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Dip lomová práce Heleny Š lemové má svůj pozoruhodný vývoj, pomérně s loži té 
začátky se lehce př ipouš tě j í , pro tože výsledek je pozoruhodný. „Cesta - poutní cesta 
oč ima ateisty" zní s ta rš ím uš ím jaks i drsně, ideolog icky, ale práce sama je př ík ladem 
křehkého a pod ivuhodně zasvěceného pohledu na téma na hranic i víry. Původně 
kost rbaté, detai ly zah l cené v idění , stř ídá na konci rovnovážný, stř íz l ivě a v las tn íma 
oč ima, rukama a s rdcem uchopený úkol - poměř i t minu los t a dnešek jednoho kdysi 
uc t ívaného místa a posvátné , dnes téměř neex is tu j íc í cesty k němu. Jsem si j is tý , že 
požadavky na téma j sou vyn ika j í c ím způsobem splněny. 

Začnu s dovo len ím od konce. D ip lomantka učí. Letošní plný úvazek Vv na 2.st. 
ZŠ. Celé první polo let í se s dě tmi všech odpov ída j íc ích skupin ověřovaly meze i 
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ukrytá v příbězích a legendách... Zamyslet se nad vírou a jejím postavením ve 
společnosti, v její kultuře a historii... Tož více takových ateistů, chce se mi zvolat , 
protože už d louho nevěř ím, že naše úkoly ve škole se točí kolem toho, jak dobře 
(správné, či hezky) co nakres l i t , vyrýt, či vysochat , pokud se učitel rozhodne. Tato 
práce nereprezentu je pyšný opak, vrtaj ící bez př ípravy do l ibovolně náročných témat , 
kdy se ve ško le odehrává mag ie - jedno, zda bílá, či černá a nebo se s dětmi j inak 
psycho log icky man ipu lu je . Práce H. Š lemrové je př ík ladem neokázalého, pos tupného 
a také spo lečného zkoumán í s lož i tých témat spolu s dětmi , adekvátně véku, s p rávem 
na omyly. Potvrzení těch to mých tvrzení lze nalézt v kap. 3.4 ve v las tn ím zhodnocení 
praxe ve škole. Opět c i tát : ...Musím také zdůraznit věc, která se zásadním způsobem 
na konečné podobě promítla, a to velký vliv samotných žáků, kteří mnohdy dokázali 
téma projektu zcela nově pochopit a výtvarně zpracovat, a tak objevovat další a další 
podoby daného tématu... 

Teore t i cká část p rozkoumává kompetentně obecné souvis lost i Poutních cest , 
je j i ch histor i i , v rcho lná období , časy úpadku i obrazy poutníka. Ve druhé část i je 
in tenz ivně pros tudována a re f lek tována Hájecká pouť a je j í kontexty. Sám j sem před 
lety v rámci Barokní Čech ie pouť z Litovic do Hájku absolvoval , mí s tudent i vytvoř i l i 
pro tuto př í lež i tost obsáh lý cyk lus barokním dřevory tem a Hájeckými legendami 
insp i rovaných l inorytů. Ko legyně šla ve své au torské ref lexi nepoměrně dál. Vše, co 
j sem při pouti zaži l a věděl , d ip lomantč ina práce obsahuje , ale k tomu desí tky da lš ích 
vzrušu j íc ích př íběhů a h lubokých ponorů. Vytvoř i la dva deníky rozdí lné povahy. Jeden 
- tzv. „Cestovní deník" je plný insp i rovaných kreseb, textů a xeroxem i poč í tačovým 
programem man ipu lovaných fo tograf i í . Výs ledkem je překvapivě živý o rgan ismus plný 
napětí . V obsahu srovnání minu los t i a znovuobrozu j íc ího dneška, fo rmálně svěží 
dynamické , sdělné, ale nepop isné pastely a uhly. Velký kus práce a obd ivuhodná 
výs ledná podoba harmon izu j í c ího celku. Druhý deník fo tograf ický, úlevně dokumentu je 
skutečnost . Záměrné rez ignu je na s loži tost forem, je spíše soup isem 
charak te r is t i ckých v izuá ln ích znaků cesty do Hájku. 

Velká osobní angažovanos t , pracovi tost a uč i te lský talent obohacu je katedru 
o vý j imečnou d ip lomovou práci . 
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zasvěcené obecné části očekával, a práce tím ztrácí na dynamice. Jako by se ve smyslu Cesty, 
jež je jejím tématem, neubírala k cíli. ale k začátku. 
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A JOURNEY - PILGRIMAGE THROUGH THE EYES OF AN ATHEIST 

Master thesis is a theoretical and practical study of choosen topic. 

It contains part of text and diary from pilgrimage realizated by my self completet by photograph. 

There are creative workes designed by children according to suggest which you can find in text part. 

Subject of theoretic part is a study about religion pilgrimage in past and today. There is comparson with 

unique Hájek pilgrimage too. 

In didactic part suggest creative projectes for basic school and university of art. Deal especially with 

religious and usual thinges in world today. 

The practical part and today in my graduation thesis I did try to show theoretical and in picture new look 

on pilgrimage. 
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ÚVOD 

Ve své diplomové práci se pokusím /mapovat a zachytit to, co 

cesty 

kláštera v Hâjk ta -fera lovní 

proměnu 

k mmutM 

základě: 

^ • z h l e d e m 

pomoci kterých zkusím ukázat a 1 

posvátného v našem svétě a vyzdvihnout výzrfl 

minulosti jako nezbytného základu přítomnosti 

z tohoto poznání čerpat. Vzhledem k tomu, žej 

převážně konzumní a na výkon zamé 

dítěte je čim dál silné|ši domnívám si 

dnes zanedbávané složky osobnosti difc 

míře 

Jedním ze způsobů, který v minulosti pomáhal I 

smysl, který dával lidem naději a učil je při 

náboženská pouť. Co zbylo z této tisícileté tradic« 

dnešní převážné sekularizovaná společnost? Ja> ^ 

vůbec nějaká? Najdeme si dnes vůbec ješté čas K| 

Jaké jsou naše hodnoty? Jací jsou dnešní poutnic 

• i\ poutníkem a turistou? Jak výtvarné vyji 

cestu, chijzi, Její rytmus? Zkusím se prostřednictvím sve 

dip lomované ňa chvíli stát poutníkem Budu kráčet pffcfiv«. 

převážné vyasfaltované prastaré poutní cesté z Prahy do He»|ku 

přesněji řečeno po tom, co z ni zbylo. Budu putovat |ako 

obyčejný, průměrný člověk na prahu 21. století Po stopách 

méonů kroků věřících poutníků kteří tu s pevnou vírou a nadé|i 

v srdci kráčeli přede mnou kteří postavili podél cesty kapte a na 

lejím konci k l t t t * 

10 



ÚVOD 

Ve své diplomové práci se pokusím zmapovat a zachytit to, co 

zbylo z jedné, kdysi slavné, dnes téměř zapomenuté poutní 

cesty. Na příkladu konkrétní cesty, která vedla z Prahy do 

kláštera v Hájku se budu snažit ukázat kulturní a duchovní 

proměnu současného člověka, společnosti a krajiny vzhledem 

k minulosti. Postupnou proměnu posvátného v profánní. Na 

základě zjištěných skutečností vytvořím výtvarné projekty, 

pomocí kterých zkusím ukázat a vysvětlit dětem význam 

posvátného v našem světě a vyzdvihnout význam naší kulturní 

minulosti jako nezbytného základu přítomnosti a naučit je 

z tohoto poznání čerpat. Vzhledem k tomu, že vliv dnešní 

převážně konzumní a na výkon zaměřené společnosti na rozvoj 

dítěte je čím dál silnější, domnívám se, že je třeba snažit se tyto 

dnes zanedbávané složky osobnosti dítěte rozvíjet ve zvýšené 

míře. 

Jedním ze způsobů, který v minulosti pomáhal lidem najít víru a 

smysl, který dával lidem naději a učil je přemýšlet, byla cesta -

náboženská pouť. Co zbylo z této tisícileté tradice? Jaká je 

dnešní převážně sekularizovaná společnost? Jaká je její víra? Je 

vůbec nějaká? Najdeme si dnes vůbec ještě čas k přemýšlení? 

Jaké jsou naše hodnoty? Jací jsou dnešní poutníci? Jaký je 

rozdíl mezi poutníkem a turistou? Jak výtvarně vyjádřit putování, 

cestu, chůzi, Její rytmus? Zkusím se prostřednictvím své 

diplomové práce na chvíli stát poutníkem. Budu kráčet po dnes 

převážně vyasfaltované prastaré poutní cestě z Prahy do Hájku, 

přesněji řečeno po tom, co z ní zbylo. Budu putovat jako 

obyčejný, průměrný člověk na prahu 21. století. Po stopách 

milionů kroků věřících poutníků, kteří tu s pevnou vírou a nadějí 

v srdci kráčeli přede mnou, kteří postavili podél cesty kaple a na 

jejím konci klášter. 

10 



V první části se zabývám fenoménem poutní cesty - pouti 

v minulosti a současnosti obecně. Druhá část je věnována 

Hájeckým poutím a jejich jedinečnosti z historického i dnešního 

pohledu. Ve třetí části představím výše zmíněné výtvarné 

projekty, které jsem prakticky uskutečnila převážně na ZŠ Ke 

Kateřinkám, kde učím výtvarnou výchovu. Závěrečná kapitola je 

věnována mé vlastní výtvarné práci. Prostřednictvím 

ilustrovaného a fotografického deníku jsem zdokumentovala 

dnešní i historickou podobu poutí do Hájku. 

Jelikož nevyznávám křesťanskou víru, je můj pohled na danou 

problematiku tohoto oproštěn. 

11 



1. POUTNÍ CESTY V MINULOSTI A 

SOUČASNOSTI 

1.1 P o u t n í c e s t a 

1.1 1 Co je poutní cesta? 

Poutí t r a d i č n X o J f f l í r ^ e ^ r i < ^ , í X ^ 0 K A v « 

učinil pokání, poděkoval Bohu a modlil se. Jde o ví^obe 

rozSířenou náboženskou praxi Vydat m na pout nrnrwná 

přerušit každodenní staiosti d utvicm s t ve vire 

Katoličtí poutníci vědí že pouť není totéž co výlet Ačkoliv nÉM 

při povrchním pozorováním obojí muže splývat, lisí se tyto 

záležitosti cílem a vlastné i cestou k němu Cílem poutníkovým je 

přiblížit se k Bohu. Proto se musí na cestu náležité připravit 

Samozřejmou součástí pouté by mélo být zpytováni svédor 

lítost nad vlastní hříjšností a s tírri ájtovisející odpuštění 

kteří mu ublížili a k t A b o o otíp 

n as led ne přijetí s v á | « ý | Q ^ i i | í i m 

/láště zde mohou j ^ ^ ^ V i y moi 

místa mon /milo! 

příležitostí k setkán 

je příležitostí vyjití z 

ale p r o h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

církev s c h ^ 

na K o i m m m m i ^ ^ ^ 

každoročně navštěvuji poutní místa svých diecézi, aby 

povzbuzovali lid k víře. 121 

Č Á S T 

j-fantiéek Skála, Poutník, 1993 

Cesty, putování spojují místa 
je tedy také sítí oest 
terá krajinou prochází, je 
íto krapna sama: vnímá ji 
těsně, že se až krajině 

obuje, dotýká se povrchu 
fai pi vrtím* fk, pko 

f kvdktu toho čeho se 
Jenže pravě proto nelze 

šího říci, že cesta je 
mezi místy, protože 
vtovjni vytváří vztah 
ísty, a to tím, že místa 
o. 
ikm 13 s 18) 
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1. POUTNÍ CESTY V MINULOSTI A 

SOUČASNOSTI 

1.1 P o u t n í c e s t a 

1.1.1 Co je poutní cesta? 

Poutí tradičně rozumíme cestu do svatého místa, aby zde člověk 

učinil pokání, poděkoval Bohu a modlil se. Jde o všeobecně 

rozšířenou náboženskou praxi. Vydat se na pouť znamená 

přerušit každodenní starosti a utvrdit se ve víře. 

Katoličtí poutníci vědí, že pouť není totéž co výlet. Ačkoliv nám 

při povrchním pozorováním obojí může splývat, liší se tyto 

záležitosti cílem a vlastně i cestou k němu. Cílem poutníkovým je 

přiblížit se k Bohu. Proto se musí na cestu náležitě připravit. 

Samozřejmou součástí poutě by mělo být zpytování svědomí, 

lítost nad vlastní hříšností a s tím související odpuštění všem, 

kteří mu ublížili a kteří ho o odpuštění žádají, a zejména 

následné přijetí svátostí. K poutním místům se váže víra, že 

zvláště zde mohou být vyslyšeny modlitby. Proto bychom poutní 

místa mohli nazývat také prameny milosti. Navíc, taková pouť je 

příležitostí k setkání s ostatními lidmi, k vytvoření společenství, 

je příležitostí vyjití z každodenní všednosti. Zde je povzbuzena 

nejen víra, ale prohlubuje se zde i láska k vlasti a k jinému kraji. 

Katolická církev schvaluje a doporučuje pouti. Mnohá významná 

světová poutní místa navštívil i papež Jan Pavel II., který u nás 

byl např. na Sv. Kopečku nebo na Velehradě. Také biskupové 

každoročně navštěvují poutní místa svých diecézí, aby 

povzbuzovali lid k víře. 121 

František Skála, Poutník, 1993 

Cesty, putování spojuji místa, 
krajina je tedy také sítí cest; 
noha, která krajinou prochází, je 
téměř tato krajina sama: vnímá ji 
totiž tak těsně, že se až krajině 
přizpůsobuje, dotýká se povrchu, 
ale vlastně jej vnímá tak, jako 
ruka cítí kvalitu toho, čeho se 
dotýká. Jenže právě proto nelze 
bez dalšího říci, že cesta je 
spojnicí mezi místy, protože 
teprve putování vytváří vztah 
mezi místy, a to tím, že místa 
objevuje. 
(Petříček in 13 s 18) 
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„... Většina současníků má pouť spojenou se střelnicí a 

centrifugou, horskou dráhou a autodromem, klobásami, 

cukrovou vatou a ohlušující muzikou. Jak daleko je takové 

světské hemžení od idylických poutí, jež známe třeba z děl 

Němcové, Jiráska nebo Baara, kdy se na návrší kolem 

poutního místa rozložilo pár kramářů se svými boudami, aby se 

u nich mohli ušlí poutníci občerstvit anebo si koupit něco na 

památku! Ale i tenhle žánrový obrázek je jen okrajem záležitostí, 

v níž hraje klasické perníkové srdce právě tak podružnou roli, 

jako současní „plyšáci". To podstatné tkvělo a tkví přece v onom 

putování. 

Někdy jen na den na dva, jindy i na delší dobu se naši 

pradědové a prabáby vytrhli z koloběhu každodenního života a 

vydali se se svými sousedy a spolufarníky na cestu. Jistě, šlo 

taky o kus společenské události a o příležitost k odreagování, ale 

přece jenom hlavní byl při tom onen „zbožný úmysl" - pouť za 

někým, koho chceme uctít modlitbou, písní a vlastně i fyzickou 

námahou z dlouhé chůze, komu chceme svěřit své starosti a 

trápení a koho chceme poprosit, aby nás jich zbavil, nebo nám je 

alespoň pomohl nést. Představa houfce, táhnoucího krajinou, 

nesoucího korouhve a zpívajícího nábožné písně, jejichž 

jednotlivé verše hlasitě vyvolává předříkávač, třeba u leckoho z 

nás vzbudí shovívavé pousmání. Ale neprávem. V těch prostých 

projevech víry bylo tolik koncentrace (tehdy se říkávalo 

„usebrání"), že ji svým předkům můžeme v dnešním zápase s 

uspěchaností leda závidět. I my se sice občas vydáme do Staré 

Boleslavi nebo na Hostýn, ale v drtivé většině autem, vlakem 

nebo autobusem, protože na nic jiného prostě „není čas". Přitom 

to někdejší putování jako by bylo metaforickým obrazem celého 

našeho života. I o něm přece hovoříme jako o „pouti". I v něm 

táhneme spolu se svými bližními. Občas jdeme utěšenou 

krajinou, občas slzavým údolím. Chvílemi prší, chvílemi svítí 

sluníčko. Připadáme si najednou ušlí a unavení, ale myslíme na 

-fttct ug •t<ioe<' K'/\ ji. jím *>/*tenO MS^jf /fitÁn.t; h urn, ce cry: ma jc ru ne* Vvpo^ loinjv.vJtÁÍi; ň/W, tTK*t*< & 4-S 

• i*rie f. <t. wu 
't'vmtuM.. 

