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Anotace 

Diplomová práce se zabývá poutním kostelem Nejsv. Trojice u Trhových Svin. Práce 

pojednává o kostele monograficky, zam��uje se na jeho vznik, dobové pozadí a na 

donátory stavby a um�leckou hodnotu kostela. 

Práce zpracovává architekturu kostela, nejen její popis, ale hledá také možné vzory a 

analogie, které nachází hlavn� v bavorské tradici poutních kostel� jako nap�íklad 

Kappel u Waldsassen. 

Zajímavým jednotícím prvkem je ikonografie Nejsv. Trojice, která se odráží jak 

v architektu�e, tak ve výzdob� kostela–ve freskách a mobiliá�i. Tento ikonografický 

koncept je d�mysln� promyšlen, troji�ní symbolika, hlavn� �íslo t�i a motiv 

trojúhelníka, se zde vícekrát opakuje. 

Cenným dílem je hlavní oltá� od Mat�je Václava Jäckela, který pro kostel zhotovil 

pravd�podobn� také kazatelnu. Fresky oslavující Nejsv. Trojici pocházejí od Carla 

Bonanelli, jež p�sobil v nedalekých �eských Bud�jovicích. 

Kostel je zajímavým výsledkem barokních princip� sjednocující teologii s kone�ným 

um�leckým provedením díla. Nesmíme také zapomenout barokní cít�ní v otázce 

p�sobivého zasazení do krajiny. 

Poutní místo 

Trhové Sviny 

Nejsv�t�jší Trojice 

Baroko 

Barokní pout�



The pilgrimage church of Holy Trinity in Trhové Sviny 

Abstract 

This thesis presents a monograph of the pilgrimage church of Holy Trinity near Trhové 

Sviny. It focuses on its origin, historical background and the benefactors of the building 

and finally on the artistic value of the church. 

The work deals not only with a description of the church's architecture, but also looks 

into patterns and analogies with the Bavarian pilgrimage churches such as the one in 

Kappel near Waldsassen. 

Interestingly, the unifying element is the iconography of the Holy Trinity, which is 

reflected in the architecture and decoration of the church, in frescoes and the mobiliar. 

This iconographic concept is cleverly thought out, especially in the Trinitarian 

symbolism of the number three and the triangle motif that is repeated several times here. 

A valuable contribution is the main altar from Mat�j Václav Jäckel, who probably 

created the church pulpit as well. The frescoes celebrating the Holy Trinity were made 

by Carlo Bonanelli who worked in the nearby �eské Bud�jovice. 

The church is an interesting result of the unifying principles of Baroque theology with 

the ultimate art design work. And we must not forget the question of the baroque feeling 

demonstrated through an impressive setting of the church in the landscape. 

Pilgrimage church 

Trhové Sviny 

Holy Trinity 

Baroque 

Baroque pilgrimage 
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1. Úvod 

Téma barokního poutního kostela Nejsv�t�jší Trojice u Trhových Svin nebylo dosud 

monograficky zpracováno, proto se v mé diplomové práci pokusím zam��it se na tuto 

církevní stavbu z r�zných hledisek a sjednotit o ní nejd�ležit�jší dostupné informace. 

Za pomoci kritického zkoumání archivních pramen� se pokusím doplnit dosavadní 

poznatky primární a sekundární literatury a vytvo�it tak ucelen�jší obraz o tomto 

poutním míst�. Další metodou užitou b�hem psaní práce bude ikonografické zkoumání 

konceptu a výzdoby kostela, hlavn� barokní troji�ní symboliky. Pro zasazení této stavby 

do širšího kontextu jiných poutních míst oné doby použiji kompara�ní metodu. 

Ve své práci se budu zabývat kostelem hlavn� v období vrcholného baroka, nesmíme 

však opomenout, že historie této stavby sahá až do 16. století, kdy na jejím míst� stávala 

kaple stejného patrocinia. Nyn�jší architektonická podoba centrálního kostela pochází 

z po�átku 18. století, v dob� kdy spadalo panství pod šlechtickou rodinu Buquoy�, která 

tuto pozoruhodnou stavbu také velkou m�rou financovala. 

P�i novostavb� kostela byli zú�astn�ni zedníci a polí�i z nedalekého okolí, jak nám 

dokládají ú�ty a zápisy v matrikách. Je však s podivem, že dosud není známo, kdo byl 

autorem tohoto poutního kostela. O ur�ení autorství se p�eli naši významní badatelé, 

avšak bez v�tšího výsledku. Jedno je však z�ejmé, že domn�nky o podílu 

Dientzenhoferov� �i Santiniho jsou liché. 

Zasv�cení kostela Nejsv�t�jší Trojici se odráží jak v architektonickém �ešení stavby, tak 

i v ikonografickém konceptu mobiliá�e a freskové výzdoby. Nachází se zde t�i oltá�e, 

hlavní je stejného zasv�cení jako chrám a pochází z Jäckelovy dílny. Tento oltá� se 

nedochoval v primární podob�, zna�n� utrp�l b�hem vlny krádeží v 90. letech 20. století 

a dnes se v chrámu nachází jen jeho torzo. N�které oltá�ní sochy jsou uchovávány 

v depozitá�i bud�jovického biskupství a �ást z nich byla nov� zrestaurována. 

Freskovou výzdobu s propracovaným ikonografickým konceptem vyhotovil 

bud�jovický malí� Carlo Bonanelli. Pokusím se ur�it, nakolik si jeho malby zachovaly 

p�vodní charakter, i p�esto, že fresky byly pozd�ji restaurovány a jen malá �ásti nebyla 

p�emalována. A budu se snažit podrobn� ikonografický koncept rozebrat. 
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Dále budu zkoumat, jak silný byl v okolí Trhových Svin kult Nejsv�t�jší Trojice a jak 

probíhala a kdy se konala procesí a pobožnosti.  S tím také velmi úzce souvisí otázka 

vzniku bratrstva Nejsv�t�jší Trojice, které pravd�podobn� založil místní svinenský 

d�kan Josef Kašpar Maruna v roce 1707. Toto bratrstvo se staralo o chod kostela a také 

fresková výzdoba klenby kostela na n�j odkazuje. 

P�i kostele je doložen také poustevník, což nebylo u poutních míst nikterak neobvyklé, a 

to se drželo až do josefínských reforem. Práv� za vlády Josefa II. tradice poutí ke 

kostelu Nejsv�t�jší Trojice, ale i poutnictví jako takové, velmi utrp�lo a nikdy již 

nedosáhlo takového rozm�ru, jak tomu bylo v období baroka.  

Avšak dodnes láká tento kostel k nahlédnutí mnohé v��ící a je cílem výletník�, nebo� je 

zde uplatn�na propracovaná kompozice stavby, barokní symbolika a dobová snaha 

zasazení poutního místa do krajiny. Její uspo�ádání je navrženo tak, aby poutala zraky 

v��ících poutník� putujících kamenitou polní cestou z Trhových Svin k jejich cíli 

kostelu Nejsv�t�jší Trojice. Jako osv�žení, ale také jako uzdravující moc, sloužila 

poutník�m zázra�ná studánka, která vyv�rá nedaleko kostela a údajn� m�la lé�it o�ní 

neduhy. Proto u kostela a studánky stávaly malé lázn�, které byly pozd�ji zrušeny, a stal 

se z nich hostinec. P�i kostele Nejsv�t�jší Trojice také vznikla malá osada Svatá Trojice, 

n�které její domy a stavení z�staly dochovány. 
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2. P�ehled literatury 

Nejstarší literaturou, která se zabývá kostelem Nejsv. Trojice u Trhových Svin, jsou 

topografická lexika. Po�ínaje Jaroslavem Schallerem1, který popisuje, kdy byla kaple 

zv�tšena a p�estav�na a také p�ikládá aktuální stav kaple (v dob� vzniku lexikonu roku 

1790) a to její zav�ení Josefem II. Johann Sommer2 ve své Topographie des Königreich 

Böhmen z roku 1840 už mluví o n�kolika mších, které jsou v kostele Nejsv. Trojice 

slouženy. Nejpodrobn�ji však vznik kaple Nejsv. Trojice popisuje Johann Trajer3, který 

zmi�uje její p�estavbu do kamenného stavu a také dataci a podn�t p�estavby kaple do 

barokní podoby. Nezapomíná, oproti Schallerov� popisu, na p�esné vymezení uzav�ení 

kaple za josefínských reforem. Anton Teichl4 se ve své topografii zam��uje na popis a 

fungování celé obce, o kostele Nejsv. Trojice se zmi�uje jen okrajov�. Další 

topografická práce vznikla v roce 1900 z pera Josefa Braniše5, ten ale jeví ve své stati 

v�tší zájem o deskripci farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kostel Nejsv. Trojice 

ho zajímá spíše z hlediska architektonického a mobiliá� zmi�uje jen zb�žn�. Soupis 

Um�leckých památek �ech se už snaží o atribuci mobiliá�e a fresek, vychází 

z jednotlivých publikovaných �lánk�. Také nov�jší topografický soupis od Karla Ku�i6

v�nuje kostelu Nejsv. Trojici pozornost. 

Kostelem se ve své historické monografii o Trhových Svinech zabýval Karel K�rka7, 

který zmi�uje i n�které archiválie spojené s troji�ním kostelem. 

�lánky, které zpracovávají související témata, jsou nap�íklad: �lánek od V�ry 

Na�kové8, která jako první zpracovává kostelní ú�ty této barokní stavby a vymezuje její 

stavební vývoj. V ú�tech také objevuje hlavní políry stavby. Další podn�tný �lánek je 

od Vladimíra Denksteina9 popisující hlavní troji�ní oltá�. Tento historik um�ní p�ipsal 

                                                 
�
�Jaroslaus SCHALLER: Topographie des Königreiches Böhmen. Band IX. Budweiser Kreis. Prag/ Wien 

1790  
�
�Johann Gottfried SOMMER: Topographie des Königreiches Böhmen, Band XIII. Budweiser Kreis. Prag 

1840
�
�Johann TRAJER:Historisch-statistische Beschreibung der Diözese Budweis. Budweis 1862  

4 Anton TEICHL: Geschichte der Herschaft Graten. Gratzen 1899 
5 Josef BRANIŠ: Soupis památek historických a um�leckých v království �eském od prav�ku do po�átku 
XIX. století. VIII. Politický okres �esko-Bud�jovický. Praha 1900 
6 Karel KU�A: M�sta a m�ste�ka v �echách, na Morav� a ve Slezsku. VII. díl. Praha 2008 
7 Karel K�RKA: Trhové Sviny: historický nástin do poloviny XIX. Trhové Sviny 1936 
8 V�ra NA	KOVÁ: Drobná zjišt�ní k �eskému baroknímu um�ní. In: Um�ní 1969, 613–622 
9 Vladimír DENKSTEIN: Jäckel�v oltá� v Nejsv. Trojici u Trhových Svin� in: Ro�enka kruhu pro p�stování 
d�jin um�ní za léta 1939- 1947, 13- 16 
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práci na základ� archivního pramene- kostelního ú�tu- Mat�ji Václavu Jäckelovi. Další 

krátký �lánek pochází od Eduarda Šittlera10, ten publikuje zápis z farní kroniky, 

pojednávající o vzniku kostela a bratrstva, a komentuje jej. 

Hlavní práce, která se zabývá p�edevším architekturou kostela, je diplomová práce 

Ji�ího T. Kotalíka: Stavební podnikání Buquoy� v 17. a 18. století11. K d�jinám barokní 

architektury z roku 1975. Ji�í Kotalík zde sjednocuje veškeré dosavadní �lánky a stat�, 

které polemizují o možném architektu a sám je pak hodnotí a komentuje. Nabízí rovn�ž 

analogie k této církevní stavb�. Hypotézy Antonína Jirky12 o Santiniho autorství na 

kostele Nejsv. Trojice vylu�uje také Mojmír Horyna13 ve své velké práci o Santinim. 

Množství literatury mluví o kostele v souvislosti s poutními místy, jako nap�íklad Ji�í 

�erný14, Jan Royt15, Stanislav Burachovi�16 a další. Z hlediska bratrstev nahlíží na 

problematiku Ji�í Mikulec. 

Jana Niedermaier zas za�azuje ve své diserta�ní práci kostel do typu poutních míst 

s ambity a popisuje jejich vznik a ú�el. 

Z pohledu troji�ní ikonografie a staveb zasv�cených Nejsv. Trojici zmi�uje jiho�eskou 

kapli ve své diserta�ní práci Katharina Herrmann17, která klade velký d�raz na 

propojení teologie Deo uno et trino a kone�nému provedení troji�ních staveb. 

Ikonografií Nejsv. Trojice, jejího významu v um�ní a také v architektu�e v�nuje 

pozornost Vít�zslav Štajnochr18 v katalogu k stejnojmenné výstav�. 

                                                 
10 Eduard ŠITTLER: O Kašparu Josefu Marunovi. In: Památky archeologické. XX. Praha 1908, 300–301   
11 Ji�í KOTALÍK: Stavební podnikání Buqouyo� v 17. a 18. století. K d�jinám barokní architektury. 
(Diplomová práce na FF UK) Praha 1975 
��
�Antonín JIRKA: Jan Santini a Jean Baptiste Mathey. In: Um�ní XXI, Praha 1974, 261–273

13 Mojmír HORYNA: Jan Blažej Santini - Aichel. Praha 1998 
14 Ji�í �ERNÝ: Poutní místa jižních �ech: milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti. �eské 
Bud�jovice 2006
15 Jan ROYT: Obraz a kult. Praha 2011 
16 Stanislav BURACHOVI�/ Stanislav WIESER: Encyklopedie lázní a lé�ivých pramen� v �echách a na 
Morav� a ve Slezsku. Praha 2001 
��
�Katharina HERRMAN: De Deo Uno et Trino. Bildprogramme barocker Dreifaltigkeitskirchen in Bayern 

und Österreich, Regensburg. 2010 
18 Vít�zslav ŠTAJNOCHR: Svatá Trojice: u�ení o Bohu v Trojici a vývoj zobrazení: úcta k Nejsv�t�jší 
Trojici a poutní místa. Uherské Hradišt� 2005 
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Prameny 

Archivní prameny jsem dohledávala v Národním archivu v Praze, kde jsou uloženy 

opisy listin a fará�ské relace a tabely týkající se Trhových Svin a kostela Nejsv. 

Trojice.19

V Státním oblastním archivu v �eských Bud�jovicích jsou dochovány ú�ty bratrstva 

Nejsv. Trojice od roku 1722–1763.20 Tyto ú�ty nejsou úplné, jejich v�tší �ást se nalézá 

v SOA T�eboni21, kde jsou také uloženy archiválie související s pozemky a farnostmi 

spadajícími pod svinenskou farnost. 

Pam�tní farní kniha za�íná bohužel až rokem 1757, ale i tak poskytuje d�ležité 

informace o troji�ním kostele. 

  

                                                 
19 NA, APA, B 13/9 – fará�ské relace z roku 1700, vikariát Kaplice, Bechy�sko 
NA, APA, B 14/22– fará�ské relace z roku 1713, vikariát Kaplice, Bechy�sko 
NA, APA, 3/3 (FF)–kopiá� z let 1704 IX. 9.– 1706 I. 30. 
NA, APA, 3/3/2759/82 –emanata z roku 1705 VII–XII 
NA, APA, B 16/6 – Oltá�ní odpustková privilegia a Cum Sicut – 1706 
NA, APA, B 16/8 – Oltá�ní odpustková privilegia – 1720 
NA, APA, B 16/11 – Oltá�ní odpustková privilegia – 1733 
20

SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, 108/2 – Kostel sv. Trojice 1652–1885 
SOA, �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, 129/4. Ro�ní ú�ty z kostela Nejsv. Trojice 
1722–35 
SOA, �eské Bud�jovice D�kanský ú�ad Trhové Sviny , 130/4. Ro�ní ú�ty z kostela Nejsv. Trojice 
1739-63 
SOA, �eské Bud�jovice D�kanský ú�ad Trhové Sviny, Tabely z let 1763–1786, neinventarizováno 
21

SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 31/73, 634 

SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 3215/ 642 
SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 3213, 637 
SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, Mapy a plány, 2034 
SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, Mapy a plány, 2035
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3. Trhové Sviny 

M�sto Trhové Sviny se nachází jižn� od �eských Bud�jovic a T�ebon�22 a dnes má 

kolem 4167 obyvatel.23 P�vodní název obce Trhové Sviny byl Svinice, ten je odvozen 

bu
 z p�íjmení Svin�, nebo z toho, že zde lidé chovali domácí vep�e.24 K vzniku jména 

obce se vztahuje i n�kolik pov�stí, nap�íklad jak svin� vyhrabala zvon, který byl pak 

dán slavnostn� do v�že farního kostela, nebo že byla obec vystav�na jako od�in�ní 

z viny – Zviny etc.25 P�ívlastek Trhové vychází z m�stských privilegií na konání trh�, 

tento majestát Trhové Sviny obdržely v roce 1481 a 1482. Tím se také odlišil název od 

nedaleké obce Sviny u Veselí nad Lužnicí.26

V Trhových Svinech je dochováno n�kolik významných církevních památek. Nachází 

se zde význa�ný gotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je již od roku 

1357 hojn� zmi�ován v listinách a dnešní podoba kostela pochází z druhé poloviny 15. 

století. Farní chrám je pozoruhodný �ešením hv�zdicové klenby a desetimetrovou 

vysokou sedlovou st�echou nad chrámovou lodí.27 V kostele se nalézá kaple sv. 

Barbory, kde pozd�ji sídlilo stejnojmenné bratrstvo. Zdejší vrchnost, páni z Rožmberka, 

m�li v této  kapli na svornících reliéf svého znaku r�ži. Tento motiv se objevuje 

v kostele n�kolikrát.28

Dále zde stála dnes již zaniklá kaple Sv. Jana K�titele („gleich an der Pfarrkirche“29), 

kde se dle záznam� z fará�ských relací také sloužily mše svaté.30 A asi kilometr od 

m�sta se v krajin� ty�í v�že poutního místa Nejsv�t�jší Trojice, kterým se bude zabývat 

tato práce. [1]

                                                 
22 V T�eboni je dodnes zachovaná tzv. Svinenská brána vedoucí sm�rem k Trhovým Svin�m z let 1525–
27 
23 Po�et obyvatel je po�ítán pouze z m�sta Trhových Svin a z bezprost�edn� ležících osad jako jsou Svatá 
Trojice a Rejta. Vyhledáno dne 23.4. 2012, http://www.tsviny.cz/pages/stranka.php?id=83 
24Antonín PROFOUS: Místní jména v �echách, jejich vznik, p�vodní význam a zm�ny. Praha 1957, 258 
��
�Karel K�RKA: Trhové Sviny: historický nástin do poloviny XIX. Trhové Sviny 1936, 10 

26 PROFOUS 1957, 1957, 258 
27 Josef BRANIŠ: Soupis památek historických a um�leckých v království �eském od prav�ku do po�átku 
XIX. století. VIII. Politický okres �esko-Bud�jovický. Praha 1900, 121. Tímto kostelem se v poslední 
dob� zabýval hlavn� Roman Lavi�ka. 
28 Roman LAVI�KA / Robert ŠIM�NEK: M�stský kostel v pozdním st�edov�ku. Trhové Sviny 1480 –1520.
In: Jiho�eský sborník historický. 2010. 62–98, 65 
29 Fará�ské relace z roku 1713, NA, APA, B 14/22, f. 21 
30Idem, f. 22. Fará� zde odpovídá na otázku v jakém kostele a kdy jsou slouženy bohoslužby: „In der 
Capella S: Joan Bapt. 2 Mahl das Jahr.“ 
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Místní farnost spadala pod pražskou arcidiecézi a pod vikariát Kaplice až do doby 

vzniku �eskobud�jovické diecéze. Do farnosti Trhové Sviny pat�ily následující obce – 

Bukvice, �ížkrajice, Boršíkov, B�ezí, Lništ�, Nežetice, N�chov a obce cizí šlechty 

Trautmannsdorf� T�ebe�, T�ebí�ko, Todn� a Rankov.31 [2]

V dob� kdy byl do dnešní podoby vystav�n kostel Nejsv�t�jší Trojice, p�sobil ve 

farnosti místní fará� a d�kan Kašpar Josef Maruna.32

Kaple Nejsv. Trojice je ve fará�ských relacích z roku 1700 vedena jako ve�ejná kaple a 

píše se zde, že farnost „nullam filialem habet, sed sacella publica. Unum 

Sanct(i)ss(im)a Trinitatis (…). Alteram Beata Maria in Sylva Arcale Elexnicensis (…), 

tertiam Sancta Rosalia.33

V roce 1713 je nový kostel Nejsv. Trojice veden jako Capelle ohne Gemeinde.34

V tabelech z roku 1784 je kostel Nejsv. Trojice zaznamenán jako Capella sine populo.35

3.1 D�jiny Trhových Svin

Sviny jsou zmi�ovány už ve 12. století, kdy pat�ily pod panství Chuenring�. (viz 

kapitola 3.2) Pozd�ji se m�nila vrchnost a dlouhá staletí pat�ila obec pán�m z 

Rožmberka, kte�í si nechali na pr��elí svinenského farního kostela vyhotovit sv�j znak 

v nást�nné malb�.36 Obec m�la v té dob� jak �eské tak n�mecké obyvatele, jak 

p�ipomíná Bohuslav Balbín.37

Blízko farního kostela na dnešním Kozinov� nám�stí stával hrad, který byl v roce 1420 

dobyt Janem Žižkou.38 Tato stavba však byla Tábority siln� poni�ena ohn�m, takže za 

n�kolik desetiletí po dobytí nadobro zchátrala. V husitské dob� nez�stalo ušet�eno 

úmysln� založeného požáru ani m�ste�ko Sviny.39

                                                 
��
�Johann Gottfried SOMMER: Topographie des Königreiches Böhmen, Band XIII. Budweiser Kreis, Prag 

1840, 146 
32 Fará�ské relace z roku 1700. NA, APA, B 13/9, z roku 1713 NA, APA, B 14/22 
33 Fará�ské relace z roku 1700. NA, APA, B 13/9, f. 51 
34 APA B 14/22, f. 21 
35

SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, Tabely z let 1763–1786, neinventarizováno
36 BRANIŠ 1900, 123. Jejich znak vyhotovil na v�ži svinenského kostela roku 1610 malí� Samuel za 5 kop 
groš� míše�ských. In: K�RKA 1936, 23 
37 K�RKA 1936, 13 
38Idem, 15 
39Ibidem 
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Roku 1481 dne 20. b�ezna dostalo m�sto privilegium na dva jarmarky od krále 

Vladislava Jagellonského, a to na svátek Nejsv�t�jší Trojice a den sv. Františka.40  O 

rok pozd�ji ve �tvrtek p�ed sv. Václavem získalo m�sto od krále pivováre�né právo, 

stalo se tak na p�ímluvu Petra Voka z Rožmberku.41  Další privilegium z roku 1519 se 

týkalo práva na dva rybníky.42

V urbá�i z roku 1599 je již zmi�ován kostelík Nejsv. Trojice spolu s poustevníkem, 

který u kostela p�ebýval.43

B�hem t�icetileté války ve Svinech bojovala stavovská posádka, byla však na ja�e 1619 

poražena. Císa� Ferdinand pak m�sto Trhové Sviny a panství Nové Hrady, Rožmberk a 

Lib�jovice potvrdil darovací listinou jako panství hrab�ti Buquoyovi. Tento rod pak 

panství na dlouhou dobu spravoval. (Viz kapitola 3.2) 

3.2 Trhové Sviny v rámci panství Buquoy�

Od svého založení spadaly Trhové Sviny pod r�zná panství. Ve 12. století pat�ilo území 

mezi Lužnicí a Stropnicí lenním pán�m z Chuenringu a �adilo se k Vitorazskému 

panství.44 V následujícím století už pat�ilo toto území pán�m z Landštejna, jeden z nich 

se dokonce nechal nazývat v letech 1263 – 1268 predikátem Ojí� ze Svin, pozd�ji už jen 

Ojí� z Lomnice. Vítek z Landštejna však „18. srpna 1359 prodal svou �ást Svin, 

s hradem a farou a kaplí Joštovi, Old�ichovi a Janovi z Rožmberka.“45 Od této chvíle 

vlastnili Sviny páni z Rožmberka a m�sto spadalo pod Novohradské panství, pod statek 

Žumberk.46 Když pak zem�el bez d�dice poslední z Rožmberk� Petr Vok, 6. listopadu 

1611, p�ešlo panství na pány ze Švamberka. 

