aby se rekatolizace dotkla i privilegované šlechty. Na pozadí vypjaté 

náboţenské situace se zrodilo baroko. Nicotnost pozemského ţivota stála v kontrastu proti 

posmrtnému ţivotu na věčnosti. Člověk si přes svou omezenou existenci snaţil zajistit 

příkladným chováním věčný ţivot. Církevní stavby, které byly v lidovém umění zastoupeny 

kříţovými cestami, kapličkami a boţími muky, měly působit jako obraz nebe na zemi. 

Zatímco české obyvatelstvo přeţívalo na venkově, cizí šlechta zde zároveň stavěla zámky  

a kostely z jejich práce.  

Úspěch baroka a jeho všeobecné přijetí lze přičíst tomu, ţe baroko bylo všem 

srozumitelné. Volilo velmi sdělné a přístupné emotivní a názorné prostředky a zobrazovalo 

důvěrně známá náboţenská a morální témata. 

                                                 
26 Více Kalista, Z.: Tvář Baroka: Poznámky, které zabloudily na okraj ţivota, skicář problémů a odpovědí. 1. vydání. 

PRAHA: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25385-7 (broţ.). 
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1.3 Barokní pouť a poutní místa 

Česká společnost se rekatolizovala poměrně rychle. Po vítězství katolické strany na 

Bílé Hoře nastala masová emigrace
27

 obyvatel z českých zemí, ve kterých v 16. století ţilo aţ 

90 % evangelíků. Protoţe poddaní byli ale součástí vrchnostenské domény, museli se podvolit 

a přijmout katolickou víru. Mocným prostředkem rekatolizačního úsilí se stala snaha co 

nejpřitaţlivěji katolickou víru přiblíţit selskému lidu, coţ se dařilo poměrně úspěšně díky 

horlivé činnosti misionářů i světského duchovenstva.
28

 Bohosluţba se pro prostý lid, který tak 

víru rychle přijal, stala doslova podívanou. 

Význam poutí tkvěl především v tom, ţe poutě povzbuzovaly utlačovaný lid  

a umoţňovaly mu duchovní katarzi a povznesení. Účast na bohosluţbách a zpověď měla na 

poutníka blahodárný psychický účinek a ulevovala jeho svědomí. Poutě byly taktéţ důleţitým 

prostředkem strategického plánu církve proti náporu protestantismu. „Průvody byly touhou 

„poznat Boha skrze tento svět“, tj. postihnout přítomnost Boţí v tomto světě postihem 

smyslovým.“
29

 Nutným doprovodem barokní poutě jako takové byla estetická stránka. Bez té 

by byla pouť jen pouhou procházkou či projíţďkou za něčím zajímavým. Její hlubší 

náboţenský význam byl v tom, ţe v jistém smyslu znamenala přeměnu pasivního 

náboţenského cítění v aktivitu, pohyb a překonávání překáţek. Charakterovým znakem 

barokní poutě bylo spojení světa vezdejšího a nadpřirozeného. Však tím nejdůleţitějším, co 

pouť přinášela, byla „radostná cesta“ za reálnými jistotami, které člověku všední ţivot 

nedával a které přitom potřeboval.  

Barokní pouť měla pevný řád, který se dokonce řídil ročními obdobími, o čemţ svědčí 

poutní a modlitební knihy často opisované a bohatě zdobené. Poutníci měli předepsané 

modlitby a písně, které museli provádět v určitých úsecích poutě, a to za doprovodu četných 

architektonických či sochařských ztvárněných zastaveních.
30

 „Zástup poutníků směřující 

k poutnímu místu nesl v čele poutní prapor s vyobrazením patrona jejich kostela, bratrstva 

nebo cechu.“
31

 Kromě úcty k Nejsvětější Trojici, Matce Boţí a světcům se úctě těšily i poutě 

jiného charakteru, obzvláště kajícné poutě nebo prosebná putování, děkovné poutě či rytířské 

cesty k posvátným místům. 

                                                 
27 Počet emigrantů tvořil čtvrtinu nebo pětinu celkového počtu obyvatel a nemalé procento z nich tvořili Němci. 
28 Upevňování katolicismu lze pozorovat podle zpovědních seznamů, jeţ museli faráři sestavovat a zasílat konsistoři od roku 

1671. 
29 Kalista, Z.: Česká barokní pouť, s. 35. 
30 Známá jsou například ta z „Via sancta“ do Staré Boleslavi a z Hájku u Prahy. 
31 Royt, J.: Křesťanská pouť po barokních Čechách, Český lid 79, s. 328. 
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Stavby poutních míst byly vţdy zakomponovány do krajiny. Na přelomu 17. a 18. 

století se v Čechách vyvinul specifický typ svatyně - centrálně poloţený kostel s ambity na 

pravoúhlém půdorysu (Svatá Hora) nebo na půdorysu elipsovitém či polygonálním (Křtiny). 

„Duchovním centrem chrámu byl oltář s „pravou podobou“ obrazu či soch Panny Marie nebo 

světců obloţený votivními dárky často přepodivného tvaru (voskové a stříbrné oči, tělesné 

údy, votivní obrazy atd.).“
32

 Votivní dary byly symbolem toho, za co se dárce ke svatému 

modlil, nejčastěji za uzdravení (miniatura nohy představovala nemocnou dolní končetinu). 

Jinou variantou votivního daru byly svíčky za zemřelé, které se rozţaté během bohosluţby 

přilepovaly na svícnové postavníky u oltářů. Mimořádnými votivními dary byly šperky či 

jinak vzácné předměty. Votivní věc byla sakralizována, zvyšovala prestiţ patrona a místa  

a byla dokladem Boţí moci, kterou vyjevil Bůh prostřednictvím nebeského přímluvce. 

Samotný vznik poutního místa byl zásluhou především shora, neboť poutní místo 

mohl zaloţit ten, kdo k tomu měl prostředky. Pro vznik poutního místa byl důleţitý 

legendistický prototyp. V něm měl v představování objektu kultu spjatého s místem hrobu, 

s relikvií nebo jiným pozůstatkem úlohu příběh, jako i prototyp vyprávění o zázračných 

nálezech mariánských obrazů či soch v zemi, v dolech, na stromech či o jejich zvláštních 

úkazech. „K prototypům evropským patří i příběhy nadpřirozeného uzdravení vodou ze 

zázračných studánek a pramenů.“
33

 Tak vznikaly nad léčivými prameny kaple nebo kostely. 

Studánky se staly součástí mariánských a svatoanenských poutních míst jako symboly očisty 

a zdroje vzácných vlastností. U lidu zaujímala voda důleţité místo, a toho si byla církev velice 

vědoma, a tak se začaly záhy objevovat zázračné vodní prameny všude, kde tomu bylo 

třeba.
34

 Zázračné uzdravování poutními vodami je názorným příkladem toho, jak se církev 

zmocňovala sloţek lidové víry a sakrifikovala je, aby jich pouţila k upevňování náboţenské 

víry. 

 Ještě více neţ ve středověku měly na samotném fungování barokních poutních míst 

zásluhu církevní řády. Podpora poutní tradice byla tou nejpřijatelnější formou rekatolizace, 

protoţe oslovovala všechny vrstvy společnosti od těch nejvýše postavených a bohatých aţ po 

ty nejníţe postavené a nejvíce chudé. Mezi řeholními institucemi se nejvíce o rekatolizaci 

nejen v Evropě, ale i v českých zemích, zasadilo Tovaryšstvo Jeţíšovo - jezuité. Obnovy 

poutních míst se ujaly staré církevní řády (augustiáni, benediktini, cisterciáci, kříţovníci)  

                                                 
32 Royt, J.:  Barokní pouť a poutní místa, Dějiny a současnost 13, Nr. 3, s. 29. 
33 Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury II. (II), Karolinum 1997, s. 630. 
34 Tak se například na Svatém Hostýnu objevila zázračná voda aţ se zřízením nové mariánské kaple roku 1655, aby pomohla 

získat široké vrstvy obyvatel ztracené za reformace. 
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i řády nové (jezuité, piaristé, bosí karmelitáni, pauláni, servité, kapucíni, milosrdní bratři, 

montseratští benediktini). Na řádové domy byly napojeny poutní svatyně, které s nimi byly 

spjaty i architektonicky. Odlehlejší kalvárie nebo studánky obhospodařovali poustevníci nebo 

eremité, spjati jako terciáři ţebravých řeholí (kapucíni, minorité). S působením nových řádů 

se sem dostávaly z ciziny ideové typy poutních kostelů a kaplí (Mariazell), kalvárií spojených 

s kaplemi i kříţovými cestami a schodišti. V Olomouci vynikala jako jedna 

z nejvýznamnějších a vůbec nejaktivnějších řeholních institucí premonstrátská kanonie 

Klášterní Hradisko a jezuité. Jednak v duchovní správě a působením na olomoucké univerzitě.  

Aktivita premonstrátské kanonie se soustředila zejména na Svatý Kopeček. 

 Vedle kultu mariánského a kultu českých patronů se rozmáhal kult Jeţíšova dětství 

(Praţské Jezulátko), Jana Nepomuckého, Svaté Anny, Svaté Trojice či zemědělských patronů 

(Svatý Isidor).  

Uţ v době baroka se poutním místům věnovala řada literárních děl. K jejich autorům 

patřil například Jan František Beckovský nebo Albrecht Chanovský. K nejvýznamnějším 

pracím se řadí dílo o Svaté hoře u Příbrami Diva Montis Sante Bohuslava Balbína. Literatura 

zabývající se poutními místy obyčejně obsahují historii místa s popisem kostela a jeho stavby 

či zázračná uzdravení s ním spojená.  

1.4 Zbožnost barokní společnosti 

Barokní zboţnost v sobě úzce spojovala posvátné a profánní v jednotu
35

 a její počátky spadají 

do období zasedání Tridentského koncilu (1545-1563). Zboţnost baroka měla více tváří 

měnících se během církevního roku v kultu svatých, ţivotě bratrstev, její deformaci formou 

pověr a zvláště v poutnickém ruchu. Zboţnost byla neodmyslitelnou součástí církve, neboť 

tvořila střed myšlení lidu a byla integrující součástí jeho sociálního ţivota. Nejen, ţe se 

náboţenství stalo mravem lidu, ale spojovalo celou kulturu. Cesta z beznaděje barokního 

člověka k Bohu se viditelně v podobě světla a stínu projevila výrazně v barokním malířství. 

Byla to epocha, ve které byla společnost scelena náboţenstvím v ţivotní jednotu, kterou po 

jejím rozpadu evropská duchovní společnost jiţ nedosáhla. Oblibu poutí převzala zejména 

z poslední doby středověku. Mnohé formy zboţnosti se nejprve objevily u šlechty a rozšířily 

se ve městech. Teprve pak pronikly na venkov. Venkov převzal i od šlechty a městského 

                                                 
35 Sférou posvátného s profánního se přímo zabývá Eliade, M. ELIADE, M. Posvátné a profánní. 1. vydání. PRAHA: Česká 

křesťanská akademie, 1994. ISBN 80-85795-11-6 (broţ.). 
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patriciátu mnohé prvky světské kultury, například kroj. Na Hané se lidový kroj objevuje uţ 

roku 1725.
36

  

„Výrazným znakem barokního katolicismu byla teatralizace poboţností v rámci 

náboţenského kultu jako prostředek pastorace. Dbalo se v prvé řadě na vjemy vizuální 

v zásadě „per materialia ad immaterialia“ - prostřednictvím hmotného k nehmotnému.“37
 

Zboţnost byla zaměřena k Bohu skrze církev a její svátosti, coţ se zřetelně projevovalo 

v okázalé bohosluţbě plné záplavy světel, zlatých rouch a hudby. Zboţnost zaplňovala 

vědomí člověka. 

Církev se snaţila společně se státem barokní společnost přetvořit ke svému obrazu  

a sjednotit poddané ve víře.  Vedle sebe ţila zboţnost elit (klérus, šlechta a část měšťanstva)  

a zboţnost lidu, která uctívala i prvky magického pojetí světa. „V této souvislosti se vnucuje 

otázka, zda nebyla lidová zboţnost baroka plodem „pastorace strachu“.
38

 Venkovská, 

nejsilnější komunita církve byla ovšem nejméně náboţensky poučena. Představa Boha pro ni 

byla jen jakýmsi širokým rámcem, ve kterém byl konkrétnějším předmětem katolictví kult 

Panny Marie. Proces katolického očišťování vyústil v reformu, jejíţ důsledky jsou patrny 

ještě ve 20. století. Nové teologické myšlení našlo odezvu v heroismus svatých (Ignác 

z Loyoly, František Xaverský). Novým prvkem řeholních společenství se stala pevná 

organizovanost. Mystické vize, láska k bliţnímu a vyjasnění teologického obsahu zjevení 

tvořily základ katolické reformy i nové zboţnosti. K nové zboţnosti patřila obnova liturgie, ve 

které se zpřítomňovala představa církve o úzkém spojení člověka s Bohem, času s věčností, 

hříšnost s čistotou a viditelného znamení se smysly nepostiţitelnou minulostí. Některá 

církevní nařízení nebyla důsledně prosazována, a tím nedošlo k očistě lidové zboţnosti, čímţ 

církev nastolila půdu pro osvícenství. 

Protoţe zboţnost baroka je zboţnost katolická, nesená protireformačním duchem, 

můţeme ji označit jako zboţnost rakouskou. Tato zboţnost byla výsledkem snah  

o rekatolizaci společnosti řádem jezuitů a kapucínů. Zboţnost habsburského katolictví se 

vyznačovala také několika rysy:  

Kult svátosti oltářní 

Jednalo se především o statickou adoraci při procesích za odvrácení pohrom, nebo přijetí 

svátosti oltářní při čtyřiceti hodinových poboţnostech, a to jednou za rok. 

                                                 
36 Více Bečák, J. R.: Lidové umění na Hané, Velký Týnec u Olomouce, 1941, s. 22. 
37 Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury II. (II), Karolinum 1997, s. 651. 
38 Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II díl, s. 190. 
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Kult Kristova kříže 

Potupná smrt Kristova povýšila tento kult za hlavní symbol křesťanství. Různé formy kříţe 

slouţily jako znaky pro odlišení řádů a řeholí. Tato úcta si našla odraz v poboţnosti kříţové 

cesty, u lidí s velikou horlivostí. 

Úcta k Panně Marii 

Tuto úctu spojovali Habsburkové s vítězstvím u Lepont (rok 1571) aţ po osvobození Vídně 

od Turků (rok 1683). 

Kult svatých39 

Svatí byli v období habsburské monarchie pokládáni za její ochránce (Svatý Leopold, Jan 

Nepomucký). Církev svaté uznávala za vzory náboţenského ţivota a v očích lidu byli svatí 

vyzdvihováni jako pomocníci při denních starostech. V baroku se rovněţ rozšířila úcta 

k jejich ostatkům. 

Nástupem Josefa II. na trůn a pronikáním osvícenských myšlenek do společnosti 

nastupuje proces, jehoţ výsledek znamená konec rakouské zboţnosti. Uţ za vlády jeho matky 

Marie Terezie doznala poutní tradice omezení. Jejich reformy se dotkly jak samotného 

řeholního ţivota, tak zákazu samotných poutí a procesí. V rakouském nařízení z roku 1772 

bylo poutnictví označeno za zvrácenou mánii, protoţe údajně odvádělo pracovní síly 

z hospodářství či rušilo bohosluţbu velkým shromáţděním. Postupným omezováním poutí tak 

měl být náboţenský ţivot posílen procesími a kříţovými cestami. Poutě měly dle církevní  

a světské vrchnosti nahradit kříţové cesty, které v 18. století získaly podobu se čtrnácti 

„zastaveními“, dodnes platnou. Procesí byla pod kontrolou kněţí, kteří je doprovázeli,  

a netrvala déle neţ jeden pracovní den.  

1.4.1 Lidová zbožnost baroka 

Ač lidová zboţnost vycházela z oficiální církevní nauky, nabyla podoby, která ji od ní 

odkláněla. Lidová zboţnost především chtěla v kaţdé alespoň trochu mimořádné události 

Boţí hledat zázrak. Baroko v tomto případě navazovalo na středověk, v němţ zázrak 

potvrzoval pravdu. Barokního člověka hnala také touha si zajistit bezpečné spasení, a to 

                                                 
39 Křesťanská úcta svatých vyrůstala z glorifikace mučedníků a jejich tělesných pozůstatků. Kult svatých vycházel 

z iniciativy církve a snahy panovnického rodu podepřít svou legitimitu povýšením svých příslušníků mezi svaté (mezi 

Habsburky Svatý Václav, Svatý Leopold). Laické prostředí si mezi svatými vybíralo pro svá sdruţení a cechy ochránce 

(Svatá Barbora). Mezi další české světce patří Jan Sarkander, Aneţka Česká, Zdislava, Vojtěch, Ludmila, Prokop, Cyril  

a Metoděj, Vít, aj. 
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ziskem odpustků. Obvykle se odpustky spojovaly s formou pokání, podle které se po 

odpuštění viny odpykávaly dlouhé tresty za zvláště pohoršlivé hříchy. Délku trestu bylo 

moţné zkrátit vykonáním dobrých skutků, ke kterým patřila například pouť.  

Lidová zboţnost se prosazovala spíše vnějšími rituály zboţnosti, příkazy a zákazy 

obsahujícími mravní kritéria a výchovou k povědomí církevní sounáleţitosti. Církev laiky 

naučila několika jednoduchým zboţným gestům (křiţování), úkonům a modlitbám, které se 

přiblíţily rituálním sloţkám přírodně - magického systému, který byl součástí agrární 

společnosti. Na jedné straně charakterizuje lidovou zboţnost převáţně vnější dodrţování 

církevního rituálu (návštěva kostela) a vkládání magicko - kosmologického významu do 

těchto rituálů a předmětů s nimi spjatých na straně druhé.
40

 

Stabilizační pilíř barokní společnosti tvořily svátky a slavnosti. „O církevních svátcích 

(kult svatých) nebo o slavnostech světských (korunovace panovníka) překračovali lidé hranice 

všednosti.“
41

 Nejen, ţe povinností věřících bylo zúčastnit se bohosluţeb, ale platil pro ně  

i zákaz konat sluţebné a těţké práce.
42

 I kdyţ katolická konfese usměrnila některé vnější 

projevy tradiční kultury, její podstatu nezasáhla. Protireformace jí dávala plný průchod, pokud 

nepřekračovala relativní mez mezi kacířstvím a čarodějnou magií. Protoţe bylo zakázáno 

pracovat o svátcích, církev je záměrně uváděla, aby donutila venkovany pravidelně 

navštěvovat kostel. Svátky také slouţily k tomu, aby potlačili kulty některých světců  

a vytěsnili je tak z povědomí lidu. Tak byl například na Staré Vodě nahrazen svátek Jana 

Husa 6. července roku 1785 prosebnými dny.  

Katolická církev je označována jako „obrázkové náboţenství“. Obrazy slouţily 

k poučení nevzdělaných věřících a měly v nich také vzbudit pocity zboţnosti. Obrazy, které 

zdobily zdi kostelů,
43

 či poutní obrázky působily na vědomí člověka, ţe je stvořen k obrazu 

Boţímu. Právě tento znak barokní lidové zboţnosti sehrál nezastupitelnou roli při rekatolizaci, 

neboť po vynálezu tisku se mohla obrázková katecheze opřít o knihu jako účinnou formu 

náboţenského poučení. Křesťanství pojímalo zboţnost jako osobní vztah k Bohu vrcholící 

v mystickém splynutí s Bohem a v podstoupení pro víru v Něj i smrt.  