Poutníci v Břevnově na cestě 
do Hájku, Fragment z deníku z 
cesty 



cíl, který se nám zdá ještě v nedohlednu, ale k němuž chceme 

dospět. Na konec naší cesty, kde se sejdeme s mnoha dalšími 

poutníky a společně vzdáme chválu Pánu nad námi. A věříme, 

že po všem pozemském plahočení nám tam bude odměnou taky 

nějaká ta pouť ve smyslu všeobecné slavnosti. Oddech, radost a 

potěšení a kdoví - třeba i cukrová vata..." 2 

1.1.2 Poutni cesta a vnímání posvátného v dnešní 

společnosti 

„...Jít na pouť znamená dopřát si čas. Nejen na překonání 

vzdálenosti, ale i na promyšlení věcí, na duchovní 

odpočinutí..."1 

Navážu na předchozí větu a uvedu jako zdánlivé odbočení 

krátkou úvahu o vnímání posvátného a profánního v současné 

společnosti, neboť právě posvátné vnímání času a místa je to, 

co nás dnes zásadním způsobem odlišuje od desítek 

předcházejících generací našich předků a čeho je právě pouť 

jako náboženský rituál dobrým příkladem. 

Eliade ve své knize Posvátné a profánní píše: „Podobně jako 

kostel představuje zlom úrovně v profánním prostoru moderního 

města, znamená bohoslužba, odehrávající se ve svém 

vymezeném okrsku, zlom v profánním časovém trvání: zde již 

není přítomen aktuální historický čas, čas, který je prožíván např. 

v sousedních ulicích a domech"... 

8 (s 51) Poutní cesta, podobně jako bohoslužba, je tedy 

z „klasického" vnímání času a prostoru vyjmuta. 

Původně náboženská poutní cesta, nedojde-li k tomuto 

posvátnému vnímání, je tak nahrazena „pouhou" pouti turistickou 

a turisté podle Roberta Sheldrakea v jeho Tau přírody moc 

posvátného místa vysávají, kdežto poutníci ho posilují. Nabízí se 

Karel Adamus, Pozorování 
světa, 2000 

Práce vznikaly v Beskydech při 
výstupech na vrchol Hory Ostrý. 
Kreslení probíhá za chůze, na 
vlastním těle, postupně na třech 
čakrách, a to na břišní, hrudní a 
krční, 

Žákyně 9. třídy, Posvátné místo 
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potom otázka, zda tak nedochází k jistému celkovému 

„odenergetičténí" současné společnosti a krajiny, neboť 

posvátné posiluje a profánní zeslabuje. 

Podle Kellera moderní společnost strukturalizovala tok času 

svým vlastním způsobem. Kostru prožívání času v ní tvoří 

měřítko dne, ale také týdne a celého roku jako základního cyklu 

„práce-nákup-spotřeba". Tento cyklus probíhá zcela nezávisle 

na střídání ročních období, vegetačního času, dokonce i světla 

a tmy. Člověk přitom nikdy nepřestal být lovcem a sběračem. To 

pouze v rámci cyklu nastartovaného společností spotřeby 

moderní lidé postupně vystupují jako lovci a sběrači peněz, lovci 

a sběrači zboží, lovci a sběrači zážitků. Sběr peněz, zboží i 

zážitků probíhá podle téže formule, jež praví, že čas jsou peníze, 

a velí neustále zvyšovat míru jeho využití. Získávání peněz, 

zboží a zážitků vyčerpává veškerý čas a neponechává prostor 

ani pro odvěkou opozici, která vždy v minulosti život lidí 

zásadním způsobem strukturalizovala, tedy pro opozici 

profánního a posvátného. Posvátné a profánní se dokonale 

promíchalo a vzniklá beztvará směs vyplnila rovnoměrně čas 

věnovaný práci, nákupům i zážitkům.V době práce je promísena 

všední rutina s participací na posvátné tvorbě zisku a budování 

modly hrubého národního produktu. Čas nákupů se odvíjí v 

kulisách zázračných supermarketů, těchto luxusních chrámů 

moderní doby, z nichž penězoměnci definitivně vyhnali kazatele, 

as sběru zážitků si formálně podržel sváteční charakter, 

nekompromisně ho však zprivatizoval. Namísto svátků jako 

rekreace, tedy znovuobnovení sociálního řádu po vzoru 

obnovujícího se řádu přírodního, nastoupila individuální 

rekreace, během níž je nutno co nejefektivnějšim způsobem 

spotřebovat nakoupené. Symbolem této ritualizované spotřeby 

se staly například vánoce. Skutečným vrcholem 

individualizované rekreace a privatizované revitalizace se stala 

dovolená. Tomuto času intenzivního sběru zážitků je, s výjimkou 

Virtuální realita jako náhražka 
duchovního odpočinutí 

Žák 6. třídy ZŠ, Uvnitř hodin 

15 

MÉ!) ! 



nejbohatších vrstev, které si běžně z platu na dovolenou 

odkládat nemusí, odváděna daň z příjmů po celý rok. Čas 

dovolených je tedy nejdráže prodávaným časem. Dopřát si 

v současné době moderní západní civilizace takový „drahý" 

luxus jako je absolvování poutní cesty, duchovní pouti, není pro 

zaměstnaného člověka až tak snadné, jak se může na první 

pohled zdát. Nejsou snad moderní média s jejich virtuální 

realitou jistou „rychlonáhražkou" této tradice? Náhražka však 

samozřejmě zůstává pouhou náhražkou. 

1.1.3 Tradice křesťanských poutí 

"Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je srdce naše, dokud 

nespočine v tobě." (Augustin) 

Poutníci v Santiagu de 
Compostela 

Putování na svatá, posvátná nebo místa spojená se zázračnou 

událostí patří odedávna ke společným jmenovatelům světových 

náboženství. V křesťanství, zejména v římskokatolickém 

vyznání, má poutní tradice nejen hluboké kořeny, ale zároveň 

nepřehlédnutelný význam. Poutě můžeme charakterizovat jako 

fenomén, který v pestrých variantách provází křesťanské 

náboženství od jeho počátků až do dnešní doby. Ačkoliv hlavní 

autorita křesťanské víry, bible, k poutní aktivitě přímo nevybízí, 

najdeme v ní několik příběhů, v nichž lze předobraz člověka 

poutníka dobře vystopovat. Horno viator - středověký či 

novověký člověk putující světem, mířící do nebeského 

Jeruzaléma, se mohl velmi snadno identifikovat s obrazem 

Krista, který svou veřejnou aktivitu vyvíjel jako poutník 

procházející zemi zaslíbenou od města k městu, navštěvující 

podle židovské tradice pravidelně také jeruzalémský chrám. 

Podobně potom také jeho učedníci, v neviditelnější míře 

především svatý Pavel, apoštol a učitel národů. Proto není divu, 

že Svatá země, posvěcená životem a vykupitelskou smrtí Krista 

Bohdan Lacina, Poutnice, 1947 
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na kříži, byla a dodnes je nejvýznamnějším cílem křesťanských 

poutníků. S přenesením křesťanství na území Římské říše 

souvisí další směřování poutníků, tentokrát do věčného města. 

Roma aeterna (věčný Řím) se stal metropolí křesťanů, místem v 

prvních staletích našeho letopočtu posvěceným činností a krví 

apoštolů, vyznavačů a mučedníků, kam přicházely brzy řady 

poutníků, od těch nejchudších až po pomazané hlavy římských 

králů, kterým v bazilice nad ostatky apoštola Petra Svatý otec 

nasazoval císařský diadém. Záhy přibývala další poutní místa, z 

nichž se velkému věhlasu těšilo (a v současné době se 

vzrůstající oblibou těší pěší poutě se středověkou tradicí), 

především Santiago de Compostella na severozápadě 

Pyrenejského poloostrova a řada dalších míst spojená s životem, 

činností, případně i zázračnými skutky světců, mezi nimiž 

zvláštní místo zaujímají také představitelé mnišství, a to nejen v 

oblasti východního Středomoří. 

Důvody pro pouť, ať individuální nebo skupinovou, se v průběhu 

staletí příliš nezměnily. Lidé vždy hledali pomoc ve svých 

důležitých životních rozhodnutích, těžkostech a ve vyslyšení 

proseb i tužeb. V této motivaci sehrála důležitou roli také potřeba 

vzdát díky za případnou pomoc tam, odkud přicházela a 

přichází. Povinnost putování je potom výrazem těchto díků 

formou oběti. To platilo především v minulosti, kdy cesta k 

posvátným místům byla téměř vždy spojena s nebezpečími a 

těžkostmi. Věřící, toužící navštívit místa posvěcená životem a 

smrtí Ježíše Krista, putovali do Palestiny už v dobách, kdy byla 

církev krutě pronásledována římskou mocí. K velkému zlomu 

došlo až v roce 313, když církev získala svobodu za císaře 

Konstantina. Sama císařova matka sv. Helena navštívila místo 

Kristova narození. Nejstarší písemný záznam o putování do 

Svaté země pochází od anonymního poutníka z Bordeaux z roku 

334 n.l. 

Marko Pogačnik, Geomantický 
srdeční systém Evropy ve 
vztahu k poutní cestě de 
Santiago de Compostela, 2005, 
detail 

Geomantický srdeční systém 
Evropy ve vztahu k poutní 
cestě do Santiaga de 
Compostela 
V Santiagu je uložen „srdeční 
systém" Evropy. Tímto 
termínem myslíme systém 
životní energie, který má 
v Evropě podobný význam, 
jako má srdeční sval ve spojení 
sp srrtaňní ňakrni i nrn lidské 
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1.2 H i s t o r i e a p o d o b y p o u t n í c h c e s t 

„Chůze je jako čtení v krajině anebo ve vlastním srdci." 

(Solnitová in 13 s 51) 

Vývoj poutnictví a vůbec cestování v Evropě už od počátku 

podporovalo a rozvíjelo množství pozitivních faktorů, jako dobrá 

dostupnost jednotlivých míst na evropském kontinentu (splavná 

jezera a řeky, dobře přístupné horské průsmyky, množství míst 

ležících poblíž moře), mírné klima, relativní nepřítomnost 

přírodních katastrof a poměrně vysoká zalidněnost. Poutníkům 

bylo také ku prospěchu, že mohli cestovat v nábožensky 

jednotném prostoru. Všechny tyto činitele přispívaly k rychlému 

rozvoji poutních cest a poutních míst, které tak významně 

přispěly k postupnému propojení jednotlivě osídlených enkláv 

v síť a daly vznik základům kulturní krajiny. 

Na sklonku antiky putovali křesťané především do Svaté země a 

ke hrobům apoštolů a mučedníků. Postupně věřící vyhledávali 

stále více posvátných míst. K předním cílům však stále patřila 

Palestina a Jeruzalém, která byla křesťanům svatá už od úsvitu 

dějin jako místo, kde Ježíš učil a trpěl, kde zemřel a vstal 

z mrtvých. Papeži hleděli usměrnit tento proud do Říma, odkud 

řídili západní křesťanstvo. Řím platil rovněž za svaté město, 

vždyť tu byli k věčnému odpočinku uloženi ti nejpřednější 

z apoštolů, Petr a Pavel, stejně jako nesčetní mučedníci. 

V průběhu středověku bylo uctíváno stále více svatých a podle 

toho také rostl počet poutních míst. „Na úkor" mučedníků a 

věrozvěstů sílilo uctívání Matky Boží. Brzy vznikala na všech 

stranách poutní místa, kde se zjevila Panna Maria nebo kde měli 

nějakou relikvii či její uctívaný milostiplný obraz. 

Martin Zet, Gokyo Peak, 
27.4.1993 

V jednoduché symbolice 
dynamicky až téměř 
stenograficky kreslených 
horizontů vysokohorských štítů 
se vzájemně potkávají, 
střetávají i proolínají rytmy 
vnitřní krajiny poutníka s rytmy 
vnější krajiny světa: kardiogram 
Země s kardiogramem srdce 

Sv. Jakub (15. stol., mědirytina Martina 
Schongauera). Světec je 
zde představen tak, jak poutníci 
často chodívali:bos. Na límci a 
klobouku má svůj poutnický 
odznak, mušli. U nohou mu klečí 
poutníci s typickými holemi, jejichž 
konec s dvěma výstupky dobře 
zapadal do ruky 
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Nejvýznamnější a také nejfrekventovanější poutní trasou 

středověké křesťanské Evropy se od konce 1. století stává cesta 

do severošpanělského Santiaga de Compostella (tehdy 

království León) k hrobu apoštola sv. Jakuba. Paprsky 

jednotlivých poutnických cest se sbíhaly ve středofrancouzském 

Vézelay. Cesty do tohoto města směřovaly ze severní Francie, 

Flander, Německa i Skandinávie. Prvním velkým shromaždištěm 

poutníků ze středoevropského prostoru byl klášter Einsiedeln na 

území dnešního Švýcarska. Ten byl důležitou zastávkou i na 

poutích do Říma. 

Naši předkové hojně putovali též do bavorského Altotingu, 

Řezná i Cách, a to v takovém množství, že král a císař Karel IV 

založil v cášské katedrále oltář zasvěcený sv. Václavu a při něm 

fundaci pro české kněze zpovědníky. Za vlády Karla IV se stala 

významným poutním místem i Praha. V některých letech 

přicházelo dokonce tolik lidí, že se ve městě nedostávalo 

chleba. 

Zejména v době osvícenství a za vlády různých totalitních 

režimů, docházelo však také k potlačování poutí, až k jejich 

úplnému zákazu. Poutníkům bylo vytýkána touha „vyhnout" se 

práci či vojně, nevázaný život, ženám „nemravnost" na dlouhých 

cestách...Jako příklad uvádím svědectví jistého katolického 

faráře z roku 1780: 

„...Ani o masopustu lidé tak neholduji obžerství a nepijí tak jako 

o poutích... Jelikož hostince byly přeplněny, museli „mladí i staří, 

chlapci i děvčata spát jeden vedle druhého v kostelích... Ve 

zpovědnicích se prý dozvěděl že: „ Většina venkovanek přišla o 

své panenství během poutí a také že většina těch 

nejžalostnějších, nejnešťastnějších manželství vznikla z poutí..." 

3 (s.40) 

Návrat poutníka (klášter Belval, 
Lotrinsko). Podle kříže na hrudi 
je muž křižák. 

. ůJT! M * 43É 

Karel Adamus, Hold šlépějím II, 
7.9.1973 
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Příkladem toho, že nevhodné chování při poutích se nevyhnulo 

ani naší zemi pak může být následující záznam z bavorsko-

českého pohraničí: 

„...Zázračnou sochu Panny Marie hodil do studny jakýsi 

„bezbožník", který je dále charakterizován jako „svou národností 

Čechoun, zvráceností husita, chováním barbar a povahou 

ničema..." 3 (s.41) 

Objevovaly se připomínky církevních hodnostářů, kteří vyčítali 

věřícím poutníkům nesmyslnost putování na daleká místa za 

milostí boží, neboť Bůh je přítomen všude... 

...Člověku upřímně věřícímu se proto každý chrám stává 

místem, kde se mu může dostat milosti;neexistují žádné zvláštní 

milostiplné obrazy; a konečně nikdo se také nemůže celé dny 

vroucně modlit... 3 (s 40) 

Docházelo tak k různému „nahrazování" svatého putování 

v podobách kratších procesí, či výstavbou křížových cest. Mnoho 

z těchto posvátných míst můžeme dnes nalézt na našem území. 

Poutě v dějinách také mnohdy přerostly v protestní pochody proti 

útlaku a nesvobodě, jako tomu bylo například v 80. letech 20. 

století při pouti do Čenstochové, kde se ke statisícům Poláků 

připojili Němci z tehdejší NDR, stejně jako Češi a Slováci. 

Komunisté chápali tento „pochod věřících" jako dobře viditelný 

protest. Tato pouť měla významné důsledky pro Polsko i Evropu: 

základy režimů se otřásaly, posilovala se vůle národa ke 

svobodě. Obojí bylo důležitým předpokladem nekrvavého 

zhroucení komunistických režimů v letech 1989-1990. 

Církev i stát postihovaly v minulosti poutníky nejednou 

omezujícími zásahy. Byly sice doby, kdy byly poutě považovány 

Křížová cesta, Jiřetín pod 
Jedlovou 

Mikuláš Medek, Zastavení XIV. 
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za nemoderní - a dokonce měly špatnou pověst. Ale přes 

všechnu kritiku - a to i oprávněnou - nemohly být úplně 

potlačeny; v neposlední řadě se o tom přesvědčily totalitní 

režimy 20. století. 