Posledními pány, kte�í si novohradské panství udrželi na dlouhá t�i století, až do 

konfiskace roku 1945, byl rod Buquoy�, pán� z Longueval.47 Tento p�vodem belgický 

rod se dostal do �ech, když byl jeden z jejich �len� Karel Bonaventura hrab� Buquoy48

                                                 
40 K�RKA 1936, 16 
41 Ibidem 
42 Ibidem 
43 K�RKA, 23, Anton TEICHL: Geschichte der Herschaft Graten. Gratzen 1899,356
44 K�RKA, 12 
45 K�RKA 1936, 13 
46Pavel KOBLASA: Buquoyové: stru�né d�jiny rodu. �eské Bud�jovice 2002, 53, Ji�í KOTALÍK: Stavební 
podnikání Buqouyo� v 17. a 18. století. K d�jinám barokní architektury. Diplomová práce na FF UK, 
1975, 100 
47 KOBLASA, 16 
48 (1571–1621) 
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císa�em povolán do �ech, aby velel císa�skému vojsku, „jako polní maršál, generál a 

nejvyšší polní maršál jezdectva, císa�ský rada a �len dvorské vále�né rady.“49  Bylo to 

dne 15. �ervence 1618, krátce po pražské kv�tnové defenestraci místodržících. Hrab�ti 

Buquoyovi se brzy poté poda�ilo odvrátit porážku císa�ských vojsk v �eském 

království.50 Zasloužil se také o výhru v bitv� na Bílé ho�e 8. listopadu 1620. Karel 

Bonaventura však zem�el 10. �ervence 1621 p�i obléhání pevnosti Érsekújvár (dnešní 

Nové Zámky), když bojoval proti ma
arským protestantským povstalc�m. Jeho panství 

tak zd�dila jeho manželka Marie Magdalena51 hrab�nka von Biglia, za jejíž p�sobení 

vzniklo n�kolik významných staveb. Ta nejprve pronajímala své jiho�eské panství 

Filipu von Straden, ten však hospoda�il hlavn� ve sv�j prosp�ch a tak byla hrab�nka 

nucena se natrvalo usadit v �echách a to od roku 1626.52

3.3 Stavební po�iny Buquoy�

Stavební po�iny tohoto rodu �ítají na desítku významných památek, p�edevším 

barokních. Za spravování panství v rukách hrab�nky Marie Magdaleny to bylo v p�ední 

�ad� zbudování nové buquoyské rezidence na nám�stí v Nových Hradech, nebo� hrad 

již nevyhovoval bydlení a byl v dezolátním stavu.53 V této dob� hrab�nka nechala také 

rozší�it kostel sv. Anny v Hojné vod�54, kde pak byl pozd�ji v sousední obci vybudován 

poutní kostel Dobrá voda z iniciativy dalšího �lena z rodu Buquoy�.  Hrab�nka Marie 

Magdalena se zasloužila o stavbu kamenného kostelíka Nejsv�t�jší Trojice u Trhových 

Svin na míst� p�vodní d�ev�né kaple.55 (viz kapitola 4) 

Po smrti Marie Magdaleny se ujal panství její syn Karel Albert56, za jeho p�sobení byly 

barokizovány kostely v Nových Hradech a v Rožmberku. Jeho nástupce syn 

Ferdinand57 založil v roce 1677 v Nových Hradech klášter servit�, byl to d�kovný �in za 

uzdravení z vážných zran�ní p�i bitv� u St. Gotthard an der Raab.58 Servitský klášter byl 

                                                 
49 KOBLASA 2002, 16 
50 Ibidem 
51 (1573–1654) 
52 KOTALÍK 1975, 6 
53 Ibidem 
54 Z kostela svaté Anny zbyla jen zvonice, kostel byl po vysídlení n�meckého obyvatelstva po 2. sv. válce 
zbo�en, spadal totiž stejn� jako polovina obce do hrani�ního pásma. Kostel vznikl v 16. století u lé�ivého 
pramene, kde byly pozd�ji zbudovány také lázni�ky. In: BAURACHOVI�/WIESER,: Encyklopedie lázní a 
lé�ivých pramen� v �echách na Morav� a ve Slezsku. Praha 2001, 89 
55 KOBLASA 2002, 21 
56 (1607–1663) 
57 (1634–1685) 
58 KOBLASA 2002, 23. Tato bitva se odehrála v roce 1664 
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navržen významných architektem Giacomem de Maggi, stavitelem knížecího rodu 

Eggenberg�.59

Ferdinandova manželka Marie Margaretha hrab�nka von Abenssperg und Traun na 

svých statcích v Rakousku a v �echách pe�ovala o chudé a stav�la špitály. Po 

Ferdinandov� smrti p�ipadla panství Karlu Philippovi, jež si vzal za manželku Marii 

Margarethu hrab�nku Hornes a roku 1688 získal knížecí titul. Za jeho krátkého 

p�sobení vznikla kaple Má�í Magdaleny u Chel�ic60 a nesmíme zapomenout také jeho 

p�isp�ní ke stavb� kaple v Lomci u Lib�jovic. Nebo� zbožné p�ání v poslední v�li Karla 

Philippa61 bylo zbudovat tuto poutní kapli pro milostnou sošku, kterou p�ivezl ze svých 

cest. Kapli nechal postavit až jeho syn, velký stavebník – Philipp Emanuel62 pozd�jší 

císa�ský komorní. Ten za�al v roce 1696 budovat zámek v Lib�jovicích, který byl však 

dokon�en až o n�kolik desetiletí pozd�ji.63 K jeho nejvýznamn�jším po�in�m však pat�í 

již zmi�ovaný poutní kostel Lomec, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dobré 

Vod� a nová stavba poutního kostel Nejsv�t�jší Trojice u Trhových Svin. Jak píše Ji�í 

T. Kotalík jsou tyto t�i stavby: „nejvýznamn�jším um�leckým �inem celého buquoyského 

rodu b�hem jeho t�istaletého p�sobení na našem území.“64

Po Philipu Emanuelovi p�evzal správu nad statky Albert Karel65, v té dob� se ješt�

stav�ly tyto t�i st�žejní stavby a ješt� za spravování panství hrab�tem Karlem 

Kajetánem66 byly dokon�ovány.67,68 Za Karla Kajetána bylo také upravováno rodové 

sídlo v Nových Hradech. 

  

                                                 
59 KOTALÍK 1975, 18 
60 Idem, 23 
61 (1636 –1690) 
62 (1672–1703) 
63 KOTALÍK 1975, 28n 
64 Ibidem 
65 (1651–1714) 
66 (1676–1750) 
67 KOTALÍK 1975, 37 
68 V rozmezí let 1715– 29 probíhaly kone�né stavební práce na poutním kostele v Dobré Vod�. V kostele 
Nejsv. Trojice u Trhových Svin se dokon�ovaly v té dob� ambity a v lomecké kapli byla roku 1720 
p�istav�na sakristie, která korespondovala s centrálním p�dorysem. In: KOTALÍK 1975, 37 
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4. Kostel Nejsv�t�jší Trojice 

Centrální kostel neboli kaple Nejsv�t�jší Trojice je vzdálena od m�sta Trhové Sviny 

necelou p�l hodiny ch�ze polní cestou. Tato sakrální stavba má bohatou historii a její 

vznik byl podmín�n n�kolika d�ležitými okolnostmi, o kterých bude �e� v následujících 

kapitolách. Bohatá výzdoba kaple, její mobiliá� a mimo jiné také d�mysln� promyšlená 

ikonografie celé stavby nám dokládají význam tohoto poutního místa. Nesmíme však 

opomenout ani celkový koncept zasazení této stavby do okolní krajiny. 

4.1 Vznik kostela 

Po�átky kostela Nejsv�t�jší Trojice sahají do 16. století. D�íve tu stávala d�ev�ná kaple, 

kterou podle legendy nechali vystav�t místní po zjevení, jež se ukázalo jistému sousedu 

Va�kovi. Na tomto poutním míst� se údajn� zjevovaly t�i d�tské postavi�ky v bílém 

rouchu, nebo také t�i sv�tla.69 Proto byla kaple zasv�cena Nejsv�t�jší Trojici. 

První dochované zmínky o kapli jsou v rožmberském urbá�i z let 155370, v urbá�i z roku 

1599 je kaple uvád�na spolu se záznamem, že p�i ní bydlí poustevník.71

V zá�í  roku 1651 byla d�ev�ná kaple snesena a na pozemku mlyná�e Ond�eje Titzla a 

sedláka Böhma byl zbudován kamenný kostel. Jako stavitel je doložen benešovský 

„Mauermeister“ Johann Jorme a celá stavba byla dokon�ena 25. kv�tna 1652. Jak uvádí 

nedatovaná archiválie z �eskobud�jovického archivu, bylo to za „�as� panování Jejich 

Excellenz hrabienky milostivé vrchnosti nassi Pani a Pani Marye Magdaleny hrabienky 

z Luthwoya, též jejich Eminenz a knižecy milosti P. P. Arnossta Vojt�cha Kardinála 

z Harrach� (…)72

Kostelu však hrozilo zborcení kv�li nedostatku daných základních op�rák�: „quod 

antiqua capella defectu consoli dationis fundamentorum ruinam minetur“, jak je 

                                                 
69 K�RKA 1936, 34, Ji�í �ERNÝ: Poutní místa jižních �ech: milostné obrazy, sochy a místa zvláštní 
zbožnosti. �eské Bud�jovice 2006, 222 
70 K�rka uvádí rok 1553. 
71
�ERNÝ 2006, 222 

72 SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, 108, 2.  Pokra�ování vý�tu osob: Arcy- d�kana 
krumlovského Pana Ji�ího Bilka z Bilenbergu a knezi Bechinském a Prachinském Vicario foranes, fará�e 
m�stis Trhových Svinú dwojí cti hodného kurya Bartolom�je Zizmana Stodského (…) 
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zaznamenáno v konsistoriální licenci povolující stavbu nového kostela, pocházející z 9. 

�ervence roku 1705.73

Stavbu nového kostela inicioval místní d�kan Kašpar Josef Maruna, který v svinenské 

farnosti p�sobil v letech 1700- 1723.74 Kostel spadal „ad instantiam Sua excellentia 

D(omi)ni Alpert Comitis de Buquoy.“ Buquoyové na svém panství realizovali v té dob�

velké stavební podniky v okolí. 

Suma pot�ebná ke stavb� �ítala 4 tisíce zlatých, proto byla podle Ji�ího Kotalíka 

pravd�podobn� roku 1704 vyhlášena ve�ejná sbírka za ú�elem stavby nového kostela.75

Je možné, že se o stavb� nové kaple uvažovalo již kolem roku 1700. Nebo� jak píše 

d�kan z Trhových Svin Josef Kašpar Maruna ve fará�ské relaci z roku 1700, v kase 

kaple Nejsv. Trojice bylo shromážd�no a p�islíbeno na tisíci zlatých, které uchovával 

patron farního kostela, pro novou rekonstrukci:„Sacellum Sanct(i)ss(im)a Trinitatis 

habet ad mille fl.(onerorum) in Cassa Sua collectos ex offertorys, quos etiam Patronus 

Ecclessia Parochialis conservat, pro noviter restaurando.“76 Jedná se však spíše o nové 

restaurování kamenné kaple. 

4.2 Ikonografický koncept kostela 

Ikonografie Nejsv�t�jší Trojice 

V kostele Nejsv�t�jší Trojice se uplat�uje ikonografický koncept Nejsv�t�jší Trojice. Ta 

vychází z k�es�anského pojetí Boha jako Boha ve t�ech osobách. Pro pochopení 

Nejsv�t�jší Trojice je d�ležitá pasáž z Nového Zákona o k�tu Krista, b�hem n�hož se 

objevuje holubice Ducha Svatého a z nebe promlouvá hlas Boha Otce: „Toto je m�j 

milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ (Mt 3,17)77

                                                 
73 NA, APA, 35/3, 2759, 82, VI, f. 289v, 290r  Celé zn�ní archiválie: Adm Reverende vobis dilecte. 
Adjacentem licentiam ad instantiam Suea excellentiae Dni Alpert Comitis de Buquoy /:sit:/ expeditam 
capellam quandam SSS. Triadi dicatam reaedificandi eo fine vobis hisce accludimus, ut hi per ocularem 
inspectionem compereritis, quod antiqua capella defectu consoli dationis fundamentorum ruinam 
minetur, et sua excellenti novam propiis expensiis extruere in animo habet,in eum casum praemem 
oratem licentiam eidem extradatis et de rei eventu, possmodum venerabili officium in proximo 
informetis,. Qui de reliquo manemus solito paterno affectu nostro semper propensis. 
74 KOTALÍK 1975, 108  
75 Ibidem 
76 Fará�ské relace z let 1700, APA, B 13/9, f. 51v 
77 Srovnej Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jan 1,32 
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Trojjediný B�h se zosob�uje ve t�ech osobách jako B�h Otec, Syn Ježíš Kristus a Duch 

Svatý – láska mezi nimi. Nejsv�t�jší Trojice však není znázor�ována pouze dle 

schématu k�tu Pán� – Ježíš Kristus jako Syn – k�t�ný, B�h Otec – hlas volající z nebe a 

Duch Svatý jako holubice. 

Trojjedinost Boha vedla k tomu, že n�která vyobrazení vychází z tohoto 

komplikovaného teologického dogmatu t�í osob v jedné doslovn�. Proto se objevují 

znázorn�ní Boha s t�emi obli�eji, Boha s t�emi hlavami, t�í stejných osob odlišených 

pouze barvou šatu a podobn�.78

Nej�ast�jší symbol Nejsv�t�jší Trojice je �íslo 3 a jeho kombinace. To bezesporu 

vévodí troji�ní ikonografii.79  V architektu�e je to pak motiv trojúhelníku. 

Koncept poutního kostela 

Architektura troji�ních kostel�/kaplí, podle Kathariny Herrmann, se neprojevuje 

v používání ur�itých architektonických motiv�, které mají n�jaký tradovaný nebo nový 

význam, ale �len�ní architektury se vztahuje více k základní myšlence, v tomto p�ípad�

k Nejsv. Trojici. Architektura daného kostela je spojena s ikonografickým a 

teologickým programovým konceptem výzdoby tak, že se nejedná jen o �len�nou a 

dekorovanou schránku, nýbrž o �ást konceptu a obsahu.80

Každý kostel je mimo jiné zasv�cen Nejsv�t�jší Trojici. Ale až baroko dávalo p�dorysu 

kostela troji�ní význam. Vhodným p�íkladem je Kappel u Waldsassenu od Georga 

Dientzenhofera.[14] Na ni navazuje troji�ní kaple Stadl Paura od Prunnera a jiné.81

[10]Podle Ji�íhoT. Kotalíka na p�dorys a architekturu Kappel navazuje také poutní 

kostel Nejsv�t�jší Trojice u Trhových Svin.82

                                                 
78 Hannelore SACHS/Ernst BADSTÜBNER/Helga NEUMANN: Christliche Ikonographie in Stichworten. 
Leipzig 1973, 100 
79 Ibidem 
80 Katharina HERRMAN: De Deo Uno et Trino. Bildprogramme barocker Dreifaltigkeitskirchen in Bayern 
und Österreich, Regensburg. 2010, 281 
81 BANDMANN Günther: Lexikon der christlichen Ikonographie. Band 1, Roma/Basel/Freiburg im 
Breisgau/Wien 1994, 531 
82 KOTALÍK 1975, 121 
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V architektu�e se troji�ní symbolika objevuje v zobrazení �ísla t�i, a to v jeho násobcích 

nebo v d�lení. Nesmíme však, podle slov Kathariny Herrmann, v každém výskytu �ísla 

t�i hned hledat odkaz na Nejsv. Trojici.83

P�dorys kostela je tvo�en dv�ma protínajícími se rovnostrannými trojúhelníky. První 

z nich je oble zakon�en a tato zaoblení mají pak ve vnit�ní architektu�e kostela funkci 

chrámových apsid. Tyto oltá�ní niky dominují z vn�jšího pohledu celé stavb�, tak že 

p�sobí, jako kdyby m�la pouze t�i konchy.84 [3]

 Druhý trojúhelník má pravoúhlá zakon�ení a ta slouží v prostoru jako kruchty. P�dorys 

je dopln�n o šestici kružnic p�iléhajících ke k�ížení trojúhelník�. Jedná se o v�ži�ky 

s to�itým schodišt�m vedoucím do krucht. Také pozd�jší ambit je zdoben trojicí v�ží, 

jejichž spojením vzniká trojúhelník.85

Podoba architektury poutního místa v Trhových Svinech se vztahuje k ikonografii Svaté 

Trojice i v detailech. Jak píše profesor Royt :„Poutní místa zasv�cená Nejsv�t�jší Trojici 

(nap�. Svatá Trojice u Trhových Svin �i Svatá Trojice na And�lské Ho�e na 

Karlovarsku) zase využívají jak v p�dorysu poutního kostela �i celého komplexu, tak i 

v detailu (nap�. tvary oken), motiv trojúhelníku.“86 [23]

Kostel v Trhových Svinech odpovídá troji�nímu plánu nejen svou architekturou ale také 

freskovou výzdobou a mobiliá�em. 

Troji�ní symbolika se samoz�ejm� odráží i v interiéru kostela. Již zmín�né t�i apsidy a 

t�i kruchty, dále trojúhelná okna a trojice oltá�� – oltá� Nejsv. Trojice, oltá� Sv. Floriána 

a oltá� Panny Marie Sn�žné. Do kostela vedou také t�i vchody. 

Fresková výzdoba v konchách vyobrazuje r�zné podoby Nejsv�t�jší Trojice. K�est Pán�

s Novozákonní Trojicí, Prom�n�ní na ho�e Tábor, kde se podobn� jako u K�tu z nebe 

ozývá hlas: „To jest m�j milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte.“(Mt 

17,5)87  a nám�t Abrahám navštíven and�ly. Tito and�lé jsou n�kdy také nazýváni 

Starozákonní Trojicí.88 (viz kapitola 4.5) 

                                                 
83 HERRMANN 2010, 281 
84 HERRMANN 2010, 285 
85 KOTALÍK 1975, 116 
86 Jan ROYT: Obraz a kult. Praha 2011, 156,  
87 SACHS/BADSTÜBNER/NEUMANN 1973, 341 
88 Idem, 100 
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4.3 Architektura kostela 

P�dorys 

Kostel Nejsv�t�jší Trojice je centrální stavbou, kolem které obíhá šestiboký ambit. 

P�dorys kostela je v základním tvaru tvo�en šesticípou hv�zdou, jejíž ramena jsou 

zakon�ena st�ídav� polokruhovým a pravoúhlým záv�rem. Tato zakon�ení mají 

v interiéru stavby funkci výklenk� neboli postranních kaplí. V p�dorysu stavby jsou 

v prostoru mezi rameny hv�zdy vložena kruhová pole, která slouží v prostoru jako malé 

v�že s to�itým šnekovitým schodišt�m vedoucím na kruchty. [22]

Pravoúhlé výklenky oproti polokruhovým, které slouží jako kaple s oltá�i, mají 

charakter krucht a jsou zde umíst�ny vchody do kostela, které jsou celkem t�i. Jak 

v p�dorysu, tak v architektonickém �ešení hraje symbolika �ísla t�i d�ležitou úlohu.89

Exteriér 

Exteriér stavby je �len�n st�ídáním konvexních a pravoúhlých úse�í, které rytmizují 

celý ráz kostela, toto �len�ní se objevuje také v jeho interiéru a v p�dorysu.90  Kolem 

kostela obíhá kamenný neomítnutý sokl s profilovanou �ímsou, je p�erušen t�emi 

portály, jež jsou umíst�ny v �elních st�nách  pravoúhlých výklenk�. Hlavní vchod, na 

západní stran� naproti oltá�i, je flankován dv�ma toskánskými pilastry s vysokou 

patkou, na které dosedá kladí s �ímsou a trojúhelným frontonem. Zbylé dva vchody jsou 

orámovány jednoduchým kamenným pravoúhlým ost�ním. 91 [74]

Celou stavbou v horní �ásti obíhá vrchní odstupn�ná �ímsa. Ta je nesena pilastry 

s toskánskými hlavicemi. St�ny pravoúhlých zakon�ení jsou �len�ny vždy �ty�mi 

toskánskými pilastry. Dva se nachází na pr��elní st�n�, a jeden pak vždy na bo�ní st�n�

výklenku. Na segmentových výklencích se nachází dva toskánské pilastry.92 [69–71]

V koutech stavby jsou umíst�ny malé válcové vížky vedoucí na kruchty. Sahají do 

poloviny výše stavby a mají kuželovitou plechovou st�íšku.93

                                                 
89 Bu
 se jedná �ist� o �íslo t�i, nebo pak o jeho násobky. 
90 KOTALÍK 1975, 101 
91 Ibidem 
92 Idem, 102 
93 KOTALÍK 1975, 101 
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Na pr��elí pravoúhlého záv�ru jsou umíst�na nad sebou dv� okna, jedno je oválné tzv. 

volské oko a druhé má tvar rovnostranného trojúhelníka. V segmentovém záv�ru je 

jedno velké polokruhov� zaklenuté okno s šikm� se�íznutou špaletou.94 Okna jsou 

opat�ena šambránami. 