                                                 
40 Jedná se o tzv. pověrečnou sloţku, kterou nelze spojit pouze s laiky, protoţe i řada sluţebníků církve uţívala magické 

prostředky. I kdyţ církev sváděla boj proti ochranné magii, poskytla látku k rozšíření apotropajních předmětů (hostie, 

svěcená voda, hromničky, obětiny, relikvie atd.) a zmnoţení magických formulí. 
41 Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II. díl, s. 227. 
42 Pracovní a mimopracovní čas venkovana se vzájemně prolínaly a podmiňovaly. Protoţe práce organizovala všední den, 

zábava jej doplňovala. Volný čas s činnostmi jemu vyměřenými v tehdejší době neexistoval. Charakteristickým znakem 

nepracovního času se stal svátek, čas rituálu, zábavy, hry a re-kreace ţivota. Konat práci ve sváteční den bylo hříchem, neboť 

sváteční bylo protikladem všedního. 
43 Tyto obrazy bývají také obecně označeny jako „bible chudých“. 
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Ve své publikaci Skrytá tvář baroka Kalista vidí podstatný rozdíl mezi člověkem 

středověkým, kdy byla přímočarost ve vztahu k Bohu jasná, a člověkem barokním, kdy se 

objevuje nesnáze najít k Bohu tu pravou cestu, coţ dokládají smutné zkušenosti náboţenského 

rozdělení tehdejší západní a střední Evropy, kdy její polovina odpadla od katolické církve 

k protestantismu jakoţto novému náboţenství a z čehoţ plynula realita náboţenských válek.44 

1.5 Tištěné rukopisy a modlitební knížky 

Nutností poutních míst s větší frekvencí bylo zázemí sluţeb. Jednalo se především  

o výrobu růţenců nebo výrobu drobných maloformátových tisků, několikalistových modliteb, 

písní, textů poboţností a svatých obrázků. „Svaté obrázky mívaly ustálené schéma, 

imprimované církevními úřady, podobné votivním obrazům: dole býval text, nad ním 

vyobrazení poutního místa a nahoře na nebi v obláčku či gloriole proporčně předimenzovaná 

zázračná socha či obraz, jeţ se k němu vztahovaly.“
45

 Na tisk svatých obrázků se 

specializovaly grafické dílny ve větších městech, předlohy jim navrhovali umělci (Karel 

Škréta, Petr Brandl). Kromě svatých obrázků se prodávaly i kníţky o zázracích, které líčily 

zvláštní případy uzdravení i jiné nadpřirozené úkazy vztahující se k místu. Tuto funkci plnily 

svaté obrázky, svátostky, medaile s miniaturním vyobrazením madon nebo jiných objektů 

kultu, přívěsky se symboly rukou či nohou Spasitelových, kterým se připisovala ochranná  

a léčivá funkce. 

Tradice a kultura na venkově byla provázána s lidovým uměním a lidovou slovesností 

jako projevy lidové zboţnosti. Nejlepším a nejvlivnějším komunikačním prostředkem 

prostých lidí byly kramářské tisky, jejichţ podání odpovídalo způsobu chápání a vzdělání 

nejširších vrstev.46 

Osobními předměty křesťanské zboţnosti se staly zdobené rukopisy modlitebních 

kníţek, společný a významný projev lidové tvorby. Provedení modlitebních kníţek se 

odvíjelo od nejjednodušších forem, aby byly schopné oslovit právě díky jednoduchosti. Takto 

se opisovali a dotvářeli tisky z konce 17. století. Tištěné rukopisné modlitební kníţky, které 

nahradily církevní tisky, byly prostředkem k prohloubení pravověrnosti. Prohlubovaly 

pravověrnost a její kontrolu. Odhalily totiţ nízkou míru christianizace lidových vrstev  

                                                 
44 Kalista, Z.: Skrytá tvář baroka, Londýn, Rozmluvy 1983, s. 36. 
45 Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury II. (II), Karolinum 1997, s. 641. 
46 Nešpor, Z. R.: Lidové modlitební kníţky 18. a 19. století, Růţová zahrádka, Rukopisné modlitební kníţky 18. a 19. století, 

Sbírka Jana Poše, Olomouc 2009, s. 50. 
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a disponovaly prostředkem, jak ji odstranit. Protoţe většina lidí neuměla číst, o náboţenském 

učení se dozvídala kázáním, zpěvem náboţenských písní a prostřednictvím obrazů a soch. 

Modlitební kníţky, významný prvek lidové tvorby, ukazují dobře proces christianizace.47
 

Vyvinuly se z breviářů, latinsky psaných výtahů liturgických textů ţivota v klášterech, jejichţ 

součástí byla liturgie hodinek, podle kterých se řídil řád modliteb. Jejich struktura je dána 

pevným řádem modliteb vycházejících z historie křesťanské tradice. V západní a střední 

Evropě se objevily uţ v první polovině 16. století. Byly prodávány během náboţenských misí, 

na poutích, jarmarcích a k jejich rozdávání chudým vznikaly náboţenské nadace. Prosazovala 

se snaha, aby tato literatura byla dostupná skutečné kaţdému, musela to být laciná vydání, 

většinou kapesního formátu, jejichţ výtvarná sloţka byla omezena na minimum. Pevné 

rukopisy modlitebních kníţek, zpěvníků, opisy kázání a části Bible se v českém lidovém 

prostředí začaly objevovat v první polovině 18. století. Ručně opisované a zdobené 

modlitební kníţky se staly v tomto období součástí ţivotního stylu a kultury lidu venkovského 

prostředí.
48

 V mnoha případech to byl skutečně jediný prostředek, jak vtisknout venkovskému 

obyvatelstvu katolickou víru. Předlohami byly levné, běţně rozdávané neosobní tisky, co 

opisovali venkovští učitelé, úředníci či řemeslníci. Modlitební knihy doprovázely člověka 

v barokním období od narození (modlitby za šťastný porod) aţ do smrti (modlitby za mrtvé). 

Stejně jako růţenec se staly symbolem barokní zboţnosti. Podobnou funkci jako modlitební 

knihy plnily kancionály, v 18. století v českých zemích velmi rozšířené. V některých 

projevech se stala modlitební kníţka lidové zboţnosti součástí zvyků a magických obřadů 

venkovanů.  

1.6 Svátostky 

Protoţe poutnictví nabylo obrovských rozměrů, přináší konec 17. století velké mnoţství 

svátostek, jejichţ výroba se nárůstem poutí rozšiřovala. Se svátostkami jsou spojena bratrstva 

a církevní řády, hlavně jezuité. Svátostky se dováţely většinou z Itálie a Německa, z dílen 

Petra a Pavla Seela, kteří pracovali pro benediktinské kláštery v Salzburgu, Rakousku, 

Bavorsku a v Českých zemích. Naše poutní místa objednávala levné medaile hlavně  

u německých rytců. Ti je razili oboustranně do tenkého plechu nebo jednostranně rub a líc,  

a pak je spojovali obroučkem v jeden dutý kus.  

                                                 
47 Nešpor, Z. R.: Lidové modlitební kníţky 18. a 19. století, Růţová zahrádka, Rukopisné modlitební kníţky 18. a 19. století, 

Sbírka Jana Poše, Olomouc 2009, s. 50. 
48 Šimková A.: Lidové modlitební kníţky 18. a 19. století, Růţová zahrádka, Rukopisné modlitební kníţky 18. a 19. století, 

Sbírka Jana Poše, Olomouc 2009, s. 7. 
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Předlohami pro svátostky se staly rytiny z obrázků, které byly pořízeny překreslením 

originálu. Vyhotovovali je jak mistři, tak i laikové. Svátostky se vyskytovaly nejčastěji ve 

tvaru kulatém a oválném, ale i ve tvarech sloţitějších. Aţ na výjimky nejsou datovány a jejich 

nápisy jsou situovány po obvodu. Jako upomínky na vykonanou pouť a poutní místo patřily 

mezi nejprodávanější artikl. Nosily se na oděvu a zavěšené na růţenec. Lidé si je přibíjeli také 

na dveře stavení. Byly vkládány i do schránek v kostelních věţích či zámků jako ochrana před 

ţivly a do hrobů mrtvých. Slouţily k osobní zboţnosti věřících, k modlitbě a jako pomoc 

nemocným a lidem v nouzi (amulety). Měly přinést úlevu i v hodině smrti. Medailony se 

dělily na medailony zázračné (agnusky), bratrské medailony, medailony upomínkové (poutní 

a korunovační). Razily se nebo odlévaly (z mosazi nebo bronzu). Nejvýraznější formou byly 

přívěsky různých tvarů a velikostí (agnusky, podle Agnus Dei- Beránek boţí) vyrobené 

z vosku, hlíny, později kovu. Ve 2. polovině 18. století se zmenšuje počet náboţenských 

medailí, nastává úpadek ve slohu i v provedení. Vliv na to má i zrušení jezuitského řádu  

v roce 1773, který je dováţel.
49

 

1.7 Obraz poutníka 

Barokní pouť se stala okázalou demonstrací příslušnosti ke katolické církvi. Průvody 

vzbuzovaly obdiv a pozornost. Působení na city a smysly věřících se rozvinulo do nebývalých 

rozměrů. Podstatou souvisela obliba poutí s mentalitou barokního člověka. Zásadní význam 

pro rozkvět poutí měla ztráta ţivotních jistot a pocit neustálého nebezpečí (války, nemoci, 

ţivelné pohromy). Moţnost zásahu shora člověku přinášela pocit naděje. „Barokního člověka 

výrazně oslovovala pozitivní stránka víry, která mu dodávala pocit jistoty a řádu v nejistém 

světě plném nebezpečí.“
50

 Mariánský ctitel obcházel řadu míst a zkoušel přímluvnou moc 

různých vyobrazení. „Bůh pro ně byl ţivoucí skutečností, která prostupovala a ovlivňovala 

jejich kaţdodenní ţivot.“
51

 Zvláštní a pro osobní ţivot důleţité události chápal jako projev 

Boţí prozřetelností a lásky. Na pozadí barokních zázraků sledujeme všudypřítomný prvek 

středověké víry v bezprostřednost Boţích zásahů do pozemského dění a běhu lidského ţivota. 

Někdy se stal podnětem k pouti sen, který byl pojímán jako prostor boţských vnuknutí.  

Cestu vykonával poutník sám, v doprovodu rodiny a příbuzných, přátel, sluţebnictva 

nebo v organizovaném procesí jako člen farnosti, vesnice, města, bratrstva či cechu. 

                                                 
49 Grossmannová, D.: Medaile, svátostky a odznaky Svatého Hostýna, In: Peníze v proměnách času III, Ostrava 2002, s. 13. 

50 Prokopová, Z.: Poutník, in: Bůţek, V. - Král, P. (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 257. 

51 Prokopová, Z.: Poutník, in: Bůţek, V. - Král, P. (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 272. 
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Zvláštním typem poutníka byl misionář, jenţ byl pověřen šířením katolické víry. Poutnická 

dobová literatura podávala návody, jak správně pouť vykonat. V průběhu cesty měly 

významnou úlohu kapličky, kříţe, boţí muka a obrazy zavěšené na stromě. Poutníci se zde 

zastavovali, aby zde modlitbou pozdravili Krista nebo světce.  Za pomoci vizuálních podnětů 

člověk rozvíjel představivost, a tak se snadněji obracel k duchovnímu světu. Navštěvovat 

poutní místa při pobytu mimo domov, která se nacházela na trase, bylo běţnou záleţitostí. 

„Atmosféra poutních kostelů byla přeplněna emocemi.“
52

 Největší motivací konat poutě byla 

pro poutníky víra v Boha a důvěra ke svatým.
53

 Hříšný člověk hledal a nacházel pomocníky 

ve světcích a světicích, kteří sdíleli s Jeţíšem jeho ţivotní pouť a podávali svědectví o jeho 

skutcích. Dále se lidé vydávali na poutě, aby prosili o uzdravení. Oproti středověku výrazně 

ustoupily poutě trestné za provinění různého charakteru. Pouť byla také důleţitou součástí 

církevních svátků a způsobem, jak alespoň na chvíli uniknout kaţdodenní práci venkovanů.  

Zatímco ve středověku byla pouť spojena s návštěvou hrobů mučedníků a s úctou 

k ostatkům a relikviím a poutníci podstupovali daleké a nákladné cesty, barokní poutník 

putoval pouze v rámci určité lokality a pouť opakoval v pravidelných intervalech. Účastnit se 

poutí pro něj bylo snazší. Oproti poutím středověkým, které vykonávali především rytíři 

spatřujících v nich jakési pokračování kříţových výprav, se hromadných barokních poutí 

účastnili poutníci z městských a ještě více vesnických řad. Pouť se tak stává přístupnou pro 

všechny. V době baroka, kdy se stalo poutnictví nejrozšířenějším, jiţ poutníky na pouť vedl 

farář. V baroku jsou poutě kolektivní, na rozdíl od středověku, kdy poutníci putovali jako 

jednotlivci.  

Co se týče jednotlivých stavů společnosti, barokní šlechtic se neomezoval na poutě 

blízké, jeho majetkové postavení mu dovolovalo putovat do zahraničí, odkud často přiváţel 

relikvie. Měšťana omezovala jeho ţivnost, která mu nedovolovala se odebrat na poutě 

vzdálené a také povinnosti, které plnil jako člen městské rady. Venkovan byl kromě své 

sluţby zatíţen také robotou. 

Navštívení jednotlivých poutních míst mělo různou váhu, danou jejich významností. 

Tak například Mariazell se v době baroka stává jakýmsi centrálním poutním místem 

Podunajské monarchie a Habsburského domu a součástí významné duchovní tradice a duše 

národů střední Evropy.  

                                                 
52 Prokopová, Z.: Poutník, in: Bůţek, V. - Král, P. (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 269. 
53 Ohler, N.: Náboţenské poutě ve středověku a novověku, s. 56. 
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1.8 Mariánská úcta 

Byla to právě mariánská úcta, která se stala symbolem lidové víry.
54

 Kult Panny Marie 

se začal vyvíjet ve 4. století, kdy se objevují první svátky a kostely zasvěcené její úctě. Ve 

středověku se stala symbolem rytířské kultury, ale vrcholem jejího uctívání se stalo baroko. 

Světcem evropského baroka byl Jan Nepomucký, jehoţ zemí kultu byly Čechy. V rámci 

zemského patriotismu hledala Morava světce symbolizujícího náboţenské hodnoty a tím se 

stala Panna Maria. Panna Maria byla zosobněním pokory, poslušnosti a oddanosti Bohu.55
 

Byla součástí církve katolické i církví ortodoxních. Mariánský kult měl symbolizovat domov, 

místo, kde vládne řád a bezpečí. Představa útočiště před okolním světem byla srozumitelná 

všem, a proto byla také v šíření kultu účinná. Obliba kultu Panny Marie pramenila především 

z toho, ţe její přímluvná moc nebyla ničím omezená. Mariánská symbolika šla aţ tak daleko, 

ţe uţ za vlády Karla IV. se na trzích dokonce prodávaly mezi oblíbenými ostatky lahvičky 

s tzv. mateřským mlékem Panny Marie.
56

 Dokonce i denní čas byl dělen trojí výzvou zvonů 

k mariánské modlitbě „Anděl Páně.“
57

 Víra barokního lidu vycházela ze spolehnutí se na 

pomoc a milosrdenství Boţí. K Panně Marii se obraceli lidé s ţádostí o pomoc při dobré 

úrodě, při porodu, anebo proto, aby si zajistili dobré počasí. Panna Maria byla i nedílnou 

součástí lidové slovesnosti, skrze kterou do systému lidové zboţnosti a víry pronikla. Tradici 

mariánského poutnictví zaloţily lorety.
58

  

Pro rozvoj mariánské úcty vytvořila ve střední Evropě vláda Habsburků příznivé 

podmínky. Na šíření milostných obrazů měly podíl také devoční malované či řezané kopie, 

podmalby na skle, vyobrazení na svátostkách, medailích aj. Setkáváme se s velkým 

mnoţstvím tzv. svatých obrázků po celých Čechách. Nejrozšířenější skupinu tvoří devoční 

obrázky tištěné mnoha technikami na různých materiálech. Setkáváme se s nimi jako 

s upomínkami na návštěvu poutních míst. Poprvé byly tyto obrázky tištěny v jezuitských 

                                                 
54 To si uvědomoval i Josef II., který chápal její pevné postavení, jehoţ první počin proti projevům církevní moci směřoval 

ke zrušení mariánských poutních míst. Jeho odpor proti těmto náboţenským projevům byl inspirován myšlenkami 

francouzského osvícenství. 
55 Během dvoutisícileté historie křesťanství se na její úlohu měnily. Inspirovala umělce i teology. 
56 S Pannou Marií se pojí dokonce i růţenec, neboť růţe byla symbolickým označení Panny Marie. Růţenec je odvozen od 

modlitební šňůry, kterou do Evropy přinesli křiţáci v 15. století z muslimských zemí. 
57 „Jejich oblibu podpořil Papeţ Pius V. v roce 1571 odpustky. Novými milostmi ji obdařil Benedikt XIII. roku 1724  

a přispěl k tomu, ţe se modlitba Anděl Páně stala obecním úkolem denní zboţnosti všech vrstev.“ Zuber, R.: Osudy 

moravské církve v 18. století II, s. 260. 
58 Podle legendy byla loreta původně Boţí hrob, který přenesli andělé do Itálie, do Loreta. Dle této lorety se kopie 

loretánských kaplí v 16. století rozšířily do celé Evropy. Po vzoru italského Loreta přibývaly i lorety, jejichţ typickým 

prvkem je tzv. Sancta casa (svatá chýše) včleněná přímo do chrámového interiéru. Jedny z nejstarších loret byly postaveny 

právě u nás uţ na konci třicetileté války. V 18. století u nás můţeme zaznamenat asi na dvacet významných a třicet méně 

významných loret.  
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tiskárnách v Antverpách. Malované devoční obrázky jsou nejčastěji provedeny technikou 

akvarelu na papíře či pergamenu, plátně, dřevěné desce, měděném plechu, hedvábí, rohovině 

nebo slídě. Byly zdobeny prořezávaným nebo vypichovaným krajkovým ornamentem. V 16. 

století vznikají obrázky sklapovací a tzv. kulisové obrázky. Zvláštní skupinou jsou tzv. raţené 

obrázky. V 17. století dominují grafickým technikám mědiryt a lept. V lidovém prostředí 18. 

století se rozšiřují zejména tzv. škapulířové obrázky, které lidé nosili neustále u sebe ve 

zdobném pouzdérku a tzv. polykací obrázky, jichţ lidé polykali poté, co se s nimi dotkli 

milostné sochy za účelem víry v uzdravení. Vrcholu dosahuje barokní grafika v první 

polovině 18. století. Svaté obrázky si lidé vkládali do modlitebních kníţek nebo vlepovali do 

skříní. Mnohé obrázky byly sestavovány formou asambláţe z motýlích křídel, ptačího peří  

a lidských vlasů. Obchodníci prodávali v bezprostřední blízkosti poutního místa také voskové 

či jiné obětiny, které lidé pokládali na oltář či k milostnému obrazu a soše. 