Od pozdního středověku se putovalo v uzavřených procesích, 

v nichž byl nesen kříž a korouhve. Podle toho, v jaké vzdálenosti 

se poutní místo nacházelo, se organizoval i způsob putování. Na 

vzdálenější místa se v minulosti chodilo pěšky a s koňskými 

potahy (později koně nahradil vlak, nebo dnes automobil). Pěší 

průvody měly svůj pevný řád a průběh vžitý časem. Účastnili se 

ho bíle oděné družičky, bratrstva, spolky a někdy i muzikanti. 

Vycházelo se od farního kostela nebo návesní kaple, kam se 

přišli pomodlit i ti členové rodiny, kteří zůstali doma. Na pouť se 

vydávaly také některé matky s nemocnými dětmi ve víře v jejich 

uzdravení. Na začátku se poutníci v kleče pomodlili Otčenáš a 

pokropili se svěcenou vodou. Procesí vedli starší bratři, zkušení 

muži kteří předříkávali modlitby, předzpěvovali i kázali. V čele 

procesí nesl některý mladý muž vysoký kříž, na němž býval 

zavěšen věnec. Za křížem vycházeli poutníci nesoucí korouhve 

s obrazy s obrazy Panny Marie a světců, následovala mládež, 

pak muži, ve středu šly zpravidla družičky nesoucí sošku Panny 

Marie na nosítkách, pak kráčel kněz a na konci šly ženy, které 

někdy nesly sošku patronky matek, sv. Anny. Typickými znaky 

procesí byla společná modlitba a zpěv. Z modliteb převažoval 

především „Růženec", který byl též atributem poutníků. Drželi jej 

v ruce nebo jej měli zavěšený na krku či šatech. Společně se tak 

modlili Otčenáš, žalmy a od 16. stol. Zdrávas Maria. V repertoáru 

písní dominovaly mariánské písně a zpívány byly i specifické 

příběhy zaměřené k dějinám milostného obrazu nebo zázrakům. 

Samozřejmostí byla modlitba na kolenou při zastávkách na cestě 

u kaplí, Božích muk a křížků. 
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Na dlouhé cestě přespávali poutníci obvykle buďto v některých 

křesťanských rodinách, nebo v zájezdních hostincích i 

v ambitech pro poutníky. 

Po příchodu k cílovému poutnímu místu následovalo uvítání 

knězem, proslovy vedoucích, zpěváků a družiček, pozdravení a 

prosby k Panně Marii. Kromě osobních votivních darů měla 

procesí i společné obětiny, nejčastěji velké svíce. Poté se modlili 

u milostných soch nebo obrazů, jichž se dotýkali svými růženci, 

svatými obrázky a soškami, které si pak odnášeli domů. Mnohé 

z těchto předmětů se pak dostaly do domovského farního 

kostela. 

V tomtéž seskupení a řazení se poutníci vraceli domů. Na 

procesí již v obci čekaly děti, kterým poutníci přinášeli obrázky, 

prstýnky, bonbóny apod. Pouť do vzdálených míst bývala 

hluboce prožitá, dlouho se o ní mluvilo a byla zážitkem a 

duchovním povzbuzením mnohdy na celý život. Nábožná 

putování byla tedy jakýmisi lidovými exerciemi. 

Jako konkrétní příklad uspořádání procesí a průběhu cesty 

uvádím popis poutě do jednoho z našich nejznámějších poutních 

mís t - moravského Velehradu a několika dalších moravských 

poutních míst. Popis kratších venkovských poutí může posloužit i 

jako materiál pro srovnání s podobou dlouhé Hájecké pouti 

městského typu v kapitole 2.2 : 

... Poutníci ze Starého Města a okolí chodili na Velehrad pěšky. 

Průvod vycházel z obce od kostela za zvuku zvonů. V čele 

průvodu byl nesen ministranty ověnčený křížek a "cedulka" s 

označením místa procesí. Nejprve šli chlapci, pak muži a v jejich 

středu "předříkávač", zpěvák, jemuž se také říkalo "starší bratr". 

Jeho úlohou bylo vedení a organizování průvodu. Měl 

zodpovědnost za pořádek a štástný návrat domů. Odrostlejší 

chlapci nesli korouhvičky. Na konci průvodu šly ženy, vůz s 

Poutní kostel Kyjov, trůnící 
Madonna, 1502 

Růženec radostný 

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha 
Svatého. Amen 
Věřím v Boha, Otce 
všemohoucího, Stvořitele nebe 
i země. I v Ježíše Krista, Syna 
jeho jediného, Pána našeho; 
jenž se počal z Ducha svatého, 
narodil se z Marie Panny, trpěl 
pod Ponciem Pilátem, 
ukřižován umřel i pohřben jest; 
sestoupil do pekel, třetího dne 
vstal z mrtvých; vstoupil na 
nebesa, sedí po pravici Boha, 
Otce všemohoucího; odtud 
přijde soudit živé i mrtvé. Věřím 
v Ducha svatého, svatou církev 
obecnou, společenství svatých, 
odpuštění hříchů, vzkříšení těla 
a život věčný. 
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muzikanty anebo jen s hudebními nástroji, když šli muzikanti v 

průvodu spolu s muži. Procesí vyprovodil místní kněz po hranici 

obce. Sám se pouti nezúčastňoval. Během průvodu se lidé 

modlili růženec, litanie, které byly předříkávány stejně jako slova 

písní. Nejčastěji se chodilo polní cestou, hájem a zastavovalo se 

u sošky sv. Jana nebo po hlavní silnici a procesí se krátce 

zastavilo u kříže či svatého obrázku k malé pobožnosti. 

Na pokyn hlavního organizátora se průvod zastavoval i ke 

krátkému odpočinku, kde se lidé občerstvili. Jedlo se málo, vždy 

si každý něco k jídlu nesl s sebou. Většinou si brali chleba, 

uvařená vajíčka a napečené buchty. Když bylo vidět věže 

velehradského kostela, průvod se zastavil naposled. Poutníci se 

upravili, ženy, které nosily kroj, si přioblékly lepší vrchní sukni či 

jupku, popř. se obuly, aby mohly vejít do kostela. Za hlaholu 

zvonů vítal procesí místní kněz, který průvod přivedl ke chrámu. 

Procesí z Topolné měla na Velehrad dál, a proto vycházela dřív. 

Obvykle po ranní mši sv. v 6 hodin ráno se seřadil průvod před 

kostelem v Bílovicích. Nejprve šel s křížkem ministrant a kněz, 

pak děti, muži, někdy jen tři muzikanti. Vždy se chodilo přes 

louky k řece Moravě, kde celé procesí převezl postupně 

převozník na druhou stranu. V Huštěnovicích byla větší 

zastávka, kde se něco málo "vzalo k jídlu", které většina žen 

nesla na zádech. 

Procesí na různá místa měla svá "specifika". Na poutní místo do 

Žarošic se nosila v průvodu soška Panny Marie na nosítkách, 

ženy nesly rozžaté svíce. 

Na Hostýnek chodili uherskohradišťští poutníci dva dny a po 

cestě museli přenocovat. Spávalo se na známých, již ověřených 

místech - v soukromí, ve školách, na farách, ve stodolách na 

slámě i v hospodách. Na Hostýnek se chodilo dvakrát do roka. 

Nejčastěji 15. srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie a v 

první neděli v říjnu na pouť růžencovou nebo druhou říjnovou 

neděli na pouť dušičkovou. Na dušičkovou poďse vycházelo z 

i u i l L ' ' ' 
- "'" i 

Velehrad, poutní místo 

Klášter Hájek příklad barokní 
poutní stavby 
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úpatí Hostýnka, poutníci nesli v průvodě v rukou svíčky, někteří i 

fotografie svých zemřelých, za něž se večer sloužila mše. Často 

zde poutníci zůstávali na adoraci přes noc, kde v lavicích 

přespali. Řada hostýnských schodů dávala poutníkům možnost 

provést pobožnost kajícností, která se prováděla pomodlením 

otčenáše na každém schodku. Poutníci z Topolné nesli s sebou 

v roce 1870 na horu Hostýn i dvě cihly, kterých bylo potřeba na 

opravu kostela, čímž přinášeli také oběť, jež patří k pouti...4 

1.3 B a r o k o - z l a t ý v ě k p o u t í 

V16. století vzrůstá obliba v putování k milostným obrazům a 

soškám Panny Marie. Mariánská úcta se rozšířila zejména po 

tridentském koncilu (1545 -1563), kdy nastal doslova zlatý věk 

poutí, bohužel zanedlouho přerušený třicetiletou válkou. K 

novému rozmachu došlo v době katolické reformace v druhé 

polovině 17. století. České a moravské kraje v té době doslova 

rozkvetly množstvím krásných barokních staveb: kostelů, 

klášterů, mariánských sloupů, křížových cest a stavební činnost 

této epochy dodnes určuje charakter našich měst, vesnic i 

krajiny. Až barokní poutě se znovu snaží spojit představu Boha 

co nejůžeji s představou tohoto světa. 

1.3.1 Česká barokní architektura a krajina na 

příkladu poutních míst 

Následující kapitolu zmiňuji zejména z toho důvodu, že pomáhá 

začlenit některá místa poutní cesty z Prahy do Hájku a zejména 

samotný klášter v Hájku do celkového širšího historicko-

kulturního kontextu baroka, jako nejdůležitějšího období české 

poutní tradice. 

Pro barokní architekturu bylo typické, že tvořila nedílný celek se 

svým okolím. Zejména stavby poutních míst byly vždy velmi 

Barokní mariánský sloup, Opava, 
1675 

Krtiny, poutní kostel 
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citlivě zakomponovány do krajiny. Na přelomu 17. a 18. století se 

v Čechách vyvinul svébytný, specificky český typ poutní svatyně: 

centrálně položený kostel s ambity na pravoúhlém půdorysu 

(Svatá Hora, Sušice) nebo na půdorysu elipsovitém či 

polygonálním (Křtiny, Bohosudov). Přibývaly i lorety, stavěné po 

vzoru původní svatyně v italském městě Loretto. První vznikla v 

Horšovském Týně (1584), další v Hájku, Praze, Kosmonosech, 

Rumburku, Římově a jinde. Typickým prvkem pro lorety je tzv. 

Santa casa (Svatá chýše), ojediněle včleněná přímo do 

chrámového interiéru (kostel sv. Janů v Brně). 

Výtvarné úrovni staveb byla věnována mimořádná pozornost 

zejména ze strany řádů, především benediktinů, premonstrátů, 

piaristů a hlavně jezuitů. K realizaci stavebních záměrů byly 

povoláváni nejlepší architekti, sochaři a malíři své doby: 

Dietzenhoferové, Broggiové, C. Lurago, F Kaňka, J..B. Santini 

- Aichl, K. Škréta, P Brandl, J. J. Etgens, M. B. Braun a jiní. Do 

Čech zasahovali svými díly i cizí resp. v Čechách nežijící 

architekti a malíři, např. Rakušané J. Fischer z Erlachu (Brno), 

J. L. Hildebrandt (chrám v Jablonném v Podještědí) nebo C. D. 

Asam, činný hlavně v Bavorsku (výzdoba poutního kostela na 

Bílé Hoře) aj. 

Česká barokní krajina je vrcholem agrární a řemeslné 

vlny, která stoupala Evropou od antiky ve Středomoří 

přes středověk ve střední Evropě a na severovýchodě 

Evropy doznívala až v pokročilém novověku. Ve střední 

Evropě celá tato vlna znamenala především postupnou 

intenzivní kolonizaci krajiny. Její průběh byl pozvolný, 

ale její ohraničení ostré - začátek datovaný v Čechách 

do 13. století i konec během baroka znamenaly 

dramatickou proměnu zdejší krajiny.To, co se během 

baroka událo s českou krajinou, je jednou z krajinných 

revolucí. Pravda, revolucí slabší, než byla revoluce 

Loreta v Hájku 

Loreta v Hájku, detail fresky 

Santa Casa, Loretta, Itálie 

„Svatá chýše" byla vzorem pro 
mnoho dalších, stavěných po cek 
Evropě, jednou znich je i Hájecká 
Loreta, nejstarší u nás 
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neolitická, současná revoluce postagrární a asi i slabší, 

než byla zmíněná krajinná revoluce vrcholného 

středověku. Týká se totiž spíše změn kvantitativních a 

strukturálních než kvalitativních. Barokní proměna 

krajiny je zároveň bodem obratu v krajinném vývoji, kde 

se už začínají objevovat jevy, které později vedly ke 

zrodu krajiny moderní (hospodářská organizace velkých 

panství, vznik průmyslu, nebo počátek eutrofizace 

krajiny jsou dobrým příkladem), 

česká barokní krajina vznikla celkem náhle a během 

dosti krátké doby se plně zformovala. Příčiny a 

mechanismy této skutečnosti je nutné hledat v souběhu 

specifického vývoje v pobělohorských Čechách a 

materiálního pokroku vlastního racionálnímu novověku, 

který nachází nové technické, kulturní a ekonomické 

cesty. 

Třicetiletá válka a doba krátce po ní byly dobou 

značného úpadku, a dokonce částečné dekolonizace 

kulturní krajiny. Krajina ve své podobě nemohla 

pokračovat a její obnova musela být rychlá a radikální. 

Zatímco v jiných územích byl nástup baroka spíše 

otázkou pozvolné kompetice nového se starým, padlo v 

Čechách to staré naráz. Klíčovou roli sehrálo 

přerozdělení moci - rozbití dosavadních 

politickoekonomických vztahů a nástup nové šlechty, 

volně operující na uprázdněné půdě. Panství 

představitelů poražených českých stavů.byla 

konfiskována a poté rozprodávána nové (resp. katolické) 

šlechtě. To přispělo značnou měrou ke spojení malých, 

dříve mnohdy mozaikovitě rozdrobených držav v 

souvislé krajinné celky, kde častěji mohly dojít uplatnění 

metody "hospodaření ve velkém". Právě toto rozšíření 

"velkovýroby" na úrovni rozsáhlých panství (sítě 

Památník bitvy na Bílé hoře 

Poutní cesta vedla přes Bílou horu, 
místo slavné bitvy. Co by se stalo 
s českým barokem v případě vítězství 
českých stavů? Vzniklo by vůbec? 

Bílá hora 
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šlechtických velkostatků) se stalo hlavním rozdílem 

barokní krajiny oproti jejím minulým vývojovým etapám a 

pokračovalo integračními tendencemi osvícenství. 

Jmenované politické a ekonomické zmény v Čechách 

způsobily, že tento integrační proces zde oproti okolním 

zemím došel svého naplnění velmi rychle, důsledně, a 

dokonce s velkým předstihem - česká barokní krajina se 

do jisté míry stala avantgardou krajinného vývoje v rámci 

celé střední Evropy! 

Baroko znamená oproti minulosti výrazné zesílení vlivu 

člověka na krajinu. Hnán novověkou racionalitou, je 

tento vliv plánovitý, velkoplošný a komplexní, razantní a 

schopný dalšího prohlubování a zesilování. V tomto 

ohledu byla barokní krajinná vrstva skutečně svéprávná 

a svrchovaně určující celý tehdejší krajinný ráz. V čem 

se to projevuje: 

Pole: Velké plochy krajiny jsou v baroku věnovány 

pouze polím, zvětšuje se i velikost honů, vznikají tak 

velké plochy poměrně jednotvárné polní krajiny. Přechod 

z trojhonného na střídavé hospodářství zefektivnil 

zemědělství, výsledkem byly mimo jiné i velké plochy 

uvolněných úhorů; nejméně úrodná pole byla dokonce 

opouštěna. 

Louky: Teprve v baroku vznikají louky tak, jak je známe 

dnes, a diferencují se od pastvin. Louky předbarokní, 

zejména pokud byly součástí rustikálu, byly většinou 

obhospodařovány dost nestejnoměrně, což se odráželo 

na jejich druhové skladbě. Místo od místa i sezonu od 

sezony se na nich lišila intenzita kosení a zejména 

pastvy dobytka, která se s kosením často kombinovala. 

Ryze barokní je obraz rozsáhlých květnatých luk s 

pravidelným dvousečným obhospodařováním, které 

sečou řady ženců s dlouhými kosami. Právě tak 
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specifické jsou souvislé plochy pastvin, kam jsou 

širokými průhony ze statků vyháněna stohlavá stáda koz 

a ovci. 