Kostel má vysokou bání, s dvanáctibokou lucernou a cibulovou v�ži�kou. Další t�i v�že 

zakon�ují kuželovité st�íšky segmentových výklenk�. Výklenky pravoúhlé jsou 

zakon�eny sedlovou st�íškou s bohat� zdobeným štítem. Ve volutovém štítu je umíst�na 

nika s mušlí, která je lemována dvojicí pilastr�, nesoucích kládí a frontonový záv�r. 

V kládí je malý jetelovitý vý�ez a ve frontonu se objevuje reliéf vav�ínového v�nce.95

St�íška štítu je pokryta st�ešními taškami, jinak jsou ostatní �ásti st�echy pokryty 

šindelem. [76]

Kolem kostela obíhá ambit, ten je šestiúhelný a má 24 klenebních polí. Je otev�en 

arkádami do dvora, vzniká tak uzav�ený a jednotný prostor poutního místa. (Viz 

kapitola 4.7.1) Klenba ambitu je valená k�ížená klenba s pasy. Prostor ambit� je 

dlážd�ný. Naproti pravoúhlým záv�r�m kostela se v ambitech nachází t�i zvonice – v�že 

se stanovou st�echou s lucerni�kou. St�echy ambit� jsou kryty st�ešními taškami. 

V ambitech se nedochovaly žádné fresky �i štuky.96  Z venkovního pohledu není ambit 

nijak bohat� architektonicky �len�n.97

Interiér 

Interiér kostela má rozm�ry 16 x 15,5m a je tvo�en v základu šesticípou hv�zdou, jejíž 

ramena jsou zakon�ena st�ídav� polokruhovým nebo pravoúhlým záv�rem. [23]

Jak již bylo �e�eno výše, v polokruhovém záv�ru se nachází oltá�e (viz kapitola 4.6) a 

v pravoúhlém záv�ru je v dolní �ásti vchod a v pat�e kruchta s malovanou poprsní, k níž 

vede to�ité schodišt� z malé vížky. 

V interiéru chrámu obíhá v horní �ásti nep�erušovaná korunní �ímsa, je t�ikrát 

odstupn�ná a „opakuje základní p�dorysný vzorec.“98
�ímsa dodává dynamiku 

                                                 
94 KOTALÍK 1975, 102 
95 Ibidem
96 Jana NIEDERMAIER: Barocke Ambitenanlagen in Böhmen und Mähren : die Entstehung eines neuen 
Bautypus der Wallfahrtsanlagen nach der Schlacht am Weißen Berg (1620) und ihre Bedeutung in der 
Zeit von Gegenreformation und Barock. 2009, 311 
97 Ibidem 
98 KOTALÍK 1975, 103 
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vnit�nímu prostoru a opticky ho zvyšuje. Jako by táhla diváka �i v��ícího v dob� baroka 

k pohledu k nebes�m, zde k iluzivní výmalb� and�lských chór� oslavujících Nejsv�t�jší 

Trojici v kupoli. (viz kapitola 4.5) Kopulová klenba s dvanáctibokou lucernou je nesena 

pilí�i. Na pilí�ích jsou z �elní i bo�ních stran toskánské pilastry, jejichž odstupn�né 

hlavice zasahují až do druhé úrovn� korunní �ímsy.99 Vedlejší pravoúhlé výklenky jsou 

zaklenuty valenou pásovou klenbou a polokruhové jsou zaklenuty konchou. [25]

4.3.1 Stavební fáze 

Kostel Nejsv�t�jší Trojice se stav�l v n�kolika etapách. První, kdo zpracoval tuto 

problematiku za pomoci kostelních ú�t�, byla V�ra Na�ková v krátké stati z roku 

1969.100 Pozd�ji se jí zabýval Ji�í T. Kotalík ve své diplomové práci Stavební podnikání 

Buquoy�. 

Stavba kostela a ambitu probíhala v rozmezí let 1705–1719.101  V prvním roce stavby se 

„p�ipravoval materiál pro stavbu, vym��ovaly se, kopaly a zdily základy kostelíka.“102

V kostelních ú�tech je jako polír stavby veden Matthias Pils.  Je zde zapsán spolu 

s ostatními zedníky, z nichž dva evidentn� pat�ili do stejné rodiny, Johannes a Thomas 

Pils.103

V následujícím roce byly již dodány kameníkem troje portály. Mezi lety 1707–1709 je 

uvád�no 21 zedník� pod vedením políra Pilse.104 Kostel byl podle V�ry Na�kové 

dokon�en pravd�podobn� roku 1709.105 V tomto roce byly po�ízeny do kostela nové 

varhany.106 A bylo také zaplaceno místnímu záme�níkovi za zhotovení m�ížoví v 

oknech kupole a ve výklencích.107 Dále byla klempí�em Johannem Hinterholzerem 

z Jind�ichova Hradce pokryta lucerna plechem.108 Okenní rámy byly zhotoveny 

                                                 
99 KOTALÍK 1975, 103 
100 NA	KOVÁ 1969: Drobná zjišt�ní k �eskému baroknímu um�ní. In: Um�ní 1969, 618–622 
101 Idem, 620 
102 Ibidem 
103 SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 3215, f. 80r 
104 NA	KOVÁ 1969, 620 
105 Ibidem 
106 SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 3215, folio 81v/r, „dem Orgelmacher Andreas Kobstein 
von Bechin fuer ein ganz neuesPositiv in die Kuerchen der heyl: Dreifaltigkeit, 77fl., von Uberführung 
und Aufputzung solchs 3fl, zalt in einem 80fl.“    
107 Idem, folio 81r. Za tuto práci dostal záme�ník 10 zlatých a 58 krejcar�.  
108 NA	KOVÁ 1969, 620; SOA T�ebo�, Historický archiv NH, 3215, folio 81r , dem Johann Hinterholzer 
Plech Klampster von Neuhaus fuer (…) Deckung derselben auf der grossen Cupl. 78 Fl 55x.  
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truhlá�em Joahnnem Eggerem z Nových Hrad�.109  V roce 1709 bylo zaplaceno Carlu 

Bonanellimu za odvedenou práci výmalby celé kupole. (Viz kapitola 4.5) 

 V roce 1712 se p�ikro�ilo ke stavb� ambit�, práce na nich trvala až do roku 1719 a 

probíhala pod vedením políra Georga Stipla.  V roce 1720 je celá kaple vydlážd�na za 

37 zl. a 30 krejcar�.110

4.3.2 Srovnání s jinými stavbami  

P�dorys 

P�dorys kostela Nejsv. Trojice pravd�podobn� vychází z Borrominiho �ímského kostela 

S. Ivo alla Sapienza.111 Shodné jsou t�i apsidy a t�i pravoúhlé (u Borrominiho zkosené) 

výklenky umíst�né k hlavnímu prostoru, v p�ípad� S. Ivo obrazce šestiúhelníku, u 

Trhových Svin kružnice. [16–17]

Podobné �ešení p�dorysu jaké má poutní kostel, se objevuje v anglickém zahradním 

pavilonu Wrest garden pavilion od Thomase Archera. Ten byl navržen kolem roku 

1700, a realizován v roce 1709–1711.112 Thomas Archer byl ve své tvorb� ovlivn�n 

italskými vzory, také Francescem Borrominim.113 V p�dorysu se však liší umíst�ní 

to�itých schodiš�. Zatímco v kostele Nejsv. Trojice jsou umíst�na v hmot� v�ži�ek a 

mimo úst�ední prostor, tak v zahradním pavilonu jsou schodišt� zahrnuta v hlavní hmot�

prostoru a to v pilí�ích mezi apsidou a pravoúhlým záv�rem. [6–8]

Obdobou tohoto plánu je také poutní místo Nejsv. Trojice Stadl Paura u Lambachu, 

nedaleko Trhových Svin. To bylo vystav�no stavitelem Johannem Michaelem 

Prunnerem mezi léty 1714–1724 na objednávku opata Maximiliana Pagla.114 [9–12]

D�ležitou souvislostí k p�dorysu Nejsv�t�jší Trojice je také architektonický plán 

v Dientzenhoferov� skicá�i pro neprojektovanou kapli sv. Jana Nepomuckého 

                                                 
109 SOA T�ebo�, Historický archiv NH, 3215, f. 81r  
110 Idem, folio 136r 
111 KOTALÍK 1975, 117 
112 V tomto pavilonu vychází architekt Archer z Berniniho kostela S. Andrea a z Borrominiho kostela S. 
Ivo. Samotný pavilon p�ipomíná církevní stavbu. In: David WATKIN: A history of Western architecture. 
Great Britain 20054, 352 
113 WATKIN 2005, 352n 
114 Raimund LO�I�NIK: Schatztruhe Oberösterreichs. Erfurt 2011, 118n 
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v Rožmitále pod Tremšínem, která upomíná na troji�ní kostel Kappel u Waldsassen od 

Georga Dientzenhofera .115 [21]

Podobn� klade Na�ková Trhové Sviny do okruhu skicá�e Josefa Walcha, bavorského 

stavitele, a to „svou p�ekvapivou dekorativností p�dorysu a obm�nami �ísla t�i.“116

Josef Walch m�l pravd�podobn� spojitost s okruhem Dientzenhofer� a to dokazuje 

hlavn� podobnost v �ešení skic jako jsou v Dientezenhoferov� skicá�i (nap�. Kappel).117

Josef Walch se ve svých skicách zabývá hlavn� centrálními sakrálními stavbami, pro 

nás jsou zajímavé zejména jeho návrhy troji�ních kaplí. Walchovy skici byly spíše 

bohatší na fantazii, než že by autor dbal na stránku provedení jejich celkové podoby a 

interiéru.118

Podle Ji�ího Kotalíka má poutní místo u Trhových Svin nejbližší analogii k jedné 

z kaplí areálu Zebrzydowské Kalvárie v Polsku.119 Tato kaple má velmi obdobný 

p�dorys, ale na rozdíl od Trhových Svin jsou strany pravoúhlých záv�r� zkosené a tím 

více koresponduje kaple s Borrominiho kostelem S. Ivo. Také exteriér kaple je �len�n 

podobn� jako Trhové Sviny. Fasáda však postrádá bílou omítku (zde je kaple zd�ná 

cihlami a neomítnutá) a nad prostorem pravoúhlých výklenk� chybí štít. Také hmota 

kaple není probírána tolika výklenky jako Trhové Sviny, což je ale pochopitelné, nebo�

je stav�na v mnohem menším m��ítku. Podobné jsou však zde bán� a lucerni�ky na 

st�eše kaple. Tato kaple zasv�cená jako Domus beatae Mariae je sou�ástí 

pozoruhodného poutního komplexu, jež byl navržen italským architektem Giovannim 

Mariou Bernardonim na objednávku Nikolaje Zebrzydowského p�ibližn� v letech 1600–

1617. Tento areál m�l evokovat biblický Jeruzalém.120 [18–20]

P�irovnání Trhových Svin k jedné z kaplí tohoto zajímavého krajiná�ského barokního 

�ešení je na míst� nejen z pohledu architektury (p�dorys a koncept kaple), ale také 
                                                 
��� Viktor KOTRBA: Neue Beiträge zur Geschichte der Dienzenhofer. In:Um�ní 1973, 161–190, 178. Do 
spojitosti ji dává Ji�í Kotalík. In: Ji�í KOTALÍK: Architektura 17. a 18. století v jižních �echách a její 
význam pro lidovou kulturu v regionu. (Diserta�ní práce na FF UK) Praha 1987, 54, pozn. 272 
116 V�ra NA	KOVÁ: Architektura vrcholného baroka v �echách.  In: D�jiny �eského výtvarného um�ní II.  
Praha 1989��391, KOTALÍK 1987. Nejblíže má p�dorys Nejsv. Trojice blízko k foliím 254 a 255 
117 Walter BOLL: Ein architektonisches Studienbuch aus der Wende des 17. Jahrhunderts. In: Münchener 
Jahrbuch für bildende Kunst. München 1925, 250–257, 256n 
118 Idem, 252n 
119 KOTALÍK 1987, 92 
120 V t�chto letech bylo na Kalvárii vystav�no 21 kapli�ek, celkový po�et pak dosahoval na 44 zastavení. 
Pro poutníky se v tomto poutním areálu na Velikonoce odehrávaly pašijové hry. Celé toto theatrum 
muselo být jist� p�sobivé. Svoji roli zde hrála i krajina, �eka podle biblické �eky Cedron, kopce a nížiny 
zde m�ly sv�j význam. Byla to d�mysln� významov� propracovaná barokní krajina. In: HERZOGENBERG 

1983, 95n 
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z pohledu barokního pojetí poutních míst. Symbolika Nejsv�t�jší Trojice a její 

emblematika je dle slov Ji�ího Kotalíka v p�ípad� poutního místa u Trhových Svin 

d�ležit�jší, než radikální schémata architektury, a�koli jak dodává, je tato stavba 

pozoruhodná a výjime�ná svým p�dorysným �ešení, které je na svou dobu pokro�ilé 

(hlavn� svým p�dorysem).121

Architektonický celek 

Celková koncepce poutního místa u Trhových Svin nezap�e inspira�ní zdroj 

v rovn�ž  již zmi�ované troji�ní kapli Kappel u Waldasassenu od stavitele Georga 

Dientzenhofera. Tato církevní stavba byla postavena v roce 1685 a svým p�dorysem, 

architektonickým konceptem a výzdobou oslavuje Nejsv. Trojici. Její p�dorys vychází 

z rovnostranného trojúhelníka (odkaz na Nejsv. Trojici), k n�muž jsou po stranách 

p�ipojeny t�i apsidy. P�dorysné �ešení Kappelu je podobné jako u Nejsv. Trojice u 

Trhových Svin, avšak v této stavb� jsou ješt� p�idány pravoúhlé výklenky. U obou kaplí 

je v p�dorysu obdobný motiv v�ži�ek s to�itým schodišt�m, ovšem v p�ípad� poutního 

místa u Trhových Svin jsou v�že v architektonickém �ešení nižší. Sahají pouze do 

poloviny stavby. Interiér Kappelu nemá tolik spole�ných znak� s interiérem kaple u 

Trhových Svin. St�ední prostor je klenut nad st�edním trojúhelným prostorem kulovou 

bání a apsidy jsou klenuty konchami.122 U Kappelu se objevuje v p�dorysné koncepci 

pr�nik geometrických obrazc�, le� konstruk�ní pr�nik zde není realizován.123 Stejn� tak 

Nejsv. Trojice je skládaná pr�nikem n�kolika geometrických útvar�, hlavn� kružnic. 

Náro�ná konstrukce obou staveb vyžadovala silné obvodové zdi. Ty jsou probírány 

okenními výklenky a vchody. V Kappelu jsou výklenky logicky navrženy v zakon�ení 

apsid. V Nejsv. Trojici u Trhových Svin jsou vchody umíst�ny v pravoúhlých 

výklencích. 

Podobn� �ešení architektonického celku i p�dorysu má již zmín�né troji�ní poutní místo 

Stadl Paura. S tím rozdílem, že v p�dorysu je hmota zdi konvex–konkávn� probírána. 

Úst�ední prostor je tvo�en kružnicí, na kterou navazují t�i apsidy, st�ídané t�emi 

pravoúhlými výklenky s vchody. Objevuje se zde také odlišnost v �ešení pravoúhlých 

výklenk�. Ty jsou užší a slouží hlavn� jako v�že. Tím se podobá v pohledu na kone�nou 

stavbu Stadl Paura více Kappelu. Hlavní prostor je klenut kupolí, která je zakon�ena 

                                                 
121 Ústní sd�lení 
122 Mojmír HORYNA: Dientzenhoferové. Praha 1998, 26n 
123 HORYNA 1998b, 27 n 
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trojúhelnou lucernou, op�t odkazující na zasv�cení kostela. Ve srovnání s Trhovými 

Sviny a s Kappelem je kostel obohacen o kapli�ky ve tvaru �eckého k�íže navazující 

v záv�ru na apsidy.  Architektura Stadl Paura je již bohatší v architektonických 

detailech a pokro�ilejší ve svém konvexním a konkávním probíráním fasády. 

Jak již bylo �e�eno na za�átku kapitoly, vychází kaple Nejsv. Trojice z Borrominiho 

kostela S. Ivo, který je podobn� tvo�en v konstrukci p�dorysu z trojúhelníka. Stejn� tak 

její vzory jako Kappel; Georg Dientzenhofer sice podle dochovaných zpráv nikdy 

nenavštívil �ím, znal však jist� tento �ímský kostel z grafik a byl jimi pravd�podobn�

ovlivn�n.124

4.4 Otázka autorství 

Zatím se nepoda�ilo žádnému badateli na základ� archivních pramen� ur�it autora 

kostela Nejsv. Trojice u Trhových Svin. Existuje �ada hypotéz, jako nap�íklad, že poutní 

místo pochází z návrhu Jana Blažeje Santiniho Aichla125, ale tuto myšlenku zavrhuje 

�ada p�edních badatel�. V�ra Na�ková sice neodmítá myšlenku Antonína Jirky, že tato 

poutní místa na buquoyském panství spolu souvisí126, avšak tyto stavby mají 

zjednodušené architektonické �lánky, což je u „Santiniho nemyslitelné.“127 Jak hodnotí 

Ji�í T. Kotalík: „Trhosvinskému kostelíku však p�edevším chybí vzlet a dech Santiniho 

vynalézavých konstrukcí, které i v drobném m��ítku dosahují monumentálního ú�inku a 

nelze je srovnat s ni�ím, co z díla toho vynikajícího architekta kolem r. 1705 známe.“128  

Mojmír Horyna myšlenku Santiniho autorství také odmítá.129

Podle Ji�ího Kotalíka se jedná o místního stavitele, který obm�nil vzory ze sousedního 

Bavorska, jako nap�íklad v Kappel u Waldsassenu.130

                                                 
124 HORYNA 1998b, 28 
��� Antonín JIRKA: Jan Santini a Jean Baptiste Mathey. In: Um�ní XXI, Praha 1974, 261–273, 271. Na 
základ� podobného �ešení hlavního portálu jako u Lomce (za jehož autora ur�il Blažeje Santiniho), 
za�lenil do stejného okruhu i Trhové Sviny a Dobrou vodu – kostel Panny Marie Dobré rady. 
126 Podle Ji�ího Kotalíka jsou si blízké pouze kostelní stavby v Trhových Svinech a Dobré Vod�. 
127 NA	KOVÁ 1976, 137 
128 KOTALÍK 1975, 120 
129 HORYNA 1998a, 437 
130 KOTALÍK 2001, 188 
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4.5 Fresková výzdoba interiéru 

Ve freskové výzdob� kaple Nejsv�t�jší Trojice se odráží její zasv�cení. Nást�nné fresky 

zobrazují výjevy ze Starého a Nového zákona vztahující se k Nejsv. Trojici, dále jsou 

zde znázorn�ni vznášející se and�lé, kte�í svými mluvícími páskami na Nejsv. Trojici 

odkazují. [24]

Prostor kaple je �len�n st�ídáním t�í p�lkruhových výklenk� zakon�ených konchou a 

t�emi pravoúhlými výklenky (s tribunami) zakon�enými valenou klenbou.131

V konchách jsou biblické nám�ty Abrahám navštíven and�ly, K�est Krista a Prom�n�ní 

na ho�e Tábor. V úsecích valené klenby jsou vyobrazeny postavy and�l� hrající na 

hudební nástroje.  V lucern� po její vnit�ní obvodové zdi jsou znázorn�ni apoštolové, ve 

vrcholu lucerny je pak samostatné zobrazení Nejsv. Trojice. Prostor v kupoli vypl�ují 

and�lé s banderolemi. 

4.5.1 Zobrazené výjevy 

Abrahám navštíven and�ly 

Výjev Abrahám navštíven and�ly/t�emi muži je teologicky vykládán jako vyobrazení 

starozákonní Trojice a je chápán jako p�edobraz Trojice novozákonní. Církevní otcové 

tuto pasáž Bible (Gn 18, 1–12) vykládali jako obraz Nejsv. Trojice z toho d�vodu, že se 

zde hovo�í nejd�ív o t�ech a pak o jednom hostu zárove�.132 [27]

Svatý Augustin ve své knize Contra Maximum haereticum Arianorum, kde mimo jiné 

popisuje uctívání a zobrazování Nejsv. Trojice, napsal: „Et ipse Abraham tres vidit, 

unum adoravit“.133 „T�i uvid�l, jednomu se poklonil.“134 Poukazuje tak na trojjedinost a 

nerozdílnost Boha. A� vid�l Abrahám t�i (muže- t�i božské osoby), jednomu se poklonil 

(Bohu). Ve svinenské kapli je vyobrazení tohoto nám�tu doprovázeno práv� tímto 

výrokem: TRES VIDIT UNUM ADORAVIT, který se zde objevuje na nápisové pásce. 

Tito t�i muži, kte�í jsou Abrahámem pohošt�ni, zv�stují Abrahámovi, že se jemu a jeho 

manželce Sá�e i p�es vysoký v�k obou rodi�� narodí syn. Ve výjevu tohoto nám�tu 

                                                 
131 Pavel VL�EK (ed.): Um�lecké památky �ech, svazek �tvrtý. Praha 1982, 78. Prostor pravoúhlých 
výklenk� je zakon�en spíše klenebními pasy. 
132 BANDMANN 1994, 526 
133 S. Augustin- Contra Maximum haereticum Arianorum episcopum libri duo, 26 kapitola, 7.�ást 
http://www.augustinus.it/ricerca/index.htm, vyhledáno 5.5. 2012 
134 Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie. Praha 2006, 170 
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v kapli je p�t jednajících postav. Abrahám si pokleká p�ed t�emi mužskými postavami, 

zde znázorn�nými jako ok�ídlení dlouhovlasí and�lé. Ti jsou od�ni v bílých 

p�epásaných rouchách a drží v ruce žezlo. Z nebe na n� shlíží vousatá polopostava Boha 

Otce. Výjev je zasazen do m�stské krajiny. Vlevo v konše jsou vyobrazeny m�š�anské 

domy a napravo se nachází opevn�né m�sto. 