Mezi nejvýznamnější mariánská poutní místa oficiálně uznávaná katolickou církví 

patří Jasná Hora, Mariazell, Lurdy, Fatima, Guadalupe. Největší mariánskou svatyní na světě 

je bazilika Santa Maria Magiorre v Římě.  

V Čechách a na Moravě, kde patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům 

Svatý Hostýn a Svatá Hora u Příbrami, se staly předmětem úcty mariánské obrazy a sošky ve 

14. století.  Při importu milostných soch k nám sehráli důleţitou roli významní světští  

a církevní hodnostáři. Nejvíce milostných vyobrazení přicházela ze zemí sousedních a dále 

z Itálie, Švýcarska a Španělska. Velké úctě se těšila Panna Maria Mariazellská, Altöttinská, 

Čenstochová, Montserratská. „Téměř povinností kaţdého barokního kavalíra či církevního 

preláta byla cesta do Itálie, spojená s návštěvou památných a kultovních míst. Mezi 

upomínkami přiváţeli vracející se aristokraté četné milostné obrazy a sochy.“
59

 Dostala se 

sem řada obrazů a soch východního původu uctívaných i v českých zemích, v Polsku a Itálii. 

Některé kopie milostných obrazů z Čech byly uctívány v celé Evropě.
60

  Nejstarší deskový 

obraz na našem území je věnován ikoně Panny Marie Brněnské a Panny Marie Čenstochovské 

a Madonám Mostecké, Strahovské, z hradu Veveří, Kladské a Březnické. U nás byla 

významnou úctou úcta k Panně Marii Neposkvrněného početí a k Panně Marii Vítězné. 

V Čechách se nejvíce úctě těšily obrazy a sochy domácího středověkého původu (Paladium 

staroboleslavské, Madona svatohorská a na Moravě Panna Maria Vranovská, Madona 

                                                 
59 Royt, J.: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, s. 252. 
60 Např. do celé Evropy se rozšířil obraz Panny Marie Pomocné, jehoţ originál namalovat v roce 1537 Lucas Cranach st. 

Dále byl velmi uctívaný obraz Panny Marie Růţencové z 15. století. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mari%C3%A1nsk%C3%A1_poutn%C3%AD_m%C3%ADsta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jasn%C3%A1_Hora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mariazell
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lurdy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fatima
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bas%C3%ADlica_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Guadalupe&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Host%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Hora
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Tuřanská a Svatokopecká),
61

 z nichţ nejstarší je obraz černé Panny Marie Svatotomášské 

v Brně. 

1.9 Náboženská bratrstva 

Náboţenská bratrstva byla stejně tak jako poutě fenoménem společenského ţivota 

barokní doby. Prostřednictvím nich společnost proţívala svůj ţivot. Byla to sdruţení sloţená 

převáţně z laiků a jejich úkolem bylo uctívání určitého světce nebo některého Tajemství víry, 

od nichţ odvozovala také své jméno (svátosti oltářní, Boţího těla, svatého růţence, za duše 

v očistci, Bolestné Panny Marie, Panny Marie Škapulířové, Utrpení Páně aj.). „Bratrstva 

získávala pro své členy odpustky, vedla je k horlivé účasti na bohosluţbách a k přijímání 

svátostí církve a za zesnulé členy obstarávala zádušní bohosluţby.“
62

 V Evropě vznikají první 

bratrstva na přelomu 6. a 7. století jako společenství mnichů pro společné modlitby.  

V Čechách lze jejich vznik datovat do 2. poloviny 14. století. Protoţe bratrstva 

umoţňovala aktivní účast laiků, byla mocnými prostředky soupeřící konfese. Proti jiným 

konfesím je pouţívalo zvláště Tovaryšstvo Jeţíšovo. O oblibě těchto bratrstev, kterou 

umocňovala nauka o očistci, svědčí jejich hromadné zakládání v 2. polovině 17. a 1. polovině 

18. století. K nim patří také tzv. literátské kůry, jejichţ hlavní náplní byl chrámový zpěv, ale 

zároveň plnily důleţitou společenskou funkci, a terciáři, společenství zakládána muţskými 

řeholemi (františkáni) pro jejich laické příznivce z řad muţů i ţen. Bratrstva se lišila svým 

patrociniem (zasvěcením) a vznikala z iniciativy vzešlé přímo z farnosti nebo častěji vrchnosti 

světské či církevní. Nelze jim upřít velký vliv uţ z toho důvodu, ţe byla otevřena všem 

katolíkům bez ohledu na věk, pohlaví, postavení, profesi či příslušnosti k farnosti. 

Nejdůleţitější však byla z důvodu smrti. Po smrti jejich člena totiţ bratrstva pečovala o jejich 

duše skrze modlitby a zádušní mše.
63

 Na veřejnost se snaţila působit okázalou nádherou při 

poutích, procesích a pohřbech. Toto bylo vlastní především jezuitským sodalitám například 

při jejich naturalistických scénkách Kristova utrpení. Veskrze všechna bratrstva se snaţila  

                                                 
61 „Důvodem této úcty byla „starobylost“ uctívaných vyobrazení, která poukazovala ke katolické tradici v zemi.“ Royt, J.: 

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, s. 239. 
62 Kadlec J.: Přehled českých církevních dějin 2, s. 116. 
63 Při zádušních mších předčítali zemřelé z úmrtních knih. V inventářích se zachovalo mnoţství funerálií při vypravování 

konduktů: pohřební pokrovy, plechové fakule (ruční svícny) pokryté malovanými štítky s konkrétní bratrskou tematikou, 

závěsné pohřební štítky, plastiky patronů. 
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o rozmach kultu Boţích tajemství nebo svatých. Statuta, která byla sepsána při zaloţení 

bratrstva, zavazovala členy k úkonům zboţnosti, které přesahovaly rámec běţné zboţnosti.64 

Působením jezuitů se šířily po celé Evropě mariánské druţiny.
65

 Mariánské druţiny se 

rozšířily i do řad nestudentů. V českých zemích došlo k zaloţení mariánských druţin v roce 

1575 v Praze a Olomouci, poté v Brně. Povinností bylo účastnit se předepsaných poboţností, 

pohřbů a zádušních mší. Velkého ohlasu se těšilo bratrstvo Svaté Anny v Olomouci, jehoţ 

členové konali kaţdoročně pouť ke Svaté Anně do Staré Vody. Čítalo i ke svým členům 

věřící z Pruska, Polska a Čech.
66

 

V olomoucké diecézi nastala vlna zakládání náboţenských bratrstev v první polovině 

16. století. Kromě jiţ existujících literátských bratrstev zde vznikala bratrstva s konkrétním 

zasvěcením, a to zvláště v biskupských městech, kde se snadněji prosazovala realizace 

protireformace z pozice světské vrchnosti. Konfesionalizační aktivita na Moravě souvisí se 

zboţnými bratrstvy, která působila za episkopátu Františka z Dietrichsteina. Záměrná snaha 

biskupa Pavlovského a Dietrichšteina měla prostřednictvím nich přispět k obnově katolického 

vyznání.
67

 V této době se stalo klíčovým bratrstvem náboţenského konfesionalismu bratrstvo 

Nanebevzetí Panny Marie a Svatého Michaela archanděla. K roku 1636 lze v olomoucké 

diecézi zaznamenat celkem 52 náboţenských korporací, z toho 20 katolických bratrstev. V 70. 

letech 17. století vznikaly při farnostech a konventech konsolidace ve velkém počtu a v 80. 

letech 18. století v době před jejich zrušením lze napočítat aţ na 388 náboţenských bratrstev. 

Nejoblíbenějším patronem moravských bratrstev 18. století se stal Jan Nepomucký.  

Specifická role v procesu konfesionalismu patřila jezuitským sodalitám. „Jezuité byli 

také prvním řádem, který se na zakládání bratrstev jako výrazu potridentského zboţného 

systému podílel.“
68

 Ke kulturním aktivitám sodalit, zvláště studentských druţin, patřily 

především dramatické produkce. K charakteristickým rysům bratrstev zaloţených jezuity 

patřila jejich specializace. Zatímco byla běţná potridentská bratrstva otevřená komukoliv, 

jezuité je koncipovali jako stavovské zřízení. V Olomouci nacházíme mimo kongregace 

akademické sodality městského obyvatelstva, které se dělily dle etnického principu, popřípadě 

dle majetku. Zvláštními jezuitskými bratrstvy byly tzv. coety (například bratrstvo Boţího těla 

                                                 
64 V Olomouci při Ferdinandově konviktu mariánské druţiny Nanebevzetí Panny Marie se dokonce dochovala matrika se 

soupisy jednotlivých členů spolku. 
65 První mariánskou druţinu zaloţil roku 1563 jezuita J. Lenis v Římě. 
66 Dokládá to skutečnost, ţe roku 1742 měl bratrstvo Svatého Kříţe ve Wiblingu nedaleko Stuttgartu své členy v Olomouci. 
67 Bulou Quaecuque a Sede apostolica papeţ Klement VIII. Svěřil biskupům roku 1604 kontrolu náboţenských bratrstev. 
68 Jiránek, T. - Kubeš, J. (edd.): Bratrstva. Světská a církevní sdruţení a jejich role v kulturních a společenských strukturách 

od středověku do moderní doby, Pardubice 2005, s. 58. 
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při kostele Svatého Mořice), přístupné i ţenám. Jezuité se za podpory Dietrichštejna snaţili  

o šíření bratrstev na venkově. Jezuité zakládali i tzv. exklusivní bratrstva. Tím nejstarším je 

bratrstvo při kostele Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce - bratrstvo 

Uctívání let Kristových, zaloţené roku 1690 a sloţené z 33 moravských aristokratů, coţ 

odráţí význam Olomouce jako církevní metropole s největším počtem bratrstev v diecézi. 

Bratrstva se vztahovala i na cechy, které se lišily výběrem členů dle profese. Uvnitř městské 

obce byla vládnoucím orgánem městská rada, která měla zájem o zvýšení konkurence 

řemeslníků. Ti se proto začali sdruţovat nejprve do náboţenských bratrstev podporovaných 

církví. Díky darům a odkazů jejich členů nabyla bratrstva později značného jmění, a proto 

není divu, ţe mezi nimi probíhala vzájemná konkurence v tom získat co nejvíce členů. Jejich 

finance slouţily jako provozní kapitál, který spravovali téţ z kaţdoročních půjček či 

pronajímaní pozemků. 

Nejdůleţitější písemností bratrstev byly matriky jako symboly jednoty mrtvých  

a ţivých. Konkrétnímu kultu se věnovala poutní bratrstva. Na poutních místech se starou 

tradicí vznikala bratrstva druhotně jako doplněk poutního provozu a v souvislosti 

s rozmachem tohoto typu zboţnosti.
69

 V případě mladších bratrstev byla zřízena jako součást 

zakladatelského plánu. Od okolních cechů odlišovala bratrstva insignie – umbela - procesní 

kříţe se specifickým pláštíkem ve tvaru deštníku (znak prestiţe). Dalším vybavením byly 

korouhve, nebesa jako neodmyslitelná dekorace veřejných slavností i drobné plastiky. 

Bratrstva se prezentovala hudební produkcí a nákladnou dekorací. 

Bratrstva budila kritiku osvícenců
70

 i farního duchovenstva, které poukazovalo na to, 

ţe se bratrstva oddělují od farnosti neliturgickými poboţnostmi a finanční nezávislostí. Marie 

Terezie vydala roku 1771, kdy bylo například jen ve slezské části olomoucké diecéze 

napočítáno 30 bratrstev, nařízení, na základě kterého se nesměla nová bratrstva zakládat. 

Josefinismus povaţoval bratrstva za zbytečná. Proto byla roku 1783 stará bratrstva zrušena  

a nahrazena jediným státem podporovaným typem náboţenského bratrstva, bratrstvem 

„Účinné lásky k bliţnímu“.
71

 Jejich patronem byl Kristus a jeho činnost se soustředila hlavně 

na pomoc chudým. Jeho závazky se obracely spíše neţ k Bohu k lidem a nelze u nich uţ 

zaznamenat ani závazné modlitby ani péči o posmrtný ţivot. Zrušením bratrstev ztratila církev 

                                                 
69 Maňas V., Orlita, Z., Potůčková M.: Zboţných duší úl, Náboţenská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy, Muzeum 

umění Olomouc 2010, s. 24. 
70 Mezi výhrady patřilo nošení hábitů a odznaků při procesích či nadměrná úcta k některým svatým na újmu zboţnosti 

Kristovy. 
71 Mikulec, J.: Barokní náboţenská bratrstva, s. 128. 
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prostředníka mezi farním duchovenstvem a měšťanstvem, které se tak začalo církvi vzdalovat.  

Jejich zánik předznamenal zánik všudypřítomných společenství věřících. 

2 Poutní tradice v českých zemích a vznik poutního 

místa v Dubu nad Moravou 

2.1 Poutní tradice v českých zemích 

 Kořeny poutní tradice na Moravě sahají aţ do středověku. Rozmach poutí můţeme 

zaznamenat zejména v období kříţových výprav, jejichţ základní myšlenkou byl pocit, ţe je 

třeba příslušníkům latinské církve zajistit bezpečnou a nerušenou pouť do Jeruzaléma. 

Nejznámějším moravským poutníkem této doby se stal bezpochyby Jindřich Zdík, zastávající 

úřad olomouckého biskupa v letech 1126-1150, který na Moravu přivezl vzácné relikvie, mezi 

které patřila i část pravého Kristova kříţe a jako památku na tyto cesty zaloţil v Praze na 

Strahově premonstrátský klášter Mons Sion.  

Za vlády Karla IV., který navštěvoval po celé Evropě hroby světců a vyprošoval si 

svaté ostatky, se stala Praha významným středoevropským poutním místem v čele se 

Svatovítskou katedrálou s chrámovým pokladem a hroby českých patronů (Svatého Václava, 

Vojtěcha, Víta, Zikmunda).
72

 Ctitelem mariánské úcty byl Arnošt z Pardubic, který byl 

spojován s několika zázračnými obrazy a sochami. V 15. a 1. polovině 16. století poutní 

aktivita vlivem reformace poklesla. K opětnému rozmachu dochází po příchodu jezuitů do 

Čech v roce 1556, kteří putují hlavně do Staré Boleslavi, paládia,
73

 které se stalo 

nejuctívanějším mariánským zobrazením barokních Čech a je spojeno s téměř všemi českými 

zemskými patrony. V 1. polovině 17. století zde byl vystavěn chrám, spojený s Prahou 44 

zastaveními s vyobrazením svatováclavské legendy a zázračných mariánských obrazů a soch. 

Vůbec nejuctívanějším mariánským obrazem v Čechách se stala Panna Maria Pomocná 

z Pasova. 

Po skončení třicetileté války vyrůstala poutní místa po celé Moravě. Některá se 

dovolávala cyrilometodějské tradice (Tuřany, Ţarošice), jiná vznikla z iniciativy šlechticů 

                                                 
72 Poutní ruch v Praze dokládají poutní cínové odznaky, které si poutníci připevňovali na klobouk. Jejich ojedinělá sbírka je 

uloţena v Muzeu hlavního města Prahy. 
73 Paládium označuje posvátný předmět, který je často v křesťanském prostředí uctíván jako ochrana země nebo města před 

nebezpečím. 
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(Štípa, Svatý Hostýn, Křtiny) duchovenstva (Kroměříţ, Dub nad Moravou), měst (Příbor)  

i laiků (Svatý Kopeček). Za hranice směřovaly poutě do Mariazell, kde se soška Panny Marie 

s Jeţíšem stala paladiem Rakous a Habsburků. Dalším hojně navštěvovaným místem za 

hranicemi byl Šaštín v Uhersku a Čenstochová v Polsku, jejíţ tradici zaloţil Jan Sarkander. 

Střediskem kultu madony v Mariazell a Čenstochové byl Prostějov, odkud do obou míst měli 

poutníci stejně daleko. Návštěvnost si udrţoval rovněţ i Řím. Poutní ruch se konal hlavně na 

domácích cestách od jara do podzimu. Podnětem k poutím, jejichţ počet narůstal,
74

 byly 

například morové rány z roku 1713, válečné události a velice často zvěsti domnělých zázraků.  

Zatímco v Čechách se úcta vázala na Svatého Václava, na Moravě se poutní tradice 

váţe k cyrilometodějské misi společně s mariánskou úctou. „O obnovu starých nebo výstavbu 

nových poutních míst se nejen na Moravě jako donátoři zaslouţili především představitelé 

pobělohorské katolické šlechty.“
75

 Na Moravě jimi byly rody Liechtensteinů, Dietrichsteinů  

a dále významní církevní hodnostáři, především olomoučtí biskupové.  

Moravská rekatolizace se od té české lišila tím, ţe na Moravě sídlilo značné mnoţství 

nekatolické vyšší šlechty. Rekatolizace zde probíhala pomaleji a mírnější formou. 

Rekatolizační úsilí na Moravě vyvrcholilo za kardinála Františka Dietrichštejna, coţ dokládá, 

ţe Morava, která roku 1560 čítala asi jen na 50 katolických far, jich měla před českým 

povstáním uţ 300.  

2.2 Úcta k posvátnému obrazu 

 Veřejně uctívané obrazy a sochy s religiózním významem, tzv. devoční, se stávaly 

kultovními a úcta k jejich zázračné moci vzrůstala. Zobrazení probouzející v lidech poboţnost 

byla obrazem nevzdělaných, připomínala památku samotného Boha a světců a krášlila dům 

Boţí. Vztah církve k obrazům upravovala některá církevní nařízení a buly, které byly ovšem 

často obcházeny.
76

 Svůj devoční charakter získal obraz nebo socha dotykem samotným či za 

pomoci roušky
77

 s originálem, čímţ se na něj přeneslo jeho sacrum.  

                                                 
74 K roku 1771 lze zaznamenat aţ 460 poutí s 1070 procesími. 
75 Odehnal, F.: Poutní místa Moravy a Slezska, Brno, 2008, s. 16. 
76 Obrazy například neměly budit mylné dogma, neobsahovat něco profánní či hanebné. Měly být ve shodě s Písmem. Pokud 

obraz zobrazoval Pannu Marii či jiné svaté, neměl být úmyslně malován s podobou jiného ţijícího člověka. 
77 Rouška byla poté vkládána do dutiny plastiky či na zadní část obrazu za pomoci pečetě. S touto formou se setkáváme 

hlavně u „cedulí z Italského Loreta“. 



 

32 

 Milostný či zázračný obraz (socha) baroka je svým původem a mnohdy i formou úzce 

svázán s legendou, se kterou souvisí také ikonografie.
78

 Legenda, která měla prokázat 

starobylost úcty k Panně Marii a úctu k zemským patronům, byla charakteristická 

legendistickým topoi, které se týká místa, způsobu nálezu či zázračné ochrany. Obvyklými 

topoi jsou nálezy zázračných soch či obrazů na kamenech, u pramenů, na stromech a v keřích. 