Nové rostliny: Baroko je také obdobím šíření nových 

plodin i okrasných rostlin, především zámořského 

původu (kukuřice, brambory, rajčata, slunečnice, fazole, 

jiřiny, tulipán, zimostráz, jírovec — koňský kaštan). Ty 

byly ve střední Evropě přítomny již déle, ale jejich 

rozšíření bylo omezeno, namnoze šlo spíše o zahradní 

I kuriozity (např. brambor). Nyní se rozšířily masově v 

souvislosti s pokrokem v zemědělství a s počínajícím 

osvícenstvím. Svou roli také hraje móda zámeckých 

zahrad či alejí a postupný vzestup sedláků a jejich 

inspirace v městské kultuře: selské baroko v architektuře 

a tulipán v selské zahradě (a na sedlákově kožiše) jsou 

téhož původu. 

Nové živočišné druhy: Zavádění nových druhů 

hospodářských zvířat (králík, krůta, perlička) a lovné 

zvěře (muflon, daněk) má rysy analogické s novými 

rostlinami. Patrné je především zvětšování populací od 

exkluzivit po masový chov a od panských stolů k 

selským. 

Průmysl: Objevují se první formy průmyslu, s ním jsou 

spojeny zásadní změny dvou krajinných struktur - lesů a 

potočních niv. Nivy malých toků jsou zcela 

přemodelovány množstvím náhonů a rybníků (pily, 

hamry, mlýny). 

Lesy: Železářství je dlouho založeno výlučně na dřevě, 

lesy jsou proto rozsáhle těženy, připočtěme i kořistnou 

těžbu za třicetileté války i krátce po ní a přetrvávající 

letninové hospodaření, lesní pastvu a travaření. 

Výsledkem jsou rozsáhlé porostliny (prořídlé a nízké 

pařezové mlaziny s extrémně krátkým obmýtím, cosi 

Baroko, kostel Panny Marie 
Vítězné na Bílé Hoře 
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mezi pasekou, pastvinou a lesem), dnes terén již zcela 

neznámý. Sílí odlesnění krajiny a na sklonku baroka 

kulminuje. Významným zlomem v odlesnění je fáze, kdy 

poslední lesnaté oblasti přestaly být dobývány a 

otvírány. Počátkem baroka nebyly ve vyšších polohách 

vzácností sídelní enklávy dosud obklopené lesem, na 

jeho konci se naopak staly lesy důsledně enklávami v 

sídelní krajině. 

Extenze kulturní krajiny: Její rozsah se zvětšil do 

dosavadní podoby. Do baroka se datuje osídlení 

vysokých poloh okrajových horstev, systematické 

zakládání mysliven v odlehlých lesnatých oblastech, 

vybití populací velkých šelem, ale zároveň i počátky 

novověké reflexe "nedotčené přírody". 

Liniové krajinné struktury: Postupně se zlepšuje čestní 

síť Diferencuje se hierarchie cest od pěšin přes 

jednoduché vozové cesty po silnice, zefektivňuje se 

doprava (např. formani). Prostupnost krajiny trvá: ještě 

na přelomu 19. a 20. století fungoval systém polních 

pěšin, kudy se pravidelně chodilo — například z 

Nymburská (Semice) zkratkou do Prahy. A dnešním 

dědictvím je evropský primát v hustotě turisticky 

značených cest. 

Sídla, sakrální a světská architektura: Baroko naplňuje 

středověký půdorys krajiny Čech a zároveň ho 

překonává. Se strhující razancí si podmaňuje většinu 

jejích stávajících významových uzlů-dominant a v 

místech, která je postrádají, si je zhusta samo vytváří. 

Prostřednictvím velkoryse koncipovaných urbanistických 

komplexů (krajinných kompozic), jedinečných 

stavebních počinů (především poutních kostelů, ale také 

| sýpek či mlýnů) a velkého množství staveb drobnějšího 

1 měřítka (božích muk, křížových cest, milníků, ukazatelů 

Rekonstruovaná část poutní 
cesty ( úsek Litovice - Hájek) 
připomíná barokně 
komponovanou krajinu 
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směru atd.) propojuje krajinu ve vizuálně i ideologicky 

jednotně působící celek. 

Baroko v jediné vlně ovládlo všechny složky, měřítka a 

hierarchické strukturní úrovně naší krajiny, zcela je 

přeměnilo a podřídilo komplexně působícímu řádu. 

Tehdejší krajinné zásahy se neomezují na vhodné dílčí 

lokality, jak to dělaly předchozí doby. Jeho ambice jsou 

větší: přetvořit, ba nově vytvořit krajinu celou, a tak 

každá její část může být zohledněna a specificky 

využita. Až dosud se v krajině hledala místa vhodná pro 

daný účel. Teď se situace obrací - hledá se optimální 

účel pro dané místo. Tak jsou využita i místa 

neatraktivní. Mokřad může být odvodněn, ale také po 

zpevnění okraje užit jako terénní atrakce při honech, 

skála je vytěžena pro stavební kámen nebo zachována s 

jeskyní vyhloubenou coby příbytek pro potulného 

mnicha či poustevníka. Poprvé je také krajina použita 

jako substrát komplexního ideologického působení, je 

! tribunou agitace víry a prezentace moci. A opět, funguje 

to ve všech velikostních i časových měřítkách: svatý 

obrázek na stromě - boží muka - kaple - kostel - chrám -

zámek - parková krajina. Patří sem i "happeningy" v 

otevřené krajině, jako poutě, procesí, slavnosti Božího 

těla, lovy a hony..Příznačné je, že baroko nikdy 

nezapomíná vpečetit krajině své výrazné logo. Tento 

princip byl znám už v dobách minulých (gotické hrady 

jako korouhve krajiny a chrámy jako úhelné kameny 

měst), ale právě barokní krajinná architektura tento 

princip absolutizuje a důsledně kolonizuje většinu sídel. 

Města honosnými paláci a domy, monumentálními 

chrámy a kláštery, vesnice kostely, farami, kapličkami, 

hospodářskými dvory i téměř všechny výrazné, byť 

drobné krajinné dominanty — návrší osazuje kostelíky, 

Boží muka, Žabovřesky 

.lofifif Čanek Roží muka 1994 
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křížovými cestami, na meze staví boží muka či sochy 

svatých. 

Strategie barokního krajinářství spočívá v rozhodování, 

kde a v čem stačí krajinu dotvářet a kde je ji nutno 

radikálně měnit. Jeho síla tkví tedy nejen ve schopnosti 

tvrdé reorganizace krajinného prostoru, ale i ve 

schopnosti zapojovat se do starších struktur a postupně 

e tak metamorfovat. Obecně lze říci, že v raném baroku 

se častěji prosazují radikální řezy, kdežto baroko pozdní 

se přiklání spíše k jemnému krajinotvomému kutilství. 

Baroko je prvním obdobím, kdy je venkovská agrární 

krajina z velké části tvořena uměle a z vnějšku, a sice 

jako komplexní architektura. Není tedy divu, že je 

zakládána na jediném již existujícím vzoru, a to 

městském - je to první etapa, kdy stavební principy 

města velmi úspěšně a natrvalo expandují za jeho 

hradby. Město navíc dobře odpovídá představě 

racionální organizace prostom - má zvýšený podíl 

vědomých, záměrných struktur oproti nevědomým a 

přírodním (rozlišení ovšem není snadné a ostré, zhusta 

jde pod úrovní jevů - i na stavbě cihlové zdi má velký 

podíl mimoracíonální následování tradice: „vždycky se to 

tak dělalo"). Nicméně venkovská krajina má vždy víc 

přírodního a neuvědomělého než racionálního. Platí to i 

pro baroko a pro komponovanou krajinu. Racionalita v ní 

získává roli klíčovou, tedy sice malou, ale rozhodující, 

kdežto složky nevědomé a přírodní jsou touto minoritou 

racionálních struktur vykázány do svých mezí. 

Racionalita inspirovaná městským vzorem se pak 

promítá do celého pojetí barokní krajiny. K městu patří 

komunikace usnadňující pohyb, geometrízace půdorysu, 

ale i ostré a přehledné oddělení prostorů (ulice - dům -
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trh...), podobně je i krajina protkána kvalitní čestní sítí a 

diferencována do funkčně jednoznačných ploch. 4 

1 . 4 P o u t n í k v p r o m ě n á c h č a s u 

"Vídíš-li poutníka, an dlouhou lučinou 

spěchá ku cíli, než červánky pohynou.?" 

(Karel Hynek Mácha) 

V současnosti plné totální mobility a automobilizace společnosti 

jsou chůze a s ní spojený fenomén poutnictví objevovány nejen 

jako krátkodobé formy relaxace, ale také jako zapomenuté 

způsoby přirozeného jazyka, které nám umožňují navázat hlubší 

spojení s přírodou i se sebou samými. Poutník, jenž se vztahuje 

k přírodě s obdivem a láskou, vytváří jakýsi pomyslný most, jenž 

propojuje vnitřní a vnější skutečnost; objevuje krajinu jako síť 

vztahů, odkrývá duchovní a estetickou dimenzi žijící bytosti 

přírody jako skrytou paměť vlastní duše. Chůzí se tudíž můžeme 

prožitkově otevřít hlubšímu porozumění nad-racionálním ("více 

než jen lidským" D. Abramj vztahům a vazbám, které dávají věci 

"kolem" a zároveň "uvnitř" nás dohromady, tedy tomu, co 

americký filosof Henry David Thoreau ve své knize "Chůze...", 

"bibli" všech poutníků, nazývá "sympatii k inteligenci". Tímto 

způsobem můžeme znovu objevit ztracený cit pro harmonii a 

rovnováhu života, jejichž potřebnost si v poslední době stále 

naléhavěji uvědomujeme tváří v tvář devastované krajině, která 

je naším stínovým obrazem světa jako objektu určeného 

výhradně pro naše vlastní potřeby a zájmy. 

Jak napsal americký ekosof David Abram: "Přímá smyslová 

skutečnost v celém svém více než jen lidském mystériu zůstává 

jediným solidním měřítkem pro náš svět zkušeností a prožitků, 

který je dnes zaplavován elektronicky generovanými výhledy a 

inženýrským štěstím.... jen v primárním a pravidelném kontaktu 
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s dotýkanou půdou a nebem se můžeme naučit, jak se 

orientovat a pohybovat ve více dimenzích, které na nás dnes 

uplatňují nárok." Prostředkem k tomu se nám může stát právě 

pěstováni chůze. 

1.4.1 Poutníci boží 

Neboť každá procházka je jakási křížová výprava, kterou káže 

nějaký Petr Poustevník v nás, abychom šli a znovu dobyli Svatou 

zemi z rukou nevěřících... 

(Thoreau in 13 s.11) 

Z historického pohledu tvořili většinu poutnických zástupů patrně 

zdraví a dospělí muži. Našli bychom však mezi nimi i mnoho 

žen, jak nasvědčují především prameny z britských ostrovů. 

V Canterburských povídkách, novelách sepsaných kolem roku 

1387 jako vyprávění, jímž se poutníci bavili na čtyřdenní pouti 

z Londýna ke hrobu sv. Tomáše Becketa se můžeme například 

dočíst o jisté ženské cestovatelce Alise z Bathu: 

„Po celý život žila spořádaně 

pět mužů pojala před tváří Páně 

když nemluvím o jejích pletkách v mládí, 

leč tam mě příběh právě nezavádí. 

Ve Svatou zem ji třikrát vedla pouť 

a překročila mnohý cizí proud, 

Rím znala, Boulogne, kolínský též chrám, 

i ve Španělích Jakub byl jí znám." 5 

Z historických dokumentů také vyplývá, že mezi poutníky byl i 

značný počet dětí. Stávalo se dokonce, že se iniciativy chopily 

sami děti, a to nejen tak, že by přiměly příbuzné, aby šli s nimi 

na pouť, nýbrž že se bez doprovodu dospělých spontánně 

vydaly na dětskou pouť! Roku 1455 se konala velká, dvouletá 

Poutníci na tympanonu katedrály 
Saint-Lazare v Autunu. Poznáme 
je podle mušle nebo kříže na 
mošnách 

Erhard Rehwick, Poutníci 
potkávají řeckého mnicha, 1483 
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cesta k Mont Saint-Michel v Normandii. Pramen informující o této 

události si zaslouží být citován už proto, že přináší podrobnosti 

platné pro poutě obecně: spojování do malých skupin, 

podobnost s procesími, praporce, potíže a poskytování pomoci 

během cesty, oběti u cíle... 

„Podílely se na ní malé děti ve věku osmi, devíti deseti i dvanácti 

let ze všech zemí, měst a vesnic z Německa, Walesu i odjinud. 

Shromáždily se ve velikém zástupu a opustily své otce a matky. 

Po dvojicích šly všechny pohromadě v procesí. V čele nesly 

praporce s vyobrazením sv. Michala. Děti z jednoho města nebo 

z jedné vesnice se držely pohromadě." 3 (s 47) 

Mnoho poutníků bylo nemocných a postižených. Zbývala jim 

jediná naděje. Snad jim na přímluvu některého světce Bůh 

pomůže, tak jako Ježíš uzdravoval slepé, hluché,němé, chromé.. 

„Z posedlých je vyháněn zlý duch, slepí prohlédají, chromí chodí, 

nejrůznější nemoci jsou vyléčeny, všem pokorným prosebníkům 

se dostává plné úlevy." 3 (s 47) 

Je také důležité se zmínit o křižácích - ozbrojených poutnících -

peregrinech. Bojovali ohněm a mečem proti muslimům, 

pohanům i křesťanům. Jak se původně mírumilovné poutnictví 

mohlo takto zvrhnout? Přechod to byl pozvolný. Poutníci měli 

jako kdokoli jiný právo bránit se...Co si měl člověk počít když ho 

třeba ve Svaté zemi napadli nevěřící? Jistě, mohl zůstat doma 

nebo si vybrat poutní místa, kde by se nestřeti s jinověrci. Jako 

křesťan totiž nebyl povinen - na rozdíl od muslima - navštěvovat 

posvátná místa. Ježíš nenařizoval žádné pouti, zato přikazoval 

snášet trpělivě bezpráví, třeba je i zaplatit vlastní krví. To 

všechno bylo známo odpůrcům křesťanských poutí, na to i ve 

středověku znovu a znovu upozorňovali. Přesto se koncem 11. 

století rozvinulo hnutí, které uvedlo do pohybu tisíce lidi: Lidi 

Lukáš Leydenský, Poutníci 
odpočívají, 1508, mědirytina 

K poutním místům samozřejmě 
putovaly také ženy 

Rodina poutníků v posteli 
hostince, reliéf z oltáře, 
Korutany, poč. 16. stol. 

V popředí hostinský 
s ukradeným pohárem 
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zbožné i idealisty, chuďase i zločince. „Bůh to chce." Tvrdili. „Bůh 

nařizuje, aby evangelium bylo hlásáno násilím tam, kde 

ztroskotali neozbrojení misionáři, spoléhající jen na sílu slova..." 

3 (s 48) V křižáckých taženích překročil Západ poprvé ve 

velkém stylu své dosavadní hranice a položil základy svého 

zámořského panství. Nutno podotknout, že jedna z křížových 

výprav byla dětská... 

...Šly bez vůdců, sváděny z cesty a končily bídně; mnoho jich 

bylo prodáno do otroctví, jen málokteré se zbídačeno, zneužito, 

předčasně zestárlé vrátilo domů...3(s 47) 

Canterburské povídky i jiné prameny dosvědčují, že koncem 

středověku se mohla pouť plynule proměnit v cestu za zábavou. 

Od 16. století nabývaly u šlechty a měšťanstva stále větší obliby 

cesty osvětového rázu. Tyto cesty mají mnoho společných rysů 

s poutěmi, často působí jako jejich pokračování, jen úmysl je 

jiný. I nadále se cestovalo do Říma, ale cestovatel se zde 

zajímal v první řadě o významná antická místa, což nevylučovalo 

návštěvu apoštolských hrobů. Zde je možno tedy zaznamenat 

jeden z pramenů pozdějšího klasického cestování a turismu, jak 

ho známe dnes. 

V16. a 17. století tedy stále ještě cestovali k posvátným místům 

lidé jakkoli vzdělaní a z kteréhokoli stavu, a to i duchovní 

velikáni, kteří připravovali epochu osvícenství a vtiskli ráz 

evropskému myšlení nové doby. Do Loreta putoval například 

René Descartes, ale i Johann Caspar Goethe, otec Johanna 

Wolfganga, který píše o návštěvě této lokality: „Jak pošetilá 

pověra! A přece nelze popříti, jakou pastvu pro oči nabízí 

padesát zlatých a stříbrných lamp ozařujících místo, nad něž 

není pod nebeskou bání posvátnějšího." (Goethe, C.J. in 3 s 51) 

Žákyně 8. třídy ZŠ, Posvátné 
místo, linoryt 

..»ijř.r*f uf.jVI-yi/M»»!*» kfWOC«.. 