K�est Krista 

K�est Krista je hlavním biblickým p�íb�hem, kde se zjevuje Nejsv�t�jší Trojice. Z této 

události pak vychází její samotná ikonografie, nebo� se zde trojjediný B�h ukazuje ve 

všech t�ech osobách. Ježíš Kristus, B�h Otec a Duch svatý.135  K�est Krista je popsán 

v synoptických evangeliích. (Mt 3,13–17; Mk 1,9–11; Lk 3,21–22). Ve všech verzích 

p�íb�hu se objevuje zpráva o tom, že když Jan K�titel k�til Krista v �ece Jordánu, 

otev�elo se nebe a Duch Svatý sestoupil na Ježíše a z nebe se ozval hlas Boha Otce: „Ty 

jsi m�j milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ (Lk 3, 22). Ve Vulgát�: „Tu es Filius meus 

dilectus in te conplacuit mihi.“ Tento výrok se ve zkrácené a pozm�n�né podob�

uplat�uje ve vyobrazení v kapli, op�t na nápisové pásce: HIC EST FILIUS MEUS 

DILECTUS. [28]

Vousatý Jan K�titel, od�n do velbloudí k�že stojí na b�ehu �eky Jordánu. Ve své levici 

drží h�l ve tvaru k�íže, v pravici mušli s vodou, kterou k�tí Ježíše Krista. Kristus s vousy 

stojí v �ece, má sklon�nou hlavu a zk�ížené ruce na prsou. Nad ním se vznáší holubice 

Ducha Svatého a z nebes shlíží B�h Otec. Nejsv�t�jší Trojice je tak zde v jedné 

vertikální linii, kterou probíhá již výše zmín�ná nápisová páska. Celý výjev je zasazen 

do hornaté krajiny a po Kristov� levici se nachází m�sto. 

Prom�n�ní Pán� na ho�e Tábor 

Prom�n�ní Pán� na ho�e Tábor je vykládáno Simeonem Novým teologem136

v souvislosti s Nejsv. Trojicí. Tento mystik m�l vid�ní sv�tla z hory Tábor. 

                                                 
135 SACHS/BADSTÜBNER/NEUMANN 1973, 100  
136 Simeon Nový teolog žil v letech 949–1022 v Malé Asii, m�l vid�ní tzv. táborského sv�tla, které 
spojoval s Nejsv. Trojicí. In: Bernhard SCHULTZE: Das Gottesproblem in der Osttheologie, Aschendorff 
1967, 16n 
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„Sv�tla, které se objevilo p�i Prom�n�ní Pán�. Sv�tla, které je jedno, je nerozdílné, díky 

�emuž také t�i osoby Nejsv. Trojice jsou v základ� jedno“.137 [29]

Ve scén� Prom�n�ní (Mt 17,1–9; Mk 9,2–9; Lk 9,28–36) se Ježíš vydal se svými 

apoštoly Petrem, Janem a Jakubem na horu. B�hem modlitby za�ala Kristova tvá� a 

roucho nadpozemsky a b�lostn� zá�it. A rozmlouvali s ním dva muži- Mojžíš a Eliáš, 

kte�í se zjevili ve sláv� a hovo�ili o jeho cest� do Jeruzaléma, kterou m�l vykonat. Petr 

navrhl Ježíši, že postaví t�i stany, jeden pro Krista, druhý pro Mojžíše a t�etí pro Eliáše. 

Než to však do�ekl, p�išel oblak a zastínil je a apoštol� se zmocnila báze�. A z oblaku se 

ozval hlas: „Toto jest m�j vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ Když se ozval hlas, byl už 

Ježíš sám.138 Toto Boží zvolání je zobrazeno ve fresce v kapli na nápisové pásce. HIC 

EST FILIUS MEUS ELECTUS IPSUM AUDITE. (Lk 9, 35) 

Ve vyobrazení v kapli je úst�ední postavou Kristus, který je oslaven a prom�n�n na 

ho�e. Je od�n v b�lostném vlajícím rouchu, levou nohu má nakro�enou a jeho ruce jsou 

zdvižené k nebi. Jeho pohled sm��uje dol� k zemi. Po jeho pravici kle�í Mojžíš s rohy a 

v pravé ruce drží desky zákona. Levou ruku si klade na prsa. Po Ježíšov� levici kle�í 

Eliáš, který si pravou ruku rovn�ž klade na prsa, postavy prorok� tak jsou v tomto 

ohledu symetrické. Všechny t�i hlavní postavy vytvá�í svým seskupením pomyslný 

trojúhelník. Z nebe na n� shlíží postava Boha Otce, od n�hož vede nápisová páska s 

výše zmín�nou v�tou. 

Postava Boha Otce je ve všech t�ech scénách v konchách totožná a tvo�í tak jejich 

sjednocující prvek, spolu s odkazem na ikonografii Nejsv. Trojice. Dole kle�í 

v hlubokém úklonu t�i u�edníci, kte�í jsou od�ni v barevných rouchách. Výjev se 

odehrává v hornaté krajin�. 

Nejsv�t�jší Trojice 

Na vrcholu lucerny je na plátn� (?)139 vyobrazena Nejsv. Trojice ve Sláv�. Ježíš Kristus 

tr�ní spolu s Bohem Otcem v nebi a nad nimi se vznáší holubice Ducha Svatého a 

                                                 
137 BALZ/KRAUSE: Theologische Realenzyklopädie, Berlin 2000, Band 2, 699, „(…) d.h. dem Lichte Jesu 
auf dem Berg der Verklärung, auf, einem Licht, das einst ist, nicht geteilt, weshalb auch die „drei“ 
Personen der Dreifaltigkeit im Grunde, eins sind.“ 
138 Lk 9,28–36, ekumenický p�eklad Bible 
139 Obraz má odlišnou barvu než ostatní fresková výzdoba. Pravd�podobn� bylo kv�li technickým 
obtížím užito olejomalby bu
 na plátn�, nebo na d�ev�né desce. Z dochovaných ú�t� víme, že Johannem 
Eggerem byl zhotoven rám na plátno pro obraz Nejsv�t�jší Trojice. (SOA T�ebo�, NH historický archiv 
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kolem poletující and�lé se jim klaní. Známý obraz Nejsv. Trojice ve sláv�, La Gloria, 

namaloval Tizian na objednávku Karla V. Tento typ se ustálil a od dob Rubense se stal 

prototypem barokních oltá��.140 [30]

Ježíš Kristus je od�n do �erveného roucha, jež odkazuje na jeho utrpení, B�h Otec je 

od�n do nebeské barvy – modré a jeho svrchní pláš� je zlatý, což ukazuje na jeho 

božství. Dlouhovlasý a vousatý Kristus drží v pravé ruce k�íž, levou si klade na prsa a 

jeho pohled sm��uje dol�. Má vykro�enou pravou nohu. 

B�h Otec s bílými vousy kyne pravicí, v levé ruce drží nebeskou sféru a žezlo. Za 

hlavou má svatozá� ve tvaru trojúhelníka. Od holubice Ducha Svatého vychází zá�, 

která podtrhuje seskupení Nejsv. Trojice do formy trojúhelníka. 

Kolem poletují and�lé, �ty�i z nich nesou t�i nápisové pásky s textem SANCTUS. Tento 

typ vyobrazení se �adí k ikonografii Žaltá�ové Nejsv. Trojice a k typu Trojice ve 

Sláv�.141

Vyobrazení Nejsv. Trojice však p�ekra�uje i do úrovn� klenby, kde se scéna oslavení 

Trojice rozvíjí. 

And�lé v kupoli oslavující Nejsv. Trojici 

V kupoli klenby jsou pak kolem otvoru lucerny – okulu – vyobrazeni putti. Mají pouze 

hlavu s k�ídly a jejich po�et se pohybuje kolem 33. Vznáší se v nebeských oblacích 

nar�žov�lé barvy, z kterých vystupuje nadpozemská zá�e. [24]

And�lé s banderolemi 

Pod nimi se nachází šest and�lských bytostí, které jsou umíst�ny na t�ech protínajících 

se osách pomyslné kružnice okulu. Tito and�lé mají u úst mluvící pásku 

s pokra�ováním modlitby SANCTUS, která za�íná již v nápisových páskách na obraze 

v lucern�. Pod nimi jsou putti nesoucí zdobené kartuše s �eskými a n�meckými texty o 

bratrstvu Nejsv�t�jší Trojice.  

Další šestice and�l� v kupoli nad �ímsami pilí�� má od úst probíhající banderoli s celým 

textem modlitby GLORIA PATRI. [32–33]

                                                                                                                                               
inv. �íslo 3215, folio 81r) Patrn� obraz namaloval také Carlo Bonanelli, ale ve srovnání s freskami se 
jedná o jiný um�lecký styl. 
140 BANDMANN 1994, 534 
141 BANDMANN 1994, 534 
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And�lé na klenebních pasech v pravoúhlých výklencích 

V prostoru t�í pravoúhlých výklenk� (s tribunami) zakon�enými klenebními pasy jsou 

na st�nách vymalováni op�t and�lé. And�lé uprost�ed na klenebním pasu mají mluvící 

pásky s textem modlitby GLORIA. Po jejich pravici a levici jsou malovaná oválná 

zrcadla s putti.142 [34]

And�lé hrající na hudební nástroje 

V �ele klenby jsou podél ramen trojúhelníkového okna vyobrazeni další and�lé hrající 

na hudební nástroje – na trubku a na bubny. [34]

Apoštolové 

Po obvodu lucerny se nachází vyobrazení dvanácti apoštol� s jejich atributy. Každý z 

apoštol� zaujímá místo jedné st�ny dvanáctibokého okulu. Stojí nohama na zemi, jež je 

sjednocená pro všechny figury. Je zajímavé, že postavy u�edník� vrhají stíny a 

komunikují spolu gesty a pohledy. [31]

Kartuše s nápisy 

V kupoli se ve freskové výzdob� objevují malované kartuše s nápisy. Ty se vztahují 

k bratrstvu Nejsv�t�jší Trojice a jsou psány �esky a n�mecky. �ást z nich už bohužel 

není dob�e �itelná; jak se m�žeme domnívat je špatný stav dochování nápis� dán tím, že 

nebyly pravd�podobn� obnoveny p�i restaurování jako zbylá fresková výzdoba a jsou 

z v�tšiny p�vodní. Proto budu udávat nápisy i v jejich neúplné podob�.  

Kartuše jsou neseny po stranách dv�ma and�ly a nacházejí se nad vrcholem �ela klenby 

konch a pravoúhlých výklenk�. [35–40]

Za�neme-li popisem od hlavní kartuše, nacházející se nad biblickou scénou 

Starozákonní Trojice, Abrahám navštíven and�ly, budeme v charakteristice jednotlivých 

nápis� pokra�ovat po sm�ru hodinových ru�i�ek. 

První kartuše nám udává letopo�et a historii kostela Nejsv. Trojice. Nápis zní: Anno 

(Domini) 1709 tento chrám gest na mistie staré kaple 150 lety vystav�né, poct�ných? 

dobrodinczi, wystav�ný a wysv�cený. Diese Kirche ist anstatt der Kapelle 150 Jahre 

(…) mit Beihilf (…). Tento nápis m�že zodpov�d�t otázku, kdy došlo k dostavb� a k 

                                                 
142 V jednom p�ípad� je zrcadlo s puttim nahrazeno oknem typu volské oko. 
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vysv�cení tohoto chrámu. (viz kapitola 4.1) Nedomnívám se, že by kartuše ur�ovala 

pouze rok vzniku freskové výzdoby, a�koli se jedná o shodné datum. (viz kapitola 

4.5.4) 

Další nápis v kartuši nad pravoúhlým výklenkem je neúplný, za�íná: Toto wyzdwyžené 

bratrstvo gest we swatosti (…). Diese Bruderschaft ist im(…). 

Vedlejší kartuše nad výjevem Prom�n�ní na ho�e Tábor nám ukazuje nápis: Diese Löbt-

Bruderschaft ist oben geschriebenen Rosenkrantz engelich benandt. (Její �eský p�epis 

se objevuje na jiné kartuši.) 

Nad dalším výklenkem je kartuše s �eským a n�meckým nápisem: Eben in dieser 

Kirche ist eine Bruderschaft die Andacht heyligsten Dreifaltigkeit (…). 

Nad scénou K�tu Krista kartuše udává nápis: Téhož weleslawného bratrstwa gest psán 

wýše? R�ženec, kterýse Angelský nazývá. 

Poslední šestá kartuše nese nápis s regulí bratrstva: Regule. Ktož bratrstwu každodene 

dobre (skut)ky za bratry, sestry, dobrodince obyetuje. Za Otczenass, Zdrawas Marya a 

po každém Zdrawas chwala Otcy y Synu gednorozenýmu v Bohu, angelským (…). 

4.5.2 Ikonografie fresek 

Jak již bylo u jednotlivých výjev� zmín�no, objevují se u postav and�l� nápisové pásky 

s modlitbami k Nejsv. Trojici. T�chto pobožností je hned n�kolik: malá doxologie Sláva 

Otci i Synu i Duchu Svatému a velká doxologie Sláva na výsostech Bohu. Dále také 

trishagion biblický Svatý, Svatý, Svatý a liturgický Svatý Bože, svatý Silný, svatý 

Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 

Liturgický trishagion vychází z jiných liturgických zp�v� založených na biblickém 

trishagionu - nap�. zp�vy Svatý ve slavení eucharistie, v hymnu Bože chválíme Tebe – 

Te Deum a p�i velkopáte�ním uctívání k�íže.143  Z pohledu teologie: „Ti kdo se modlí 

tuto pobožnost, velebí opakovan� ve spole�enství s and�lskými mocnostmi Boha 

Svatého, Silného, Nesmrtelného a užívají k tomu slova chvály vzatá z Písma svatého a 

z liturgie.“144

                                                 
��� Jan KOTAS: Direktá� o lidové zbožnosti a liturgii: sm�rnice a zásady. Kostelní Vyd�í 2007, 111 
144 Ibidem 
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Ikonografický koncept nástropních maleb je siln� a d�sledn� promyšlen. V postranních 

konchách se objevují t�i výjevy z Bible, kde se zp�ítom�uje Nejsv�t�jší Trojice a 

v kupoli se pak odehrává její oslavení a uctívání. 

4.5.3 Um�lecká kvalita fresek 

Ur�it um�leckou kvalitu nástropních fresek v kapli Nejsv. Trojice je obtížné. Z�stává 

otázka, zda v dob� vzniku freska v�bec dosahovala n�jaké vyšší um�lecké úrovn� nebo 

zda je její nyn�jší nep�íliš vysoká um�lecká kvalita a stav zachování d�sledkem silného 

poškození �i nep�íliš odborn� provedeným restaurováním. Martin Mádl soudí, že 

„malby v Trhových Svinech nejsou um�lecky práv� výrazné“, a že by je šlo vysv�tlit 

jako adaptaci n�jakých významn�jších vzor�.145

Fresky byly restaurovány a p�emalovány; jako nejp�vodn�jší stav fresek a hlavn� jejich 

barev se jeví apoštolové v lucern�, kte�í mají oproti zbylým nám�t�m jasn�jší barvy a 

nezvýrazn�né kontury. 

Jako autor t�chto fresek je doložen Karel Bonannella, který m�l dílnu v nedalekých 

�eských Bud�jovicích.146 Jeho freska�ské dílo v kapli u Trhových Svin je datováno na 

základ� letopo�tu, který je sou�ástí freskové výzdoby a jenž udává rok 1709.147

4.5.4 Karel Bonanella 

Karel Bonanella nebo také Carlo Bonnanelli148se narodil kolem roku 1640 v Letovicích 

na Morav�.149 Byl synem Brigitty a Bernarda Bonanelly. Jak již napovídá jméno, jeho 

otec byl italského p�vodu.150 Na Moravu se dostal, když pracoval jako obchodník 

v císa�ských službách a jako poru�ík Wallischova pluku.151 Karel Bonanella však záhy 

osi�el a tak byl vychováván v rodin� hejtmana Eliáše Allischera, který spravoval panství 

Šebetov, spadající pod klášter Hradiš� u Olomouce.152 V Olomouci se nejspíše Carlo 

                                                 
145 Písemné sd�lení 
146 NA	KOVÁ 1969, 620 
147 Kotalík udává letopo�et 1710, údaj v Um�leckých památkách �ech – VL�EK 1982 se liší, udává 
letopo�et 1709. 
148 Objevují se r�zné varianty psaní um�lcova jména. Tento malí� se však ani pod jednou variantou 
neobjevuje v Dlabaczov� soupisu um�lc�. viz: DLABACZ Bohumír: Allgemeines historishes Künstler-
Lexikon für Böhmen und zum Teil auch für Mähren und Schlesien. Prag 1815 
149 Karel PLETZER: �eskobud�jovi�tí výtvarní um�lci v 17. a 18. století. In: Jiho�eský sborník historický 
1991-92. �eské Bud�jovice 1992. 23–33, 28 
150 A�koli pocházel z dnešní Itálie, hlásil se k n�meckému jazyku. Stejn� tak pak jeho syn Karel. in: 
Pletzer, 28 
151 PLETZER 1991, pozn. �. 82, zachovací listina z 8. zá�í 1662, OA �eské Bud�jovice, AM�B 
152 Idem 28 
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Bonanelli vyu�il malí�ství u neznámého mistra. Poté se usídlil v �eských Bud�jovicích, 

kde mu bylo 5. srpna 1662 ud�leno m�stské právo. Oženil se s Marií Salomenou a m�l 

s ní n�kolik d�tí, synové však p�íliš nezd�dili jeho um�lecké sklony.153

Roku 1687 navrhl v kresb� sochu Madony na pr��elí kostela sv. Mikuláše v �eských 

Bud�jovicích.154 O t�i roky pozd�ji pak p�ijal zakázku v kostele ve Zlaté Korun� jako 

pozlacova� a štafír oltá�� od Martina Lindemayera. Jeho další doložená práce je zlacení 

oltá�e ve špitálním kostele sv. Václava v �eských Bud�jovicích. 

Pletzer se domnívá, že „spíše �emeslné než um�lecké povahy byly nepochybn� i další 

zakázky, které získával.“ Jak je patrné z typu Bonanellových zakázek, nepožadovala se 

zde n�jaká vysoká um�lecká kvalita. Je proto s podivem, že tento um�lec získal 

pom�rn� prestižní objednávku freskové výzdoby kostela Nejsv. Trojice u Trhových 

Svin. V dochovaných ú�tech kostela z roku 1709 v kolonce Ausgaben/Výdaje se píše: 

„dem Carl Bonnanelly Malern in Budtweis, von Vermallung der volligen grossen Cupl 

und des ganzen Kuerchengewölbe 13fl., dan fur Farben undt andere Notwendigkheitten 

10 fl. in A. 23fl.“155

Karel Bonanella zem�el p�l roku po smrti své ženy, dne 15. kv�tna 1715 ve v�ku 77 let. 

Zanechal po sob� dva syny Václava a Jana, kte�í však nevynikali p�íliš um�leckým 

nadáním, byli však �leny cechu.156

4.6 Mobiliá�

V Kapli se nachází t�i oltá�e, hlavní je zasv�cen titulárnímu patronu chrámu- Nejsv. 

Trojici a další dva zasv�cené Pann� Marii Sn�žné a sv. Floriánu. Na svátky t�chto t�í 

zasv�cení byla konána procesí.157 Dále je sou�ástí barokního mobiliá�e kazatelna, 

umíst�ná na evangelijní stran� od oltá�e. 

V kostelních ú�tech z let 1735 je zmínka o výdajích na oltá�e sv. Leonharda a sv. Jana 

Nepomuckého.158 Lze tedy p�edpokládat, že existovaly ješt� p�edtím, než byly vzty�eny 

pozd�jší oltá�e Panny Marie Sn�žné a sv. Floriána, které je pravd�podobn� nahradily. 

                                                 
153 PLETZER 1991, 28 
154 Podle tohoto návrhu pak sochu vytesal neznámý socha� z Lince. In: PLETZER 28 
155 SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 3215, f. 82v  
156 PLETZER 1991, 28 
157 Viz kapitola o bratrstvu Nejsv. Trojice. 
158 SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 3215, f. 357v/r,  358v 
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V ú�tu z roku 1739 bylo zaplaceno neznámému socha�i za sochu sv. Jana 

Nepomuckého 9 zlatých a 30 krejcar�, m�žeme se proto domnívat, že socha byla ur�ena 

na svatojánský oltá�.159

4.6.1 Hlavní oltá� Nejsv�t�jší Trojice 

Oltá�em z dílny Mat�je Václava Jäckela se nejvíce zabýval Vladimír Denkstein ve své 

stati Jäckel�v oltá� v Nejsv. Trojici u Trhových Svin a vymezil svinenský oltá� do 

okruhu dílny tohoto socha�e.160 Old�ich Blaží�ek v knize Socha�ství baroku v �echách 

se o oltá�i zmi�uje jen letmo. 161

Dnešní podoba d�ev�ného polychromovaného oltá�e se od Denksteinova a Blaží�kova 

popisu zna�n� liší. Kostel v�etn� t�í oltá�� neunikl v devadesátých letech minulého 

století vln� krádeží.162 Zbylé sochy n�kolika and�l� a sv�tc� jsou dnes uloženy 

v depozitá�i bud�jovického biskupství. [41–42]

4.6.2 Výzdoba a ornamentika 

Jedná se o typ rámového oltá�e. P�vodn� bylo na oválném oltá�ním rámci umíst�no 

dev�t and�lských soch se symboly k�es�anských ctností a putti. [46]Oltá�ní rámec 

s bohatou ornamentikou korespondoval s oválným oltá�ním obrazem, kde je vyobrazena 

tr�nící Nejsv�t�jší Trojice. Ale jak se domnívá Denkstein, je souvislost mezi figurální 

výzdobou a oltá�ním obrazem spíše optická než d�jová. „St�edem ví�ícího zástupu 

and�l�, je sice zobrazená Trojice, ale pokud jsou v jednom p�ípad� ruce and�la 

vztaženy k adora�nímu posunku (…), kdežto osm ostatních and�l� nese, �i spíše s živým 

gestem ukazuje v��ícím symboly k�es�anských ctností.“163 [44]

P�vodn� tedy byli na oltá�i sochy and�l� nesoucích symboly k�es�anských ctností. 