Zvláštní skupinou legend jsou legendy zakladatelské, zaloţené tradičními řády benediktinů, 

cisterciáků či premonstrátů.
79

 Místo, na kterém byl milostný obraz (socha) nalezen, byl 

zvláštním způsobem ctěn.
80

 Úcta k obrazu a jeho zázračné moci vycházela ze vznícené 

náboţenské doby baroka, která spatřovala zázraky i v tom, kde bychom je dnes pozorovali 

zcela oprávněně se značnou skepsí. 

 Zakladatelské legendy jsou na mnoha místech nápadně často podobné a jen obtíţně 

historicky doloţitelné. Poutních míst na Moravě, jejichţ význam byl ponechán téměř náhodě, 

se ujímali především katoličtí kněţí, kteří se výrazně podíleli na vzniku a šíření 

zakladatelských legend. Rozšiřování pověstí je typické právě pro období baroka, které se 

snaţilo ovlivnit cit prostého lidu. Pověsti byly podporovány důvěrou v nadpřirozenou moc 

obrazů a soch, které byly schopny odvrátit zlo a strádání. 

2.3 Dub nad Moravou ve stínu Svatého Kopečku  

u Olomouce  

K nejvýznamnějším a nejvíce oblíbeným barokním poutním místům na Moravě patřil 

Svatý Hostýn a Svatý Kopeček. Na střední Moravě patřilo prvenství bezpochyby poutnímu 

místu Svatý Kopeček u Olomouce, zaloţenému z podnětu zboţného obchodníka s vínem, 

měšťana Jana Andrýska, přitahující nejen svou dominantní polohou, ale také vnitřní 

výzdobou. Kopeček se stal nejvyhledávanějším poutním místem Moravy. Jeho slávu 

podpořila samotná Marie Terezie, která jej roku 1748 navštívila. Svatý Kopeček byl spojen 

s premonstrátskou kanonií na Klášterním Hradisku u Olomouce. Díky deníkům zdejších 

premonstrátů jsou zde zaznamenány zboţné prosby věřících a zejména jejich vyslyšení, 

příchod vzácných návštěv, svatby a křty. Po svém dokončení v roce 1679 přicházelo více jak 

                                                 
78 Royt J.: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, s. 73. 
79 Hlavní roli zde hraje sen, ve kterém Panna Maria či světci naznačují zázračné činy a setkání. Charakteristickým topoi jsou 

zde zjevení u studánky (Vilémov, Bozkov), kamenu či stromu. 
80 Místo nálezu také bylo pietně uchováváno v chrámu. 
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padesát tisíc poutníků ročně a tento počet v roce 1690 překročil sto tisíc.
81

 K roku 1700 se zde 

o poutníky staralo na dvacet kněţí. Putovali sem procesí z jednotlivých farností, vzdálenějších 

děkanátů a různá náboţenská bratrstva, sodality, řeholní domy a olomoucká universita. 

Z Olomouce pravidelně přicházel průvod členů Růţencového bratrstva, bratrstva Svatého 

Isidora, bratrstva Neposkvrněného početí, Navštívení Panny Marie z olomouckého konviktu 

nebo Škapulířového bratrstva při kostele Všech svatých. Přicházela sem procesí 

z bezprostřední blízkosti (Velká Bystřice, Hlubočky), ale většina přicházela ze vzdálenějších 

míst (Prostějov, Vrahovice, Tovačov, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice). Tradičně se 

kázalo v kostele německy a před kostelem, v ambitech nebo blízkém lese česky. 

Protoţe byl ale Svatý Kopeček vybudován především pro německé obyvatelstvo, sama 

Olomouc byla německým městem, měl vzniknout velkolepý chrám jako jeho konkurence, a to 

uprostřed pomyslného trojúhelníka, jehoţ vrcholy tvořily města Olomouc, Prostějov a Přerov, 

v Dubu nad Moravou. Uţ záměr budovat chrám, který by mohl Kopečku konkurovat, 

naznačuje, jak významnou roli měl sehrát, a tedy rozhodně nestál v jeho stínu, jak se vyjádřil 

Jan Royt. Jeho nevýhodou bylo, ţe oproti Svatému Kopečku byl financován pouze z darů. 

František Ferdinand hrabě Oedt rozeslal v srpnu roku 1732 ţádosti o příspěvky na stavbu 

dubského kostela na děkanáty po celé Moravě, včetně Slezska, které bylo tehdy ještě součástí 

Rakouska - Uherska. Dochované listy odpovědí na tyto ţádosti jsou uloţeny v Zemském 

archivu Opava, pobočka Olomouc počtem jedenácti kusů.
82

 Dopisy jednotlivých děkanátů 

odpovídají na kurendu
83

 hraběte Oedta a obsahují seznam vybraných částek z jednotlivých 

farností na stavbu dubského kostela (viz. tab. 1). Sám František Oedt věnoval ke stavbě 

chrámu, jehoţ byl patronem, největší sumu, 50 000 zlatých. I místní děkani přispěli svými 

odkazy a dobročinnostmi. Například farář František Formánek věnoval nejméně 32 000 

zlatých. Veškeré finanční prostředky na výstavbu podle původních plánů nestačily, a tak se 

musela stavba co do rozsahu značně zredukovat. Základní kámen nového chrámu byl poloţen 

roku 1735.  Výstavba, kterou řídil stavitel František Benedikt Klíčník,
84

 si vyţádala 22 let 

usilovné práce a celkové výdaje činily 150 000 zlatých, tedy celková suma 281,8 zlatých 

uvedena v dochovaných rukopisech z jednotlivých farností tvoří zlomek celkových výdajů na 

                                                 
81 Oppeltová, Jana 1999b: Obraz barokních poutí na Svatý Kopeček u Olomouce ve světle deníků tamní premonstrátské 

residence. Staré stezky 4, s. 39. 
82 Zemský archiv Opava-pracoviště Olomouc (ZaOpO), fond Arcibiskupská konzistoř sign. C 9, karton 2213: Průvody  

a poutě v Olomouci a z Olomouce na Svatý Kopeček, do Dubu a do Staré Vody 1617-1897. 
83 Česky téţ oběţník, biskupské pokyny rozesílané po celé diezéci. 
84 Tradované pojmenování Jiří Klíčník vychází z chybného údaje J.P. Cerroniho. Autorskou otázkou stavby Jiřího Klíčníka se 

zabývá seminární práce ze 70 let 20. století od Renaty Bílé, inspektorky památkové péče tehdejšího Okresního národního 

výboru v Olomouci, Autorská otázka barokní stavby kostela v Dubě nad Moravou, kopie v soukromém vlastnicví p. Václava 

Šilhy, ţijícího v Dubě nad Moravou.  

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Oppeltová,%20Jana
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Staré%20stezky
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výstavbu. Samozřejmě nevíme, jakou část z celkového počtu vybraných peněz na kostel tyto 

dochované rukopisy pokrývají. Je otázkou, jak je moţné, ţe tak honosný chrám byl postaven 

pouze za pomocí darů. Poutníci navštěvující Dub darovali jistě, co mohli. Kromě peněţních 

darů, kterých z důvodu jejich chudoby nebylo mnoho, vozili věcné dary různého charakteru. 

Svatý Kopeček byl financován ze statků Klášterního Hradiska. Ke krytí hmotných 

statků tak slouţily statky Konice a Stráţecko na Prostějovsku, Hrochův Týnec u Chrudimi  

a beskydská horská obec Trojanovice, které byly zatěţovány robotou. Proto byla realizace 

stavby Svatého Kopečku daleko snazší neţ stavba kostela v Dubu, ale přesto se mu svou 

velikostí nevyrovnala. Dostatek finančních prostředků umoţnil současně se stavbou Svatého 

Kopečku i přestavbu premonstrátské kanonie Hradisko u Olomouce. 

Na četné přímluvy proboštů působících v Dubu generálnímu vikáři a kanovníkovi, 

hraběti Františkovi Oedtovi,
85

 tak byl vystavěn podivuhodný barokní chrám vypínající se 

v krajině a vítající poutníky jiţ z veliké dálky. Tato jednolodní monumentální barokní stavba 

při délce 55 metrů, šířce 16 metrů a výšce ke klenbě 30 metrů, chrám Očišťování Panny 

Marie v Dubu, se pyšní druhou nejvyšší chrámovou klenbou na Moravě. 

Příspěvky na dubský kostel se 

teprve budo vybírat

Kučerov, Jan Filo

6 zlatých

Název děkanátu a jméno 

kapitulního děkana, datum

Částka zasílaná pro Dub nad 

Moravou (ve zlatých)

17,8 zlatých

41 zlatých

25 zlatých

26 zlatých

30 zlatých

60 zlatých

40 zlatých

chybí přehled vybrané částky

36 zlatých
Ketř, Jan Kř. Sv.P. De Berger

Křoměříž, Jan Jos. Harl

Osoblaha, Josef Pfaffepzeller

28.VIII.1732

27.VIII.1732

8.VIII.1732

Třebíč, František Leopold Langfort

Valašské Meziříčí, David Lárk

Opatovice, Karel Flessel

Lomnice, Václav Max Succop

1.XI.1732

26.VIII.1732

27.VIII.1732

29.VIII.1732

30.VIII.1732

27.VIII.1732

19.VIII.1732

2.VIII.1732

Uničov, Ondřej Richter

Švábenice, Martin Ignác Rožánek

Hlučín, Jan Maňka

 

Tab. 1: Seznam děkanátů a zaslaná částka na stavbu kostela v Dubu nad Moravou (k roku 1732)
86

  

                                                 
85 František Ferdinand hrabě Oedt, narozen v Rakousku na hradě Nötting 24. 8. 1673, zemřel 17. 7. 1741. František 

Ferdinand Formánek, narozen v Telči kolem roku 1672, zemřel 14. května 1741. 
86 Zemský archiv Opava-pracoviště Olomouc (ZaOpO), fond Arcibiskupská konzistoř sign. C 9, karton 2213: Průvody  

a poutě v Olomouci a z Olomouce na Svatý Kopeček, do Dubu a do Staré Vody 1617-1897. 
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2.4 Původ milostného obrazu a vznik poutního místa 

První zmínky o Dubu jsou dle archivních záznamů doloţeny k roku 1141 ve výčtu 

majetku, patřícímu olomouckému biskupskému kostelu, v listině olomouckého biskupa 

Jinřicha Zdíka.
87

 Později, roku 1232, byl Dub věnován olomouckým biskupem Robertem 

metropolitnímu proboštství olomouckému. I kdyţ se nedochovaly ţádné záznamy  

o původním kostele,
88

 o jeho existenci nepřímo svědčí ţádost místního faráře Jaroslava z 21. 

března 1297 papeţi Bonifáci VIII., aby mohl stíhat církevními tresty zloděje, kteří jej 

připravili o majetek.
89

 Na místě původního dřevěného kostela byl postaven kostel nový, roku 

1586 posvěcený olomouckým biskupem Stanislavem II. Pavlovským ke cti Všech svatých. 

Odjakţiva katolický kostel byl při husitských nepokojích zabrán husity, a to aţ d roku 1620, 

kdy vzešel do rukou olomouckých jezuitů.  

Samotné poutní místo Dub nad Moravou je spjato s pověstí zázračné moci milostného 

mariánského obrazu umístěného na hlavním oltáři zdejšího chrámu Očišťování Panny Marie  

a s jeho výstavbou. Obraz je vlastně otiskem dřevořezby lidového tvůrce na papíře nevelkých 

rozměrů, na kterém je zpodobněna tzv. černá (byzantská) Madona s ţehnajícím Jeţíšem v levé 

a s ţezlem v pravé ruce. Šigut datuje zhotovení obrazu kolem roku 1725, ale jeho vznik nelze 

přesně na základě ţádných pramenů datovat. Lze předpokládat, ţe byl vytvořen v 1. polovině 

18, století, protoţe v této době byly podobné obrázky velmi rozšířené. Podle ikonografie se 

obraz hlásí k mariánským obrazům tzv. Hedegétrie (Vůdkyně na cestách), obraz rukou 

neutvořený.
90

 Hlavu obou zdobí bohaté barokní korunky. Nad hlavou Jeţíše vyniká svatozář, 

kterou u Panny Marie nahrazuje slunce, symbolizující v křesťanství Krista, který přináší 

naději, a měsíc, který je symbolem mariánským. Po své levici drţí Jeţíš kouli s kříţkem jako 

symbol všemohoucnosti. Šaty zdobené drahokamy a šňůrami perel jsou doprovodem 

královského majestátu. Poranění na Jeţíšových rukou nejsou častým, ale ani ojedinělým 

jevem, ovšem nejedná se o stigmata. Ta se objevují teprve na těle omilostněných věřících na 

místech, kde byl Kristus poraněn při ukřiţování. 

                                                 
87 Pospěch P.: Dub nad Moravou, Tučapy, Bolelouc, Historie a současnost, Obecní úřad Dub nad Moravou 2001, s. 13. 
88 Z tohoto původního dřevěného chrámu se pravděpodobně dochoval reliéf Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí 

vytvořen kolem roku 1500, který je nyní součástí stálé expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci. Za husitských nepokojů 

byl zřejmě uschován a posléze umístěn na boční oltář chrámu Všech svatých. V roce 1929 byl objeven ve skladišti zdejšího 

kostela Očišťování Panny Marie. 
89 Srov. Koubová, M., Hyhlík, V.: Dub nad Moravou, Poutní kostel Panny Marie, Velehrad 1994, s. 4. 
90 Podle legendy se Svatý Lukáš pokoušel neúspěšně zachytit podobu Panny Marie. Poté co Panna Maria vztáhla ruku na 

obraz, zjevila se na něm její podoba. 
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O obraze existují tři velmi podobné verze pověsti, které se ve jméně tvůrce rozcházejí. 

Pověst z roku 1727 o obraze zaznamenává jiţ kázání Josefa Antonína Dresera
91

 z roku 1730 

při příleţitosti slavnostního prohlášení obrazu za zázračný a jeho přenesení na hlavní oltář 

Všech svatých. Vypráví o synovi vojáka Jiříku Mašlíkovi, tehdy ţijícího v Kunovicích, který 

podle své rytiny prodával tisky. Od něj koupil jednu kopii nenakonický rolník Matouš 

Opálka, který ji zavěsil na lípu stávající před nenakonickou tvrzí.
92

 Z lípy obraz zmizel, ale 

dívka slouţící v nenakonickém statku jej našla v trní
93

 a odnesla do panského nenakonického 

dvora. Zmíněný Opálka si obraz vyţádal a v novém rámu jej zavěsil opět na lípu. Zanedlouho 

se u obrazu zastavoval kaţdý kolemjdoucí, aby ho pozdravit, uctil a vyprosil si u něj 

uzdravení od nemoci.  

Verze doktorandské práce od děkana Josefa Zháněla, 
94

 působícího při kostele v Dubu 

v letech 1741-1759, líčí pověst s dodatkem zářícího obrazu na lípě a jako jeho autora uvádí 

Jiříka Bušlíka.  

Poslední verzi zaznamenává Pamětní knihy farnosti Dubské a kniha Poutnické místo 

bl. Panny Marie v Dubě na Moravě od Arnošta Šmehlíka. Dle této verze se před obrazem, 

který visel na lípě, modlila sluţka z panského nenakonického dvora. Obraz jí spadl do klína, 

protoţe se mu utrhl závěs. Z úcty k Panně Marii nechtěla sluţka nechat obraz leţet na zemi,  

a proto jej vzala s sebou domů a uloţila na polici. V noci pak šafáře
95

 probudilo zvláštní 

světlo. Protoţe se obával poţáru, rozsvítil a hledal, odkud světlo vychází, ale nic nenašel. Poté 

co zhasl, se záře zvláštního světla objevila znovu, a kdyţ šel v jejím směru, v polici nalezl 

obraz Panny Marie, z něhoţ světlo vycházelo. Od sluţebné se dověděl, odkud obraz vzala, dal 

udělat nový rám a pověsil jej opět na lípu, kterou od té doby obléhaly zástupy lidí pro jeho 

zázračnost, zvláště v neděli na úkor bohosluţeb ve farním kostele v Dubu. Začaly se 

objevovat i zprávy o zázračném uzdravení. Na radu konzistoře obraz poté dubský farář 

František Formánek v tichosti 27. září 1727 přenesl do kostela Všech svatých, kam tak začaly 

proudit zástupy lidí s prosbou o uzdravení. Tento nápor si vyţádal uţ po roce druhého kaplana 

a neustále stoupající počet poutníků uţ nemohl kostel Všech svatých pojmout. Stará lípa, na 

které byl obraz podle legendy zavěšen, byla po třiceti letech poraţena. Její kmen asi dva 

                                                 
91 ZAOpO: Jos. Antonín Dreser: Dub za krále stromův vyvolených aneb kázání v Dubě při přenášení zázračného obrazu 

nejsvětější Rodičky Boţí Marie Panny dubskej, Olomouc 1732. 
92 Nenakonice, část obce Věrovany, vzdálené asi 1 km jiţně od Dubu nad Moravou. 
93 V pověstech o poutním místě je nalezení posvátného předmětu v křoví jedním z nejčastějších motivů. 
94 Pulchra ut LUNA, Electa ut SOL,/AUGUSTISSIMA COELI TERRAEQUE/REGINA/IMMACULATA 

SEMPER/VIRGO/MARIA/Novissimis his Temporibus/In Horizonte Mega-Dubensi/…, Vědecká knihovna Olomouc, Soupis 

starých tisků, fond č. 1712, sign. 36.011. 
95 Jako správce hospodářských dvorů, které patřily feudálnímu panství šafár organizoval práci čeledi. 
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metry vysoký je dosud zachován v horní sakristii na straně k Dubu. V dnešní době je jiţ více 

jak z poloviny uštípán, neboť lidé si z něj nosili uštípané třísky domů jako památku z dubské 

pouti. Uchování posvátného stromu mělo důleţitý význam, protoţe bylo odkazem na 

pravdivost legendy a podporovalo venkovské obyvatele k návštěvě poutního místa. Lípu na 

jejím původním místě nahradila kamenná socha Anděla Stráţného, posvěcená roku 1763. 

V jedné ruce drţí Anděl Stráţný obraz Panny Marie a druhou rukou ukazuje směrem k Dubu. 