Posvátný a profánní Vypich, 
deník z cesty 
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1.4.2 Motivace poutníka 

„Neuvidíš to, kde vidíš jednotlivosti". (Chaldejská věštba) 

Co přimělo poutníky, aby se vydali na dalekou a mnohdy 

nebezpečnou cestu? Proč se konají poutě? Na tyto otázky 

existuje několik odpovědí. Byla to především vira v Boha, důvěra 

ke svatým, kteří se za hříšníka „přimluví" u posledního soudu. 

Byla to ale také touha získat vzácnou relikvii, tedy kosti 

mučedníků a věrozvěstů nebo předměty, jež byly pokládány za 

posvěcené proto, že se jich dotkl Ježíš nebo jeho svatí. Jiným 

důvodem byl „slib"... 

I ...Na zpáteční cestě z Nového světa přepadla Kolumba a jeho 

námořníky krutá bouře. Dělali všechno, co bylo v lidských silách, 

aby se loď nepřevrhla; když už se zdálo, že před záhubou ji 

zachrání jen zázrak, Kolumbus nařídil, aby vylosovali jednoho, 

který vykoná pouť k přesvaté Marii Guadaloupské a donese jí 

pět liber těžkou voskovou svíci. Všichni museli slíbit, že ten, na 

koho los padne, pouť podstoupí...3 (s 64) 

Nebo prosba, často se obraceli k Bohu poutníci bezdětní, u 

urozených vázáni nutností zplodit následníka svého rodu. 

K poutním místům spěly ženy stejně jako muži, děti i starci, jimž 

zbývala už jen víra v zázrak... 

„Vždyťco lidský um a léky spravit nedovedou (to zhojí Maria) 

máti poznání." (Grabnerová, E. in 3 s 66) 

Po celé trvání církevních dějin existovaly tzv. „zástupné 

modlitby", například rodičů za jejich dítě. V pozdním středověku 

bylo vysláno nemálo poutníků, kteří se na posvátných místech 

měli modlit místo lidí nemocných, nebo zemřelých. Často byla 

tato prosba obsažena v závěti zemřelého, který si za úplatu přál 

vyslat zástupného poutníka na svaté místo, pro spásu svoji 

Václav Boštík, Nebeský 
Jeruzalém 

Josef Mánes, Poutník ve 
skalnaté krajině, 1867 -1868 
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duše. Mnohdy se tak vyhnul mnoha nepříjemnostem spojených 

s cestou, nebo mohl peníze určené na pouť vložit do obchodu. 

Pokání bylo také důvodem pro pouť.S odvoláním na své přísné 

kajícnické právo neváhala irská církev za raného středověku 

ukládat jako pokání pouti na tři, sedm nebo deset let, ne-lí na 

doživotí. 

Dalšími motivy byla samozřejmě touha po dobrodružství, 

zábavě, touha poznat nové lidi. Většina poutníků potřebovala víc 

než jeden motiv. Ve středověku raném hrála důležitou roli 

askeze, ve středověku vrcholném touha po zábavě. Vedle těch, 

pro něž byla pouť příležitostí k rozptýlení či obchodování, 

putovali ti, kteří to s následováním Krista mínili vážně. 

Rozhodujícím motivem pro mnoho poutníků však byla víra, že 

kdesi v dáli naleznou spásu - sami či v zastoupení. Víra 

v možnost zázraku a síla této víry jsou jevy, které se mnohdy 

vymykají pochopení dnešního„sekularizovaného" člověka. A 

přece je tato víra, jak se před námi vynořuje z dobových 

pramenů, skutečnost, kterou musíme brát na vědomí stejně jako 

jiná fakta - stejná skutečnost jako to, že lidé ve 12. století trpěli 

hladem, žízní, zimou, žárlivosti, touhou po majetku a moci. Tyto 

antropologické konstanty jsou nepopiratelné. Máme právo 

přenášet svou omezenost na lidi jiných dob a kultur, vůbec na 

ostatní? Smíme prohlašovat, že když nám chybí uzdravující či 

zachraňující víra, nemohli ji mít ani jiní? Nemohla síla víry 

poznamenat i společenskou realitu způsobem, o němž nejsme 

schopni si učinit ani tu nejmenší představu? 

1.4.3 Obraz poutníka 

Poutníci byli často zobrazováni. Většinou to byli podobizny 

typové, nikoli jedné konkrétní osoby, kterou by umělec spatřil na 

vlastní oči. Typický poutník měl obvykle dlouhý plášť, který 

Poutnický odznak z Říma. 
Apoštolská knížata jsou zde 
představena slovy S(anctus) 
Pe(trus) + S(anctus) Pa(ulus), 
vyobrazením a klíčem jako 
Petrovým atributem. Místní 
řemeslníci vyráběli takové 
kovové odlitky po tisících; 
pomocí oček se odznaky daly 
připevnit na klobouk 

„Typický" poutník s lehkou 
zátěží: V láhvi je voda. 
Poutnický odznak i oděv měly 
svému nositeli poskytovat 
zvláštní ochranu. Sukovitá hůl 
byla pravděpodobně 
rozšířenější, než by se podle 
honosných holi na obrazech 
mohlo soudit. 
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chránil proti dešti a chladu, v noci pak sloužil jako přikrývka. 

Klobouk se širokým okrajem stínil obličej proti slunci a bránil 

tomu, aby déšť stékal člověku po zádech. Na něj si připevňoval -

snad od poloviny 14. století - po dosažení cíle poutnický 

odznak. V jedné ruce držíval poutník od pozdního středověku 

často růženec - jemuž Erasmus zlomyslně přezdíval „hadí 

vajíčka". (Erasmus in 3 s 75) 

Hůl, kterou držel mezi dvěma výstupky na dřevě, mu skýtala 

oporu v horách, nebo když se brodil prudkou říčkou či chtěl 

přeskočit potok. Také se jí bránil proti dotěrným zvířatům. 

Movitější a gramotní si mohli do brašny přibalit nepříliš skladnou 

knihu „Průvodce poutníků." 

Zavazadlem pak byl většinou vak, který si člověk hodil přes 

rameno, nebo zavěsil na hůl. Obsahoval kromě dalšího - šaty, 

náhradní pár podrážek, kožený pohár, udici, křesadlo a 

samozřejmě důležité listiny a doporučení. 

Jako potrava byl nejoblíbenějši chléb a sýr. Pitnou vodu člověk 

nosil v duté tykvi, ve zvířecím měchýři nebo koženém měchu. 

Nejdůležitější však byly dobré boty - Johannes Geiler radí podle 

svých vlastních zkušeností z dalekých cest: „Boty mají být dobré, 

„ne však zbrusu nové", nýbrž takové, které už měl člověk na 

nohou, protože v nových botách je „moc zlé vypravit se 

k přespolním." (Geiler J. in 3 s 75) Nezbývá než dodat, že tato 

poučka má obecnější obsah, přesahující rámec obuvi. 

m 

Jan Hísek, Cesta do nebe, 
1993 

• i - • • > ' • . • ' • • . • • f c f r • • . 
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Karel Hynek Mácha, Panoráma 
Krkonoš, 27. nebo 28. srpna 
1833 

Duchovní obraz poutníka může podat následující text z knihy 

Jana Peňáze Pouť do Říma od A do Z: 

Jít pomalým krokem ke studánce aneb duchovní postřehy 

poutníka 

Putování je jednou ze základních charakteristik křestánského 

způsobu života. Člověk který je zabydlený stále na jednom 
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místě, má tendenci se zajišťovat do budoucna a spoléhat jen na 

své lidské síly a prostředky. Postupně se mu vytrácí nápaditost a 

omezuje představivost. Ztrácí chuť spoluvytvářet něco s 

ostatními. Jeho duchovní život stagnuje a většinu své energie 

vyčerpává obhajováním toho, co dosud nabyl. 

Člověk putující využívá všech svých sil a prostředků s 

rozmyslem, aby došel k cíli. Je si vědom, že na cestě jej může 

potkat mnoho věcí, které neovlivní svou silou a dovedností. To 

ho vede k hledání jistot ve stále se měnícím světě plném nových 

překvapení. Největší jistotu nachází v prozřetelnosti Boží a jeho 

péči o každého, i toho nejvíce odstrkovaného jedince. Člověk 

putující ví, že na cestě k jasnému cíli (duchovní zralosti) ho 

čekají nová setkání, nová překvapení. Postupně je mu dovoleno 

nahlížet do rozmanitosti a hravosti Božích cest. Tou samotnou a 

nejvlastnější cestou pro každého člověka je sám Ježíš. Proto my 

\ za nikoho nemůžeme ujít ani kousek cesty. Můžeme ho jen 

doprovázet a učit ho rozpoznávat Boží znamení. 

Vlastní duchovní život je určován osobním setkáváním s 

Ježíšem, které je zdrojem povzbuzujících impulsů a radosti. Ty 

nás motivují a podněcují, abychom žili z Lásky a pro Lásku jako 

Ježíš. Poutník může více vnímat Boží znamení na cestě v 

přírodě. Největším Božím znamením však je každé setkání s 

lidmi. Kromě toho je třeba rozpoznávat ještě hlubší znamení v 

událostech okolo nás. Při setkáních s druhými lidmi, byť byla 

velice krásná a příjemná, jindy zase trpěná a komplikovaná, 

poutníkovi jasně dochází, že musí jít dál. To ho nesmírné 

osvobozuje na jedné straně od zbytečných půtek a rozmíšek a 

na druhé straně od bláhové rozmařilosti. Nejdůležitější je náš 

vztah k Bohu, ostatní vztahy nás k němu jen orientují. 

I když je poutník tělesně unaven a vysílen, neopomíjí zastávku u 

božích muk, křížků nebo soch svatých. Na životní cestě bývá 

člověk také unaven starostmi, a často pak sejde z cesty, protože 

přehlédl Boží znamení. Ta nám mohou zaostřit pohled na to 
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podstatné a zároveň mohou i občerstvit a osvobodit od 

spoléhání na vlastní omezené síly. 

Poutník si do svého života odnáší jeden základní rys: je důležité 

stále jít a nezadrhnout se, nezavdávat se sám do sebe, do svých 

problémů, ale umět je odevzdat Pánu. Jak říká A. Exupéry: „Jít 

pomalým krokem ke studánce." Křesťanský život je boholidská 

i záležitost. Velké změny v našem životě (směrem k většímu, 

opravdovému štěstí - životu v p/nosíi) jsou vždy záležitostí Boží. 

Z naší strany je důležité jít věrně a pomalu ke Studni s 

nevyčerpatelným pramenem života. 6 

1.4.4 Poutník ve výtvarném umění 

Následující kapitola je stručným přehledem, má sloužit zejména 

k tomu, aby pomohla zařadit a uspořádat množství reprodukcí 

výtvarných umělců, jejichž díla se objevují v celé práci jako 

obrazový doprovod. 

Východiskem je tvorba výtvarníků a básníků romantismu, kteří 

vyzvedli chůzi, putování a toulání krajinou jako důležité téma, 

které do výtvarného umění i poezie a literatury vneslo významný 

podnět. Romantismus z procházky do přírody učinil umělecky 

atraktivní a zároveň i hluboce filosoficky reflexivní záležitost. Stál 

u vzniku turistického hnutí na začátku 19. století. Klíčovým 

autorem v českých zemích je největší český romantický básník a 

zároveň osobitý kreslíř Karel Hynek Mácha; jeho život i tvorba 

byly významně spjaty s Litoměřicemi a jejich okolní krajinou. 

Vedle K. H. Máchy se putování objevuje také ve tvorbě např. 

Antonína Balzera, Augusta B. Piepenhagena, Josefa Mánesa, 

Aloise Bubáka, Amálie Mánesové, německých malířů Caspara 

Davida Friedricha, Carla Gustava Caruse, nebo Ernsta Gustava 

Doerella. Nesmíme zapomenout také na velkého německého 

básníka Johanna Wolfganga Goetha a dále pak na Josefa 

Váchala, Františka Koblihu, Emila Fillu, Pavla Nešlehu atd. 

Caspar David Friedrich, 
Poutník nad mořem mlhy, 
kolem 1818 

Charakteristickým prvkem 
romantismu je motiv postavy 
poutníka, která je k divákovi, 
vnímajícímu obraz, obrácena 
zády a se zaujetím obdivuje 
krajinu tzv. „rdckfigur" 

Josef Váchal, Západ slunce 
nad Javorem, 1931, barevný 
dřevoryt 
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Umělci českého symbolismu pak obsahově navazují na 

romantickou tradici, hlavně na dílo Máchovo a tematizují příběh 

duchovního hledání, cesty za poznáním spirituálního smyslu 

života. Dochází zde k existencionálnímu ponoru do krajin 

vlastního nitra. Patří sem díla Františka Drtikola, Jana Konůpka, 

Františka Koblihy, Jana Zrzavého, Jana Híska, Františka 

Hudečka, Františka Skály, ad. 

Akt chůze, cesty nebo putování krajinou se objevuje mimo jiné 

také u umělců 60.-90. let 20. století. Jde především o akční a 

konceptuální umělce Karla Adamuse, Jana Mlčocha, Jaroslava 

Anděla, Jiřího Valocha, Miloše Šejna, Michala Kerna, Milana 

Maura, Martina Zeta a postmoderní romantiky Františka Skálu a 

Václava Jiráska. 

1.4.4.1 Skálová pouť z Prahy do Benátek 

2. května 1993 se vydal František Skála na pěší cestu z Prahy 

do Benátek, aby se zde zúčastnil 45. Bienále. Do Benátek 

dorazil po měsíci namáhavého putování. Během cesty si vedl 

podrobný deník, doprovázený početnými kresbami. Skálová 

benátská cesta představuje nejdelší projekt v rámci českého 

akčního umění 70. až 90. let. Jeho putování lze chápat jako 

polemiku s dnešním módním zaujetím fantazijními technoobrazy 

a umělými ráji počítačů, jako výraz důvěry v bezprostřednost 

konkrétní smyslové skutečnosti, v naivitu vlastního prožitku, 

vlastního vidění reality. Skála o svém putování říká: „Myslím, že 

málokdo z takzvaně svobodných lidí vybavených všemi „šetřiči" 

času si tento přepych ve své honbě za konzumním způsobem 

života může dovolit. Možnost prožít nepřerušenou řadu dní tímto 

přirozeným způsobem zůstává nejsilnějším (a nepřenosným) 

zážitkem v mém životě." (Skála in 13 s 53) 

Výzvu putováni Františka Skály z Prahy do Benátek dnes silně 

vnímáme také na pozadí diskusí o tzv. bezbariérové krajině, kde 

František Skála, Praha -
Venezia, 1993 

Fragmenty z deníku, který si 
vedl během svého pěšího 
putování z Prahy do Benátek, 
kde se zúčastnil 45. Bienále 
výtvarného umění 

(• JMUÀnu úlnm* a. Iim,'tJiA olyí U míluJU 

M»1 &tM.. tUHÚM. bypí, i MOmt./WU 

T^ï HÏM AM> 

41 



je její průchodnost ohrožována stavbou nových komunikací a 

objektů. (To se týká i poutní cesty z Prahy do Hájku. Jako 

typického příkladu novodobého „zneprůchodnění" krajiny). 

V obdobném duchu, který má charakter jakéhosi tichého 

podvratného protestu, se odehrávají aktivity umělecké skupiny 

B.K.S. (Bude konec světa), jejímž je Skála členem. 

1 . 5 P o u t n í t r a d i c e v Č e c h á c h a n a 

M o r a v ě 

1.5.1 Historický vývoj poutí v Čechách a na Moravě 

Poutní tradice v Čechách a na Moravě má své kořeny ve 

středověku. Mnozí poutníci z Moravy se vydávali se zástupy 

příslušníků mnoha dalších národů do Svaté země, Říma či 

Santiaga. Zvláštním rozmach putování do velkých dálek nastal v 

období křížových výprav. Frekvence poutí do Říma se ještě 

zvýšila roku 1300, kdy byl poprvé vyhlášen Svatý rok, opakující 

se posléze v pravidelných intervalech. Již od pozdního 

středověku měli čeští a moravští poutníci ve věčném Římě k 

dispozici hospic zřízený z iniciativy Karla IV , jenž sám 

nepostrádal atribut poutníka a zejména jeho úcta k relikviím byla 

pověstná. 