Jeden z nich m�l v ruce ho�ící srdce – symbol lásky164, další and�l držel architektonický 

sloup – state�nost, síla165, and�l shlížející se v zrcadle odkazoval na moudrost,166 další 

                                                 
159 SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, Ro�ní ú�ty z kostela Nejsv. Trojice, 1739– 63, 
130, 4 
160 BLAŽÍ�EK Old�ich: Socha�ství baroku v �echách. Plastika 17. a 18. v�ku. Praha 1958, 102 
161 DENKSTEIN Vladimír: Jäckel�v oltá� v Nejsv. Trojici u Trhových Svin� in: Ro�enka kruhu pro 
p�stování d�jin um�ní za léta 1939- 1947, 13- 16 
162 Ji�í �ERNÝ: Poutní místa �eskobud�jovicka a Novohradska: �eskobud�jovicko, Hlubocko, Lišovsko, 
Novohradsko, Trhosvinensko, Vltavotýnsko. �eské Bud�jovice 2004, 156 
163 DENKSTEIN 1948, 13 
164 ROYT 2006, 60 
165 Ibidem, SACHS, 333 
166 ROYT 2006, 60. Zrcadlo je v této souvislosti užito proto, nebo� sloužilo jako nástroj sebepoznání. 



41 

and�l nesl váhy – znak spravedlnosti, další z nich roh hojnosti – symbol nad�je167 a 

poslední and�l s válcovou dózou krytou víkem – symbol umírn�nosti168 a nakonec 

and�lé jeden s žezlem a druhý nesoucí vlada�ské jablko – oba symboly nebeské vlády 

Nejsv. Trojice.169

And�lé byli vy�ezáni zkušeným um�lcem, mají idealizované obli�eje a jednotn� �ešený 

ú�es. Sochy jsou hladce modelovány a jejich t�la propor�n� odpovídají lidské anatomii. 

Roušky pokrývající jejich odhalená t�la se ornamentáln� lámou do „nadbyte�ných 

záhyb�, �asto tvrd� a ost�e �ezaných.“170  Sochy and�l� nesou patetický výraz a 

dramati�nost, kterou byl Jäckel ovlivn�n italskými vzory.171 [47]

Vnit�ní oválná �ást oltá�ního rámce je tvo�ena oblá�ky st�íbrné barvy, na nichž byly 

umíst�ny hlavi�ky putti, a z nichž vychází zlacené plastické paprsky. V druhém vn�jším 

oválu, tvo�ícím rámec oltá�e, se vyskytuje „složitá naturalistická dekorace z akant�, 

stolistých r�ží, slune�nic a révových list�, držena v ploše, ale hojn� již propletená 

smy�kami a zákruty �ernozlatého pásku.“172

Za prostor oltá�e vedou dv� ornamentáln� zdobené branky, na nichž stály sochy sv. 

Václava a pravd�podobn� sv. Vojt�cha. Oba sv�tci kle�í na oblaku a zbožn� a pokorn�

hledí k nebes�m. Svatý Václav na epištolní stran� si klade na srdce svou pravici, v levé 

ruce drží prapor. Na evangelijní stran� se nachází svatý biskup s mitrou s berlou, na n�jž 

ve zbožném gestu adorace ukazuje práv� onen and�l, který v ruce nedrží žádný symbol 

ctnosti. [48–49]

Denkstein objevil v buquoyském archivu ú�ty z roku 1718173, které dokládají autorství 

Mat�je Václava Jäckela na zakázce hlavního oltá�e, by� není z�ejmé, jak velkým 

podílem se na ní ú�astnil, nebo� podle Blaží�ka a Denksteina se jedná spíše o dílenskou 

tvorbu. To vyvozují badatelé na základ� analogií a komparací jeho jiných socha�ských 

prací.174 [43]

                                                 
167 ROYT 2006, 60 
168 Ibidem 
169 ROYT 2006, 60 
170 DENSKSTEIN 1948, 15 
171 Ibidem 
172 Idem, 13 
173 SOA T�ebo�, Historický archiv, inv. �. 3215, f. 124v „Herrn Jägkl Bilthauer im Praag, in den 
Capellen der aller heyl. Dreifaltigkeit ein new(es) grosses Altar gefertigt (…) gezahl word 36fl. 54 xr.“ 
174 DENSKSTEIN 1948, 14 
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Denkstein tak také usuzuje z užitých motiv� a z jejich formy; nebo� se zde objevují 

motivy, které byly u mistra užity již d�íve, ale ne již v takové lehkosti a p�esv�d�ivosti. 

Výraz tvá�e „je pon�kud tvrdý a gesta se opakují s jistou dávkou manýry a zb�žnosti.“175

Vysv�tluje tím také „opožd�nou formu oltá�ní architektury, (…), která je již v té dob�

prvkem zna�n� tradi�ním.“176

Old�ich Blaží�ek o Jäckelov� oltá�i soudí, že „už oltá� v poutním kostele N. Trojice u 

Trhových Svin, však sv�d�í, jak na konci t�icátých let hasne tv�r�í nap�tí v díln�

stárnoucího mistra a jak �ezbá�ská rutina nahrazuje stále více plastický zájem.“177

Nejblíže má svinenský svatotrojický oltá� k nástavci hlavního oltá�e v kostele sv. 

Františka Serafínského v Praze u k�ížovník�, kde se stejn� tak objevuje oslava 

Nejsv�t�jší Trojice a dále pak také k postranním k�ížovnickým oltá��m, kde vystupují 

podobn� �ešené sochy and�l� držící symboly Arma Christi.178

V dob� vzniku oltá�e p�sobil ve farnosti kaplan Ji�í Vav�inec Jäckel. Podle Denksteina 

by mohla hypoteticky existovat souvislost mezi tímto svinenským duchovním a 

pražským socha�em. Kaplan Jäckel je zmi�ován ve fará�ských tabelech z let 1713179 a je 

zapsán v matrikách zem�elých z m�síce zá�í roku 1722.180

4.6.3 Oltá�ní obraz Nejsv�t�jší Trojice 

D�ležité pro poutní místa bylo uctívání p�edm�t� nebo milostných a zázra�ných obraz�. 

U troji�ních poutí se vždy jedná o milostné obrazy, protože v p�ípad� Nejsv. Trojice 

nem�žeme uvažovat o relikviích, nebo o míst� uložení poz�statk�.181 (viz kapitola 

4.8.2) 

Milostné obrazy na poutních místech Nejsv. Trojice zobrazují nej�ast�ji tyto nám�ty: 

Korunování Panny Marie, Nejsv. Trojice typu Tr�n milosti neboli Gnadenstuhl, Nejsv. 

                                                 
175DENSKSTEIN 1948, 15 
176 Ibidem  
177 BLAŽÍ�EK 1958, 102 
178 DENKSTEIN 1948, 14 
179 NA Praha, APA  B 14/22, f. 21v 
180 SOA T�ebo�, Matrika farnosti Trhové Sviny 1689-1731, kniha 2, f. 736, „25. Pochovan gest dwogych 
hodny Pater Georgius Lau. Jäkhl Capel. zdegsy, ktery dne 25. dito skonal P: Pana Frantiska Plank 
Cano: Regul. z Borowan wsemi Swatostmi zaopatren, umrzel skrze Sauchotiny. Odpociwa w Chrame 
Panie farnim proti Welkemu Oltarzy na Prawí Stranie k sv. Pannie Barborze, wieku sweho miel okolo 
Leth 40.“    
181 HERRMANN 2010, 57 
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Trojice jako Pietas Domini, nebo obrazy Nejsv. Trojice Boha Otce, Syna Krista a 

Ducha svatého.182

V oválném poli na hlavním oltá�i je umíst�n obraz Nejsv�t�jší Trojice. Je sice p�vodní, 

byl však p�emalován, proto nelze ur�it jeho um�lecké kvality ani p�ípadného autora. 

M�žeme ale rozebrat ikonografii obrazu a um�lecké vzory. [67]

Na tomto obrazu se jedná o ikonografický typ zobrazení Nejsv�t�jší Trojice ve Sláv�, je 

to typ tzv. Žaltá�ové Trojice. B�h Otec po pravici, po levici B�h Syn a nad nimi se 

vznáší holubice Ducha Svatého. B�h Syn má na rukou a v boku ješt� viditelné rány 

z uk�ižování a má na sob� �ervené roucho, které mu zakrývá dolní trup a levou paži. To 

vše odkazuje na jeho utrpení na k�íži a na jeho poslání, které má jako Salvator a

Redemptor mundi. B�h Otec je od�n v nebesky modrém rouchu, p�es které má p�ehozen 

nar�žov�lý pláš�. Nejsv�t�jší Trojice je umíst�na v oblacích s putti nad p�ímo�skou 

krajinou s nízkým horizontem. Tato krajina by mohla být vodítkem k provenienci 

vzoru, bu
 k nizozemské, nebo k n�mecké oblasti.  

V grafických listech p�íbuzných nám�t�183 jsem nalezla podobný grafický list, 

s totožnou kompozicí, v�etn� umíst�ní andílk� v oblacích. Dokonce �asení rouch Boha 

Otce a Boha Syna je naprosto identické. Pouze výraz obli�eje obou postav je již 

stylizovaný malí�em svinenského obrazu, nebo je to až p�i�in�ním pozd�jší p�emalby. 

Krajina ve spodní �ásti obrazu není na grafické p�edloze tak propracovaná, na oltá�ním 

obraze je oproti tomu dopln�na o plachetnice a pob�ežní m�sto. [68]

Tato zmín�ná grafika byla zhotovena rytcem Conradem Hillebrandem n�kdy mezi lety 

1558 – 1608.184  Conrad Hillebrand pocházel z rytecké rodiny. 

Obraz Nejsv. Trojice m�l v 18. století r�zné osudy, byl z kaple po jejím uzav�ení 

p�enesen do farního kostela a následn� zase zp�t. (viz kapitola 4.8.2) 

4.6.4 Postranní oltá� Panny Marie Sn�žné 

Oltá� Panny Marie Sn�žné pochází z poloviny 18. století a je to tzv. typ edikulového 

oltá�e. Jeho ornamentální výzdoba již spadá do období rokoka, jak prozrazují rokajové 

                                                 
182 HERRMANN 2010, 57 
183 Hledala jsem v grafických listech s výjevy bu
 samostatn� vyobrazené Nejsv. Trojice, Korunování 
Panny Marie s Nejsv. Trojicí �i Sv�tci a Nejsv. Trojice etc. 
184 http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/index.php?selTab=3&currentWerk=20137&, vyhledáno 
6.4.2012 



44 

zdobné oltá�ní prvky. Jako prot�jšek k n�mu byl vzty�en oltá� sv. Floriána z téže doby.  

Na mariánském oltá�i se nacházely sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého 

Františka z Assissi. [50–53]

4.6.5 Postranní oltá� svatého Floriána 

Prot�jškový oltá� k mariánskému svatostánku je edikulový oltá� sv. Floriána. Na tomto 

oltá�i se nacházely sochy svatého Antonína Paduánského s Ježíškem a svaté Kláry 

s atributem monstrance. Oba františkánští sv�tci jsou patroni proti nemocem a svatá 

Klára speciáln� patronkou proti o�ním neduh�m. To m�lo z�ejm� souvislost se 

zázra�nou studánkou u tohoto poutního místa, která m�la práv� tyto choroby 

uzdravovat. (viz kapitola 4.7.2) Na vrcholu oltá�e byla umíst�na socha Kate�iny Sienské 

s knihou v ruce s nápisem Deus Meus Amor Meus. Tato dominikánská sv�tice a 

mysti�ka má na hlav� trnovou korunu, je krom� jiného také patronkou hasi��, proto 

byla sou�ástí oltá�e svatého Floriána. Tento patron proti požár�m byl na oltá�i 

vyobrazen na obraze uprost�ed, ten se však nedochoval. [54–56]

4.6.6 Kazatelna 

Na evangelijní stran� kostela je umíst�na d�ev�ná polychromovaná kazatelna. Jedná se 

o tradi�ní typ barokní kazatelny s �e�ništ�m a st�íškou, nad kterou je ješt� navazuje 

baldachýn. Architektonické �ešení kazatelny je dynamické, st�ídá se zde konkávní a 

konvexní linie �íms. Kazatelna byla velmi bohat� zdobená, její ikonografický program 

se vztahoval k oslav� Boha Otce, Ducha Svatého a Krista, dále zde byl zd�razn�n 

aspekt církve – objevují se zde symboly evangelist�, sochy církevních otc� a sv�tc�. 

[61–63]

�e�ništ� je válcové, ukon�ené zalamující se �ímsou. Jeho dolní �ást je polygonální a 

zužuje se sm�rem dol�, je pokryta reliéfními oblá�ky ve st�íbrné barv�. Plocha �e�ništ�

byla rozd�lena zdobnou páskou, m�ížkou a reliéfními kv�ty na t�i pole. Ta vypl�ovaly 

t�i akantové kartuše s reliéfy.185

Nám�ty na p�vodn� umíst�ných reliéfech se vztahují ke Kristu. Na jednom z reliéf� je 

vyobrazeno podobenství o Dobrém pastý�i [64], tento výjev je v baroku �asto 

znázor�ován na kazatelnách. V Dobrém pastý�i se totiž v jedno spojují motivy: ú�ad 

                                                 
185 Eviden�ní karta movité kulturní památky (kazatelny) z  NPÚ �eské Bud�jovice 
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pastý�e, ú�ad u�itele a kazatele. 186 V tomto výjevu Ježíš nese ztracenou ovci po vzoru 

antické tradice – na ramenou187 zpátky do ov�ince. Druhý výjev na reliéfu je Kristus na 

cest� do Emauz. [65] T�etí reliéf je další podobenství o Rozséva�i – Kristu. [66]

Na dolní �ímse �e�ništ� byly posazeny volné sochy �ty� západních církevních otc� – sv. 

Jeronýma, sv. �eho�e Velikého, sv. Ambrože a sv. Augustina. 

Po stranách kazatelny byly volné figury Jana K�titele a apoštola Pavla.(?)188 Nad 

�e�ništ�m je umíst�na st�íška, která je zdobena iluzivn� �ešenou drapérií a lemována 

�abrakou.189 St�íška byla zdobena figurami andílk� a symboly �ty� evangelist�. Nad 

st�íškou byla umíst�na socha�sky vyhotovená osoba Boha Otce s t�emi otev�enými 

knihami s biblickými citáty v latin�.190 Na ní navazuje baldachýn, na kterém se 

nacházela socha sv. Izidora, patrona sedlák�. 

Barokní kazatelna vznikla sou�asn� s hlavním oltá�em a pochází rovn�ž z Jäckelovy 

dílny.191 P�ístup na �e�ništ� je �ešen netradi�n�, nevede p�ímo z interiéru chrámu, ale 

kazatel byl nucen vyjít to�ité schodišt� v jedné z venkovních v�ži�ek, p�iléhajících ke 

kostelu. 

Celistvost p�vodn� bohat� zdobené kazatelny (podobn� jako u ostatního dobového 

mobiliá�e) je dnes nenávratn� pry�. Sošky, reliéfy a ornamentální výzdoba byla bu


odcizena, nebo se z d�vod� prevence p�ed krádežemi uchovává v depozitá�i. 

4.6.7 Malované poprsn� krucht 

Na d�ev�ných poprsních kruchty se nacházejí malované biblické výjevy. Jedná se vždy 

o t�i biblické scény zasazené do rozvilinového rámce, po stranách s dekorativními 

vázami s kv�tinami. Braniš tyto malby ozna�il jako „selské malování“ a srovnal jejich 

kvalitu s nást�nnými malbami Carla Bonanelly následovn�: „Bá� vyzdobena jest 

                                                 
186 SACHS/BADSTÜBNER/NEUMANN 1973, 156 
187 SACHS/BADSTÜBNER/NEUMANN 1973, 157 
188 Eviden�ní karta movité kulturní památky (kazatelny) z NPÚ �eské Bud�jovice uvádí atribuci sochy 
s otazníkem. Bohužel to není již možné dopátrat, nebo� sochy byly odcizeny, a dobové fotografie nejsou 
natolik detailní.  
�	

�Motiv �abraky se �asto využíval v �ezbá�ství práv� na zdobení obvodu st�íšky kazatelen. In: Jaroslav

HEROUT: Slabiká� návšt�vník� památek. Praha 1980, 121
190 Dnes z t�chto t�í knih z�staly na kazateln� pouze dv�. 
191 VL�EK 1982, 78 
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chatrnými freskami bez um�lecké ceny, zajímav�jší jest selské malování na poprsních 

kruchti�ek.“192

Kruchta, kde jsou umíst�ny varhany, má na poprsni výjevy: Samson nesoucí dve�e do 

Gazy, Noli me tangere, Jonáš a velryba. [58] Oba starozákonní výjevy odkazují na 

Kristovo Zmrtvýchvstání. Na druhé krucht� jsou motivy: starozákonní ob��, Seslání 

Ducha Svatého, Archa úmluvy? [59] Starozákonní výjevy na této krucht� rovn�ž 

ukazují na Duch svatého. Poslední kruchta vyobrazuje Immaculatu, Klan�ní pastý�� a 

Jana K�titele. [60]

4.7 Okolí poutního místa  

Poutní místo a jeho rámec 

Na �eském území se vyskytuje n�kolik poutních míst zasv�cených Nejsv�t�jší Trojici - 

And�lská hora, Lná�e, Klášter u Jind�ichova Hradce, kaple Nejsv. Trojice nad Švarcem, 

na Chloumku u M�lníka, Klášterec nad Orlicí, na Morav� pak Rosice a Fulnek.193 Mezi 

nejproslulejší však pat�í K�emešník na Pelh�imovsku, jehož vznik spadá do roku 

1555.194  Všechna tato troji�ní poutní místa jsou na vyvýšeném míst�, žádné z nich však 

nemá pr�chozí ambity centrálního tvaru jako poutní místo u Trhových Svin.195

Uctívání a návšt�va poutních míst neznala v dobách st�edov�ku a novov�ku hranic. A 

protože se k�es�anská církev prohlašovala za univerzální, byli poutníci povzbuzováni 

k putování za poutními místy i do jiných k�es�anských zemí. V té dob� se tato 

mezinárodní putování stávala organizovanými.196

Poutníci z dnešního Rakouska a Bavorska navšt�vovali poutní místa na území �ech a 

naopak. �eští poutníci putovali k míst�m jako Mariazell, Pasov, Altöting nebo 

Neukirchen beim Heiligen Blut a bavorští a rakouští poutníci zase k poutním míst�m 

v pohrani�í,197 které bylo poutními místy bohat� protkáno. Nap�íklad poutní místa Svatý 

Kámen u �eského Krumlova, Svatá Anny na Tannberku, Hojná Voda, Svatá Trojice u 

                                                 
192 BRANIŠ 1900, 130 
193 Vít�zslav ŠTAJNOCHR: Svatá Trojice: u�ení o Bohu v Trojici a vývoj zobrazení: úcta k Nejsv�t�jší 
Trojici a poutní místa. Uherské Hradišt� 2005, 46n  
194 Zden�k BOHÁ�: Poutní místa v �echách, 1995, 165 
195 Poutní místo And�lská Hora má pouze obvodové zdi ve tvaru trojúhelníku. 
�
�
�TURNER Victor/ Edith TURNER: Image and pilgrimage in Christian culture. Antropological 

Perspectives. New York 1978, 6  
197 Ji�í KUPKA: Barokní poutní krajina in: Zahrada-park-krajina: odborný �asopis oboru sadovnictví a 
krajiná�ství, ro�ník 17, �. 4 (2007), s. 33-36, 35 
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Trhových Svin198, dále Dobrá Voda u Hartmanic (kde byl uctíván sv. Vintí�), ale 

putovali také k významným poutním míst�m blízko Prahy – znali Svatou Horu u 

P�íbrami a Bílou Horu.199

V kostelním ú�tu z roku 1750 je zápis, že farníci z Trhových Svin a ostatní putující do 

Mariazell v�novali poutnímu místu Nejsv�t�jší Trojice u Trhových Svin nemalý 

finan�ní obnos. 200Jak ukazují zápisy i z jiných let, bývalo to pravidelným zvykem.201

Z hlediska kulturní krajiny si byly tyto zem� velmi blízké. Jak píše Claus Grimm a Peter 

Wolff: „ tém�� nerozlišitelná byla pro sou�asníky bavorská a �eská sakrální krajina, 

utvá�ená od 17. století: poutní kostely, „hory Kalvárie“, kapli�ky a k�ížové cesty. 

Poutníci p�ekra�ovali hranice ob�ma sm�ry“.202

Krajina kolem poutního kostela 

Jak p�ipomíná Ji�í Kupka náboženské pout� a poutnictví je fenomén, který se 

nesmazateln� zapsal do obrazu �eské barokní krajiny.203 Mojmír Horyna vyslovuje 

zajímavou myšlenku, že:

„ve volné krajin� se rané baroko prosazuje rovn�ž velkými, okolí ovládajícími 

architektonickými solitéry. Nej�ast�ji jsou to poutní místa (…). Jejich budováním za�íná 

století „vyzdvihování“ �eské krajiny k nebi, ve kterém akcentovaná a kompozi�n�

stup�ovaná vertikalita hraje op�t tak významnou roli, jako p�i budování chrám�

gotických.“ 204

V barokní krajin� se setkáváme s poutními kostely a kaplemi postavenými na kopcích 

za ú�elem dobré z�etelnosti v krajin�, s kamennými cestami vedoucími k poutnímu cíli, 

                                                 
198 Jan ROYT: Lidová zbožnost v 17. a 18. století a její obraz ve výtvarném um�ní. In: Sborník Pražské 
arcibiskupství 1344-1994. Praha 1994, 189-194 192 
199 GRIMM/WOLF 2007, 201 
200 SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, 130, 4, B 2150, „den 20 May 1750 von denen 
nach Maria Zell Wahlfahrtenden geistige Pfarrkindern und auch frembden an Opfer dies Jahr zu (?) 
Empfang 4fl 15x.“  
201 Poutníci putovali v m�síci kv�tnu, který je zasv�cen práv� Pann� Marii. Tato dv� poutní místa jsou od 
sebe vzdálena p�ibližn� 180km. 
202 Claus GRIMM/Peter WOLF: Spole�ní sv�tci–spole�né pout�. In: Bayern-Böhmen, 1500 Jahre 
Nachbarschaft. Stuttgart 2007, 201  
203 KUPKA 2007, 33 
204 Mojmír HORYNA: Baroko v �eské krajin� a historické pam�ti. In: VLNAS 2010, 251  
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jež jsou lemovány božími mukami.205 V okolí poutních míst bývaly také �asto lé�ivé 

studánky. [80]

Katharina Herrmann vysv�tluje, že ne náhodou byla poutní místa stav�na na kopcích. 