Sochu zdobí latinský i český nápis: 

 

„Zde jest byla oslavena 

V Dubě jest vyvýšena 

Svatá Boží Rodička:“ 

 

Stále častější zprávy o zázračných uzdraveních měly vliv na rozkvět poutí. Tyto 

početné milosti, kterým se lidem dostalo, přiměly faráře Formánka, aby o nich pořídil soupis 

a zaslal je arcibiskupské konzistoři, aby je prošetřila, na kolik jsou původu nadpřirozeného.
96

 

V září roku 1728 tak byla zřízena komise, jejíţ jmenování členů nebylo zcela náhodné, ba 

naopak.
97

 Na základě výsledků šetření této komise vydal kardinál Schrattenbach 19. listopadu 

1729 dekret, ve kterém prohlásil obraz Panny Marie za zázračný. Po třech letech konání poutí, 

nutných pro prohlášení obrazu za milostný, byl na 21. neděli po Svatém Duchu 22. října roku 

1730 obraz přenesen z boční stěny chrámu Všech svatých na jeho hlavní oltář.
98

 Ze všech 

stran na tuto slavnost přišlo 17 procesí. Mši u zázračného obrazu tehdy slouţil hrabě Otto 

Honorius Eght, biskup katedrálního chrámu Páně v Olomouci a hrabě Leopold Eghk, probošt 

kroměříţský a kanovník olomoucký, u jiných oltářů slouţilo téhoţ dne mše svaté 5 děkanů, 

14 farářů a 21 jiných kněţí.
99

 

                                                 
96 Srov. Šigut, F.: Poutě k Panně Marii Dubské, Valašské Meziříčí 1944, s. 15. 
97 Hrabě Turri se zasazoval o rozkvět církve, Wagner jako duchovní osoba odkázal 1000 zlatých na zřízení Bratrstva ke cti 

sv. jmen Jeţíše, Marie a Anny v Dubu nad Moravou. Antonín Dreser byl sám ceremoniářem kardinála Schrattenbacha. 
98 Způsob slavného prohlášení i dekret opsal v plném znění Josef Zháněl. 
99 Srov. Šmehlík, A.: Poutnické místo bl. Panny Marie v Dubě nad Moravou, Hranice 1903, s. 19. 
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Josef Zháněl uvádí 33 případů na přímluvu Panny Marie, ve kterých byli její ctitelé 

uzdraveni. Velikou úctu k zázračnému obrazu dokládá mnoţství darů, které poloţily základ 

ke stavbě nynějšího chrámu Očišťování Panny Marie.
100

  

Zvyšující se počet příchozích poutníků si vyţádal větší počet kněţí, pro které bylo 

nutné postavit novou budovu. V roce 1730 byla zbudována jednoposchoďová budova pro 

jedenáct pomocných kněţí vedle budoucího nového kostela, dnes tzv. Mariánská rezidence.
101

 

Pro příchozí poutníky svou velikostí chrám Všech svatých nestačil, a tak olomoucká kapitula 

rozhodla, ţe je potřeba postavit kostel nový a dále navyšovat počet příchozích poutníků. Bylo 

totiţ nutné, aby v rámci úspěšně rekatolizace v tomto regionu, kde se Dub nacházel, nezůstalo 

místo katolickou vírou nedotčené. Důsledkem zaloţení poutního místa v Dubu bylo, ţe jeho 

hanácké okolí se stáhlo sem. Hanáci byli vázáni na úrodnou půdu jako nevolníci, ale i jako 

hospodáři, kteří se nemohli vzdálit na delší dobu, protoţe půda zajišťovala jejich hlavní 

obţivu. Naopak řemeslníci ve městech měli zastoupení (tovaryši, učni) a svou ţivnost mohli 

na delší dobu opustit. Dotvořila se uţ jen legenda a vzniklo poutní místo.
102

 Protoţe 

z poutního ruchu plynul nemalý ekonomický profit
103

 a stavba nového kostela byla 

financována pouze z darů, snaţila se olomoucká kapitula zajistit si co nejvíce poutníků. Na 

vzniku poutního místa v Dubu měl vliv jistě i konkurenční boj v církvi, v tomto případě 

olomoucké kapituly a Klášterního Hradiska Olomouc, které spravovali premonstráti a vodili 

poutníky na Svatý Kopeček. 

Po dostavbě nového kostela bylo roku 1756 vykonáno na den Svatého Jakuba jeho 

svěcení a 8. srpna, čtrnáct dní poté, byl obraz slavnostně přenesen ze starého kostela do toho 

nového. 3. října roku 1761 jej vysvětil generální vikář, hrabě Maxmilián z Hamiltonů. 

V dalších letech, kdy probíhaly sedmileté války, byl obraz ukryt v sakristii a k jeho 

slavnostnímu vyzvednutí došlo 5. července roku 1764. Tento den přišlo do starého kostela na 

14 procesí a do kostela nového 40 procesí.
104

 Pro velké mnoţství přítomných farářů byly 

k noclehu vyuţity dokonce i místní stodoly a pro pořádek byl z Přerova poslán pluk vojska 

Freuberg. Ke svátostem tehdy přistoupilo na 15 000 věřících. Tato událost odráţela plně 

podobu barokních slavností. Jak píše Šigut, kněze oděné do dalmatik vynášel velkolepý 

                                                 
100 Sám kardinál Schrattenbach poslal dary ze stříbra, které měly být zavěšeny na hlavní oltář. Honorius Eght dal vystavět 

sochu sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého a rytíř Karel Mayerswald nechal vystavět hlavní oltář. 
101 Mariánská rezidence je taktéţ pojmenována Cyrilika, a to k uctění místního faráře Cyrila Vrbíka, který zde byl dne 22. 10. 

2002 zavraţděn. 
102 Je jasné, ţe v případě Dubu byla vytvořena nejprve legenda a teprve poté zde vzniklo poutní místo. 
103 Věřící podporovali stavby a chod poutních míst peněţními dary. Při mších přinášeli osobní příspěvky (sbírky). Časté byly 

i dědické odkazy. 
104 Počty vychází z grafu na obr. 2. 
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průvod na nosítkách ze sakristie a lidé, touţící spatřit zázračný obraz, se tlačili všemi vchody 

(tehdy ještě pěti) do nového kostela, který se tak brzy přeplnil. Pod návalem poutníků, jimţ 

papeţ Klement XIII. propůjčil hojné odpustky, se dokonce zhroutily lavice, na kterých 

poutníci stáli.
105

 

Kostel Všech svatých byl od vesnice oddělen hřbitovními zdmi, a tak i kdyţ roku 1747 

vyhořel celý Dub do základů, byl tento kostel uchráněn. Roku 1761 byl posvěcen nový kostel 

a při vchodech do obou sakristií byly vystavěny boudy pro hlídače kostela. Souběţně s novým 

kostelem byl aţ do roku 1786 pouţíván i kostel starý. 

Přesto, ţe původně měl být s Mariánskou rezidencí propojen nový kostel spojovací 

chodbou, nedošlo k tomu. Na druhé straně Mariánské rezidence měla symetricky stát rovněţ 

stejná budova, která měla slouţit jako fara. Bohuţel náklady a nedostupnost finančních zdrojů 

toto nedovolily. Pokud by byl Dub postaven podle původních plánů, nápadně by připomínal 

ještě v okázalejší podobě Svatý Kopeček. I zde bychom mohli vidět snahu olomoucké 

kapituly Kopečku konkurovat. Nedostatek finančních prostředků se projevil i ve zmenšeném 

rozsahu hlavního oltáře. Původně byla naplánována i stavba ambitů kolem kostela a členitá 

balustráda před hlavním vchodem. U kostela se zbudovalo jen podloubí s balustrádou podél 

obou dalších stěn chrámu. Na konci farní budovy nechal roku 1759 postavit August Klíčník, 

dubský děkan a farář, místo starého skleníku domek pro hudebníky. Šmehlík uvádí, ţe Dub 

měl i svého poustevníka, neboť poté se zde usadil bratr řádu sv. Františka Jan Zmeškal, který 

zde zůstal aţ do roku 1824, kdy zemřel ve věku 92 let.
106

 

 Poutní místa obklopená lesy, ke kterým Dub patřil,
107

 působila na poutníky tajemně  

a právě tajemství bylo pro vznik pověstí důleţité. Proto se vypravovaly nejrůznější příběhy  

o vzniku poutních míst. Jak se šířily mezi lid, poutní místo přitahovalo větší počet poutníků 

hledajících bezprostřední kontakt s dotykem Boţím, protoţe lidé věřili, ţe právě zde se 

projevuje Boţí moc více neţ jinde a chodili si tak prosit o pomoc. Pověsti týkající se poutních 

míst se rodily v atmosféře intenzivního proţitku, který člověk proţíval při pobytu na 

posvátném místě, kde pociťoval tajemství. Naplněn úzkostí hledal nadpřirozenou oporu  

                                                 
105 Šigut František: Poutě k Panně Marii Dubské, Valašské Meziříčí 1944, s. 44. 
106 Šmehlík A.: Poutnické místo bl. Panny Marie v Dubě nad Moravou, Hranice na Moravě, 1903, s. 53. 
107  Dokladem je rozsáhlá obora pro chov vysoké zvěře, která byla roku 1700 zřízena od Bolelouce (dnes součást obce Dub 

nad Moravou) aţ po Tovačov, vzdálený od Dubu 6 km. Znamená to, ţe na pravém břehu Moravy byly lesy. Tyto lesy se 

postupně vykácely a zůstaly zde jen dnešní porosty, které se většinou přeměnily v polnosti. Domky se stavěly ze dřeva 

 a hlíny s otrubami, ploty se stavěly rovněţ z proutí. Proto se v okolí postupně kácely lesy a přeměňovaly v polnosti. Srov. 

Pospěch P.: Dub nad Moravou, Tučapy, Bolelouc, Historie a současnost, Obecní úřad Dub nad Moravou 2001, s. 49.  
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a z jeho víry rostl vztah k tomuto místu. I kdyţ v Dubě ještě poutní místo nebylo, fungoval 

zde starý farní kostel. Došlo zde ke spojení Panny Marie s lidovým prostředím, jak bylo 

v legendách obvyklé. Legenda, která měla především splňovat smysl cesty, měla slouţit 

především ke křesťanské výchově a propagaci světce. Jako tradovaný mytologický příběh 

vyvolávala legenda dojem porozumění světu a pochopení nevysvětlitelných událostí. 

Spojovala svět lidí se světem boţským a zachycovala nevysvětlitelné jevy. 

3 Průvody, poutě a slavnosti - Dub nad Moravou 

jako významné hanácké poutní místo 

3.1 Ceremoniál jako znak lidové kultury 

Páteří barokního ţivota byl církevní rok, se kterým se pojila liturgie a který 

symbolizovala tři sváteční období: Vánoce, Velikonoce a Letnice. Církevní rok začínal 

adventem a dozníval o Boţím Těle. Na ostatní dny do dalšího začátku církevního roku 

připadala patrocinia, poutě a mimořádné události jako misie, poboţnosti za odvrácení války  

a neúrody.
108

 Celý rok byl tedy pokryt slavnostmi. Vládnoucí vrstvy si dobře uvědomovaly, 

ţe společnost potřebuje nutně kompenzaci společenské frustrace, a tak pravidelné opakování 

rituálu prostřednictvím svátků přijala. S liturgií se v baroku vázalo o velkých svátcích  

a slavnostech křesťanství divadlo jako jeho nejdůleţitější literární ţánr. Chrám se stal 

dějištěm jesličkových her a okázalým průvodem o Květnové neděli a o Velkém pátku.  

3.1.1 Slavnosti 

Slavnosti vycházely ze samotných myšlenek baroka a reprezentovaly jeho hodnoty 

jako proţívanou skutečnost. Josef Válka je označil doslova za ohnisko barokní kultury.
109

 

Vycházely rovněţ ze ţivota lidu, který potřeboval iluze. Jako systém, k němuţ patří poutě, 

jsou slavnosti zaloţeny na pravidelném rytmu svátků, které se proměňují ve slavnost. 

Slavnosti se staly součástí propagace katolické víry a výrazem nové religiozity všech vrstev 

obyvatel. Typicky náboţenské barokní slavnosti, které dominují, se vázaly k určité události 

                                                 
108 Shlédni graf církevního liturgického roku od průvodce po poutních místech Františka Odehnala, F.: Poutní místa Moravy 

a Slezska Brno, 2008, s. 444. 
109 Válka, J.: Barokní slavnosti, Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Historický ústav ČAV, Praha 1992, s. 53. 
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nebo místu za účasti věřících z širokého okolí. Jako součást náboţenského ţivota provázely 

slavnosti většinu velkých svátků (Narození a Zjevení Páně, Velikonoce s pašijovými průvody 

a stavěním Boţích hrobů, Boţí Tělo, Seslání Ducha Svatého), kanonizace, korunovace 

milostných obrazů nebo soch, jimţ dávaly jistý charakter. Bohaté barokní slavnosti se 

odehrávaly také u příleţitosti jubilea zaloţení poutního místa či přenesení nebo objevení 

zázračných vyobrazení. Podle vnitřní organizace a jejich průběhu lze rozdělit slavnosti na 

participační (ty, které se odehrávají hlavně na veřejnosti za aktivní účasti v procesí, například 

zpěvem) a divácké (přibliţující se divadlu). Slavnosti reprezentovaly barokní světskou  

a církevní hierarchii, společenský i církevní řád. Dnes bychom slavnosti zařadili mezi akce 

masové kultury.  

Slavnosti byly nejdůleţitějším druhem lidové kultury, jejíţ projevy lze sledovat na 

venkově i ve městech. Nedílnou součástí protireformační praxe bylo kulturní působení 

katolické církve na venkově, kde se slavnosti udrţely nejdéle. Podle Josefa Petráně jsou 

slavnosti, které byly nejen zábavou, oddechem od kaţdodenního zápasu o obţivu a oslavou 

komunity, ale i výrazem solidarity a prostředkem sociální kontroly, antropologickou daností  

a potřebou.
110

 Jejich sociální význam je především v tom, ţe předstírají sociální realitu tvrdé 

doby. Církevní slavnosti kaţdoroční festivity provázané s průběhem liturgického roku 

umoţňovaly stát se aktivním účastníkem příslušností k určité farnosti, členstvím v bratrstvu, 

cechu, městské vojenské jednotce, dále zpěvem, modlitbou růţence či samotnou přítomností.  

Mezi stabilní prvky slavnosti patřila procesí, která je spojovala s poutěmi. Barokní 

uspořádaná procesí popírala karnevalové slavnosti a středověké frašky. Posvěcovala prostor  

a byla výrazem úcty mnoţstvím shromáţděných a svým uspořádáním. Samotnou účast 

náboţenského proţitku umocňovala hudba, zvony, muškety a děla, vizuální prvky a kadidla.  

Průvod (procesí), ve kterém vycházeli účastníci z určitého místa v jistém uspořádání, 

přecházel na jiné místo, kde se konal vrchol slavnostního ceremoniálu. Průvod provázel zpěv, 

modlitby, zvuk zvonů, hudba a někdy i dělostřelba. Průvod, v jehoţ čele byl nesen procesní 

kříţ, byl uspořádán v hierarchickém sledu, aby nejvyšší místo bylo vzadu.  Svátost oltářní, 

která byla v průvodu nesena, chránil baldachýn (nebesa), tedy látkový zdobený kryt na 

čtyřech ţerdích rozestřený nad duchovním. Cílem procesí byl kostel nebo kaple, kde slavnost 

vrcholila bohosluţbou s hudebním doprovodem a zpěvem. K bohosluţbě patřilo také kázání, 

                                                 
110  Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury II. (II), Karolinum 1997, s. 649. 
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scénická představení a vystavení relikvií. Při slavnostech se seřazovala celá společnost a jako 

divák i herec se jich účastnil všechen lid.
 111

 

Specifický průběh měly jednodenní venkovské poutě. Z místa, odkud průvod 

vycházel, se konala mše svatá a v kaţdé vsi, kudy prošel, se zvonilo. Jako první se v průvodu 

nesl procesní kříţ, poté korouhve, za nimiţ šel kněz a poté ti, kteří předříkávali modlitby  

a písně. Kněze následovaly druţičky a omladina, pak starší a ti, co se k průvodu připojili. 

Poslední byly vezeny povozy se soškami a dary. U posledního kříţe před poutním místem se 

průvod zastavil, aby došli opozdilci a všichni se pomodlili a uspořádali. Ze zadního vozu se 

přinesla soška světice na nosítkách před faráře. Průvod dále vyslal posla, aby ho ohlásil 

v poutním místě. Z poutního místa pak za zvonění zvonů vycházel kněz s kříţem  

a korouhvemi vítající poutní průvod. Náplní pouti se stala mše svatá a zpovídání, po němţ 

následovalo odevzdávání darů. Při odchodu se kněz s průvodem u nejbliţšího kříţe 

rozloučil.
112

 

Ve městech průvody nejčastěji organizovaly řádové domy prostřednictvím bratrstev. 

Mezi jednotlivými bratrstvy docházelo často ke sporům o pořadí v průvodu, protoţe to 

označovalo prestiţ jejich členů. Prestiţ členů seřazených ve skupinách pak vyjadřovaly 

insignie (praporce, obřadní oděvy, ţezla, medaile na řetězech). Vrcholem bývaly slavnosti 

během velikonočního Svatého týdne a v den Boţího těla. Byla běţná pašijová figurální 

procesí, která měla zpřítomnit starozákonní či novozákonní postavy nebo abstraktní pojmy 

z katechizmu. V průvodu často kráčely postavy oděné v půjčených divadelních kostýmech, 

které předváděly určité symbolické obrazy.
113

 Sekvence pašijového průvodu se předváděla  

v „zastaveních“, někdy např. pomocí rekvizit.
114

 Liturgická procesí bývala spojena s ţivými 

obrazy na provizorních oltářích, kde herci recitovali biblické a liturgické texty. Jako 

pokračování procesí se provozovaly na námět slavností divadelní hry před kostely a na 

náměstích. Jako vrchol církevní barokní slavnosti se koncipovaly k celozemským poutím. 

V Čechách k nim patřilo svatořečení Jana Nepomuckého v Praze roku 1727 a na Moravě 

korunovace zázračných obrazů Panny Marie u Svatého Tomáše v Brně a na Svatém Kopečku 

u Olomouce ve 30. letech 18. století. Všechny stavy společnosti, které povaţovaly slavnostní 

                                                 
111 Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury II. (II), Karolinum 1997, s. 651. 
112 Krejčová, J.: Poutě do Staré Vody u Libavé ke sv. Matce Anně Starovodské, uctívané v kostele sv. Jakuba Většího a sv. 

Anny, Olomouc 2003, s. 109. 
113 Srov. Oppeltová, Jana 1999b: Obraz barokních poutí na Svatý Kopeček u Olomouce ve světle deníků tamní 

premonstrátské residence, Staré stezky 4, s. 31. 
114 Jezuité k nám uvedli v 16. století flagelantské procesí, která se odehrávala na zastaveních kříţové cesty. Kaţdoročně ho 

opakovali praţští kapucíni na Hradčanech.  

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Oppeltová,%20Jana
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Staré%20stezky
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dny za svátky, a roviny kultury a barokního umění, totiţ světské a duchovní, klášterní a farní, 

aristokratické, městské i venkovské, se setkávaly právě ve městech.  

Rituál poutní slavnosti se řídil pravidly stanovující úkony, modlitby a písně během 

procesí. Rytmus poutí souvisel s ročním obdobím, cyklem polních prací či se svátkem 

církevního roku. V našich zemích se stala slavnost nedílným znakem církevního ţivota, který 

vynikl i jako znamení úspěchu rekatolizace.
115

 

 Pouť se včlenila do církevních slavností a oddělila sváteční čas od všedního. 

Důleţitou součástí průvodu byla cesta, kterou musel poutník vykonat, aby k poutnímu místu 

dospěl. Bez cesty by pouť neměla ţádný smysl. Cesta symbolizovala vlastně celý ţivot, který 

byl o překonávání překáţek, a jehoţ smysl pouť naplňovala. Symbolem překonávání překáţek 

se stala boţí muka (kaple s kříţky, s obrázky či soškami světců). Ta se stavěla proto, aby 

lidem připomněla určité události, ale hlavně, aby lidé vzdali díky Bohu za jeho pozemské 

dary. Teprve v době protireformace se začaly stavět sloupy ke cti a památce Krista, které měly 

naznačovat sloupy, u kterých byl Kristus bičován, a vzbuzovat tak projevy zboţnosti. Boţí 

muka byla umístěna tak, aby v krajině dominovala. Setkáváme se s nimi na polích, návrších,  

u polních cest, silnic, na rozcestích a křiţovatkách. Symbolicky také znamenala, ţe se u nich 

má člověk dát na cestu pravou nebo nepravou, vydat se na cestu k dobru nebo ke zlu. 