Do těchto období nás zavádí tzv. „zakladatelské legendy". Ty 

jsou na mnoha poutních místech často velmi podobné, v 

dějinách jednotlivých poutních lokalit však mají svůj 

nezastupitelný význam. Ve vztahu k těmto, někdy jen velmi 

obtížně historicky doložitelným událostem, jsou počítána velká 

kulatá výročí, zejména v barokní době. Samotná délka poutní 

tradice patřila později k nepřehlédnutelným atributům 

jednotlivých poutních míst. Přesto, že je obecně známo, že už ve 

středověku existovaly itineráře poutních cest, že poutníci měli 

svá privilegia a že poutě byly záležitostí širokých společenských 

Umělecká skupina B.K.S., 
Zádušní pouť Českým 
středohořím, 1987 

Ivan Kafka Skutečnost + 
sen/Dvě skutečností, 1990 



vrstev, jsou naše vědomosti o poutním ruchu v českých zemích 

ve středověku logicky poněkud skromnější ve srovnání s 

obdobím novověku. Množství nalezených poutních odznaků 

však svědčí o tom, že poutní ruch byl i na českém a moravském 

teritoriu čilý. Čechy a Morava se vedle společným znaků rozvoje 

poutní tradice od sebe také částečně lišily. Zatímco 

středověkým Čechám jednoznačně dominovala úcta k 

zemských patronům a nejvíce se samozřejmě rozvíjel kult 

svatého Václava a s ní poutě do místa jeho zavraždění, Staré 

Boleslavi, kořeny moravské poutní tradice se váží k 

cyrilometodějské misi, která na moravské půdě zanechala 

nesmazatelné stopy. Zhmotněním této úcty k dnešním 

spolupatronům Evropy bylo ve středověku i novověku 

nejslavnější poutní místo Moravy- Velehrad. Na tomto místě se 

zároveň spojuje úcta cyrilometodějská s úctou mariánskou, která 

má na Moravě rovněž hluboké kořeny. Mariánský kult se ve 

středověku na Moravě rychle rozvíjel, avšak k jeho kulminaci 

došlo zejména v barokní době. Pouté k Matce Boží jsou napříč 

moravskými dějinami základním pilířem poutní tradice a lidové 

zbožnosti. Vedle vzácných mariánských sošek, jejichž původ 

sahá různě hluboko do středověku a jež se později staly hlavní 

součásti barokních svatyň, hrály také již ve středověku 

mimořádně důležitou roli milostné obrazy, 

Na sklonku středověku a počátkem novověku zasáhla české 

země dvojí reformační vlna. Zatímco česká reformace v podobě 

husitské revoluce vývoji poutní tradice v českých zemích nějak 

dramaticky neuškodila, nedá se totéž říct o luterské reformaci 

přicházející k nám z Německa. V programu reformátorů, který 

lze stručně vyjádřit motem „ad fontes" - tj. k pramenům původní 

církve, nezbývalo místo na poutě, úctu k Bohorodičce, svatým 

ani na shromažďování relikvií tolik ceněnému ve středověku. V 

tomto smyslu nastává v 16. století v českých zemích zřetelný 

Původní milostný obraz Panny 
Marie vytvořený v roce 1718 
malířem Šimonem 
Schwärzerem podle proslulého 
obrazu "pasovské" Madony s 
dítětem od Lucase Cranacha. 
Od roku 1729 se nachází ve 
farním kostele ve Zlatých 
Horách. 

Panna Maria, fragment 
z cestovního deníku 
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útlum rozvoje poutí, někde až stagnace, na níž se mnohde 

podepsal mimo jiné i nedostatek duchovních správců. 

Jestliže se poutní tradice ve středověku úspěšně rozvíjela a stala 

se důležitou součástí tehdejší společnosti, pak její "zlatý věk" 

přišel v Čechách i na Moravě v době baroka, tedy v 17. a 18. 

století. Zásadní společensko náboženské změny poměrů nastaly 

v českých zemích po neúspěchu českého stavovského povstání, 

dovršeného porážkou nekatolíků na bělohorské pláni roku 1620. 

Konverze významných šlechticů ke katolictví a s nimi spojené 

oživování a podpora poutní tradice nastávaly pozvolna už dříve. 

Nástup barokní kultury ve vítězném hávu katolické reformy 

znamenal největší rozkvět poutní tradice a s ní spojených všech 

projevů lidové zbožnosti. Na mnoha místech Čech a Moravy se 

začalo s obnovou, přestavbou či výstavbou poutních chrámů a 

budování celých areálů, v nichž kromě centrální svatyně 

ukrývající milostnou sošku, obraz nebo jinou relikvii nechyběly 

ambity, kaple, kalvárie, getsemanské zahrady, ale ani zázemí 

pro příchozí poutníky. Mapa poutních míst a tras navzájem je 

spojujících se ve srovnání se středověkem významně zaplnila. 

Je zřejmé, že barokní doba, plná světel i stínů, na niž je 

vzhledem k politicko náboženským poměrům neprávem 

pohlíženo jako na dobu temna, otevřela rozvoji poutní tradice 

nejširší a nejpestřejší prostor. Rozvoj barokní zbožnosti, jejíž 

byla poutní tradice korunou, se významnou měrou podepsal na 

úrovni dobové kultury, poznání, náboženského vědomí a v 

neposlední řadě také vlasteneckého a estetického cítění. Stará 

středověká poutní místa se dočkala nejen obnovy svého 

věhlasu, ale často i obnovy architektonické. Svědčí o tom, že 

naprostá většina poutních míst v Čechách a na Moravě se 

podnes dochovala převážně v barokním podání. V mnoha 

případech se barokním architektům a stavitelům působícím v 

moravském a slezském prostoru podařilo takřka geniálně sladit 

podobu chrámové stavby a okolní krajiny. K zvučným jménům 

}.lamui íHnria £cpehatrská 
ornïUM ï:i n»«! 

Milostný obraz Panny Marie 
sepekovské (pozdně gotický 
deskový obraz) v poutním areálu v 
Sepekově je dominantou chrámu, 
jehož architektura nese stopy K. I. 
Dienzenhofera 

Ambity a kaple v Sepekově, 
příklad poutního areálu 
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Proslulých architektů jako např. Santini, Tencala, Filipi je třeba 

Připočíst dlouhou řadu neméně skvělých tvůrců interiéru - malířů, 

freskám, sochařů a to domácích i zahraničních. Barokní pouť se 

všemi projevy úcty k Bohu, Nejsvětější Trojici, Panně Marii a 

svatým se na českém a moravském teritoriu stala 

nepřehlédnutelným fenoménem, bez jehož plodů si jen těžko 

dovedeme představit dnešní krajinu, rovněž genius loci 

jednotlivých poutních areálů zasahuje příchozí poutníky i v 

dnešní době podobně jako kdysi. O obnovu starých nebo 

výstavbu nových poutních míst se jako donátoři zasloužili 

Především představitelé pobělohorské katolické šlechty. Na 

v|astním fungování poutních areálů, slavením mší svatých 

Počínaje a vytvářením přijatelného zázemí pro přicházející 

Poutníky konče, měly již ve středověku, ale ještě mnohem více v 

barokní době zásluhu církevní řády. Je známou skutečností, že 

obnova a silná podpora poutní tradice se stala nejmilejší a 

nepřijatelnější formou pobělohorské rekatolizace, která úspěšně 

oslovovala všechny vrstvy společnosti. Jejím hnacím motorem 

by!y řeholní instituce, mezi nimiž mělo v době baroka výsadní 

Postavení agilní Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité. Na rozvoji poutní 

t r a d i c e a fungování poutních míst se však podíleli také 

františkáni (Hájek), premonstráti, augustiniáni, dominikáni, 

N e l í t á n i , pauláni, servité, benediktini a další. O růst zbožnosti 

m e z i ' i dem usilovala také nejrůznější bratrstva, mariánské 
d r u ž i n y . řádoví terciáři, do blízkosti poutních míst se v době 

b a r°ka znova uchylovali také poustevníci. Barokní šlechta 

Poskytující nezbytný mecenát se viditelně prezentovala a svoji 

Možnost dávala najevo nejrůznějšími způsoby. Na poutní místa 

Poházely významné osobnosti z jejich řad, z nejrůznějších 

Pohnutek a s nejrůznějšími prosbami, na promodlených místech 

n e b o alespoň v jejich blízkosti si nechávaly budovat rodinné 

hrobky. 

Františkáni v Hájku, fragment 

z cestovního deníku 
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Pro širokou společenskou základnu poddaných znamenalo 

putování na posvátná místa jednu z mála možností vybřednutí z 

každodenní práce a zajetí povinností. Poutě umožnily nejen 

duchovní katarzi a povznesení: účast na slavnostních 

bohoslužbách, vykonání zpovědi na jiném místě zbavovalo 

účastníky tíže svědomí a mělo blahodárný psychický účinek na 

Poutníka. Vedle náboženské roviny je nezanedbatelný také jejich 

kulturní a vlastenecký význam. Na barokní Moravě lze krásně 

Pozorovat komunikaci mezi jednotlivými poutními místy blízkými i 

vzdálenými, nezřídka také komunikaci přes hranice, neboť 

»Poutě neznají hranic". O průběhu konkrétních barokních poutí 

nás podrobně informují archivní prameny, díky nimž máme také 

Poměrně přesnou představu o počtu příchozích poutníků. V 

barokní době vznikaly také ucelené soupisy přibližující jednotlivá 

Poutní místa, jejich historii, význam a zázračné události. Asi 

stopadesátileté období rozkvětu barokní poutní tradice silně 

Přibrzdil nástup osvícenských panovníků. Reformy započaté za 

v|ády Marie Terezie úspěšně dovršil Josef II. Významně se 

d o t k |y nejen řeholního života. Kontroly, značné redukce, 

PfíPadně úplných zákazů se dočkaly mnohé poutě a procesí. Se 

zánikem některých činných řeholních komunit, včetně zrušení 

Pousteven na významných poutních místech, sice zájem 

Poutníků nevymizel, sláva barokních poutí se však stala 

Návratnou minulostí, kterou dnes dokumentují rytiny a 

oleÍomalby. v průběhu 19. a 20. století se poutní tradice dále 

udržovala, nicméně politické a společenské události hýbající 

tehdejší Evropou se na dalším rozvoji podepisovaly spíše 

ne9ativně. 

V e Armování občanské společnosti, silně zasažené 

Osvícenskou sekularizací, zbylo pro další možný rozvoj poutní 

t r a d i ( * Poněkud méně místa. Nicméně v průběhu 19. století až 

d o Poloviny 20. století se poutníci přicházející na slavná poutní 

1111819 Čech, Moravy a Slezska počítali stále na desetitisíce. 

Procesí, Ludgeřovice, dobové 
fotografie 

m I M utm 
m t e t e t t t s u r a n t ^ a t o t í 

auß »n& titt in gang etf« u* 

" p *„h.On in ÔMftmeuchUw 

V. —. T-l—oVIJ». 

z průvodce poutníků. „Pouť a cesta 
ke svatému Jakubovi." 
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Dlužno však dodat, že s barokní dobou některá někdejší známá 

a hojně navštěvovaná poutní místa z myslí poutníků vymizela. 

Jestliže vývoj české a moravské poutní tradice podobně jako 

život vykazuje podobu sinusoidy, kdy se vystřídala četná období 

rozkvětu s dobami útlumu, stagnace či menšího zájmu, je možné 

konstatovat, že největší zlom v tomto vývoji znamenal nástup 

komunistické totality. Zejména v 50. letech, ale i následujících 

desetiletích bylo na všechny náboženské projevy pohlíženo 

zcela negativně. Tlak režimu začali odnášet jak jednotliví věřící, 

tak rovněž i místa, ke kterým měli křesťané po staletí úctu a 

která byla součástí pestré pokladnice naší národní minulosti. 

Neúcta totalitní moci k mnoha sakrálním památkám se nemohla 

žhnout ani poutním areálům. Jejich zázemí, které z velké části 

dosud obstarávali řeholníci a řeholnice, bylo ochromeno známou 

-akcí K", která měla počátkem padesátých let vést k nenávratné 

''kvidaci řeholního života. Poutní slavnosti byly pod tlakem 

z á m ěmě zmenšovány, takže se postupně stávaly jen slabým 

°dleskem někdejší nádhery pozvedající ducha. Pohraniční 

Poutní místa, na něž byl přístup zapovídán nebo velmi ztěžován, 

s e dostávala do izolace, ve které za současného nedostatku 

Peněz na opravy, bylo jen otázkou času, kdy se z někdejší 

nádherné památky stane oprýskaná omšelá stavba, která bude 

P o u z e ve své monumentalitě nebo křivkách připomínat génia 

někdejších mistrů. Smutným vrcholem vztahu komunistů k 

Poutnim místům a tradici se stala likvidace některých poutních 

m i s t - Nejznámější je případ „řízeného" vandalismu a posléze v r. 

1 9 ? 3 vyhození do vzduchu známého poutního místa Panny 

M a r | e Pomocné - Mariahilf, tyčícího se uprostřed lesů nad obcí 

2|até Hory (ke svědkům poměrů panujících v Čechách v 50. 

I e t e c h 20. století patři i Hájek). Ani tyto skutečnosti však 

nezl'kvidovaly zcela poutni tradici a zájem poutníků. Je ovšem 

Z r e j m é - že v těchto desetiletích se poutní život a jeho podoby 

nerozvíjely, a | e pouze přežívaly. Naději na možnost dalšího 

Zdevastovaný poutní kostel 
Mariahilf ve Zlatých horách 

Kostel byl vybudován na začátku 
minulého století k poctě Panny 
Marie. Za totalitního režimu byl 
srovnán se zemí a v roce 1995 
byl díky modlitbám, činům a 
darům věřících - od nás i ze 
zahraničí - znovu vybudován a 
probuzen k životu. 
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rozkvětu poutní tradice nejen na Moravě, ale v celém tehdejším 

Československu poskytla sametová revoluce roku 1989, 

Přinášející znovu náboženskou svobodu. Mnohá místa, zpustlá 

čtyřicetiletým nezájmem státu o údržbu, se dočkala alespoň 

základních oprav, některá dokonce zásadních rekonstrukcí a 

restaurací. Na mnohých místech opět působí církevní řády 

násilně vyhoštěné. Počty poutníků, spíše než přicházejících opět 
vzdát úctu Bohu, Panně Marii a svatým, se pochopitelně jen 

stěží dají srovnat s počty poutníků ve „zlaté" barokní éře. 

Sekularizace společnosti opět kamsi pokročila, a tak pro mnohé 

Příchozí je poutní místo či areál jen zajímavou stopou historie. 
poutní místa si však přes nejrůznější zásahy jednotlivců, dob a 

režimů dodnes podržela svoji atmosféru, která na příchozího 
čl°věka zapůsobí jak estetickou nádherou, tak svým geniem loci. 

1 -5 '2 Poutni místa v Čechách a na Moravě 

•••»Bůh je všude a žádným prostorem se nedá uzavřít a ohraničit. 

Ale kd° může prohlédnout jeho plán a říci, proč se zázraky na 

jednom místě dějí a na druhém nikoli?" 3 

"- •poutni místa jsou dána tím, že tam někdo významný žil, je 

tam Pohřben anebo tam lidé hodně věcí prožili. Poutní místo 

nelze sestrojit. Je jako pramen, který lze jen objevit. Pak je třeba 

udržovat ho v čistotě a brát z něho. Už se také stalo, že 

^užívané prameny vyschly..: 1 

Zjednodušeně bychom mohli přirovnat poutní místa k místům 

'keňským: Bůh sice poskytuje všude možnost výživy, ale přece 

i e n na zemi i místa s léčivými prameny, kde jsou mnozí 

n e m o c n i uzdraveni. Tak i milosti duchovní mohou být ne 

některých místech udělovány ve zvýšené míře. 

Romská pouť na Svatý 
Kopeček 

Posvátné místo, fragment 
z cestovního deníku 
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Podle počtu poutních míst jsou Čechy národem mariánským. 

Čelní pozici v zemi zaujímá Stará Boleslav, kolébka českého 

Poutnictvi, avšak nejživějším poutním místem je zřejmě Svatá 

Hora u Příbrami v pražské arcidiecézi. K mariánským poutním 

místům patří i Hájek. Kromě mariánských poutí ; známe ovsem 

také poutě ke Kalvárii či sv. Kříži (Český Krumlov), Nejsvětější 

Trojici (Křemešník), k sv. Duchu (Římov), Andělu Strážci 

(Sušice) a ke světcům, jako jsou sv. Anna (Lhota u Kraselova), 
Jan Nepomucký (Nepomuk, Sv. Jan nad Malší), Jan Křtitel 

(Radomyšl) a mnozí další. 

