
Školitelský posudek diplomové práce Kateřiny Pařízkové 
Poutní cesta do Hájku u Prahy. Vznik, vývoj a úpadek ve světle pramenů 17.-19. století 

Pozornému oku těch, kteří procházejí či projíždějí západním okrajem Prahy a několika 
obcemi k němu přiléhajícími (a nedají se ovšem svést nově otevřeným dálničním úsekem 
karlovarské silnice) neujde několik výklenkových kaplí, jež tvoří - dnes bohužel 
přerušovanou a neúplnou - řadu drobných stavbiček od Břevnova až za Litovice. Jde o 
pozůstatek staré poutní cesty do Hájku, jež se stala předmětem předkládané bakalářské práce 
Kateřiny Pařízkové. 

Psát dějiny poutní cesty není vůbec snadný úkol a je třeba ocenit odvahu a houževnatost, 
s nimiž se autorka do tématu pustila. Ona nesnadnost spočívá jednak v tom, že téma vyžaduje 
bezpodmínečně mezioborový přístup, jednak v té nepříznivé okolnosti, že prameny k takové 
práci jsou nejen neobyčejně rozptýlené a mají velice různorodou povahu, a co hůř, při vší 
snaze mohou nakonec podat jen mezerovitý, částečně neúplný obraz a vyžadují tak nejednou 
domýšlení a více či méně relevantní doplňování hypotézami. 
Ačkoliv fenoménu poutnictví se v poslední době věnuje poměrně značná pozornost (pro zatím 
u nás vyvrcholila příbramskou konferencí v roce 2004), o konkrétních poutních cestách toho 
bylo napsáno mnohem méně. Určitý vzor zde představuje studie Marie-Elisabeth Ducreux o 
symbolickém rozměru pouti do Staré Boleslavi, neméně důležité je ovšem zkoumání toho, jak 
poutní cesta a poutní kaple - jakožto nejviditelnější a nejvýznamnější objekty, jimiž je každá 
poutní cesta vyznačena aježjí dávají i současně vyjadřují její duchovní obsah - vznikala, kdo 
se o její vybudování svými donacemi i organizačním úsilím zasloužil a také - velmi podstatný 
aspekt práce K. Pařízkové - co z poutní cesty dodnes zbylo. K takovému tématu je dosavadní 
literatura hodně skromná a existuje-li, pak jde o mnohdy velmi nespolehlivé, ba diletantské 
regionální práce (Vitásek, Mott!, Melichar), jejichž autoři však měli na druhé straně mnohdy 
po ruce prameny (či vlastní zkušenost), kterými už dnes nedisponujeme. O to je pak složitější 
kritika těchto zdrojů a práce s nimi obtížnější. Autorka musela i v důsledku zmíněné okolnosti 
postavit svou práci především na archivních pramenech (jak se koneckonců u bakalářské 
práce na archivním studiu samosebou rozumí), ty však - jak už řečeno - podávají jen 
torzovitý obraz skutečnosti. 
Bylo zmíněno, že práce vyžadovala mezioborový přístup. Jde o to, že téma má nejen dosah 
kulturně historický a řekněme "památkářský", nýbrž zasahuje i do oblasti historické geografie 
(utváření historické krajiny), historické ikonografie (výzdoba kaplí) nebo sociologie 
náboženství (pouť ajejí duchovní rozměr). Zde velmi cením, že autorka vykonala nemálo 
skutečné "terénní práce" (je to vidět například na vlastní fotodokumentaci do práce účelně 
zařazené), ale kromě pramenů písemných vytěžila i prameny ikonografické (zejména, ale 
nejen, staré fotografie). Podařilo se jí tak získat zajímavé poznatky nejen k ikonografii poutní 
cesty, ale také k jejímu vývoji - přesněji postupnému fyzickému zanikání - v novější a 
nejnovější době. 

Jádro práce tvoří ovšem prameny k období, kdy cesta vznikala, tedy k první polovině 18. 
století. Nejdůležitější byl fond české františkánské provincie v NA, v němž bylo ovšem 
všechny údaje k poutní cestě nutno hledat takříkajíc in margine pramenů k hájeckému klášteru 
a svatyni samotným, a dále Archiv pražského arcibiskupství (konzistoř a fundační komise) 
arcibiskupská konzistoř. Teprve v novější době (19. a 20. století) se k tomu přidávají obecní a 
farní fondy z obcí ležících trase a uložené dnes v okresním archivu Praha-západ. Jestliže 
hlavní přínos práce představuje rekonstrukce vzniku jednotlivých kaplí, pak se musela utorka 
uchýlit hlavně k pramenům účetním a pamětním knihám. Z nich nejvýznamnější byly 
Fundatores et patroni viginti capellarum (bohužel v popisku k obr. 9 a znovu na s. 23, 26 i 
jinde omylem jako "patrones"), pravděpodobně z roku 1734 (upřesnění datace je zásluhou K. 
Pařízkové!), a Notitia derjenigen ... zu erbauen habenden Capellen z roku 1720. Velmi 



důležitý je zejména soupis kaplí, identifikace fundátorů a nalezení určitého logického klíče 
k jejich výběru. O "rekatolizaci" v polovině 18. století i o protestantském podhoubí zdejšího 
kraje bych ale hovořil raději velmi opatrně. Pozoruhodným přínosem je také rekonstrukce 
poutního provozu, především v baroku i v novější době - v tomto případě hlavně na základě 
pamětních knih, vzpomínek a ordines divinorum. Překvapující je hlavně, jak málo dokladů 
máme o poutích směřujících do Hájku z Prahy, tedy po zkoumané poutní cestě. 
Je škoda, že při dokončování nebyla už věnována potřebná pozornost formální úpravě, takže 
v práci je zbytečné množství překlepů, chyb ve jménech (Orsini místo Orsi, Diezenhofer 
místo Dienzenhofer), v slovním členění (Praha - západ místo Praha-západ), v interpunkci či 
velkých písmenech (nejednotně Loreta/loreta). Tyto nedostatky jsou ovšem snadno 
oddstranitelné, bude-li práce či její část publikována, což bych doporučoval. Stejně tak bych 
doporučoval v takovém případě doplnit soupis kaplí podle standardu nastaveného např. 
"Soupisem drobných památek severního Plzeňska" (tzn. doplnit lokalizaci o GPS data, 
odkazy na vojenské mapování apod.). 
Vzhledem k výše naznačenému přínosu doporučuji práci k obhájení a navrhuji hodnotit ji jako 
"velmi dobrou". 

V Praze 7. září 2009 
I. ) /! ' 

,. L !-J.;/' / 

(" . ';/ 
PhDr.' Zdeněk Hojda, CSc. 