K nahodilým poboţnostem slouţily kapličky, miniatury kostelů.
116

 Cesta jako symbol 

překonávání překáţek směřovala ke svému cíli, poutnímu místu, kde se poutníci chtěli 

přiblíţit Bohu.
117

 Ještě dnes můţeme vidět na cestě z Olomouce do Tovačova, na které leţí 

Dub, celou řadu boţích muk a kříţů, jejichţ vzdálenosti mezi sebou často nedosahují ani sta 

metrů. Hromadná setkávání v otevřené krajině při příleţitostí poutí a slavností byla pro 

baroko typická. 

Nejvýraznějším rysem barokní slavnosti v 17. a 18. století byla její estetizace, 

vyuţívání současně výtvarných, hudebních a scénických prvků, které se pojilo s chápáním 

prostoru a krajiny jako působivé kulisy a kladlo důraz na smyslové vnímání a uvolnění se ke  

                                                 
115 Úspěch rekatolizace lze přičíst jezuitům. Ti působili v duchovní správě, misiích, kazatelství a zaměřovali se na výchovu 

mládeţe. Výrazně posílili katolicismus a vyuţili při tom zejména mariánský kult a uctívání zemských patronů.  Pořádali 

poutě, procesí a slavnosti. Rozhodujícím mezníkem pro úplnou rekatolizaci se stal rok 1620. Jezuité vlisují tvářnost barokní 

kultury a kromě kazatelské a školské činnosti se uplatňují znovu jako misionáři. Mají v rukou také cenzuru knih a na přelomu 

17. a 18. století lze říci, ţe většina moravského obyvatelstva konvertoval ke katolictví. Výjimkou se staly těţce dostupné  

a nekontrolovatelné oblasti (Valašsko). Mimo to vyvíjeli jezuité rozsáhlou stavební činnost. I další církevní řády zakládají 

poutní místa a v 18. století je území celé Moravy poseto hustou sítí poutních míst, ke kterým téměř po celý rok směřují 

statisíce poutníků.  
116 Srov. Bečák, J. R.: Lidové umění na Hané, Velký Týnec u Olomouce, 1941, s. 291-303. 
117 Symbol lidi zařazuje do určitého společenství a právě křesťanské symboly jsou těmi nejstaršími. 
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svátečnímu proţitku. Na rozdíl od renesančního umění, které se zaměřovalo na funkci 

sdělnou, se baroko upnulo na vyjádření citových záţitků autora. Cílem barokního díla je 

strhnout diváka.
118

 Obrací svou orientaci a zřetel k představám duchovním. Prostor a jeho 

atributy velikost, šíře, délka, barva aj. se stávají více neţ kdy výrazovými prostředky, oţívají. 

V prostoru, kterým se rozlévá barokní hudba, se objevuje skrytá dynamika. Veškerá nádhera 

barokních chrámů či průvodů nemá účel v nich samých, ale slouţí jen jako prostředek 

k vyššímu cíli, k přiblíţení se neviditelnému.  

Slavnosti měly demonstrovat vítězství katolicismu v době váznoucí christianizace ve 

farnostech kvůli nedostatku duchovních. Organizace slavností si ţádala honosné přípravy jak 

řádů a farního kléru, tak i světských vrchností a městské rady a v nemalé míře také 

náboţenských bratrstev.  

Úpadek slavností nastal s krizí vrcholného baroka a s ní spojeným rozkladem 

křesťanských hodnot signalizující rozklad kultury i jejího umění. Kritika útočila na vrchnost  

s nařčením, ţe slavnosti pořádá proto, aby prodala více piva a vína a stavěla se proti falešným 

zásadám, které byly v rozporu s katolickou věroukou a které se opíraly o podstrčená zjevení  

a nepotvrzené zázraky.  

3.1.2 Divadlo 

Lidové divadlo, výlučně vytvářeno českým jazykem, navazovalo na měšťanskou 

divadelní kulturu 17. století. Lišilo se od ní tím, ţe současnou společnost posuzovalo očima 

vrstev utiskovaných pobělohorskými poměry. Rozvoj lidového divadla přináší doba 

pobělohorská, a to důrazem na propagandu katolické víry, o kterou se zasazují jezuité. 

Tematika lidových her se zabývá starozákonními i novozákonními motivy, zejména příběhy 

křesťanských mučedníků. Obsahovou stránku her zvýrazňují kýčovité obrázky zdůrazňující 

jejich obsah a výrazové prostředky silně zdůrazňují metaforičnost. Lidové hry těsně souvisí 

s prostředím, s písní, kolektivními obřady, a tak aktivují představivost diváka. Typické pro 

lidové hry je těsné spojení těch, kdo hry předvádějí, s hledištěm. Herci zapojují diváky do her 

a ti jim odpovídají zpěvem. Do her se zapojovali hudebníci, zpěváci a organizátoři zámeckého 

divadla, kteří zde uplatňovali své zkušenosti. Zdrojem lidového divadla byla zvykoslovná  

                                                 
118 Příkladem nám můţe být obraz Michelangelovy Sixtiny, obraz značící pohyb a probuzení. 
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a obřadní tradice z dob předkřesťanských provázející zemědělství v průběhu celého roku, 

v rytmu a postupu zemědělské výroby.
119

 

Lidové divadlo se stalo součástí venkovského ţivota a náplní obřadů provázejících jeho 

tradice. Církev bojovala s pohanskými tradicemi jejich převzetím, kterým se snaţila dát obsah 

odpovídající církevním zájmům. Tak vznikly novotvary s rysy pohanských pověr i prvky 

křesťanskými. V lidových obřadech se lidé přestrojovali za jiné lidské bytosti, zvířata, nebo 

přírodní síly.
120

 Obřady a obyčeje lidé provázely celý rok (například masopustní maškarní 

průvody, obchůzky na Mikuláše, ale i křest, svatba a pohřeb). Ţivot venkovského lidu tak byl 

prostoupen mnoţstvím divadelních prvků.  

 K lidovému náboţenskému divadlu patřily i tzv. obchůzkové hry či umělé pastorely 

(vzniklé z koledních písní) a písně kramářské, tzv. „divadlo jednoho herce“, příběh či záţitek 

interpretovaný formou zpěvu kombinovaného s vyprávěním. Pastýřské hry odráţely zvlášť 

citlivou sociální problematiku svého prostředí, lid v nich vyslovoval tuţby, nálady  

a stanoviska ke skutečnosti, která ho obklopovala. Ve 40. letech 18. století se objevují první 

pokusy o neprofesionální zpěvoherní divadlo. Hudba je svým uměleckým významem 

postavena na úroveň slova, hudební výraz se zbavuje zbytečných barokních ozdob a do 

melodiky proniká vliv lidové písně. 

V barokním divadle se setkává architektura, malířství, sochařství, hudba i umělecká 

řemesla. Dohromady vytvářejí jedinečný efekt za pomoci výpravných scén, dekorací, 

zdobných kostýmů a jiných efektů. Barokní tvorba představovala hlavně výchovné cíle, 

poţadovala její srozumitelnost a přístupnost pro všechny a také naléhavost na jejich emoce. 

Ti, kteří se snaţili obrátit český lid na katolickou víru, si byli dobře vědomi toho, ţe český 

člověk, který je ke hře způsobilý a má moţnost se na ní aktivně podílet, k ní má i přirozený 

sklon.  

3.2 Rozkvět poutí a stavba nového kostela v Dubu  

nad Moravou 

Poutní kostel v Dubu nad Moravou se stal cílem poutníků z celé střední Moravy, 

obyvatel Hané, jako protiklad k poutním místům Svatý Kopeček u Olomouce a Stará Voda, 

                                                 
119 Bartoš J. a kolektiv, Dějiny českého divadla I., Od počátků do sklonku 18. století, Academia, Praha 1968, s. 283. 
120 Srov. Bartoš J. a kolektiv, Dějiny českého divadla I., Od počátků do sklonku 18. století, Academia, Praha 1968, s. 285. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv
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kde byla při kázání upřednostňována v kostele němčina. K těmto dvěma poutním místům 

chodili poutníci z oblastí většinou osídlených německy mluvícím obyvatelstvem ze Saska, 

které se usadilo na sever od Olomouce uţ ve 13. století. 

Dub se stal poutním místem po prohlášení obrazu Panny Marie za zázračný, roku 

1730. Ještě do starého kostela kaţdoročně docházelo na 40 procesí se svými duchovními, viz 

obr. 1. Často do Dubu přicházely poutní průvody od Prostějova, Přerova a Kroměříţe, které 

přibíraly další průvody z obcí leţících po cestě do Dubu. Nejvzdálenějšími místy ze směru od 

Přerova byl Frenštát (70 km), ze směru od Olomouce Rudoltice (71 km), ze směru od 

Kroměříţe Břeclav (84 km) a ze směru od Prostějova Jesenec (34 km).  

Dle seznamu děkana Zháněla
121

 přišlo v rozmezí od roku 1730 aţ do roku 1750 

v průměru 22 procesí ročně. V roce 1730 se jiţ v Dubu odslouţilo 4 134 mší. „Některý poutní 

den i 30 mší svatých bylo tu obětováno.“
122

 Starý kostel nestačil a mše se musely slouţit  

i venku. Od té doby v Dubě působilo mimo děkana 7 kaplanů, a to aţ do roku 1784. Do Dubu 

přicházely často průvody se svými faráři, kteří zde sami v předchozích letech působili jako 

výpomocní kněţí. Přehled těchto kněţí a farností, kam odcházeli slouţit a následně odtud 

vodili průvody do Dubu, podává tab. 2.
123

 Důvodem, proč tito kněţí vodili poutníky z těchto 

farností, mohla být jednak blízkost většiny těchto míst a vztah kněţí k Dubu, nebo i snaha 

olomoucké kapituly v rámci konkurenčního boje v církvi apelovat na kněze, aby návštěvou 

své farnosti přispěli k významu tohoto poutního místa. 

Byl to zákaz konání poutí, vydaný císařem Josefem II. 21. dubna roku 1784 a zostřený 

1. srpna 1785, podle něhoţ byly zakázány všechny průvody mimo farnosti a ve farnosti 

dovoleny jen průvody svátostné a na prosebné dny. Ostatní průvody byly pod pohrůţkou 

stíhání všech účastníků zakázány. Značná část poutních míst spěla k zániku. Josef II. se snaţil 

omezit vliv církve a chtěl zabránit plýtvání časem na náboţenských slavnostech. Po tomto 

zásahu do církevního ţivota poutě do Dubu zaznamenaly velký úpadek, ale úplně neustaly. 

Jen tam, kde byla i fara, byli duchovní ponecháni, i kdyţ jejich počet byl značně redukován, 

tak se stalo i v případě Dubu. Z mnoha farních a klášterních kostelů byly cenné věci prodány 

                                                 
121 Pulchra ut LUNA, Electa ut SOL,/AUGUSTISSIMA COELI TERRAEQUE/REGINA/IMMACULATA 

SEMPER/VIRGO/MARIA/Novissimis his Temporibus/In Horizonte Mega-Dubensi/…, Vědecká knihovna Olomouc, Soupis 

starých tisků, fond č. 1712, sign. 36.011. 
122 Šmehlík, A.:  Poutnické místo bl. Panny Marie v Dubě nad Moravou, Hranice na Moravě, 1903, s. 10. 
123 Římskokatolická farnost Dub nad Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.). Postup pp. kaplanů od roku 1697 v 

Dubě , s. 27, 31-33. 
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ve prospěch Náboţenské matice.
124

 Inventář kostela v Dubu nad Moravou zůstal zachován. 

Dokonce se jej podařilo rozšířit zakoupením pěti zvonů ze zrušeného Klášterního Hradiska 

Olomouc. Pokles poutí nebyl ovlivněn jen dekretem samotným, ale i zrušením jezuitského 

řádu roku 1773, hlavní síly rekatolizace a propagátorství poutí.  

Jméno faráře Kam odešli

Jiří Pochyla Valašské Meziříčí

Jan Schimiček Jestřabí

Florián Bečák Senice

Klement Černoch Týnec

Josef Štěpka Olomouc

Matěj Novák Jestřabí a Tršice

František Urbášek Citov

Jan Poštulka Kroměříž

Josef Veselý Penčice

Petr Křívánek Hněvotín

František Vykopal Velká Bystřice  

Tab. 2: Farnosti, kam dubští pomocní faráři odcházeli působit a odkud poté chodili s průvody na pouť do 

Dubu nad Moravou
125

 

3.3 Poutě do Dubu 

Nejbliţším poutním místem k Dubu byl Svatý Kopeček, který byl ale pro hanácké 

obyvatelstvo usídlené na jih od Olomouce poměrně vzdálený a navíc obtíţně dostupný. Při 

průchodu Olomoucí by totiţ museli poutníci platit mýtné. Jedinou moţností, jak se tedy na 

Kopeček dostat, bylo Olomouc obejít. Olomoucká kapitula si zvolila jako poutní místo Dub, 

protoţe tu byl jiţ farní kostel a Dub byl důleţitou spojnicí Olomouce (sídlo biskupa s diecézí 

zahrnující prakticky celou Moravu a sídlo moravské vzdělanosti) a Kroměříţe (letní sídlo 

olomouckého biskupa, kulturní centrum Moravy a sídlo Ústředního ředitelství 

arcibiskupských statků
126

). Dub byl viditelný ze všech stran a byl křiţovatkou spojující 

obchodní cesty mezi městy. Poutní průvody přicházely do Dubu jak z okolních obcí, které 

patřily k farnosti, tak i ze čtyř stran, a to od blízkých měst Olomouc, Přerov, Prostějov  

                                                 
124 Náboţenská matice jako veřejný fond je samostatným subjektem, jehoţ účelem je správa části majetku římskokatolické 

církve a výnosů z něho, a to pro potřeby římskokatolické církve. Tento náboţenský fond byl zaloţen kabinetním listem 

Josefa II. z roku 1782 pro převod církevního majetku na stát. Nejčastěji probíhal převod formou darovacích smluv. 
125 Římskokatolická farnost Dub nad Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.), Postup pp. kaplanů od roku 1697 v 

Dubě , s. 27, 31-33. 
126 Zkratka ÚŘAS. ÚŘAS vedlo správu přímého majetku arcibiskupství (lesních a orných pozemků, zemědělských dvorů). 
Vzniklo postupnou centralizací správy dříve samostatně řízených arcibiskupských panství a jeho podobu v počátcích lze 

vysledovat uţ v 16. století. 
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a Kroměříţ.
127

 Cesta spojující tato města tvoří kříţ na obr. 1, který pokrývá téměř celou oblast 

Hané
128

 a zaznamenává směry, odkud pravidelně přicházely poutní průvody do Dubu. Na 

základě tohoto rozdělení patřil Dub ke kmenům Blaťáků a tedy i k původním Hanákům. 

Pokud překryjeme kříţ na obr. 1 s mapou přílohy č. 2, zjistíme, ţe všechny přicházející obce 

do Dubu patřili k Hanákům v rámci hanáckého území. Dále do Dubu nechodili jen Hanáci, ale 

také německy mluvící obyvatelé Hněvotína, jak vidíme na obr. 1 a jezuité z Olomouce.  

Poutní průvody z obcí a měst jsou rozděleny do čtyř směrů rovněţ podle vzdálenosti, 

kterou musely překonávat. Někteří poutníci z horní části Hané mohli volit cestu od Prostějova 

nebo od Olomouce. Záleţelo na tom, ke které farnosti patřili a jaké bylo v těchto dobách 

propojení polních cest, po kterých chodili. Dá se předpokládat, ţe volily cestu jim nejkratší. 

Pokud prodlouţíme svislou osu kříţe na sever a jih, dostaneme se aţ k významným  poutním 

místům Čenstochová v Polsku a Mariazell ve Štýrsku.  

Někteří poutníci přicházeli do Dubu z velmi vzdálených míst. Po omezení poutí na 

dobu jednoho dne dekretem Marie Terezie z roku 1772 poutě z těchto vzdálených míst však 

ustaly. Ještě dnes je město Kojetín a Tovačov propojeno po hrázi rybníka, po které průvody 

procházely. V současné době jsou tato města propojena přes Uhřičice, Polkovice, Oplocany  

a Anín a cesta je nesrovnatelně delší. 

Pokud to bylo moţné, průvody se vţdy snaţily volit co nejkratší cestu. Ještě v dnešní 

době jsou jednotlivé obce propojeny sítí polních cest, které byly v 17. a 18. století hustší a po 

kterých se průvody pohybovaly. I dnes můţeme najít na okrajích obcí nebo v poli boţí muka  

a kříţe. Na těchto místech se průvody zastavovaly, odpočívaly, přidávali se další poutníci 

z okolních vesnic a modlili se. Bylo zvykem, ţe alespoň jeden člen rodiny se poutě účastnil. 

Všichni se poutě účastnit nemohli, pro staré, nemocné a děti byla cesta příliš náročná  

a zůstávali doma také proto, aby se postarali o hospodářství. Poutě trvaly i několik dní  

                                                 
127 Prameny přicházejících poutníků jsou čerpány z Pamětní knihy farnosti Dubské. Římskokatolická farnost Dub nad 

Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.), s. 7- 84.  
128 Hanáci se objevují jako významní obyvatelé střední Moravy teprve v baroku. Původně sídlili na Vyškovsku, na řece Haná, 

a postupně se rozšiřovali Hornomoravským úvalem na sever aţ k Litovli, na západ za město Prostějov a na východ za město 

Přerov. Rozsahem osad a svou početností Hanáci převyšovali ostatní moravské kmeny. Názvy jednotlivých kmenů se 

odvozují na základě osídlení území, kterými protékaly řeky, Haná, Blata a Bečva, vlévající se do řeky Moravy. Původní Haná 

se rozkládala mezi Vyškovem, Kojetínem a na okraji měst Prostějov, Tovačov a Kroměříţ. K těmto Hanákům se přiřadili 

mladší Hanáci, Blaťáci, z Prostějovska a Olomoucka a Zábečáci z oblasti mezi městem Přerov a Hulín. Sousední kmeny 

Hanáků, Blaťáků a Zábečáků k nim nepatřili a nedosahovali jejich bohatství, které bylo dáno úrodností půdy. Byli na ně 

odkázáni a kupovali od nich řemeslnické výrobky. Podle jejich zaměstnání jim dali Hanáci jména. Kolomazníci ţili v oblasti 

od Otaslavic po Plumlov a Ptení, Lopatáři od Jevíčka k Protivanovu, Šlejfíři na Konicku a Bouzovsku, Tragačníci od Týnce 

po Daskabát k Lipníku a Metlaři na Zdounecku. Koncem 18. století se posunula oblast Hanáků po Litovelsko a Zábřeţsko.128 

Osídlená území kmeny Hanáků jsou znázorněna v příloze č. 2.  
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a zastávky byly často jen na občerstvení a přespání. Kněz dopředu v jednotlivých farnostech 

ohlásil, ţe se koná pouť a vyzval lidi, aby se k pouti připojili a duchovně se na ni připravili. 