1 '5 .3 Prosby a zázraky 

p°utní místo je obvykle spojováno s nějakými zvláštními jevy, 

které nelze vysvětlit jako přirozené události. Velmi často jde o 

uzdravení těžce nemocných, u nichž selhaly obvyklé léčebné 

metody. Na větších poutních místech se dokonce vedly tzv. 

»Knihy zázraků", do nichž byla tato svědectví o zvláštním 

Oslyšení Proseb zapisována. 
i * 

P ř i Posuzování těchto případů je třeba rozlišovat prosté 

^slyšení prosby, zázračné vyslyšení a zázrak. Je také rozdíl 

m e z i zázrakem a milostí. Prosté vyslyšení prosby je něco 

častého, denního, jež se ve světě mnohokrát děje. Zázračné 

vyslyšení je to, co ještě není vlastním zázrakem, ale je nápadné 

a výjimečné. Za zázrak jsou považovány mimořádné jevy, které 

odPorují běžným přírodním zákonům a pochází jedině od 

samotného Boha. Zázrak musí potvrdit církevní autorita. Zázrak 

v§ak může být vykonán i andělem, eventuálně zlým duchem. 

1 ' 5 ' 4 Milostné obrazy a sochy 

Katolická církev uchovává tradici náboženského umění a obrazů 

Přes různé vlny obrazoborectví, zejména vlivem husitství, 

Btahósl. P. Maria v Hájku. 

Svatý obrázek z kláštera v 
Hájku 
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reformace, osvícenství a modernismu. Protože Božská osoba -

Kristus - svým narozením z Panny Marie přijala lidskou 

Přirozenost, je dovoleno jej zobrazovat. Tím spíše to platí o 

světcích , kteří měli pouze lidskou přirozenost a s Kristem byli 

spojeni. Obrazy Ježíše Krista, Panny Marie a světců jsou tak 

odrazem neměnného prototypu. Skrze ně může být zobrazená 

osoba uctívána. Obrazy mají navíc didaktický význam a jsou 

Pomocníky v soustředění k modlitbě. 

V Pozdním středověku dochází na poutních místech k rozvoji 

úcty k tzv. milostným obrazům. Ty postupně zatlačují úctu 

k hrobům a ostatkům světců, relikviím a zázračným hostiím do 

Pozadí. Absolutně nejrozšířenějším milostným zobrazením jsou 

sochy Panny Marie Lurdské, Klasickým typem milostného 

obrazu je potom obraz Panny Marie Pomocné. Předlohou pro 

velké množství kopií byl obraz sedící Panny Marie s Ježíškem 

n a klíně, malovaný někdy po r. 1537 Lucasem Cranachem 

starším podle nizozemské předlohy. 

Mostným obrazům obětovali věřící tzv. votivní dary. 

1-5.5 Votivní dary 

p ° d tímto pojmem rozumíme různé předměty, které věřící 

darovali z vděčnosti Bohu, Panně Marii nebo světcům jako 

»zásvětné dary". Počátky těchto úkonů jsou známy 

2 Předkřesťanských náboženství, u raných kultů přírodních i 

kulturních národů (Mezopotámie, Egypt, Řekové, Židé a další). 

velké množství sakrálních staveb je vlastně velkými votivními 

darV. stejně jako mnoho významných uměleckých děl. Většinou 

yšak votivními dary rozumíme drobnější movité předměty, které 

v è f i c i přinášeli v naději nebo jako výraz díků. Patří sem např. 

šaty, klenoty, mince, křížky, srdíčka, části nemocných nebo 

"zdravených částí těla, obrázky světců, svaté obrázky apod. 

velmi často jsou tyto předměty doprovázeny tzv. votivními 

Panna Marie Lurdská 

Prototypem je zde socha 
Madony bez Ježíška, 
zhotovená dle zjevení ve 
francouzských Lurdech r. 
1858. Panna Maria se 
opakovaně zjevila čtrnáctileté 
dívce sv. Bernadettě 
Soubirousové a představila 
se „Já jsem neposkvrněné 
početí". V místě vytryskl 
zázračný pramen a je dodnes 
zdrojem mnoha uzdravení. 
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tabulkami, které mají vysvětlovači funkci. Votivní dary jsou 

vlastně viditelným, hmotným znamením neviditelné duchovni 

zkušenosti. U nás byly velmi rozšířeny zejména v období pozdní 

gotiky a v baroku. 

1 -5.6 Vznik poutních míst 

Na mnoha poutních místech vyvěrají prameny vody, která má 

Podle víry, a mnohdy i podle vědeckých dobrozdání, léčivé 

účinky. Voda je pro křesťany zároveň symbolem života a očisty. 

v liturgii je užívána při křtu a při kropení svěcenou vodou. Již ve 

Starém zákoně známe případy uzdravení jako např. 

aramejského velitele vojska Naamána po omytí vodou 

z Jordánu. Podle lidové křesťanské tradice je čistá voda ve 

studánkách obrazem panenské čistoty Panny Marie. Studánka 

byla nazývána také „okem Panny Marie", neboť tady mohl 

nemocný prosit Pannu Marii v modlitbě, aby k němu shlédla. 

Staré lidové rčení říká, že kdo plive do vody, plive Panně Marii 

d o očí. Důkazem spojeni poutních míst a zázračné vody jsou 

Pak názvy známých jihočeských svatých míst (Dobrá Voda u 

Českých Budějovic, Dobrá Voda a Hojná Voda - ve smyslu 

••hojivá" voda). Vodu měli naši předkové ve veliké úctě, o 

studánky pečovali a pravidelně je čistili. 

u Počátku mnoha poutních míst byl právě pramen léčivé vody. 

v e světě jsou takovým nejznámějším poutním místem Luidy ve 

Francii, kde pramen vytryskl v místě zjevení Panny Marie. 

Jindy poutní svatyně povstaly na místě zázračného zachránění 

ž i v ° ta (např. Chlum u Třeboně, Hájek aj.), přečkání požáru, který 

milostnému obrazu nebo soše neublížil (Bechyně, Skočice), 

°brana před vojskem (milostný obraz Madony v Písku), nalezení 

Pokladu (Radomyšl), zjevení samotné Panny Marie nebo její 

So°hy (Klokoty, Sv. Kámen) a podobně. 

Poutní místo Dobrá voda 
v Novohradských horách 

Původní osada vznikla roku 
1564 na místě objevu léčivého 
pramene, kde byla později 
uprostřed lesa za\oïena boží 
muka, v roce 1706 nahrazena 
kaplí, hojně navštěvovanou 
věřícími. Vzhledem k velkému 
počtu poutníků byl na místo 
kaple v letech 1708-1715 

poutní barokní kostel 
Panny Marie Dobré rady. 

T T 

Zázračná voda dnešní reality 
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1-5.7 Křížové cesty, ambity, architektura 

Součástí poutních míst bývají křížové cesty, mnohdy situované v 

nádherném přírodním prostředí (např. na Křemešníku, na Maria 

Rast u Vyššího Brodu atd.).Zcela unikátní je pašijová cesta s 25 

zastaveními v areálu poutního místa v Římově. 

Charakteristickými prvky větších poutních center bývají rovněž 

ambity, v nichž přespávali poutníci přicházející zdaleka, 

nacházejíce tu útočiště před nepřízní počasí, zde se zpovídalo 

apod. Avšak ne všechna poutní místa jsou vybavena 

skvostnými chrámy a přilehlými budovami, někde jde jen o 

Prostou kapličku nad studánkou nebo jen o boční oltář ve farním 

kostele. Z architektonicky a umělecky nejvýznamnějšich 

Poutních svatyní uveďme alespoň pozdně gotický mariánský 

kostel s ojedinělými klenbami dvoulodí v Kájově, chrám Panny 

Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic (vrcholně 

barokní dílo K. I. Dientzenhofera), dále velmi působivý barokní 

komplex na Klokotech, mimořádně vzácnou ukázku barokní 

architektury na Lomci u Vodňan, ušlechtilou centrální a plasticky 

Promodelovanou stavbu na Makové Hoře, výrazné krajinné 

dominanty na Dobré Vodě u Nových Hradů, ve Svaté Trojici u 

Trhových Svin, kostel sv. Jana Křtitele u Radomyšle nebo tzv. 

Andělíček u Sušice. 

1-5-8 Symbolika 

V ^kterých případech dispozice stavby symbolizuje určitý 
význam. Tak např. poutní kostel v Chlumu u Třeboně byl 
insPirován barokní podobou poutního kostela v Mariazell a jeho 
p è t věži je narážkou na rodové jméno pánů z Fünfkirchenu, 
k°stel Panny Marie Pomocné v Železné Rudě má kromě 
nápadné cibulovité báně půdorys hvězdy v souvislosti s názvem 
mi,ostného obrazu apod. Na Křemešníku zase můžeme v 
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dispozici chrámu a v jeho výzdobě vysledovat důmyslnou 

svatotrojični symboliku včetně trojdílného oltáře, citátů a 

nástěnných emblemat. Nádhernou ukázkou barokního sepjetí 

architektury s krajinou je poutní areál v Římově, jehož význam 

spočívá spíše v této hodnotě než v umělecké kvalitě jednotlivých 
děl. 
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2. POSVÁTNÉ A PROFÁNNÍ POUTNÍ CESTY 

Z PRAHY DO HÁJKU 

v současné době téměř všechny takzvané lidské vymoženosti, 

jako stavba domů a kácení lesů nebo všech velikých stromů 

Ohyžďují krajinu, takže je čím dál krotší a horší. Kdyby se tak 

našli Mé, kteří by začali tím, že by spálili ploty a les nechali stát! 

Viděl jsem ploty napolo pobořené, jejichž konce se ztrácely 

někde v prérii, a nějaký světský lakomec se zeměměřičem si 

Prohlížel svoje meze, zatímco nebe se usídlilo kolem něho, a on 

neviděl anděly poletující sem a tam, nýbrž díval se vprostřed ráje 

na starou díru v kůlu. Podíval jsem se znovu a viděl jsem ho stát 

prostřed bahnitého styxského močálu, obklopeného ďábly; jistě 

nasel svoje meze, o tom není pochyb: tři malé kameny, kde byl 

dražen kůl, a když jsem se podíval důkladněji, viděl jsem, že 

Jeho zeměměřičem byl kníže temnoty. (Thoreau in 13 s. 13) 

°mšelé výklenkové kaple, lemující za Bílou horou karlovarskou 

Sllnici< neodmyslitelně patří ke scenérii prvních kilometrů této 

S t a r e c e s ty . Málokterý z projíždějících řidičů by však asi dokázal 

O p o v ě d ě t na otázku, k jakému cíli směřuje řada zanedbaných, 

s t a l e však ještě půvabných barokních staveb...Na existenci 

františkánského kláštera s loretánskou kaplí v Hájku u 

erveného Újezdu se v druhé polovině 20. století téměř 

ZaPomnělo. P 0 vyhnání řádových bratří v noci ze 13. na 14. 

d U b n a 1 9 5 0 byli v klášteře v letech 1951-53 internování kněží. 
Až rl 

r o k u 1991 byl pak areál kláštera užíván ministerstvem 
V n i t r a a armádou. Až v posledních letech dochází k jeho 

Postupné rekonstrukci i obnově poutních kaplí, které lemovaly 

Letecký pohled na odtěžovaný 
vrchol kopce Tlustec 

Rozpadající se kaple u 
karlovarské silnice, poutní 
cesta z Prahy do Hájku 
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téměř dvacet kilometrů dlouhou poutní cestu a po staletí 

ukazovaly poutníkům správný směr. 

2 -1 V y m e z e n í a popis cesty 

Cesta z profánního k posvátnému znamená cestu k trvalému, 

věčnému, jistému a smysluplnému. Profánní v sobě naopak 

skrývá atributy zcela opačné. (Mircea Eliade) 

Jednotlivé literární prameny i slova pamětníků o přesném 

začátku cesty se různí. Některé uvádí jako začátek cesty 

Pražskou Loretu, jiné Strahovskou bránu nebo Malovanku. Jisté 

íe> že první kapli poutní cesty najdeme na Dlabačově, vedle 

tramvajové zastávky Malovanka, kousek od dnes již zbořené 

Strahovské brány. Odtud směřovaly o mariánských svátcích 

kroky desetitisíců poutníků po západním svahu Strahova kose 

vzhůru, přes současný hustě zastavěný Břevnov. U usedlosti 

Ladronka se cesta stočila mírně k severu a pokračovala přes 

dnešní rušnou křižovatku Vypich až ke kostelu Panny Marie 

v ' tězné na Bílé Hoře, kde se vrátila na současnou trasu 

karlovarské silnice, do Hostivic a Litovic. Tu opustila na odbočce 

d o dnešní Litovické ulice, kterou sledovala i v jejím prodloužení k 

dnešní dráze. Až po křižovatku u železniční trati Hostivice -

Rudná dnes tvoří cestu silnice, většinou velmi rušné. Za tratí se 

cesta používala pouze do areálu firmy Oseva, ke zřícené kapli 

č i s | o osmnáct. Zbývající úsek byl donedávna rozorán.Potom 

Pokračovala poli do františkánského kláštera Hájku, který byl 

c i lem cesty. 

První kaple cesty na Malovance, 
poutní cesta z Prär^ do Hájku 

Jako jediná se zbytkem původní 
malby. Až na drobné odchylky 
jsou si kaple vzhledově podobné. 
Na výstavbu jednotlivých kaplí 
přispívali tehdejší bohatí občané. 
„Každý z donátorů, převážně 
šlechtických, věnoval„200 
zlatých na zbudování kaple a 20. 
zlatých na udržování její." 7 

Křižovatka Vypich, fragment 
z cestovního deníku 

^ ^ ^ " a h ^ H á j k u , d o c h o v a n é m kaple vyznačeny plně 
Skica Poutní cesty z Praný 
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2.1.1 Poutní kaple 

Poutní cesta vznikla ve 20. letech 18. století a lemovalo ji 

Původně dvaadvacet kaplí, na jejichž stavbu přispěla řada 

nejvýznamnějších lidí Království českého té doby. 

Na území Prahy, až na některé znovu obnovené úseky, již cesta 

zanikla, dochovaly se jen některé kaple, často otočené „zády" 

k dnešním ulicím. Tyto drobné stavby jsou němými svědky, kdysi 

zašlé slávy poutní cesty. Podle Eliadeho představují „vlomy 

Posvátna', jejichž důsledkem je vydělení určitého území 

2 okolního kosmického prostředí a jeho kvalitativní odlišení. 
8(s. 21) 

Když Jákob na cestě do Cháranu viděl ve snu žebřík, který sahal 

do nebe a po kterém vystupovali a sestupovali andělé, a když 

slyšel Hospodina, jak shůry říká: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého 

otce Abrahama a Bůh Izákův", procitnul a chvěje se strachem 

ZVolal- Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než 
Mm Boží 

je to Brána nebe." 8(s .21) 

KaPle samotné byly vybudovány v letech 1720 -1724. Všech 

dvaadvacet kapliček bylo architektonicky naprosto stejných. 

Stavbou byl pověřen František Fortin. Projektantem stavby i 

autorem výzdoby byl pražský fortifikační inženýr Jan Ferdinand 

Schör (1686-1787), všeumělec, který například vyzdobil 

rozsáhlou freskou prozatímní západní štít katedrály svatého Víta. 

Původní Schörovy malby v kapl ích byly ko lem roku 1900 

dočasně „zakryty" obrazy pražského malíře Josefa Scheiwla 

mal°vanými na plechu (pokud je zatím známo, nedochovaly se 
a n i tyto obrazy). 

KaP'e jsou výklenkové, po obou stranách mají pilastry končící 
tri9lyfy. Nad 1 vlnovitým zakončením každé z nich po stranách 

Kaple na Vypichu, poutní cesta 
z Prahy do Hájku, stojí „zády" 
k dnešní silnici 

Nedávno obnovená kaple podle 
původní barokní barevnosti, 
cesta v polích Litovice, poutní 
cesta z Prahy do Hájku 
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Břevnov, poutní cesta z Prahy 
do Hájku 



jsou koule a uprostřed kříž. Každá z kapliček byla vybudována 

některým z českých šlechticů, proto byl na každé erb donátora a 

štítek s jeho jménem. Ve výklenku horizontálně děleném byl 

v každé kapličce v horní části zobrazen výjev ze života Panny 

Mane, v dolní pak ze života sv. Františka. Měly to být paralely 

života obou světců, někdy dost násilné a z hlediska teologického 

i dost troufalé. Tak například kaplička desátá (počínaje od Prahy) 

nese nahoře výjev z obřadu očišťování Panny Marie, dole se 

»válí svatý František v trní, aby se zbavil tělesných žádostí". 