Nejde zde jen o dobrou viditelnost, ale samotné kopce se nabízejí jako místa kultického 

uctívání již od nepam�ti. Ale p�edevším baroko dalo uctíváním na kopcích nový 

význam, když na n� nachází r�zné aluze a paralely k bibli.206 Nejlépe je vystihují slova 

kázání kn�ze Dietera z roku 1705 na poutním míst� Nejsv. Trojice na Sonntagbergu. 

Ten hledá r�zná p�irovnání v bibli, v žalmech207 a p�irovnává kopec jako místo milostí – 

odkazuje na t�i biblické kopce – horu Tábor, Olivovou horu a Golgotu.208

Podle Horyny se barokní krajina díky své kompozici (propojováním míst pohledovými 

vazbami a cestami) stává „d�jícím dramatem.“ A krajinná dynamika je pak „zjevována 

architektonickými a um�leckými díly.“209

Poutní místo Nejsv�t�jší Trojice u Trhových Svin, malebn� zasazené do okolní krajiny 

Slepi�ích hor, je z m�sta Trhové Sviny vzdáleno p�l hodiny ch�ze polní cestou, jak 

uvádí stará topografická lexika.210

4.7.1 Ambity kolem poutního kostela a jejich funkce

Charakteristickým motivem poutních míst v �echách jsou ambity.211 Mnoho barokních 

poutních kostel� v �echách je jimi obehnáno, �adí se k nim také kostel Nejsv�t�jší 

Trojice u Trhových Svin. Tyto ambity plnily více funkcí, m�ly chránit poutní místo a 

milostný obraz212, reprezentovat církev a její moc a také m�ly sloužit novým 

liturgickým požadavk�m.213 Jak se domnívá Jana Otmarová poutní komplexy s ambity 

se vyvinuly z pot�eby spole�ného místa pro setkávání v��ících. Bylo to v dob�

                                                 
205 Luboš KAFKA: Dárek z pouti: poutní a pou�ové um�ní. Praha 2009, 9 
206 HERRMANN 2010, 56n 
207 HERRMANN 2010, 56n. Žalm 67, verš 17: „Na horu na níž se usadit zatoužil B�h? Tam bude Hospodin 
p�ebývat natrvalo.“ 
208 HERRMANN 2010, 57 
209 HORYNA 2001, 252 
210 SCHALLER, SOMMER, TRAJER
211 Franz MATSCHE: Wallfahrsarchitektur–die Ambitenanlagen böhmishcer Wallfahrsstätten im Barock. 
In: Wallfahrt kennt keine Grenzen. München 1984, 352–367 
212 Idem, 352 
213 OTMAROVÁ 2004, 597 
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rekatolizace, kdy se uplat�ovala misie mezi obyvatelstvem �eského království 

v pob�lohorské dob�, a kdy se ší�il mariánský kult.214

Nejv�tší rozmach a rozší�ení ambit� nastalo po konci t�icetileté války. Mezi první 

takovýto poutní komplex s ambity u nás je �azena loreta v Mikulov�. Architektonický 

typ poutního kostela s ambity se v �echách a na Morav� natolik rozší�il a splynul s naší 

poutní tradicí, že se stal pro pout� a devoce nepostradatelným. 215 Ambity neboli ochozy 

se staly „nedílnou sou�ástí komponentu lidového poutního ruchu �eského baroku.“216

Také v sousedních zemích byl tento typ architektury poutních míst na základ�

podobných politicko-náboženských podmínek a situací p�ejat. 217

Podle Ericha Bachmanna nejsou však poutní místa s ambity žádným �eským 

vynálezem, ale vychází z italské architektury 17. století, kde mají ambity delší tradici, 

která sahá až do Antiky. V �echách a na Morav� ovšem tento architektonický typ našel 

bohatší rozvoj, než jinde ve st�ední Evrop�. 218

Ambity odd�lovaly sakrální prostor od profánního sv�ta a svými vysokými zdmi 

chránily toto posvátné místo. Už z dálky byly dob�e vid�t a tak sloužily jako impozantní 

kulisy pro p�icházející procesí poutník�. Ambity sloužily také liturgickým ú�el�m-

v ambitech byly �asto kaple s oltá�i, kde se mohlo konat více mší na jednou, byly zde 

také zpov�dnice pro pot�eby poutník�219 a v n�kterých p�ípadech zde i poutníci 

p�espávaly.220

V ambitech poutního místa v Trhových Svinech jsou nejen dochované (místy zchátralé) 

zpov�dnice a klekátka, ale v obvodu ambit� jsou osazeny zastavení s t�emi sériemi 

r�žencových tajemství, na t�chto obrazech se podílelo mnoho místních um�lc�. Dílo se 

datuje kolem roku 1855. [72–73]

Podle Jana Royta jsou poutní místa s ambity jakýsi ikonografický typ hortus conclusus 

�i paradisus claustralis.221

                                                 
214 OTMAROVÁ  2004, 597 
215 Ibidem 
216 Viktor KOTRBA: �eská barokní gotika. Dílo Jana Santiniho Aichla. Praha 1976, 115, pozn. 166 
217 OTMAROVÁ 2004, 610 
218 Erich BACHMANN: Architektur. In: Karl Maria SWOBODA: Barock in Böhmen. München 1964, 443 
219Jana OTMAROVÁ: Barocke Ambitus in Böhmen und Mähren. In DOLEŽAL 2004, 595–612 , 609 
220 P�espávání v ambitech �i v interiérech poutních kostel� má již st�edov�kou tradici. Viz KAFKA 2009
pozn. 134, 73 
221 Jan ROYT: Zum Charakter der Wallfahrtskirchen in Böhmen. In: DOLEŽAL 2004, 623–633, 630 
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Barokní stavby v �echách a na Morav�, stejn� tak jako n�které ambity, byly �asto 

stav�ny a �len�ny tak, aby zobrazovaly vnit�ní významy.222 Nejvhodn�jším p�íkladem je 

kaple sv. Jana Nepomuka na Zelené Ho�e u Ž
áru nad Sázavou od Santini – Aichla, 

kde se rozehrává složitý ikonografický koncept.223  �íselná symbolika se také objevuje 

u And�lské hory, v kapli Nejsv�t�jší Trojice, kde je jak kaple, tak ambit trojúhelný.224

V p�ípad� kostela Nejsv�t�jší Trojice u Trhových Svin, je zde symbolika �ísla t�i 

zdvojená, ambit je v tomto p�ípad� šestiboký s t�emi v�žemi.225 [4–5]

V dob� rekatolizace se hojn� stav�ly ambity, hory Kalvárie a barokní zastavení- 

kapli�ky podle biblického Jeruzaléma. To m�lo biblicky sakralizovat �echy. A tak se 

lesnatá a hornatá krajina s kapli�kami a kostely se svými svatými a biblickými aluzemi 

stávala sama biblickou krajinou.226

Poutní místo, opevn�né ambity, okazovalo na biblický Jeruzalém. Toto opevn�ní se dá 

v �echách vykládat také jako znak „ecclesia militans“, církve bojující. 

4.7.2 Zázra�ná studánka a lázn�

Cílem poutníku nebyl však jen kostel Nejsv�t�jší Trojice s milostným svatotroji�ním 

obrazem. Nedílnou sou�ástí poutních míst bývaly lé�ivé a zázra�né prameny, které 

sloužily poutník�m „vedle rituální funkce také k prostému ob�erstvení poutník�

v žhavých letních dnech“.227

Také p�i kostele Nejsv�t�jší Trojice se nachází kapli�ka se zázra�nou studánkou. 

Kapli�ka pocházející z po�átku 19. století 228 koresponduje s troji�ní ikonografií svou 

trojbokou dispozicí a trojúhelnými okny. Voda ze studánky údajn� lé�ila o�ní neduhy, 

dnes je dokázáno, že pramen vykazuje mírnou radioaktivitu.229 [77–78]

                                                 
222 NIEDERMAIER 2009, 130 
223 Je zde zd�razn�na symbolika �ísla p�t, tolik má sv. Jan Nepomucký podle tradice kolem hlavy hv�zd. 
Na tomto konceptu se podílel spolu a architektem také stavebník kaple – místní opat cisterciáckého 
kláštera ve Ž
áru, Václav Vejmluva.  In: NIEDERMAIR, 130. Jak píše Viktor Kotrba, Santini navrhoval 
tuto stavbu s ambity a „zabýval se touto tematikou, která zam�stnávala všechny jeho sou�asníky – 
architekty“. In: KOTRBA 1976, 115, pozn. 166 
224 NIEDERMAIER 2009, 130 
225 MATSCHE 1984, 362 
226 MATSCHE 1984, 356 
227 ROYT 2011, 114 
228 VL�EK 1982, 78 
229 Daniel KOVÁ�: Láze�ství na �eskobud�jovicku. �eské Bud�jovice1996, 93 
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Již v polovin� 17. století stály p�i poutním míst� lázn�.230 V roce 1672 byly d�ev�né 

budovy p�estav�ny na kamenné.231 Lázn� pat�ily m�stu Trhové Sviny a navšt�vovali je 

zámožn�jší poutníci.232 Po�átkem roku 1847 získalo m�sto od kostela Nejsv. Trojice 

180 sáh� luk za cenu 40 zlatých a na tomto pozemku rozší�ila láze�ský d�m a 

hospodá�ství.233 P�ed koncem 19. století však tyto malé lázn� nenávratn� zanikají.234

[79]

4.7.3 Poustevna u poutního místa 

U poutních míst bývaly �asto i poustevny, kde sídlil poustevník, jež m�l za úkol starat 

se a chránit poutní místo.235

P�i kostele Nejsv�t�jší Trojice pobýval rovn�ž až do josefínských dob poustevník a 

kostelník, který se o místo staral.236, 237 Poustevník je p�i tomto poutním míst�

p�ipomínán již roku 1599 v rožmberském urbá�i.238

Dále je o n�m zmínka ve fará�ských relacích z roku 1700, v odpov�di na otázku, zda má 

kostel Nejsv. Trojice n�jaké polnosti. „Sacellum Sanctissima Trinitatis habet unum 

agrum Sub i (primo) modi quo utitque eremita in loco existens sub censu (?)“. 

4.8 Tradice poutí do kostela Nejsv�t�jší Trojice v Trhových Svinech  

Tradice poutí k Nejsv. Trojicí byla spjata s bratrstvem Nejsv. Trojice, to velkou m�rou 
pe�ovalo o tento poutní kostel, hlavn� také finan�n�, což dokládají kostelní ú�ty té 
doby.  

4.8.1 Barokní bratrstvo p�i kostele Nejsv�t�jší Trojice 

P�i kostele Nejsv�t�jší Trojice p�sobilo od roku 1707239 stejnojmenné barokní bratrstvo, 

které se staralo o chod poutního místa. Toto bratrstvo založil pravd�podobn� v roce 

                                                 
230
�ERNÝ 2006, Poutní místa Jižních �ech, 222 

231 K�RKA 1936, 34 
232 KOVÁ� 1996, 91 
233 Listina ze 4. b�ezna roku 1847 zachována v archivu v �eských Bud�jovicích, SOA �eské Bud�jovice, 
D�kanský ú�ad Trhové Sviny, inv. �. 108, karton 2  
234 KOVÁ� 1996, 92 
235 KUPKA 2007, 35  
236 TEICHL 1899, 356: „ Hinter dem Markte ist ein Kirchlein der hl. Dreifaltigkeit. Bei diesem ist ein 
Einsiedler und ein Kirchendiener.“ 
237 K�RKA 1936, 34 
238
�ERNÝ, 222 

239 KOTALÍK 1975, 110, TEICHL 1899, 96, Eduard ŠITTLER: O Kašparu Josefu Marunovi. In: Památky 
archeologické. XX. Praha 1908, 300–301 , 301 
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1707240 d�kan z Trhových Svin Kašpar Josef Maruna. Jak dokládá zápis z farní 

pam�tnice z roku 1757: 

„Sta�i� o�itá sv�dectví, kteráž dodnes zv�stují slávu jeho (Kašpara Josefa Maruny). 

P�edn� o ní vypráví kaple ke cti nejsv�t�jší a nerozdílné Trojice r. 1704 nedaleko m�sta 

Trhových Svin� jeho prací p�eslavn� zbudována. […] Po páté, sláva a �est se d�je 

Nejsv. Trojici, k jejíž cti a v�tší chvále bratrstvo, jakož i mocné patronky umírajících sv. 

Barbory téhož roku 1707 v kostele farním založil.“241

Autor zápisu se však zmýlil ve zmínce o bratrstvu sv. Barbory. Bratrstvo bylo totiž 

založeno již dlouho p�edtím.242

Bratrstvo Nejsv. Trojice ro�n� po�ádalo n�kolik slavnostních mší a poutí, jak dokazují 

instrukce pro kantora a varhaníka z roku 1708.243 Zde si varhaník ú�tuje sumu 2 zlatých 

a 30 krejcar� rýnských od Bratrstva Nejsv�t�jší Trojice za úkony: „P�i slavnostech 

nejsv. Trojice, když se s processím tam jde a dev�t mší zpívaných, jakož i od devíti 

requiem za v Pánu zesnulé brat�í a sestry téhož veleslavného bratrstva […].244

Ješt� p�ed vznikem bratrstva se konala procesí z farního kostela do p�vodní kamenné 

kaple Nejsv. Trojice na druhou ned�li velikono�ní, na svátek Panny Marie245, na svátek 

sv. Floriána,246 na slavnost Nejsv. Trojice a dále na svátek sv. Jiljí (pokud tomu 

nezabrání dešt�).247

                                                 
240 Dne 20. listopadu 1706 dostalo bratrstvo potvrzovací listinu Cum Sicut accepimus spolu s oltá�ními 
odpustkovými privilegii. Tato privilegia jsou doložena i z let 1720 a 1733. NA APA B 16/6 – Oltá�ní 
odpustková privilegia a Cum Sicut – 1706/ NA APA B 16/8 – Oltá�ní odpustková privilegia – 1720/ NA 
APA, B 16/11 – Oltá�ní odpustková privilegia –1733  
241 V originále latinsky- farní pam�tnice 4f, p�eložil a zpracoval E. Šittler v památkách archeologických.  
242

Ve farních relacích z let 1700 (podepsané d�kanem Marunou) je zapsáno jako fungující bratrstvo, 

které podle staré �lenské knihy z roku 1594 �ítalo až n�kolik stovek �len�. Další zmínka o bratrstvu sv. 
Barbory je z let 1650, kdy získalo od papeže Innocence X. privilegium s plnomocnými odpustky platné 
na sedm let. (NA, APA, B 13/9, f. 53r). „ In ipsa sacello notata Confraternitas Sancta Barbarae, in qua 
multi centeni Confratres, Sororesque ex uno antiquo libro Confraternitatis huius in Scripti ab Anno 1594 
numeranta cuius authoritate erecta nomen non invenio, non dubito, quin in illo tempore authoritate 
ordinarii loci cum pro Anno 1650 ab Innocentio X. Pontifice Maximo 27 Juli plenarias Indulgentias ad 7 
annos prases eius obtinuerit.“ 
243 K�RKA 1936, 41 
244 Idem, 44 
245 V kostele Nejsv. Trojice se nachází oltá� Panny Marie Sn�žné, který je však z pozd�jší doby, až 
z poloviny 18. století.  
246 V kostele Nejsv. Trojice se nachází oltá� sv. Floriána, který pochází až z poloviny 18. století. 
247 NA, APA, B 13/9, fará�ské relace z roku 1700 „Ab Sacellum Sanctiss(ima)a Trinitatis fiunt 
Processiones ex Parrochiali Ecclesia prima feria 2. Paschalis. In festo Sancti Marii, Sancti Floriani, In 
festo Sanctiss(im)a Trinitatis“ veniunt vicini D(omi)ni Parochi Zumbergensis, Daudlebeiensis, 
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V papežské bule Cum sicut accepimus248 potvrzující bratrstvo Nejsv�t�jší Trojice 

z listopadu roku 1706 je pro bratrstvo ustanoveno následujících 5 svátk�: Jeden svátek 

titulární- v tomto p�ípad� k Nejsv. Trojici, další �ty�i: „Dominica post Pascha, 

Dominica tertia post Sanct. Trinitatem, Dominica sexta post Sanct. Trinitatem, 

Dominica ante festem S. Galli“.249

V písemnosti z 26. zá�í 1783 jsou vypsány slavnostní mše sloužené v kostele 

Nejsv�t�jší Trojice, liší se však zásadn� od svátk� ur�ených bulou Cum sicut 

accepimus. „ In hac capella ab immemorabilis tempore Divina habentur. 1mus (divinus)  

secunda feria paschalis, 2do domenica 2. post Pascha, 3io Festo SSma Trinitatis, 

4todominicis quarta, 5toseptima, 6todecima post Pentacostem, 7mo – Dominica 

praecedente Festum S. Galli, 8to et si festum S. Florian in dum dominicum inciderit.“250

Poslání bratrstev 

Bratrstvo m�lo více funkcí, d�ležitý byl kult, náboženský život, spole�enství a také se 
staralo o „poslední v�ci �lov�ka“.251  Svým zesnulým �len�m nechávali vypravit 
d�stojný poh�eb a sloužit za své zem�elé spolubratry a spolusestry zádušní mše a 
formovali své �leny tak, aby se zbožn� p�ipravovali na svou smrt.252  V papežských 
konfirmacích Cum sicut accepimus pro po�apelské poh�ební bratrstvo se doslova píše: 
„jedno a pobožné a chvalitebné bratrstvo aneb Congregacy obogyho pohlawi W��ících 
Krystowých pod Wzýváním Swatýho Otce Benedykta pro Obdržení sstiastné Smrti (ne 
vssak pro Lidi gednoho obzwzlasstniho Rzemesla)[…].253,254 

Papežská kancelá� také vydávala n�kterým bratrstv�m každých sedm let oltá�ní 
odpustková privilegia, která zaru�ovala odpustky �len�m bratrstva, kte�í u oltá�e konali 
pobožnosti, nebo rovn�ž vysvobozovala duše z o�istce.255 Privilegium pro bratrstvo 
Nejsv. Trojice z roku 1720 ve zkrácené verzi v Bullariu zn�lo následovn�: „Concessit 

                                                                                                                                               
Krzizowiensis, Borowanensis cum obligatione reciproca. Et post festum Sanctissima Trinitatus usque ad 
festum S(anc)ti Galli, si non impedit pluvia, semper 4. Dominica mensis ? ex Parochiali Ecclesia 
processio et post peracta ibidem divina semper reducitus in ordine.
248 Cum sicut accepimus je papežské odpustkové privilegium, které zajiš�ovalo �len�m odpustky za 
vykonané náboženské úkony  jako byly nap�íklad modlitby, spole�né pobožnosti, poh�by a procesí. In: 
Mikulec: Náboženská bratrstva–institucionalizovaná zbožnost i smrt, Praha 2007 
249 NA, APA, B 16/6 - OOP a CS - 1706 
250 Consignatio, SOA �B, Trhové Sviny, Fará�ské tabely 1783–86,  
251 Viz Ji�í MIKULEC: Náboženská bratrstva – institucionalizovaná zbožnost i smrt. In: Církev a smrt. 
Praha 2007 
252 MIKULEC 2003, 35 
253 Nepomuk PFEIFFER: Hv�zda milosti,. 1748, p�eklad Cum sicut accepimus pro bratrstvo sv. Benedikta 
v Po�aplech. 
254 Ve zn�ní Cum sicut accepimus, není b�žn� zmínka o š�astné smrti, to se vyskytuje pouze u poh�ebních 
bratrstev. Bratrstva totiž nem�la pouze mortuální rozm�r.  
255 K bratrstvu Nejsv. Trojice jsou známy oltá�ní odpustková privilegia z let 1706, 1720 a 1733. Viz 
poznámka 177. 
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plenarias Indulgentias ad septenniu valituras pro Ecclesia filiali parochia Swinensis, et 
in es sito altari Confraternitas SS. Trinitatis (…).“256

Patrocinia bratrstev ur�oval p�edevším jejich zakladatel, v�tšinou to býval správce fary, 
místní vrchnost, kláštery, ale i m�sta. V p�ípad� bratrstva Nejsv�t�jší Trojice spadá 
zasv�cení do kategorie zasv�cení podle titulního patrona chrámu. To se vyskytovalo 
zejména u kostel� a kaplí s poutní tradicí.257

Poslední dochovaná zmínka o bratrstvu je kostelní ú�et z roku 1774, kde je ješt�
bratrstvo p�ipomínáno.258

Ú�ty kostela a bratrstva Nejsv�t�jší Trojice 

V SOA T�eboni se nalézají ú�ty kostela Nejsv�t�jší Trojice od jeho vzniku v roce 1655 

až do 20. století s výjimkou n�kolika chyb�jících ú�t�.259

Dochované ú�ty ze SOA �eské Bud�jovice popisují nezbytné výdaje kostela 

Nejsv�t�jší Trojice a stejnojmenného bratrstva, získaný p�íjem (nap�íklad z procesí a 

z místních lázní) a kone�nou získanou sumu.260 Jsou vedeny od roku 1722 a poslední 

záznam je datován rokem 1763. Jedná se ve v�tšin� p�ípad� o originály, na n�kterých 

ú�tech je na prvním foliu uvedena poznámka Makullar.261 Ú�ty bratrstva jsou vedeny 

n�mecky, až na dv� výjimky, kdy jsou ú�ty psány v �eštin�.262 Ro�ní ú�ty nejsou rovn�ž 

úplné. Proto jsem po zkoumání obou fond� došla k záv�ru, že ú�ty z archivu v T�eboni 

a �eských Bud�jovic se dopl�ují, a že se jedná o stejný typ dokumentu. 