 

Obr. 1: Jednotlivé směry, odkud pravidelně přicházely poutní průvody do Dubu nad Moravou (r. 1730) 

3.4 Srovnání poutních míst Svatý Kopeček a Dub  

nad Moravou 

Poutní místa Dub nad Moravou a Svatý Kopeček je nutné srovnat v širokém kontextu. 

Patří sem jak umístění poutního místa v krajině, hrazení nákladů na stavbu jejich chrámu (viz 

výše), tak i hustota osídlení v jejich okolí a jazykové sloţení příchozích, tedy těch, kteří se 

hlásili k českému nebo německému etniku.  

Svatý Kopeček byl vybudován na nejvyšším místě v krajině tak, jak to bylo v období 

baroka obvyklé, na svahu, který na severovýchodě přecházel v hluboké lesy (později vojenský 
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újezd Libavá) a který byl řídce osídlen. Otevřený prostor byl pouze k městu Olomouc, které 

bylo v roce 1655 prohlášeno císařem Ferdinandem III. za pevnostní město obehnané 

hradbami. Po ztrátě Slezska se severní hranice rakouské říše posunula jiţním směrem natolik, 

ţe se Olomouc stala pohraničním městem, s významem brány hlavního města Vídně.
129

 

Z Olomouce se stala dokonalá vodní pevnost. Dle potřeby bylo moţné naplnit hradební 

příkopy i celé velké plochy na severní a západní části. Usedlosti v těsné blízkosti těchto ploch 

musely být odstraněny či přestěhovány. Aţ za Olomoucí, od Litovle směrem na jih se otevíral 

rovinatý prostor horní části Hané, kde ţili obyvatelé v 17. a 18. století jako nevolníci  

a hovořili hanácky.
130

 Byli to obyvatelé těchto vesnic, kteří volili schůdnější cestu  

a národnostně přijatelnější. Proto poutní průvody z Dolan Křelova, Hněvotína, Senice na 

Hané, Slatinic, Vilémova a Bohuslavic putovali na jih a přidávali se posléze k průvodům, 

které směřovaly do Dubu ze směru od Prostějova. 

V Dubu nad Moravou je situace naprosto odlišná. Poutní chrám je vybudován v centru 

Hané, ze všech stran přístupný a dobře viditelný. Leţí na cestě mezi městy Olomouc  

a Kroměříţ. Tuto cestu protíná silnice z Prostějova do Přerova a právě v tomto průniku se 

nachází Dub. Celé toto území, včetně okolí těchto měst bylo hustě osídleno, jednotlivé 

vesnice oddělovala jen pole. Od roku 1727 do roku 1786 byl v Dubu k církevním účelům 

souběţně s kostelem novým uţíván i kostel starý. Ten po roce 1786 slouţil uţ jako hřbitovní 

kaple a v roce 1824 byl rozebrán. Jak vidíme na obr. 2, uvedený graf znázorňuje vývoj dvou 

poutních míst, a to Svatého Kopečku u Olomouce a Dubu nad Moravou, kde se nacházely dva 

kostely. Horizontální osa (x) znázorňuje letopočet od roku 1730 do roku 1790. Vertikální osa 

(y) zachycuje počet poutních průvodů v rozmezí od 0 do 120. Graf na první pohled zaujme 

vysokou konstantní návštěvností Svatého Kopečku a jeho prudkým poklesem v roce 1784, 

kdy jako poutní místo zákazem poutí zanikl. Co se týče vývoje návštěvnosti starého kostela 

v Dubu, jeho návštěvnost se od roku 1730 do roku 1760 zdvojnásobila. V roce 1761 byl  

v Dubu otevřen kostel nový, coţ mělo za následek prudký pokles počtu poutních průvodů do 

starého kostela a klesající trend v jeho návštěvnosti, který se v roce 1786 zastavil, protoţe 

kostel se uţ neuţíval. Ve zmiňovaném roce 1761, kdy byl otevřen nový kostel, došlo během 

několika let k nárůstu návštěvnosti.  Aţ do roku 1786 byl počet poutních průvodů do nového 

kostela konstantní. Od roku 1784 došlo k výraznému poklesu, o kterém se dá říci, ţe 

v podstatě kopíroval pokles počtu poutních průvodů na Svatý Kopeček. Od té doby se obě 

                                                 
129 Srov. Pojsl, M.: Olomouc očima staletí, Olomouc 1992, s. 73. 
130 Dodnes se v této oblasti mluví se silným hanáckým dialektem. 
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poutní místa zastavila na přibliţně stejném počtu poutních průvodů a do konce 18. století uţ 

nedošlo k další podstatné změně. Ze srovnání obou poutních míst na obr. 2 je patrné, ţe na 

Svatý Kopeček chodil ročně průměrně čtyřnásobný počet poutníků neţ do Dubu.
131

 

Ovlivňovala to blízkost města Olomouce, odkud chodila celá německá obec, kromě jezuitů, 

kteří navštěvovali i Dub.  

Poté, co byly poutě zakázány, byl na Svatém Kopečku zrušen řád premonstrátů 

a samotný Kopeček jako poutní místo byl zrušen. Jeho inventář byl odvezen a kostel byl 

v roce 1785 ustanoven jako kostel farní, který se tak najednou ocitl bez finančních prostředků. 

Jeho areál zchátral a kostel se dostal do stejné situace, ve které byl kostel v Dubu, který se 

s nedostatkem financí potýkal jiţ od počátku stavby. Kostel v Dubu byl dekretem postiţen jen 

zákazem poutí. Protoţe byl dubský kostel kostelem farním, jeho inventář zde zůstal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Počty poutních průvodů do Dubu nad Moravou a na Svatý Kopeček, které přicházely v letech 

1730-1784 (viz pozn. 131) 

 

                                                 
131 Počet příchozích poutníků do Dubu nad Moravou čerpán z Pamětní knihy farnosti Dubské. Římskokatolická farnost Dub 

nad Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.), 1730-1784, s. 7, 8, 36. Počet poutníků na Kopeček čerpán ze studie 

Oppeltové Jany, uveřejněném ve sborníku Staré stezky 4, s. 39. Oppeltová, Jana 1999b: Obraz barokních poutí na Svatý 

Kopeček u Olomouce ve světle deníků tamní premonstrátské residence. Staré stezky 4, s. 26-40. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Oppeltová,%20Jana
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Staré%20stezky
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Příčinou velké návštěvnosti Svatého Kopečku bylo hlavně to, ţe na Kopeček chodili 

obyvatelé města Olomouce, kteří tyto počty výrazně ovlivnili, coţ vyplývá z obr. 3, který byl 

vytvořen ze seznamu poutníků obcí a měst
132

 v tab. 3, kteří přicházeli do Dubu a na Svatý 

Kopeček. Vzdálenosti obcí a měst k poutním místům byly změřeny na mapě za pomoci 

soustředných kruhů o poloměru 11 km, 15, km, 21 km, 29 km, 40 km, 54 km, 69 km, 80 km  

a více neţ 80 km a zaznamenány na mapě,
133

 která je součástí přílohy 1. Poté byly přeneseny 

do tab. 3 a obr. 3. Označená místa, odkud směřovali poutníci do Dubu nebo na Kopeček jsou 

na mapě rozlišena dle barvy. Černou barvou jsou označena místa směřující do Dubu  

a červenou barvou místa směřující na Svatý Kopeček. Dalo by se říci, ţe místa, odkud chodili 

poutníci do Dubu i na Kopeček (označená černou i červenou barvou) se nacházejí na mapě 

přílohy č. 1 v bodech, kde se soustředné kruhy o stejném poloměru protínají. 

Graf na obr. 3 znázorňuje srovnání počtu obcí, jejichţ obyvatelé navštěvovali Dub 

nebo Svatý Kopeček v závislosti na jejich vzdálenosti. Odpovídá na otázku "v kolika km 

chodil do Dubu a na Kopeček jaký počet obcí". Horizontální osa (osa x) znázorňuje 

vzdálenosti těchto obcí v kilometrech od 0 km do 85 km. Vertikální osa (osa y) popisuje počet 

obcí, a to v rozmezí 0 aţ 21 obcí. Jestliţe porovnáme obce do vzdálenosti 10 km, zjistíme, ţe 

Dub navštěvovalo čtyřikrát více obcí neţ Svatý Kopeček. Na Kopeček chodily do vzdálenosti 

11 km čtyři obce a dvě města, a to Šternberk a Olomouc. Olomouc právě rozhodujícím 

způsobem ovlivňovala mnoţství poutníků na Kopeček, kam jich chodilo asi okolo 100 000. 

Do Dubu chodilo 23 obcí, které nemohly mnoţstvím poutníků konkurovat, okolo 30 000. 

Velice zajímavý je vývoj v rozmezí 10 – 15 km, kde je u obou poutních míst patrný výrazný 

pokles a během dalších 5 km opětovný nárůst. Při delších vzdálenostech se počet obcí, které 

navštěvovaly Dub, podstatně sniţoval, zatímco Svatý Kopeček zaznamenal nepatrně rostoucí 

tendenci. Přibliţně 35 km od poutních míst dochází k protnutí křivek obou poutních míst. 

Toto protnutí neznamená nic jiného neţ to, ţe v této vzdálenosti obě poutní místa 

navštěvovali poutníci ze stejného počtu obcí. Neznamená to, ţe by se vyrovnávaly i počty 

poutníků, protoţe i zde je stále zahrnuta Olomouc, která počty poutníků ovlivňuje. Počínaje 

70 km se vzrůstající vzdáleností počet obcí navštěvující obě poutní místa zaznamenal pokles, 

v případě Dubu s  rychlejší tendencí. Zde sehrála roli větší známost Kopečku pro vzdálenější 

poutníky. Nad 55 kilometrů zaznamenal Svatý Kopeček nárůst počtu příchozích obcí a nad 70 

                                                 
132 Seznam obcí a měst přicházejících do Dubu nad Moravou čerpán z Pamětní knihy farnosti Dubské. Pamětní kniha farnosti 

Dubské, uloţena na místní faře, datum a autor neznámý. Seznam obcí a měst směřujících Kopeček je čerpán ze studie 

Oppeltové Jany, uveřejněném ve sborníku Staré stezky 4, s. 39. Oppeltová, Jana 1999b: Obraz barokních poutí na Svatý 

Kopeček u Olomouce ve světle deníků tamní premonstrátské residence. Staré stezky 4, s. 26-4. 
133 Mapa v měřítku 1:300 000 byla zmenšena a je součástí přílohy č. 1. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Oppeltová,%20Jana
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Staré%20stezky
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km vykazoval největší rozdíl v počtu obcí ve svůj prospěch. Od 70 km začal pozvolný pokles 

v počtu obcí navštěvující obě poutní místa. Ve vzdálenosti 85 km od poutních míst 

navštěvoval obě poutní místa shodný počet obcí, a to dvě.  

Součet počtu obcí směřující na obě poutní místa je zaznamenán v tab. 3. rozlišující 

jednotlivé vzdálenosti obcí a jejich počty. Zjištěné údaje z mapy jsou přeneseny do tab. 3, ze 

které jednoznačně vyplývá, ţe 65 obcí chodilo do Dubu a 35 obcí na Svatý Kopeček. Větší 

města v okolí chodila na Svatý Kopeček i do Dubu, a tedy neovlivňovala počty poutníků 

směřujících na Svatý Kopeček, které ovlivňovalo podstatně město Olomouc. 

Dub nad Moravou Svatý Kopeček

11 21 5

15 10 2

21 14 5

29 10 7

40 4 5

54 2 3

69 1 5

80 2 3

80 a více 1 1

Celkem 65 36

Počet obcí a měst směrem do
V okruhu km

 

Tab. 3: Počet obcí a jejich vzdálenosti k poutním místům Dub nad Moravou a Kopeček v soustředných 

kruzích (viz pozn. 131) 

Pro větší názornost absolutního vyjádření počtu míst, která docházela na poutní místa, 

uvádím graf absolutních hodnot návštěvnosti jednotlivých míst na obr. 4. Jednotlivé počty 

obcí ze soustředných kruhů jsou sečteny a uvedeny na ose y. Od předchozího grafu na obr. 3 

se liší tím, ţe reflektuje absolutní hodnoty na rozdíl od předchozího, který porovnává 

návštěvnost jednotlivých míst na základě konkrétních vzdáleností, čili ne absolutně, ale 

relativně.  
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Obr. 3: Srovnání počtu obcí, které navštěvovaly Dub nad Moravou nebo Svatý Kopeček, a to v závislosti 

na vzdálenosti k těmto poutním místům
134

 

 Obr. 4: Srovnání počtu obcí, které navštěvovaly Dub nad Moravou nebo Svatý Kopeček, a to v závislosti 

na vzdálenosti k těmto poutním místům v absolutních hodnotách 

                                                 
134 Pamětní kniha farnosti Dubské, uloţena na místní faře, datum a autor neznámý. Seznam obcí a měst směřujících Kopeček 

je čerpán ze studie Jany Oppeltové. Oppeltová, Jana 1999b: Obraz barokních poutí na Svatý Kopeček u Olomouce ve světle 

deníků tamní premonstrátské residence. Staré stezky 4, s. 26-4. 

 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Oppeltová,%20Jana
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Staré%20stezky
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3.5 Duchovní náplň dubských poutí 

Vliv dubských poutí dosahoval do těch míst, odkud přicházely do Dubu poutní 

průvody. Po započetí stavby nového kostela jiţ docházely do Dubu průvody asi ze čtyřiceti 

farností. Počet poutníků čítal aţ desítky tisíc ročně.
135

 To, co vedlo poutníky do Dubu, byla 

jistě touha si na vlastní oči ověřit zázračné působení obrazu a uctít Pannu Marii, vylít si svou 

bolest a poděkovat za přijatá dobrodiní a vyslyšené prosby. Byla to moţná i potřeba změny, 

potřeba poznat nové lidi a odpočinout si od tělesné práce na poli. Procesí uţ z dálky 

pozdravovalo vyzvánění zvonů, vítali je dubští kněţí nebo i muzikanti. Snad to byla naděje na 

lepší časy, která sem poutníky vedla. Z důvodu velkého mnoţství příchozích poutníků bylo 

nutno upravit i bohosluţby, které ve všední dny a v létě začínaly v šest hodin ráno, v zimě 

v sedm.
136

 Denně se v půl desáte konala slavná mše svatá s figurálním zpěvem a hudbou. 

Hudbu obstarával varhaník, dva vokalisté a 5 hudebníků a dále místní dobrovolníci. Po slavné 

mši svaté se konaly dvoje bohosluţby a odpoledne svátostné poţehnání. Odpoledne bývalo 

svátostné poţehnání za doprovodu loretánské litanie a mariánských zpěvů. V sobotu a před 

mariánskými svátky se konaly nešpory s chórem a svátostným poţehnáním, po kterém se 

zpovídalo. V mariánské svátky bývala dvě kázání, v kostele české a na nádvoří mezi kostelem 

a rezidencí německé, tedy naopak neţ na Svatém Kopečku. Poutníci navštěvovali také místo 

v Nenakonicích, kde byl slaven milostný obraz. 

Při poutním kostele byla zaloţena dvě bratrstva. Prvním bratrstvem bylo bratrstvo 

Jeţíš, Maria, Josef, které zaloţil tovačovský děkan František Karel Wagner roku 1730 

s obnosem 1000 zlatých,
137

 aby se z úroků slouţila v dubském kostele kaţdý týden jedna mše 

svatá za šťastnou hodinku smrti toho člena, který zemře nejdříve. Biskup toto bratrstvo 

potvrdil 13. září 1731. Druhým bratrstvem bylo bratrstvo Panny Marie, Královny Andělů 

zaloţené roku 1740 s kapitálem 500 zlatých. Schváleno bylo 29. srpna 1740. Poboţnost 

konala bratrstva společně kaţdou neděli. Mezi nejvíce oslavovaný patřil svátek svatých 

Andělů stráţných první neděli v září, kdy se v Dubě scházeli členové obou bratrstev. Za 

vyslyšení proseb přinášeli lidé děkovné dary, které zavěšovali u milostného obrazu.
138

 Lze 

                                                 
135 Římskokatolická farnost Dub nad Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.), s. 36. 
136 Srov. Šigut, F.: Poutě k Panně Marii Dubské, s. 34. 
137  V 1. polovině 18. století se 1 zlatý rovnal 60 krejcarů. Jeho hodnotu nám mohou nastínit mzdy a ceny zboţí v tomto 

období. Tesař si například vydělal denně 13 krejcarů a zednický mistr 21 krejcarů. Za asi 1 kg hovězího bylo nutné vydat 10 

krejcarů a kráva přišla na 8-10 zlatých. Z tohoto přehledu lze vidět, ţe tyto částky byly opravdu vysoké. Igram, J.: Kůň za 

čtyři hřivny, M: Direktor Revue, č. 1/2008, s. 39. 
138 Mezi nejpočetněji zastoupeným votivním darem je srdce, zvláště srdce planoucí, které náleţí k základním symbolům 

vyjadřující kladné vlastnosti, pozemskou a nebeskou lásku a víru a dobrotu. 
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předpokládat, ţe obětiny společně i s platidly, které se dochovaly, jsou zavěšeny dnes na 

milostném obraze (viz příloha č. 7). 

3.6 Význam poutního místa v Dubu nad Moravou 

Poutní místo v Dubu nad Moravou poutá svou monumentální stavbou a vysokým dvouvěţím 

barokního kostela. Typickou barokní kompozici, umístění na nejvyšším kopci nebo stráni, zde 

nebylo moţné pouţít. Kostel je postaven na téměř rovinatém, mírně zvlněném terénu. To, 

čeho nemohl architekt dosáhnout za pomoci návrší, je řešeno právě vysokou stavbou kostela. 

Po dostavbě kostela v roce 1756 byly věţe ještě vyšší, ale po poţáru v roce 1782 byly sníţeny 

o osm metrů do té podoby, jakou mají dodnes. 

Dub nad Moravou je vnímán jako poutní místo vţdy s jedním kostelem. V 18. století zde ale 

byly kostely dva, starý kostel Všech svatých a nový chrám Očišťování Panny Marie. Oba dva 

slouţily přicházejícím poutníkům z celé Hané společně aţ do roku 1786, kdy byl starý kostel 

odsvěcen. Poutní místo v Dubu se stalo centrem, kde se setkávaly průvody z celé Hané, 

hlavně z oblasti, kterou vymezují města Litovel a Kroměříţ. I kdyţ mnoţstvím poutníků se 

Svatému Kopečku u Olomouce Dub nevyrovnal, navštěvovali jej celkem obyvatelé 65 obcí, 

zatímco na Svatý Kopeček pouze obyvatelé 35 obcí. Značnou část směřujících na Kopeček 

totiţ tvořili poutníci z Olomouce. V Dubu se setkávali poutníci, které spojovala nejen víra, ale 

pouť pro ně byla často i akcí společenskou. V 18. století byla pouť totiţ jedním z prostředků, 

jak se bez trestu vzdálit z půdy, na které byli venkované vázáni jako nevolníci. Pro Hanáky se 

stal Dub místem tak oblíbeným proto, ţe zde měli moţnost vyslechnout české kázání a pouť 

na toto místo byla snazší neţ na Svatý Kopeček. I tak významné poutní místo jako Stará Voda 

u Libavé po vzniku poutního místa v Dubu postupně ztrácelo poutníky z Hané. Toto poutní 

místo byla mimo centra Hané a do Dubu začali chodit Hanáci z celého okolí.
139

 

Do Dubu začínají rovněţ putovat obce z Litovelska, ze západní strany Olomouce.  