Bratrstva své p�íjmy (úroky z majetku, dary, �lenské dary) využívala k hrazení svých 

každoro�ních výdaj�. Nejv�tší výdaje byly za sloužené mše, kterých bylo až 12 až 24 

do roka, po�ítaje také zádušní mše a poh�by �len� bratrstva. Další položkou byly také 

nákupy svící, náklady na od�vy ministrant�, plat pro duchovního správce.263

                                                 
256

NA, APA, B 16/8, f. 83v. „Concessit plenarias Indulgentias ad septenniu valituras pro Ecclesia 

filiali parochia Swinensis, et in es sito altari Confraternitas SS. Trinitatis, ut quando curiis Sacerdo 
aliquia Saecularis, vel regularis Nissam Defunctos in die commemorationis defunctos pro anima dicta 
confraternitas as preadictum altare celebrarit, anima ipsa de thesauro Ecclesia per modii Suffragiis 
indulgentiam consequatur Roma S. die 14. octob. 1720. F. Cardinalis Oliverii.“ 
257 MIKULEC 2003, 37 
258 SOA T�ebo�, 3215, 641, rok 1774 
259 SOA T�ebo�, 3215 
260 SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, Ro�ní ú�ty z kostela Nejsv. Trojice, 1722–35, 
129, 4/ rok 1739– 63, 130, 4 
261 Makullar–makulá�, v tomto p�ípad� se jedná o ú�et na ne�isto. 
262 Jsou to ú�ty z let 1761 a 1763, jedná se však o koncepty kone�ného ú�tu.  
263 Ji�í MIKULEC: Zbožná bratrstva p�i farnostech pražské arcidiecéze a jejich majetkové zázemí p�ed 
josefínskými reformami.In: Folia historica Bohemica 16. Praha 1993, 171–219 , 193 
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Ú�et z roku 1750264

P�íjmy 

Položka p�íjm� je rozd�lena do n�kolika kategorií. Tyto kategorie se ve 

v�tšin� celoro�ních ú�t� opakují. První je p�íjem z ob�tí, zde se objevuje p�íjem 

z vybraných pen�z b�hem velkých svátk�, b�hem mší a procesí a dále peníze z kostelní 

kasi�ky tzv. Opferstock. Dalším p�íjem je z prodeje 4 a ¾ libry ov�í vlny. Dále je zde 

kategorie p�íjem od lázní (lázn� platily každoro�n� v sobotu p�ed slavností Nejsv. 

Trojice a na tuto slavnost ur�itý obnos pen�z), p�íjem z úrok�, p�íjem z úrok� tzv.

železných krav265, p�íjem z m�ny, p�íjem odkázaných pen�z, p�íjem z prodaných 

voskových svící, p�íjem k místnímu bratrstvu (noví �leni platili p�i vstupu do bratrstva), 

spole�ný p�íjem (peníze od poutník� putujících do Mariazell).

Výdaje 

Výdaje jsou rovn�ž �len�ny do n�kolika skupin. Výdaje za zakoupené voskové svíce, 

výdaje za mši svatou a mešní víno, výdaje na budovu kostela (na r�zné opravy, nové 

za�ízení), výdaje ordinaria (peníze pro kn�ze, ministranty, kantora) a rozdílné výdaje. 

Ú�et z roku 1761266

P�íjmy 

Za rok 1761 jsou zaznamenané následující p�íjmy: p�íjem pen�z na den svaté Trojice, 

p�íjem lnu a vlny, p�íjem pro procesí skrze celý rok, p�íjem od lázní, p�íjem úrok�, 

p�íjem od poustevníka, p�íjem odkazu, rozdílný p�íjem.

Výdaje 

Výdaje za stav�ní, výdaje za víno, výdaje ordinaria, rozdílné výdaje. 

Velké výdaje bratrstva  

V ú�tech kostela jsou n�kdy až p�ekvapiv� velké výdaje za provedené úkony. Nap�íklad 

v roce 1751 je zapsán ú�et 210 zlatých za pozlacení a štafírování hlavního oltá�e a 

                                                 
264 SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, Ro�ní ú�ty z kostela Nejsv. Trojice, 1739– 63, 
130, karton 4 
265 Tento pojem pochází ze st�edov�ku, jsou to krávy, které jsou právn� vázány k pozemku, i po jeho 
postoupení nebo ukon�ení pachtovní smlouvy.  
266 SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, Ro�ní ú�ty z kostela Nejsv. Trojice, 1739– 63, 
130, 4 
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kazatelny nejmenovanému zlatníkovi. Za stejnou práci- zlacení a štafírování oltá�e je 

v roce 1729 zaplaceno Mathiasi Widtmannovi malí�i z Markt Rosenthalu (Rožmitálu) 

35 zlatých. Za 8 zlatých je v roce 1728 zakoupen nový misál. A v roce 1739 je 

neznámému socha�i zaplaceno za sochu sv. Jana Nepomuckého 9 zlatých a 30 krejcar�. 

Fará�ské relace a jejich význam 

Fará�ské relace obsahovaly 42 otázek konzisto�e, na které fará�i pražské arcidiecéze 

odpovídali. Relace zahrnovaly nejr�zn�jší otázky od otázky položení kostela, 

církevního patrona, patrona chrámu, kolik �ítala farnost filiálních kostel�, kaplí, kdy se 

konala procesí etc. Pro historiky a kunsthistoriky jsou zajímavé ty otázky, týkající se 

bratrstev a milostných obraz�.267  

První, kdo na význam fará�ských relací upozornil, byl Antonín Podlaha ve svém díle 

Posvátná místa království �eského. 268 Fará�ské relace probíhaly ve dvou etapách, první 

v letech 1677–1678 a druhá v roce 1700–1701.269 V relacích z Trhových Svin je v obou 

p�ípadech zmínka o milostné gotické soše ve farním kostele Nanebevzetí Panny 

Marie.270,271  Fará�ské relace a také fará�ské tabely jsou významným zdrojem informací. 

4.8.2 Bratrstva a josefínské reformy 

Po�átky poutního místa sahají do 16. století. V barokní dob� kvetla tradice poutí také za 

p�isp�ní bratrstva Nejsv�t�jší Trojice. Toto bratrstvo však pravd�podobn� zaniklo ješt�

p�ed násilným rušením veškerých náboženských bratrstev v rámci josefínských reforem 

v roce 1783272, nebo� dochované ú�ty bratrstva kon�í rokem 1774 a bratrstvo není ani 

evidováno v aktech „Bruderschaftslikvidationskommission“. Je zde uvedeno pouze 

zrušení druhého svinenského bratrstva – bratrstva sv. Barbory. Kdy a pro� zaniklo 

troji�ní bratrstvo, není známo. 
                                                 
267 Výskyt milostných obraz� a soch byl zpracováván v otázce �íslo 25. Viz Royt 1999, 229ff.  Otázek 
bratrstev pak v otázce �íslo 21. Viz Mikulec 1993, 174 pozn. 11 
268 ROYT 1999, 231  
269 Ibidem 
270 Idem 232 
271 NA, APA, B 13/9 – fará�ské relace z roku 1700, vikariát Kaplice, Bechy�sko, V následující pasáži je 
popisována milostná gotická socha z farního kostela v Trhových Svinech, která byla oblékána r�znými 
od�vy a zdobena zlatými a st�íbrnými kroužky. A na svátky Panny Marie byl zaznamenán v kostele velký 
dav lidí.  „Ast in Parrochiali Ecclesia in Summo altari extat statua magna pulcherima et antiquissima 
Beatissima Virginis Maria tenens in sinu Jesulum, prope 200 annos notata qua alias perse munde in 
auratione et coloribus Exornata est. Tamen a clientibus vestibus speciosis variis, pro ut in venis 6 
duplicio saepius in anno ornatur et iis aureos anulos 2. argenteos 2. numes argenteos in auratos 2. 
catena arguenta, 1. quorum honorum causam et offerentibus nullus, inquisivit nec annotavit, pro qua 
honoranda in festis Beatissima Matris magnus concursas homini notatus.“ 
272 MIKULEC 2003, 128 
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Jak nám dokládá zápis z farní pam�tní knihy je v lednu roku 1787 filiální kostel v rámci 

již zmi�ovaných josefínských reforem uzav�en. 

„Mense statim januario pro acta summi imperantis ordinationem adiaceno oppido 

capella sub titulo Sanctissimae Trinitatis clauditur, et divina in ea haberi prohibentur, 

postquam per 83 annos maximum populi confluxum conspicere fas orat.“273

A v kv�tnu toho roku je milostný obraz Nejsv. Trojice p�enesen do farního kostela, kde 

je umíst�n na hlavní oltá�. 

„Die 6 maii ex indultu officii Imago SS. Trinitatis ex clausa capella eiusdem nominis ad 

ecclesiam Parochialem transfertur, atque in ara maiori collocatur obtenta vero ab Incl. 

gubernio facultate praefatam capellam proptem adiacens valneum iterum aperiendi, 

eadem imago ad pristinum locum restituta est, et quidam mox sequenti mense.“274

Ale ješt� v �ervnu téhož roku za schválení gubernie byl kostel znovu otev�en a na 

hlavním oltá�i op�t vystaven milostný obraz.275

O znovuotev�ení kostela Nejsv. Trojice se zasloužili v��ící z Trhových Svin a 

p�ifa�ených obcí, kte�í poukazovali na to, že byl kostel vystaven a je udržován z dar�

v��ících, a že v p�ilehlých lázních se zdržuje v lét� množství cizinc�, kte�í pot�ebují, aby 

se v kostele sloužily bohoslužby.276

Nahrazení barokních náboženských bratrstev 

Barokní náboženská bratrstva byla císa�em Josefem II. v roce 1783 zrušena a v roce 

1785 je císa� nahrazuje dobro�inným bratrstvem s názvem Ú�inné lásky k bližním, které 

m�lo být jediným státem podporovaným bratrstvem a jež by zastávalo pé�i o nemocné a 

pot�ebné. Jak uvádí Ji�í Mikulec: „Na scén� se tak objevilo spole�enství inspirované 

charitativním sdružením z buqoyských jiho�eských panství.“277 Podn�tem pro císa�e byl 

organizovaný charitativní systém pé�e, zapo�atý roku 1779 v jižních �echách Janem 

Nepomukem Josefem hrab�tem Buquoyem. Hlavní �innost odvád�li kn�ží z far, které 

                                                 
273 Zápis z farní pam�tní knihy, 50 
274 Zápis z farní pam�tní knihy, 51 
275 Johann TRAJER: Historisch-statistische Beschreibung der Diözese Budweis. Budweis 1862, 373 
276 KOVÁ� 1996, 92 
277 MIKULEC 2003, 128 
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náležely pod patronátní právo hrab�te. Papež Pius VI. potvrdil o dva roky pozd�ji toto 

bratrstvo Sdružení lásky k bližnímu a to získalo také odpustky.278

Poutní místo Nejsv�t�jší Trojice si i p�es p�ekážky josefínských reforem tradici poutí 

udrželo. Avšak nejv�tší rozmach m�lo toto poutní místo stejn� jako ostatní poutní místa 

v �eském království v dob� baroka. I p�es obnovení poutních tradic již nikdy nedosáhlo 

poutnictví takové síly a rozkv�tu jako v p�edjosefínské dob�.279

4.8.3 Pout� k nejsv�t�jší Trojici 

Také v dob� komunismu se v kostele u Trhových Svin konaly v den Nejsv�t�jší Trojice 

pout�.280

Slavnost Nejsv�t�jší Trojice je pohyblivým svátkem, p�ipadá na první ned�li po Seslání 

Ducha svatého.281 Mimo hlavní pou� se sem konala procesí na svátek sv. Floriána, dále 

v den výro�í velkého požáru v Trhových Svinech dne 4. srpna 1828, také procesí za 

úrodu, sloužily se zde mariánské pobožnosti a svatby. V sou�asnosti se zde udržuje 

tradice poutí a kostel je také využíván k r�zným svátostem, jako jsou nap�íklad svatby a 

k�ty. 

V pozdním st�edov�ku rostly projevy zbožnosti v��i tajemství Nejsv. Trojice a 

zaujímaly významné místo v soukromé devoci. Proto v roce 1334 papež Jan XXII. 

rozší�il slavnost Nejsv�t�jší Trojice na celou latinskou církev. To rozhodující m�rou 

ovlivnilo vznik a rozvoj n�kterých pobožností.282 Pobožnosti troji�ního rázu za�ínají 

v�tšinou znamením k�íže a modlitbou „Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého283“, 

nebo vzdáváním „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.“284

Vznik poutí k Nejsv. Trojici je �asov� ohrani�en, p�edevším proto, že v dob� p�ed 

reformací byly konány pout� p�edevším za relikviemi svatých, až pozd�ji pak byly stále 

více uctívány milostné obrazy a sochy.285

                                                 
278 MIKULEC 2003, 127 
279 KUPKA 2007, 34 
280
�ERNÝ 2006, 224 

281 KOTAS 2007, 109 
282 Ibidem 
283 Toto je tzv. Malá doxologie, z �eckého doxa- sláva a logos-�e�
284 KOTAS 2007, 110  
285 HERRMANN 2010, 57 
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Motiv� poutí k Nejsv. Trojici bylo hned n�kolik. A� už jsou to osobní p�ání, prosby a 

díky, tak se �asto vícekrát objevují motivy prosby o uzdravení z nemocí, hlavn�

z morových ran. Mimo to byly hojn� vyhledávány zázra�né studánky u poutních míst 

Nejsv. Trojice, ty pomáhaly zpravidla proti suchu a o�ním chorobám.286 (to je i p�ípad 

poutního místa u Trhových Svin viz kapitola 4.7.2) 

4.9 Barokní pou�

Oproti st�edov�kým poutím, kde bylo poutnictví spíše záležitostí elit, byla do barokních 

poutí zapojena širší sociální vrstva. Spolu s vesnickým obyvatelstvem putovali m�š�ané, 

m�stská rada, p�edstavitelé cech� a dokonce šlechtické rodiny.287 Barokní pou� byla 

masovým fenoménem a p�sobila na upevn�ní náboženského postoje, hlavn� v lidové 

zbožnosti. Barokní pou� byla velmi sepjata s krajinou, �lov�k zažíval krajinu, jako 

místo posv�cené Bohem.288  Sloužila také k národnímu uv�dom�ní lidu, v t�žkých 

pob�lohorských dobách.289  Barokní pou� sice navazovala na st�edov�kou tradici, 

mnoho barokních poutních míst m�lo své po�átky již ve st�edov�ku, ale tato místa 

nebyla pouhou replikou. �eský barok se snažil vytvá�et živé p�íklady náboženského 

života- mít své sv�tce a kult-jež byl odpovídal dobovým pot�ebám. Proto baroko vytvá�í 

i nová poutní místa, také k nov� svato�e�eným, jakým je nap�íklad poutní místo kaple 

Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Ho�e u Ž
áru nad Sázavou.290

4.9.1 Pout� jako projev lidové zbožnosti 

Pout� byly a jsou projevem lidové zbožnosti. V každém národ� a kultu�e je p�ítomen 

vždy náboženský rozm�r. „každý národ totiž poci�uje touhu vyjád�it kultickými 

prost�edky svou celostnou vizi transcendence i své p�ijetí p�írody, spole�nosti a d�jin, 

ve svébytné syntéze velikého lidského i duchovního významu.“291 Lidová religiozita 

formuje v mnoha oblastech prostor pro „lidový katolicismus“.292 Turner se domnívá, že 

                                                 
286 HERRMANN 2010, 66 
287 KUPKA 2007, 35 
288 Zden�k KALISTA: �eská barokní pou�. Praha 2001, 25 
289 Idem, 26 
290 Idem, 202 
291 KOTAS 2007, 19 
292 V n�m koexistují prvky z náboženského vnímání života, prvky z vlastní kultury daného národa 
a k�es�anské víry. Jako nap�íklad p�inášení ob�tin neboli votivních dar� za uzdravení, nošení amulet�, 
pozd�ji medailonk� s Pannou Marií nebo sv�tci.  



60 

k�es�anství již od svého po�átku vytvo�ilo zvláš� pro laiky svou podobu liminality293, 

tento zp�sob je nejlépe reprezentován práv� v poutích.294 Ty se nejprve konaly do Svaté 

Zem�, pozd�ji se k nim p�ipojily pout� do �íma za ostatky sv. Petra a Pavla. A pout� se 

pak velmi rozší�ily b�hem obsazení Svaté Zem� Saracény na celou Evropu, za ostatky 

svatých a k úct� Panny Marie. 

Z antropologického hlediska, se dle Turnera m�že na tato poutní centra a cesty, 

navšt�vována vr�stající m�rou chudými obyvateli, nahlížet jako na komplexní celek 

nahrazující cestu k pramen�m a k srdci víry.295 Pout� m�ly pro v��ící velký význam, byl 

to pro n� liminální zážitek jejich náboženského života. V��ící – putující byli a jsou 

b�hem procesí vtaženi do spole�né modlitby, „sjednoceni ve zp�vu a obráceni 

k jedinému cíli – nalézají sami sebe spojené v solidarit� s druhými (…).296

Kontemplativní �ády a mystikové podnikali denn� své „vnit�ní pout�“, mezitímco ti „ve 

sv�t�“ je zhmot�ovali v nepravidelných dobrodružstvích svých poutí. „ If the mysticism 

is an interior pilgrimage, pilgrimage is exteriorized mysticism.“297

Z hlediska teologie mají pout� svoji spiritualitu a n�kolik rozm�r�, které si udržely 

v prom�nách �asu.298 P�vodní a podstatný rozm�r je eschatologický, to že poutník 

putuje vst�íc Božímu království, pou� k poutnímu místu mu pomáhá si tento moment 

uv�domovat. Další dimenzí pout� je kající rozm�r, nejenže si poutník cestou má 

p�ipomínat své h�íchy, �asto také u poutního místa p�istupuje ke svátosti smí�ení, ale 

nesmíme zapomenout, že pou� byla ukládána i jako pokání.299

U pout� nechybí ani sváte�ní rozm�r, kdy je poutník vytržen z všední každodennosti. 

Putování k poutní svatyni má dále kultický rozm�r, vzdává se zde úcta Bohu, chválami a 

klan�ním, nebo se vyprošuje odpušt�ní, prosí se a d�kuje se za uzdravení.300 V poutních 

chrámech jsou �asto p�ítomny milostné obrazy, sochy svatých a Panny Marie, zde byly 

také uchovávány votivní dary jako projev dík� za uzdravení. 

                                                 
293 Liminalita z latinského limen- hranice, je psychologický, metafyzický prostor. Byla definována 
Victorem Turnerem v souvoslosti s antropologickým nahlížením na rituál, v tomto p�ípad� na fenomén 
poutí.  
294 TURNER: Image and pilgrimage in Christian culture. Antropological Presepctives. New York 1978, 4 
295 Idem, 6 
296 KOTAS 2007, 168 
297 TURNER 1978, 7 
298 KOTAS 2007, 194  
299 Idem, 195 
300 Ibidem 
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Apoštolský rozm�r pout� je vztahován na podobnost mezi putováním Ježíše Krista a 

jeho u�edníku, kte�í hlásali evangelium s putováním poutníka, který se sám stává 

„putujícím hlasatelem Krista“. U pout� je ale také p�ítomen rozm�r spole�enství, kdy 

poutník putuje s církevním spole�enstvím, ale také spolu s Kristem a s celou církví a 

poutníky, kte�í se kdy k poutnímu chrámu ubírali a modlili se v n�m.301

4.9.2 Pr�b�h pout�

Pout� za�ínaly v�tšinou modlitbou ve farním nebo jiném kostele a poutník�m bylo na 

cestu dáno požehnání. V �ele procesí byl poutníky nesen prapor s vyobrazením patrona 

jejich kostela, nebo cechu, n�kdy byl nesen milostný obraz �i socha. Šlo se p�šky 

v procesí, kde se modlilo, zpívalo a konaly se zastavení u kapli�ek podél cesty, zvlášt�

bylo zd�raz�ováno místo, odkud mohlo být již poprvé spat�eno poutní místo.302 Když 

byla poutní svatyn� na dohled, zintenzívn�la se modlitba a zp�vy. Poutníci pak byli 

p�ijati a posléze setrvávali v modlitb� a prosbách ve svatyni.303 Vrcholem pout� bylo 

slavení eucharistie, na n�ž se poutníci mohli p�ipravit svátostí smí�ení, ve zpov�dnicích 

umíst�ných v�tšinou v ambitech. V kostelním ú�tu z roku 1709 je následující zápis o 

zpov�dní služb� dvou kapucín� b�hem pout�: „Den zweyen P: P: Capucinern von 

Budtweis, welche dieser Wallfahrt, zwar auf (?) bey gewahret und sich so woll in Beicht 

Hören als auch am erzheyligsten Verrichtung wohlbrauchten lassen,  verehret  2fl.  304

Záv�r pout� byl „ve znamení modlitby v samotné poutní svatyni anebo v kostele, v n�mž 

byla pou� zahájena.“305   

Jako vzpomínku na pou� si poutníci odnášeli upomínkové p�edm�ty, které byly �asto 

dílem místních lidových um�lc�, �emeslník� i domáckých výrobc�. Dárky z poutí byly 

zhotovovány z nejr�zn�jších materiál� a �asto k nim m�l vlastník citovou vazbu, která 

pramenila z náboženského pop�ípad� pov�re�ného d�vodu, nebo také z osobního 

pohnutku, kdy p�edm�t sloužil jako vzpomínka na vykonanou pou�. 306

                                                 
301 KOTAS 2007, 195n 
302 ROYT 1994, 193 
303 KOTAS 2007, 197 
304 SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady 3215, f. 79v 
305 KOTAS 2007, 197 
306 KAFKA 2009, 12 
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V mnoha p�ípadech poutníci v�novali jako pod�kování za vyslyšené prosby o uzdravení 

do poutního chrámu votivní dary307 „v podob� voskových �i kovových �ástí t�la, které 

byly na p�ímluvu Panny Marie �i sv�tc� uzdraveny, votivní obrázky �i svíce“308, n�kdy 

také darovali finan�ní obnos. 

4.9.3 Konec barokní pout�

S josefínskými na�ízeními fenomén barokních poutí úpln� neskon�il. A�koli reformy 

na�izovaly omezení a nakonec potla�ení poutí a procesí309, uchovala si n�která poutní 

místa dodnes svou tradici, by� v p�em�n�né form�.310  Zm�nil se však charakter a podle 

Zde�ka Kalisty nastal konec �eské barokní pout� s „její estetizací“; s odklonem 

z vnit�ního zam��ení (poutí) v náboženské oblasti k oblasti smyslové – „hodnot 

barevných a tvarových, lichotících zraku a v�bec senzuálnímu vnímání.“311

                                                 
307 Z na�ízení Josefa II. vydalo dne 30.5. 1784 gubernium na�ízení odstranit z oltá�� votivní dary. In: 
ROYT 1999, 302, pozn. 19 
308 ROYT, 1994, 193 
309 viz ROYT 1999, 300n 
310 KALISTA 2001, 242 
311 KALISTA 2001, 243 
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5. Záv�r 

Historie poutního kostela Nejsv�t�jší Trojice sahá do 16. století, kdy na jeho míst�

stávala d�ev�ná, pozd�ji kamenná kaple. V roce 1705 se p�istoupilo ke stavb� nového 

barokního kostela z iniciativy místního d�kana Kašpara Jana Maruny a hrab�te 

Buquoye, který byl také donátorem stavby. Buquoyové byly významnými staviteli 

v jižních �echách, z jejich popudu byl vystav�n poutní kostel Lomec a poutní kostel 

Panny Marie Dobré rady v Dobré vod�. 

Toto poutní místo je zajímavé hlavn� svým ikonografickým �ešením. Jak architektura 

kostela, která v sob� skrývá troji�ní symboliku, tak výzdoba kaple v�etn� mobiliá�e 

odkazuje na tajemství Nejsv�t�jší Trojice. V této církevní stavb� se vyskytuje �íslo t�i 

v n�kolika obm�nách. Kostel má p�dorys skládající se z trojúhelníka, v architektu�e 

kostela se objevují t�i v�že, do kostela vedou t�i vchody. Troji�ní symbolika se 

samoz�ejm� odráží i v interiéru kostela. Již zmín�né t�i apsidy a t�i kruchty, dále 

trojúhelná okna a trojice oltá��- oltá� Nejsv. Trojice, oltá� Sv. Floriána a oltá� Panny 

Marie Sn�žné. Fresková výzdoba se vztahuje k biblickým výjev�m, kde se objevuje 

Nejsv. Trojice a v kupoli je Nejsv, Trojice oslavována zástupy and�l�. 

Pro toto poutní místo je troji�ní ikonografie sjednocujícím a st�žejním prvkem. 

Na otázku po jmén� stavitele bohužel pátrání v archivech nedalo žádnou odpov�
, ale 

ve srovnávání s jinými stavbami vidíme p�dorysný vzor v Borromoniho �ímském 

kostele S. Ivo. Z tohoto vzoru vychází i jiné pozd�jší stavby jako Archer�v pavilon ve 

Wrest garden v Anglii a poutní místo zasv�cené rovn�ž Nejsv. Trojici Stadl Paura 

v sousedním Rakousku. Velmi blízkou analogií je kaple Panny Marie z poutního 

komplexu Zebrzydowské kalvárie v polském Slezsku, která vykazuje tém�� shodný 

p�dorys a celkové �ešení výsledné stavby. Podobné �ešení p�dorysu se objevuje 

V Dientzenhoferov� skicá�i u nerealizované kaple Jana Nepomuckého v Rožmitále pod 

Tremšínem, dále pak ve skicá�i Josefa Walcha, který zde �eší kapli s troji�ní 

symbolikou. 

U celkového �ešení poutního místa Nejsv. Trojice u Trhových Svin vidíme jako 

východisko architektonickou tvorbu bavorskou, kde mají poutní kostely svou tradici. 

Hlavn� pak Kappel u Waldsassenu od Georga Dientzenhofera, z n�hož pak vychází 

mnoho troji�ních poutních kaplí v celé st�ední Evrop�. 
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Fresková výzdoba kostela se vztahuje k troji�ní ikonografii, jsou zde nám�ty ze Starého 

a Nového zákona. Jako autor fresek je archivn� doložen Carlo Bonanelli- malí�

z �eských Bud�jovic, který však nedosahoval p�ílišného um�leckého nadání. 

Prostor kaple odráží p�dorysné rozvržení; je �len�na st�ídáním t�í p�lkruhových 

výklenk� zakon�ených konchou a t�emi pravoúhlými výklenky zakon�enými valenou 

klenbou. V konchách jsou biblické nám�ty Abrahám navštíven and�ly, K�est Krista a 

Prom�n�ní na ho�e Tábor. V úsecích valené klenby jsou vyobrazeny postavy and�l�

hrající na hudební nástroje. V lucern� po její vnit�ní obvodové zdi jsou znázorn�ni 

apoštolové, ve vrcholu lucerny je pak samostatné zobrazení Nejsv. Trojice, která je 

oslavována zástupy and�l� s nápisovými páskami, na nichž jsou texty modliteb Sanctus, 

Gloria patri a Gloria. V kupoli se objevují také malované kartuše s nápisy o bratrstvu 

Nejsv. Trojice, které zde v kostele p�sobilo. Fresky byly v minulosti restaurovány, ale 

n�které �ásti, jako nap�íklad nápisy nebyly obnoveny retuší. 

Významnou sou�ástí mobiliá�e je oltá� Nejsv. Trojice od Mat�je Václav Jäckla z roku 

1718. Ten znázor�oval zástup and�l� se symboly ctností. Tito and�lé oslavovaly gesty 

Nejsv. Trojici, která byla vyobrazena na oltá�ním oválném obraze. Tento obraz má 

pravd�podobn� vzor v jednom grafickém list� se stejným nám�tem od Conrada 

Hillebranda. Liší se pouze v kone�ném figurálním provedení. 

K tomuto poutnímu místu nedomysliteln� pat�í bratrstvo Nejsv. Trojice, které platilo i 

�áste�né výdaje spojené nap�íklad se štafírováním oltá�e, placení fará�i za konané pout�, 

za nákup svící apod. Toto bratrstvo bylo založeno pravd�podobn� roku 1707, 

v listopadu p�edešlého roku získalo potvrzující papežskou listinu Cum sicut accepimus. 

Nevíme, jak bratrstvo zaniklo, nebo� se neobjevuje v josefínském soupisu 

Bruderschaftslikvidationskommission. Poslední zmínky o n�m jsou v ú�tu z roku 1774. 

Není z�ejmé, zda byl kostel pod správou bratrstva a zda bratrstvo financovalo stavbu 

kostela, kloním se však k názoru, že spíše ne, a�koli tuto domn�nku zcela nevylu�uji. A 

to na základ� výmalby kostela, kdy se objevují v kupoli malované kartuše dedikované 

bratrstvu. 

Zajímavý je rovn�ž pohled na kostel Nejsv. Trojice z hlediska rámce poutního místa, 

jeho zasazení do krajiny a funkce ambit�. Kostel Nejsv. Trojice u Trhových Svin je 

zakomponován v kopcovité krajin� a je p�ístupný od m�sta kamenitou cestou 

lemovanou Božími muky. Pro p�icházející poutníky se tak postupn� objevovalo poutní 
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místo v celé své kráse. Nejprve byly z�etelné ambity a pak celý kostel s lé�ivou 

studánkou opodál. Ambity, jež obíhají kolem kostela, mají nejen ochranou funkci, ale 

sloužily i jako místo pro zpov�dnice, pro odpo�inek poutník�, konaly se zde u zastavení 

k�ížové cesty a podobn�. 

Z pohledu kunsthistorika je toto stavební dílo zajímavým dokladem Gesamtkunstwerku, 

kde jednotný ikonografický program probíhá celým �ešením stavby od myšlenky 

zasazení do krajiny, p�es architektonický koncept, mobiliá� a kone�n� se odráží ve 

freskové výzdob�. Je p�íkladem barokního myšlení a propojení všech um�leckých obor�

s dobovou teologií, kdy spojující myšlenka má v�tší váhu než díla jednotlivých um�lc�. 

Proto bychom se na tuto stavbu m�li dívat souhrnn� a v její celistvosti, ba dalo by se 

skoro �íci nerozdílnosti, jako je nerozdílná i Nejsv. Trojice. 
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39) Carlo Bonnanelli: Kartuše s nápisem V, 1709. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech.

40) Carlo Bonnanelli: Kartuše s nápisem VI, 1709. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech.



Obrazová příloha XXI

41) M.V. Jäckel: Hlavní oltář Nejsv. Trojice. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech. 

42) M.V. Jäckel: Hlavní oltář Nejsv. Trojice. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech. 



Obrazová příloha XXII

43) Dochovaný účet s Jäckelovým jménem.

44) M.V. Jäckel: Hlavní oltář Nejsv. Trojice. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech.



Obrazová příloha XXIII

45) M.V. Jäckel: Hlavní oltář Nejsv. Trojice. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech.

46) M.V. Jäckel: Hlavní oltář Nejsv. Trojice, detail anděla. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech.



Obrazová příloha XXIV

47) M.V. Jäckel: Hlavní oltář Nejsv. Trojice, detail anděla. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech. 

48) M.V. Jäckel (?): Hlavní oltář Nejsv. Trojice, detailsochy sv. Václava. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech. 



Obrazová příloha XXV

49) M.V. Jäckel (?): Hlavní oltář Nejsv. Trojice, detail sochy sv. Vojtěcha. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových Svinech. 

50) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltář Panny Marie Sněžné. 



Obrazová příloha XXVI

51) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltář Panny Marie Sněžné. 

52) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltář Panny Marie Sněžné, detail sochy sv. Jana Nepomuckého. 



Obrazová příloha XXVII

53) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltář Panny Marie Sněžné, detail sochy sv. Františka. 

54) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltář Sv. Floriána. 



Obrazová příloha XXVIII

55) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltář Sv. Floriána. 

56) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltář Sv. Floriána, detail sochy sv. Antonína Paduánského. 



Obrazová příloha XXIX

57) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, pohled na kruchtu s torzem varhan. 

58) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, malované kruchty. 



Obrazová příloha XXX

59) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, malované kruchty. 

60) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, malované kruchty. 



Obrazová příloha XXXI

61) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna. 

62) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna, detaily sochy sv. Izidora. 



Obrazová příloha XXXII

63) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna

64) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna, reliéf s výjevem Dobrého pastýře. 



Obrazová příloha XXXIII

65) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna, reliéf s výjevem Setkání na cestě do Emauz.

66) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna, reliéf s výjevem podobenství o Rozsévači. 



Obrazová příloha XXXIV

67) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltářní obraz Nejsv. Trojice. 

68) Conrad Hillebrand: Sancta Trinitatis, 1558–1608, mědiryt. Gra;cká předloha oltářního obrazu. 



Obrazová příloha XXXV

69) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, detail. 

70) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, detail. 



Obrazová příloha XXXVI

71) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, detail. 

72) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, pohled do ambitů, detail. 



Obrazová příloha XXXVII

73) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, mariánské zastavení, detail. 

74) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, detail vstupního portálu. 



Obrazová příloha XXXVIII

75) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, pohled na zvonice v ambitech. 

76) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, pohled z přístupové cesty. 



Obrazová příloha XXXIX

77) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, zázračná studánka. 

78) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, zázračná studánka s poutníkem. 



Obrazová příloha XL

79) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, okolí poutního místa, bývalý hostinec a lázně. 

80) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, okolí poutního, přístupová cesta. 
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7. Seznam vyobrazení 

1) Trhové Sviny, pohled na poutní místo Nejsv. Trojice, 1705–1719. Foto: autor 

2) Bernardinus Erber: Provincia Bechinensis, mapa Bechy�sko 1760. Foto: 
Mollova sbírka map  

3) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, p�dorys kostela. Foto: NPÚ �eské 
Bud�jovice 

4) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, p�dorys ambit�. SOA T�ebo� HA NH 
Mapy a plány, inv. �íslo 2034. Foto: autor 

5) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, �ez zvonicí. SOA T�ebo� HA NH Mapy a 
plány, inv. �íslo 2035. Foto: autor  

6) Wrest garden, zahradní pavilon, Thomas Archer, p�dorys pavilonu. Foto: 
wissenschaftliches-bildarchiv.de, vyhledáno 5. 5. 2012 

7) Wrest garden, zahradní pavilon, Thomas Archer, 1711, �ez pavilonem. Foto: 
http://prints.worc.ox.ac.uk/scripts/fullrecordid.asp?ident=2653, vyhledáno 5. 5. 
2012 

8) Wrest garden, zahradní pavilon, Thomas Archer pohled na pavilon: Foto: 
http://www.heritagedaily.com/2011/08/secret-garden-wrest-park-reopens-after-
restoration/, vyhledáno 5. 5. 2012 

9) Stadl Paura, poutní kostel Nejsv. Trojice, Johann Prunner, p�dorys a �ez, 1714–
1724. Foto: ONB Austria 

10) Stadl Paura, poutní kostel Nejsv. Trojice, Johann Prunner, pohled na kostel, 
1714–1724. Foto: ONB Austria 

11) Stadl Paura, poutní kostel Nejsv. Trojice, Johann Prunner, pohled na kostel, 
1714–1724. Foto: Helmar Reisigl http://bilder.tibs.at/pics_medium/457.jpg, 
vyhledáno 5.5.2012 

12) Stadl Paura, poutní kostel Nejsv. Trojice, Johann Prunner, pohled na klenbu 
kostela, 1714–1724. Foto: 
http://www.sagen.at/fotos/showphoto.php/photo/10486/size/big, vyhledáno 
5.5.2012 

13) Kappel ve Waldasassen, kostel Nejsv. Trojice, Georg Dientzenhofer, p�dorys, 
1685. Foto: http://www.reisner.ch/html/grundriss.html, vyhledáno 5.5.2012 

14) Kappel ve Waldasassen, kostel Nejsv. Trojice, Georg Dientzenhofer, pohled na 
poutní místo, 1685. Foto: Juergen Bub 
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15) Kappel ve Waldasassen, kostel Nejsv. Trojice, Georg Dientzenhofer, pohled do 
kupole kostela. Foto: http://www.oberpfalznetz.de/owz/2743564-132-
mythos_kapplkirche_wird_be_greifbar,1,0.html, vyhledáno 5.5.2012 

16)�ím, S. Ivo alla Sapienza. Francesco Borromini, p�dorys kostela. Foto: 
http://www.greatbuildings.com/buildings/S._Ivo_della_Sapienza.html, 
vyhledáno 5.5.2012 

17)�ím, S. Ivo alla Sapienza. Francesco Borromini, 1642–1660, pohled do klenby 
kostela. Foto: araldodeluca.com  

18) Kalvárie Zebrzydowská, kaple Domus Beatae Mariae, p�dorys. Reprodukce z: 
HERZOGENBERG 1983, 98, obr. 3 

19) Kalvárie Zebrzydowská, kaple Domus Beatae Mariae, pohled na kapli, 1600–
1617. Foto: http://kapliczkiprzydrozne.blogspot.cz/2010/10/kaplica-domek-
matki-bozej-kalwaria.html, vyhledáno 5.5.2012 

20) Kalvárie Zebrzydowská, rytina, 1617. Reprodukce z: HERZOGENBERG 1983, 
98, obr.3  

21) Kryštof Dientzenhofer(?): nerealizovaný návrh kaple Jana Nepomuckého, 
kolem 1720, Rožmitál pod Tremšínem. Reprodukce: KOTRBA 1973, 178, obr.14 

22) Trhové Sviny, vyty�ení p�dorysu Nejsv. Trojice. Projekt: autor,  podklad: Foto 
p�dorysu NPÚ �eské Bud�jovice  

23) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, pohled do interiéru kostela. Foto: autor 

24) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, pohled na klenbu kostela. Foto: autor 

25) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, detail �ímsy. Foto: autor 

26) Carlo Bonnanelli: Malovaná kupole, 1709. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových 
Svinech. Foto: autor 

27) Carlo Bonnanelli: Výjev Abrahám navštíven and�ly, 1709. Kostel Nejsv. 
Trojice v Trhových Svinech. Foto: autor 

28) Carlo Bonnanelli: Výjev K�est Krista, 1709. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových 
Svinech. Foto: autor 

29) Carlo Bonnanelli: Výjev Prom�n�ní na ho�e Tábor, 1709. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: autor 

30) Carlo Bonnanelli(?): Nejsv. Trojice v lucern� kostela, 1709. Kostel Nejsv. 
Trojice v Trhových Svinech. Foto: autor 

31) Carlo Bonnanelli: Apoštolové, 1709. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových 
Svinech. Foto: autor 
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32) Carlo Bonnanelli: And�l s nápisovou páskou nad kruchtou, 1709. Kostel Nejsv. 
Trojice v Trhových Svinech. Foto: autor  

33) Carlo Bonnanelli: And�l s nápisovou páskou nad �ímsou, 1709. Kostel Nejsv. 
Trojice v Trhových Svinech. Foto: autor  

34) Carlo Bonnanelli: Hrající and�lé, 1709. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových 
Svinech. Foto: autor  

35) Carlo Bonnanelli: Kartuše s nápisem I, 1709. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových 
Svinech. Foto: autor  

36) Carlo Bonnanelli: Kartuše s nápisem II, 1709. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: autor  

37) Carlo Bonnanelli: Kartuše s nápisem III, 1709. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: autor  

38) Carlo Bonnanelli: Kartuše s nápisem IV, 1709. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: autor  

39) Carlo Bonnanelli: Kartuše s nápisem V, 1709. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: autor  

40) Carlo Bonnanelli: Kartuše s nápisem VI, 1709. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: autor  

41) M.V. Jäckel: Hlavní oltá� Nejsv. Trojice, 1718. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: autor  

42) M.V. Jäckel: Hlavní oltá� Nejsv. Trojice, 1718. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: autor  

43) Dochovaný ú�et s Jäckelovým jménem, 1718. SOA T�ebo�. Foto: autor 

44) M.V. Jäckel: Hlavní oltá� Nejsv. Trojice. Kostel Nejsv. Trojice v Trhových 
Svinech. Reprodukce: DENKSTEIN 1948, nepag. 

45) M.V. Jäckel: Hlavní oltá� Nejsv. Trojice, 1718. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: Mann 

46) M.V. Jäckel: Hlavní oltá� Nejsv. Trojice, detail and�la. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto:autor 

47) M.V. Jäckel: Hlavní oltá� Nejsv. Trojice, detail and�la. Kostel Nejsv. Trojice 
v Trhových Svinech. Foto: autor 

48) M.V. Jäckel (?): Hlavní oltá� Nejsv. Trojice, detail sochy sv. Václava. Kostel 
Nejsv. Trojice v Trhových Svinech. Foto: autor 
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49) M.V. Jäckel (?): Hlavní oltá� Nejsv. Trojice, detail sochy sv. Vojt�cha. Kostel 
Nejsv. Trojice v Trhových Svinech. Foto: autor 

50) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltá� Panny Marie Sn�žné. Foto: autor  

51) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltá� Panny Marie Sn�žné. Foto: 
historické foto 

52) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltá� Panny Marie Sn�žné, detail sochy sv. 
Jana Nepomuckého. Foto: autor 

53) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltá� Panny Marie Sn�žné, detail sochy sv. 
Františka. Foto: autor 

54) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltá� Sv. Floriána. Foto: autor  

55) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltá� Sv. Floriána. Foto: historické foto  

56) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltá� Sv. Floriána, detail sochy sv. 
Antonína Paduánského. Foto: autor  

57) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, pohled na kruchtu s torzem varhan. Foto: 
autor 

58)  Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, malované kruchty. Foto: autor  

59) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, malované kruchty. Foto: autor 

60) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, malované kruchty. Foto: autor 

61) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna. Foto: autor 

62) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna, detaily sochy sv. Izidora. Foto: 
autor 

63) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna, historická fotografie. Foto: NPÚ 
�eské Bud�jovice 

64) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna, reliéf s výjevem Dobrého 
pastý�e. Foto: autor 

65) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna, reliéf s výjevem Setkání na 
cest� do Emauz. Foto: autor 

66) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, kazatelna, reliéf s výjevem podobenství o 
Rozséva�i. Foto: autor 

67) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, Oltá�ní obraz Nejsv. Trojice. Foto: autor 
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68) Conrad Hillebrand: Sancta Trinitatis, 1558–1608, m�diryt. Grafická p�edloha 
oltá�ního obrazu. Foto: http://www.virtuelles-
kupferstichkabinett.de/index.php?selTab=3&currentWerk=20137&

69) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, detail. Foto: autor 

70) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, detail. Foto: autor 

71) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, detail. Foto: autor 

72) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, pohled do ambit�, detail. Foto: autor 

73) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, mariánské zastavení, detail. Foto: autor 

74) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, detail vstupního portálu. 
Foto: autor 

75) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, exteriér kostela, pohled na zvonice v 
ambitech. Foto: autor 

76) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, pohled z p�ístupové cesty. Foto: autor 

77) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, zázra�ná studánka. Foto: autor 

78) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, zázra�ná studánka s poutníkem. Foto: 
autor 

79) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, okolí poutního místa, bývalý hostinec a 
lázn�. Foto: autor 

80) Trhové Sviny, kostel Nejsv. Trojice, okolí poutního, p�ístupová cesta. Foto: 
autor 
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8. Seznam použitých zkratek 

1n—strana v�etn� následující strany 

CS—Cum sicut (accepimus) 

FF UK—Filosofická fakulta Univerzity Karlovy 

HA—Historický archiv 

NA APA—Národní archiv Praha, fond Arcibiskupství pražské 

NH—Nové Hrady 

OOP—Oltá�ní odpustková privilegia  

SOA �eské Bud�jovice—Státní oblastní archiv �eské Bud�jovice 

SOA T�ebo�—Státní okresní archiv T�ebo�
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9. Prameny 

Nepomuk PFEIFFER - Hv�zda milosti, 1748, p�eklad Cum sicut accepimus pro bratrstvo 

sv. Benedikta v Po�aplech. 

Farní pam�tní kniha. Vedena od roku 1757. Uložena na farním ú�ad� Trhové Sviny. 

Národní archiv Praha 

NA, APA, B 13/9, fará�ské relace z roku 1700, vikariát Kaplice, Bechy�sko 

NA, APA, B 14/22, fará�ské relace z roku 1713, vikariát Kaplice, Bechy�sko 

NA, APA, 3/3 (FF), kopiá� z let 1704 IX. 9.– 1706 I. 30.    

NA, APA, 3/3/2759/82, emanata z roku 1705 VII–XII 

NA, APA, B 16/6, Oltá�ní odpustková privilegia a Cum Sicut – 1706 

NA, APA, B 16/8, Oltá�ní odpustková privilegia – 1720 

NA, APA, B 16/11, Oltá�ní odpustková privilegia –1733 

Státní oblastní archiv v T�eboni 

SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 31/73, karton 634 

SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 3215/ 642 

SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, 3213, karton 637 

SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, Mapy a plány, 2034 

SOA T�ebo�, Historický archiv Nové Hrady, Mapy a plány, 2035 

SOA T�ebo�, Matrika farnosti Trhové Sviny 1689-1731, kniha 2 

Státní okresní archiv �eské Bud�jovice 

SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, 108/2, Kostel sv. Trojice 1652–
1885 

SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, 129/4, Ro�ní ú�ty z kostela 
Nejsv. Trojice 1722-35 

SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny,130/4, Ro�ní ú�ty z kostela 
Nejsv. Trojice 1739-63 

SOA �eské Bud�jovice, D�kanský ú�ad Trhové Sviny, Tabely z let 1763–1786, 
neinventarizováno 
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