Mladí lidé, vdovy a vdovci zde často našli partnery do dalšího ţivota. Období poutního ruchu 

je poznamenáno nárůstem porodnosti v období válek a hladomoru. Moţná i v tomto můţeme 

spatřovat pozitivní aspekt fenoménu poutnictví. Poutě byly také vítaným zdrojem informací, 

které si mezi sebou poutníci předávali, někdy se zde uzavíraly i obchody. Ti nejchudší byli 

obdarováváni nebo placeni cechy, kterým nosili v průvodech cechovní prapory a erby. Tato 

                                                 
139 Obce Kokory a Dolany chodily podle záznamů ještě v roce 1690 bez kněze do Staré Vody, Krejčová, J.: Poutě do Staré 

Vody u Libavé, Olomouc 2003, s. 28. Po vzniku poutního místa v Dubu se objevují pravidelně uţ zde. 
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často velmi dlouhá cesta byla poznáním jiného prostředí, kultury. Účastníci poutě bývali také 

osvobozeni od roboty a setkávali se zde ve světě krojů a hudby, coţ inspirovalo nejchudší 

vrstvy, které si vytvářely postupně lidové kroje specifické pro jednotlivá území Moravy. 

Z poutního ruchu samozřejmě těţilo blízké okolí farnosti, ale především poddaní, kteří zde 

byli ve sluţbě a měli moţnost se přiučit různým dovednostem.  

Nezanedbatelná byla úloha duchovních v prvních, církví zaloţených školách. První 

zmínka o škole v Dubu je z roku 1560. V roce 1665 postavil farář Adam Alexandr Stašek 

budovu farní školy. Školu navštěvovalo 200 aţ 300 dětí.
140

 Děti se zde setkávaly se základy 

církevní nauky a základy potřebnými pro měnící se ţivot společnosti. Gramotnost se stala 

během několika generací skutečností. Někteří nadaní jedinci z řad bohatých sedláků se stávali 

knězi. Kněţí byli zástupci církve, ale i rádci v denním ţivotě farníků.  Četbou literatury 

předávali duchovní farníkům znalosti ve všech oblastech denního ţivota a snaţili se v nich 

pěstovat mravní zásady. Byly to zkušenosti a nové postupy v pěstování plodin, chovu včel, 

chovu drůbeţe a dobytka nebo sadařství. Duchovní byli příkladem a tou poslední moţností, 

kde hledali farníci často útěchu a spásu.  

Poutní místo mělo samozřejmě vliv na rozvoj samotného Dubu, který se musel 

postarat o sluţby nutné pro přicházející poutníky. Pro poutníky zajišťoval stravu i nocleh. 

Dub se postupně rozvíjel aţ do roku 1747, kdy vyhořel. Poţáru zůstal ušetřen pouze nový 

kostel, který stál mimo obec, a starý kostel, který byl umístěn uprostřed hřbitova. Od zániku 

zachránila Dub právě skutečnost, ţe zde zůstal poutní kostel. Z pohromy se Dub rychle 

vzpamatoval, a tak na konci vlády Marie Terezie v roce 1775 zde evidujeme 43 domků, školu, 

obecní hospodu, kovárnu, koláře, 2 domky s obecními pastýři a 12 domků výměnkářů.
141

 

Kaţdá pouť si ţádala rozsáhlé přípravy, aby se dům, popř. hospodářství předvedly 

hostům co nejlépe a dá se předpokládat, ţe zde byly ţivnosti s vazbou na poutě. Pro rozvoj 

řemesel i ţivot v Dubu byly dány výjimečné podmínky jak velikostí obce, tak i její polohou 

na křiţovatce a rozvojem, který byl spojen s poutním kostelem. K doloţeným ţivnostem 

z toho období patří švec Šebastián Bleicher, k roku 1768, zámečník Karel Dvořáček, k roku 

                                                 
140 Srov. Pospěch, P.: Dub nad Moravou, Tučapy, Bolelouc, Historie a současnost, Obecní úřad Dub nad Moravou 2001, s. 

96. 
141 Prostřednictvím výměnku se na statek nově nastupující hospodář zavazoval k tomu, ţe někdejšímu hospodáři, který mu 

statek předal do uţívání a odešel na odpočinek (na tzv. vejminek, tj. do obydlí většinou v rámci statku nebo v jeho těsném 

sousedství), bude doţivotně zaručovat ubytování a určité mnoţství naturálních či finančních dávek nebo sluţeb. 

Odstupujícím hospodářem býval zpravidla otec, který statek předával do uţívání svému synovi. 
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1750 a zedník Josef Grölich, k roku 1759.
 142

 Údaje o řemeslech jsou neúplné, ve většině 

případů nelze ani určit, od kterého roku byla ţivnost provozována. Šlo často o prostory 

víceméně skromné, omezující se na prostor kuchyně a pokoje. V seznamech řemeslníků se 

později objevují také ševci, krejčí stoláři, tesaři, sedláři, pekaři, řezníci, zámečníci, zedníci, 

hodináři, mlynáři a mnoho dalších řemesel.
143

 S rozvojem poutí nejsou spojena jen řemesla 

v obci, ale také poutní kramáři, kteří často putovali od poutě k pouti, nebo měli přímo 

smluvně povoleno zboţí na pouti prodávat. Na pouti se objevují i místní obyvatelé, kteří 

prodávají, obrázky, kříţe, kříţky, hliněné sošky Panny Marie a svatých, svíce, růţence, 

cukroví, modlitbičky, sklenice a kameninové hrníčky. Význam Dubu, který poutěmi 

vydělával, po všech stránkách neustále rostl. Byly zde povoleny jarmarky, „tatrmaky“, které 

měl dub tradičně povoleno pořádat ročně ve čtyřech termínech, kde se prodávalo vše potřebné 

zboţí, včetně prodeje dobytka. I po zákazu poutí roku 1784 poutě do Dubu nezanikly a pěší 

průvody v tradiční podobě jsou zaznamenány i během druhé světové války.
144

 

3.7 Symbolika poutního místa v prostoru a v krajině 

Uţ odedávna lidé vymezovali určitá místa v krajině sakrálními body, které 

vyznačovali různými kamennými stavbami. Barokní krajina je především poutníkova cesta, 

která sama o sobě představuje cíl. Cesta je oţivena drobnými stavbami v krajině, s nimiţ 

vizuálně i duchovně komunikuje. Plná boţích muk a kapliček se skládá, stejně jako cesta 

kříţová, ze zastavení, kde je čas k modlitbě či odpočinku. Sakrální architektura zakončující 

poutníkovu cestu je budovaná jako dominanta krajiny na vyvýšených místech a chápána jako 

síla pozvedající k nebesům.  

Jedním z nejtypičtějších rysů české barokní krajiny jsou linie barokních cest 

zvýrazněné alejemi. Takto výraznou součástí krajiny je například alej vedoucí z Klášterního 

Hradiska Olomouc, vyrývající do krajiny symbol křesťanského kříţe ve vzdálenosti 10 km. 

Aleje, které soustředily pozornost k průhledovým horizontům a usměrňovaly také poryv 

větru, cestu uzavíraly před okolní krajinou. Jako příjezdové cesty měly aleje vyvolat také 

ohromující dojem. Příjezdovou cestu k poutnímu místu se dvěma řadami stromů najdeme  

i v Dubu nad Moravou.  

                                                 
142 Srov. Pospěch Pavel: Dub nad Moravou, Tučapy, Bolelouc, Historie a současnost, Obecní úřad Dub nad Moravou 2001, s. 

109. 
143 Ještě dnes jsou postavníky řemeslníků uloţeny v místním kostele. Podle významu se řemeslnické cechy řadily do lavic 

v kostele od zadní části, kde se řadily ty nejméně významné cechy a takto postupovaly dopředu. 
144 Římskokatolická farnost Dub nad Moravou, Pamětní kniha farnosti Dubské (b. l.), s. 136. 
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Méně dominantní stavby byly umístěny tak, aby posílily účinek hlavní dominanty. 

Krajina tak byla i přes svou rozmanitost propojená v celek. „Vzhled barokní krajiny poloţil 

základ české kulturní krajiny.“
145

  

Viditelným návrším, která byla pro stavbu nových poutních míst vyhledávaná, vtiskovala 

architektura kostelů jistotu Boţího doteku. První vlna velkých raně barokních staveb se 

v českých zemích vyvinula v sedmdesátých a osmdesátých letech 17. století.  Řada poutních 

míst byla budována tak, aby se krajinná konfigurace podobala místu, kde leţí mateřský 

prototyp. Součástí architektonického konceptu byly zázračné studánky, kameny a stromy, na 

kterých byly zázračné obrazy a sochy nalezeny.
146

 Pro příslušné místo byla vybírána krajina 

s takovým terénem, v němţ originál stál tak, aby byla zdůrazněna „pravost“ kopie.
147

 Hlubší 

význam mělo i samotné umístění staveb do tvaru kříţe, symbolu křesťanství, připomínající 

cestu Jeţíšova utrpení, bolesti a smrti. Z mapy, která je součástí přílohy č. 3, vyčteme, ţe na 

takto ideálním kříţi se nachází řada poutních míst. K nim patří například moravská poutní 

místa Dub nad Moravou, Štípa, Kostelní Vydří, Šternberk nebo Velehrad. 

Architektura i prostředí měly symbolický význam. Ani půdorys, ani tvar kupole kostela 

nebyl náhodný a symbolický býval i počet obrazů a soch a jejich ikonografie v souvislosti 

s legendou. Poutní místa situovaná na kopci připomíná i jejich název (Svatý Kopeček  

u Olomouce). Kostel vrcholného baroka byl projektován jako slavnostní prostor, který měl 

umocnit náboţenský proţitek obřadu a povznést člověka nad pozemské starosti.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Hendrych, J.: Barokní zahrady a krajinné úpravy, In: Krajina jako kulturní prostor, Česká komora architektů, Praha 2001, 

s. 15. 
146 Originalitou se pyšní poutní kostely s vestavěnými stromy (Křesice). 
147 Srov. Royt: Proč stojí poutní místa tam, kde stojí, O posvátnu, Praha 1993, s. 112. 
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Závěr 

Poutnictví patří k charakteristickému fenoménu křesťanství doby barokní. Samo o sobě je 

sociálním aktem, v němţ jsou obsaţeny prvky kolektivní cesty. Důleţitý je u pouti nikoliv cíl 

cesty, ale sám proces putování, ona cesta, naplňující význam a smysl poutě. Putování je 

vlastně jakýmsi hledáním křesťanských a ţivotních hodnot. 

Tato práce představuje fenomén barokní poutě a zboţnosti a nahlíţí do ţivota společnosti 

doby barokní se snahou pochopit její mentalitu, která byla s vnímáním křesťanských hodnot 

úzce spjata. Součástí pobělohorské rekatolizace se v českých zemích staly poutě. Poutní ruch 

spolu s rozvojem etnografických prvků (lidový kroj) měl vliv na utváření národního 

povědomí a zároveň přinášel ekonomický zisk. Z poutního ruchu měla duchovní uţitek 

většina společnosti. Církev z poutí získávala hmotné a finanční prostředky a řemeslníci díky 

poutím bohatli z prodeje svých výrobků. Prostí lidé byli zapojeni do společenského ţivota  

a měli moţnost se podílet na sociální kohezi. 

Jako příklad barokního poutního místa poslouţil Dub nad Moravou nedaleko města 

Olomouce, který měl, jak můj výzkum prokázal, pro střední Moravu velký význam. Úkolem 

zde bylo zjistit, jaký význam v baroku poutní místo Dub nad Moravou sehrálo a do jaké míry 

bylo schopno konkurovat oblíbenému poutnímu místu Svatý Kopeček u Olomouce. 

Jednoznačně byl Dub významné poutní místo, které pomohlo prosadit katolickou víru v tomto 

kraji, stalo se místem setkání hanáckého venkovského obyvatelstva a oblíbeným cílem 

poutníků. Poutě podporovaly ekonomický potenciál středomoravského venkova, a tím 

přispívaly k jeho všeobecnému rozvoji.  

Na obě typicky barokní poutní místa, Dub nad Moravou i Svatý Kopeček, která byla 

přitaţlivým nástrojem rekatolizace, chodili poutníci z Moravy a Slezska. Setkávaly se zde 

různé kultury a zvyky. Obě poutní místa působila ve stejném kraji, Kopeček ale bezmála o sto 

let déle, od roku 1632.
148

 Svatý Kopeček byl postaven 7 km severovýchodně od Olomouce na 

okraji Nízkého Jeseníku, z velké části obklopen hlubokými lesy na neúrodné půdě s nízkým 

osídlením. Naopak Dub leţí uprostřed úrodné hanácké krajiny se vzdáleností 14 km od 

Olomouce směrem na jih. Obě poutní místa byla součástí olomouckého biskupství. Na Svatý 

Kopeček směrem od Olomouce měli poutníci přístup dobrý, ale museli jít do kopce. Dub byl 

                                                 
148 Více Fiala, J., Sobotková, M.: Vznik kultu Panny Marie Svatokopecké a jeho reflexe v kramářských písních, Český lid 86, 

1999, s. 61-79. 
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přístupný ze všech stran jako křiţovatka obchodních cest. Na Svatý Kopeček putovali 

poutníci z jazykově německého Slezska, oblasti německých vesnic v okolí Libavé (které 

chodily i na poutní místo Stará Voda) a z velkých měst, zejména z Olomouce. Poutní místo 

v Dubu nad Moravou, vzdálené 21 km od Kopečku, konkurovalo tím, ţe bylo snadno 

dostupné a chodili sem pravidelně obyvatelé hanáckých vesnic v okruhu 30 km, včetně 

německy mluvících obyvatel Hněvotína a jezuitů z Olomouce, kteří do Dubu vodili  

i měšťany. Na Kopečku přebírali iniciativu konání poutí premonstráti z Klášterního Hradiska 

v Olomouci, zatímco v Dubu vycházela iniciativa od místních farářů. Předností Svatého 

Kopečku byla jeho blízkost Olomouce, protoţe vzdálenost z Olomouce do Dubu byla 

dvojnásobná (14 km) proti vzdálenosti Olomouce ke Kopečku. Oblíbenost Kopečku je 

zkreslující právě návštěvností obyvatel Olomouce, které bylo bohaté díky řemeslné produkci 

a mělo zázemí bratrstev, která poutě na Kopeček pořádala. Na Kopečku se konalo díky těmto 

moţnostem nesrovnatelně větší mnoţství slavností neţ na venkově v Dubu.
149

 Podoba poutí 

na Svatém Kopečku a v Dubu nad Moravou se lišila a byla ovlivněna skladbou měšťanské  

a venkovské společnosti. Na Kopečku byly poutě honosnější, okázalejší a častější. Přispělo 

k tomu bohatství měšťanů a financování poutí z premonstrátských statků Klášterního 

Hradiska.
150

 V Dubu organizovala poutě dvě bratrstva, ale v nesrovnatelně niţším počtu  

a s mnohem menší moţností poutě financovat. V Dubu tak byly poutě uzpůsobeny zdejším 

moţnostem, a proto byly chudší. V tomto ohledu je důleţité poznamenat, ţe vše, co se od 

poutníků v Dubu vybralo, putovalo nejprve na nutné provozní náklady a poté na stavbu 

kostela.
151

 Protoţe aţ do roku 1761 byly v Dubu dva poutní kostely, místní faráři museli 

předem domluvit organizaci poutě, aby byli schopni postupně přicházející poutní průvody 

přivítat a rozdělit je do starého a nového kostela.  

Ze srovnání těchto míst vyplývá, ţe v 18. století navštěvovali obě poutní místa poutníci 

z diecéze ostravsko-opavské, olomoucké a brněnské. Tato oblast je vymezena od Břeclavi na 

jihu po Osoblahu na severu, na západě od Frýdku-Místku aţ po Litomyšl. Kopeček byl proti 

Dubu známější, ale nedosahoval takové návštěvnosti v počtech průvodů jako Dub. Jeho 

význam plynul z blízkosti Olomouce a financování z premonstrátských statků zatíţených 

robotou. Dá se předpokládat, ţe z Dubu chodili poutníci předtím, neţ zde vzniklo poutní 

                                                 
149 Více o slavnostech na Svatém Kopečku viz Oppeltová, Jana 2000: Příspěvek k typologii barokních klášterních slavností 

na příkladu premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko u Olomouce, In: Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních 

městech raného novověku. (Opera historica 8). České Budějovice, S. 505–536. 
150 Toto se projevilo mimo jiné i v okázalé výzdobě, coţ si venkovského poutní místo, kterým byl Dub, nemohlo dovolit.  
151 Rozdíly obou poutních míst lze také demonstrovat na financování obou staveb (Kopeček ze statků Klášterního Hradiska, 

Dub pouze z darů),  ukončení výstavby dle projektu (Kopeček dokončen v roce 1732 v konečné podobě, Dub dokončen 

v hrubé stavbě v roce 1756, ale nikdy ne do konečné podoby plánovaného projektu) a velikosti poutního kostela. 
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místo, na Kopeček, protoţe byl jako poutní místo k Dubu nejblíţe. Tam je mohli vodit 

olomoučtí jezuité. Pokud by byl Dub postaven do konečné podoby dle projektové 

dokumentace, Kopeček by se mu nevyrovnal. Uţ v roce 1756, kdy zemřel patron zdejšího 

kostela, se zredukovaly stavební práce jen na dobudování vlastního kostela a byly provedeny 

ve zjednodušené podobě, aby se sníţily náklady. Po zrušení poutí Josefem II. neměl rakouský 

stát jiţ na dokončení stavby kostela v Dubu zájem. Svatý Kopeček neměl na údrţbu tak 

rozsáhlého komplexu prostředky a postupně zchátral. Otázkou je, nakolik významné poutní 

místo by se z Dubu stalo a zda by Kopeček nepředčil, pokud by měl tak velké finanční zázemí 

jako on. 

Ne všechny otázky se podařilo beze zbytku zodpovědět. Jedná se především o ekonomický 

chod poutního místa Dub nad Moravou a s ním související řemeslnou a uměleckou produkci. 

Přínosné by jistě bylo prostudovat povahu a produkci řemesel při kostele v Dubu v 18. století 

a jejich návaznost na poutnický ruch. Podkladem by mohly být mimo jiné i pamětní knihy či 

kroniky místních rodin, předávané po několik generací a zaznamenávající období uţ od 17. aţ 

po 20. století.
 152

 Dále by bylo přínosné zpracovat studii o prudkém nárůstu veškerých sluţeb, 

které s poutním místem přímo souvisí. K tomu by mohly poslouţit i místní obecní kroniky. 

Archivní materiál by mohl ještě dále nabídnout podklady pro bliţší vazby poutních míst Dub 

nad Moravou, Svatý Kopeček, Stará Voda a Svatý Hostýn. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
152 Příkladem je kronika místní rodiny Vystrčilů.  
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