°nes jsou malby ve všech kapličkách, až na výjimku kaple na 

Malovance, zcela zničené. 

Kaple začaly chátrat nejspíše již od konce 18. století, kdy císař 

Josef II. zrušil nadaci zřízenou pro jejich údržbu. Zde je patrný 

dopad reformace na církevní památky, jak bylo řečeno v kapitole 

1-2. Zdá se, že současný „postmodern! člověk" není ve vztahu 

k e kulturním památkám až takovým barbarem, jak se mnohdy 

tvrdí...Nepřízeň 19. století přečkalo jen čtrnáct kaplí. Po zboření 

nebo zřícení dalších tří kaplí v průběhu 20.století jich nyní zbývá 

Pouze jedenáct, o málo více než polovina původního počtu. Na 

jej'oh zániku se podílelo především počasí v kombinaci 

s nulovou údržbou, některé byly překážkou nové silnici, jiné 

p a d ly za oběť komunistické ideologii. 

°nes dochází, jak už bylo řečeno, k jejich pozvolné rekonstrukci. 

Uvažuje se dokonce o jejich kompletním obnovení v plném 

počtu. 

V r°ce 1998 se místní spolek Hostívít ujal obnovy posledních 

Poutních kaplí (č. 19 a 20) u Hájku, kterým kvůli špatnému stavu 

hrozil° lícení. Současně s tím začal Hostivít pomýšlet na 

°bnovu zaniklé cesty. Spolek Hostivít zajistil geodetické 

Uměření zaniklého úseku a získal dotaci, za kterou nechal 

Vysadit alej 225 lip. o rok později mikroregion obcí Poutní cesta 

do Hájku, který tvoři město Hostivíce a obce Jeneč, Chýně a 

Původní architektonický návrh 
kaple poutní cesty z Prahy do 
Hájku (autor neznámý, z A. 
Podlaha, Posvátná místa 
království čekéhodíl III.) 

V každé kapli byla dvojice 
zobrazení, z nichž jedno 
ilustrovalo mariánskou legendu 
a druhé představovalo výjev 
ze života svatého Františka 
Serafinského. Pod zobrazeními 
byla tzv. subskripce, krátký 
text, který slovně komentoval 
zásadní alegorický a didaktický 
smysl zobrazení a naznačoval 
duchovní propojení obou 
kreseb (například 
v devatenácté kapli byl obraz 
Nanebevzetí Panny Marie a 
výjev znázorňující svatého 
Františka jako vítěze nad smrtí, 
subskripce poutníkovi 
oznamovala v českém 
překladu: "Zemřel otec, však 
jako by nezemřel nikdy, neboť 
ni život, ni smrt nemá moci nad 
ním" 
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Červený Újezd, vybudoval povrch cesty. Během těchto dvou let 

se podařilo opravit obě kaple. 9 

2.1.2 Důležitá místa cesty, historický a současný stav 

Původní trasu poutní cesty je možno rozdělit na několik časti, 

z nichž každou jsem pojmenovala a uvádím zde jejich stručný 

Popis. Místa jsou seřazena tak jak po sobě následují směrem 

z Prahy k Hájku (ve vlastní výtvarné práci toto řazení respektuji). 

2-1.2.1 Břevnov 

Břevnov patří k nejstarším osadám celé Prahy. Původ názvu tkví 
as'i v okolnosti, že původní ves byla vystavěna z dřevěných 

trámů - břeven. 
V N Břevnova byl poznamenán dvěma základními okolnostmi. 

Především to byla prastará cesta, procházející tímto prostorem a 

spojující Prahu se západními oblastmi Čech (dnes ulice 

Bělohorská). Cesta vedla do Prahy Strahovskou branou 

(pravděpodobným místem, kde se shromažďovali poutníci na 
2ačátku cesty). Díky ní se obec rozrůstala směrem k Pražskému 

hradu. 

Druhou důležitou okolností se stalo založení benediktinského 

Kláštera v západní části Břevnova, knížetem Boleslavem II. 
Tento první mužský klášter v Čechách ovlivnil vývoj nejen této 
městské části. Nebudu se o něm však podrobněji zmiňovat, 

neboť stál stranou od poutní cesty. 
Ú2enVi mezi klášterem a hradbami města nebylo v minulosti 
s°uvisle zastavěno. Kromě nevelké břevnovské osady zde stály 

Samocené dvory a usedlosti (Kajetánka, Petynka). Břevnov si 

nadlouho uchoval zemědělský ráz. Teprve v druhé polovině 19. 
S t 0 l e t i se na jeho území začaly ve větší míře stavět rodinné 
d o m kV a později činžovní domy. Před koncem století měl 

Břevnov dnes, křižovatka 
Malovanka 

V místech dnešní křižovatky 
Malovanka stála dnes již 
zbořená budova restaurace 
Malovanka, fragment 
z cestovního deníku 
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Břevnov už více než 5000 obyvate l a byl v roce 1907 povýšen na 

město. 

Památkou na poutní cestu, která zde procházela jsou dvě 

výklenkové kaple, jedna na Malovance (jako jediná se zbytky 

malby) a druhá (původně třetí v pořadí), stojící dnes za plotem 

zahrady v břevnovské ulici U Ladronky. 

Zbytek cesty je pohřben pod vrstvou asfaltu a zastavěn domy. 

Čití snad někdy jejich dnešní obyvatelé cosi z bývalé posvátnosti 

těchto míst? 

2-1 2.2 Usedlost Ladronka a Vypich 

Čtvrtou, dnes opravenou kapli a obnovenou krátkou část 

Původní cesty najdeme u usedlosti Ladronka. V roce 2003 bylo 

praveno okolí usedlosti jako areál volného času. Vznikl zde 

Park dlouhý skoro dva a půl kilometru pro in-line bruslare, 

cyklisty i péší. Samotná budova Ladronky, původně značně 

zchátralá, prošla nedávno celkovou rekonstrukcí. 

KcJysi zde patrně stával viničný lis, neboť všude kolem na 

svazich rostly podle přání Karla IV. vinice. Rozsáhlé území v 

těchto místech u obce Motol zakoupil v roce 1688 od barona 

Schwihowského významný italský hrabě Filip Ferdinand de la 

Cr°ne, zjednodušeně Lacrone, lidově Ladrone, odtud jméno 

ladronka. Ten dal na svém panství v těchto místech postavit 

záiezdní hostinec. Po jeho smrti ho koupil velkopřevor řádu 

maltézských rytířů na Malé Straně hrabě von Poetting. Rozkvět 

hostince byl zajištěn polohou při významné říšské silnici a poutní 

C e s t è . V hlavní jednopatrové podsklepené budově s půdorysem 

d o -L" byly ubytovací prostory i šenk. Budova byla barokní s 

P r o s t o u fasádou, obdélníkovými okny a vysokou valbovou 

střechou. V této podobě se v podstatě zachovala dodnes. V 

d o b ě válečných události o rakouské dědictví byla Ladronka 

Usedlost Ladronka, fragment 
z cestovního deníku 

Ladronka před rekonstrukcí 
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zničena. V roce 1742 při ústupu před Francouzi vypálili uherští 

husaři břevnovský klášter, Velkou hospodu na Bílé Hoře i 

Ladronku. Po opravě sloužila dál jako zájezdní hostinec celé 18. 

st. prosperita však skončila v 19. st., na jehož začátku byla 

Postavena nová silnice, která vedla jinudy. Tehdy se objekt stal 

špičkou zemědělskou usedlostí, kterou maltézští rytíři 

Pronajímali. Jak blízké obce Břevnov a Motol získávaly víc a víc 

městský charakter, zanikalo zemědělství v jejich okolí a 

Ladronka dostala bytovou funkci. V roce 1922 přešla usedlost do 

majetku města Prahy a dřívější hospodářské budovy byly 

upravovány pro bydlení. V 50. letech 20. st. zde ještě bydlelo v 

zoufalých podmínkách 10 rodin. Později zde byly sklady Státního 

statku a pak postupovalo silné chátrání objektu. V roce 1993 

obsadila zchátralou a opuštěnou Ladronku skupina squatterů, 

kteří zde bydleli a provozovali centrum alternativní kultury. Po 

sedmi letech nelegálního užívání objektu byli v roce 2000 násilím 

vystěhováni. Vypich dnes 

-Nechceme pouze předkládat kulturu ke konzumaci, chceme 

Podněcovat k vlastní kulturní aktivitě a seberealizaci, 

,„ řn bvio mottem jejich 
squateři ve svém projektu a opravdu to oyiu mo i f r o n c e našly sedmiletého působení na Ladronce. Na Lau ^ ^ ^ m ě s t a 

zkušebnu začínající kapely, bez jediné koruny o j ^ ^ 
a bez grantů squateři na Ladronce uspořádán ^ ^ ^ 

akci s nízkými cenami vstupného oprotizavedeny" o p r a v y 

klubům (z výtěžků se financovaly další akce a nez ^ 

objektu). Ladronka se na dlouhou dobu stala nejen je ^ ^ 

kultovních míst české alternativní scény, ale ma jméno^ ^ 

Evropě. Byt' převažovaly punkové a hardcorove o 
r>~ 1 se 

9 ladronce s/yšef / b/ues, íecfino, ska, folk či romské 
s°ub0rv Dn o 

/. uo syrového prostředí ladronkovské stodoly jste mohli 

a k c j c ^ u t divadelní představení či výstavu. A vyjednávání o 

• hatilo: „Umíte něco a potřebujete místo? Příští sobotu 

Lukáš Rittstein, Vánky, 2001 
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tedy máme volno; pokud ovšem nejste rasisti nebo podobná 

Pakáž." 10 

s Ladronkou dnes sousedí rušná křižovatka Vypich. Motory aut 

Přehlušují kdysi posvátné ticho. Cinkot tramvají brání tichému 

r°zjimání. Poutník kráčí po přechodu pro chodce - červená, 

zelená... 
Na Vypichu stojí pátá kaple v pořadí. „Zády k silnici." Šestá je jen 

0 kousek dál v Bolívarově ulici. Je opravená a vklíněná mezi 

sídliště a zahrádkářskou kolonii. Přes záhony a dřevěné chatky 

n ás cesta vede na Bílou horu. 

2 1 '2-3 Bílá hora 

Bílá hora dnes, konečná 
tramvaje 22 a 23, fragment 
z cestovního deníku 

"Vlevo! Zaznělo pod Bílou horou v hluboké cestě. Temná mlha 

hali'a celou horu v neprůhledné roucho a hluboké ticho bilo noční 

krajinou. Nad Bílou horou nad mlhami ležel černý oblak, jako dvě 

Perutě nesmírného orla - bledý měsíc na hřbetě svém nesoucí," 

naPsal velký poutník Karel Hynek Mácha v povídce Návrat. 

B i t va na Bílé hoře znamenala konec samostatnosti českého 
S t è t u a začátek dlouhé poroby a utrpení. Smrt zde našlo přes 
2 o°0 vojáků. Na památku bitvy zde byla počátkem 20. století 

P lavena prostá mohyla. Kromě ní ještě bitvu připomíná jedna 
stavba - p o u t n i k o s t e , g k | á š t e r P anny Marie Vítězné na Bílé 

h o ř e- Jedno z procesí k tomuto kostelu zachycuje v románu 

t e č k o v á královna Karolína Světlá: „Čtyry celé hodiny minuly, 

než se dostalo procesí z Týna na planinu bělohorskou, kde již 

zda'eka poutníkům vstříc se červenaly báně stavby na potupu 

Českého národa založené, kteráž byla viditelným pomníkem jeho 

Zdejšího pokoření a dosavadní duševní poroby." 

N a ^ t ě kostela stávala kdysi malá kaplička zasvěcená sv. 

V à c l avu, do níž se prý ukládaly kosti, nalezené při orání na 

Mohyla na Bílé hoře, památník 
na bitvu 

„Vejděte na Bílou horu,"píše 
Jiří Karásek ze Lvovic 
v Románu Manfréda 
Macmillena, „a cítíte, že jste 
nebyli nikdy blíže smrti, než 
zde. Zdáli uvidíte umírající 
město, tragickou královnu, 
Prahu. Hyne vysílením, a 
agónie, jež ji po tři věky tíží, je 
ránou, která nemůže být nikdy 
vyléčena" 
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bělohorském bojišti. V roce 1704 ji bavorský zedník Hägen 

zvětšil natolik, že arcibiskupská konsistoř dala souhlas k jejímu 

Posvěcení. V roce 1706 byl na její východní straně přistavěn 

osmiboký střed dnešní svatyně. K jižnímu křídlu přibyla v roce 

1?09 kaple sv. Rozálie a kruchta s varhanami. Tři roky nato byla 

n a severní straně přistavěna kaple sv. Michala. V roce 1714 byla 

ústřední svatyně dokončena. Bohatá barokní fasáda zůstala 

2 rozšířené kaple. Na jejím průčelí je umístěn reliéf představující 

nástup vojsk do bitvy na Bílé hoře dne 8. listopadu 1620. 

v Popředí je zobrazen páter Dominik. Svatyně má půdorys kříže, 

n a d jehož středem a rameny jsou kupole. V prostřední kupoli je 

nástropní malba bavorského malíře působícího u nás K. D. 

Asama, která představuje Církev vítěznou. V jižní kupoli je freska 

Vaclava Vavřince Reinera z roku 1718 Před bitvou na Bílé hoře. 

V severní kupoli je Schöpfova freska Útěk stavovských vojsk po 

bělohorské bitvě. 

Ambity vznikaly v letech 1710 až 1714 a v jejich rozích jsou 

kaPle. Byly vyzdobeny freskami. Na východní straně jsou fresky 

2 20- století, ostatní jsou barokní. Kaple v rozích ochozu jsou 

zasvěceny sv. Vojtěchu, sv. Janu Nepomuckému, sv. Václavu a 

nejsvětější Trojici. Na západní straně je dům duchovního 

1 °e. V severním ambitu je kaple Božího hrobu. Uprostřed 
sPrávi 

Krj Je S t U d n a h l u b o k á 64 loktů. Celá stavba je dílem malíře 

Um, 

vynik, 

st iana Luny. 

e l e c k y zvláště významný je portál na jižní straně ambitů, 

'tající n 

^ pozdně barokní dílo připomínající názvoslovím K. I. 

2enhofera. Před ním stojí sochy sv. Rochá a sv. Šebestiána. 
Kr, 

Bilé ^ k 0 S t e l a 2 a u J m e poutníka také další významná stavba na 

nei*#
 6 9 1 0 V e l k á hospoda na Bílé Hoře. Jde o druhou 

Marši ph * 
jedno r a n ě n ° U ř e p s k o u P a m á t k u - J e t 0 r a n ě b a r o k n í ' 

bý t s t a v b ° ° d o v a budova o půdorysu písmene L. Původně měla 

a k|ášterem rádu servitů. Základní kámen byl položen 

Poutní kostel Panny Marie 
Vítězné na Bílé hoře, fragment 
z cestovního deníku 

Velká hospoda na Bílé hoře 
pohled zezadu. Dobře patrná je 
původní kaple, dnes sloužící 
jako obydlí 

m 1 

Kůlna v zahradě hospody na 
Bílé hoře, dveře jsou možná 
původní 
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V r. 1628 za osobní účasti Ferdinanda II. doprovázeného chotí, 

synem, kardinálem Harrachem a generálním vikářem servitů za 

hojné účasti věřících. Do základního kamene byla vložena 

Pamětní medaile, na aversu nesoucí nápis Maria Victoria in Albo 

"ionte (Maria Vítězná na Bílé hoře), na reversu citát z evangelia 

"Reddite, que sunt caesaris caesari et que sunt Dei 

°eo"(Dávejte, co je císařovo, císaři a co je boží, Bohu). 

Rozestavěná stavba kláštera se započatým kostelem byla pro 

nedostatek vody a prostředků se souhlasem císaře Leopolda I. 

v roce 1673 za 100 dukátů prodána hraběti M. V. Martinicovi. 

2 rozestavěného kostela (na sever od kláštera) byla vybudována 

kaPle sv. Martina, patrona obce, v roce 1719. Kaple byla 

dedikována, takže se v ní konaly bohoslužby. V době války o 

habsburské dědictví byla vyloupena. Za vlády Josefa II. byla 

2rušena a proměněna v obydlí, jímž je dosud. Rozestavěná 
stavba kláštera byla posléze dostavěna a uzpůsobena 

n a zájezdní hostinec. Podle prodejní smlouvy z roku 1689 šlo o 

hosPodu pro vozy, se stájemi pro koně, sklepem, lednicí a 

Várnou. V současné době je bývalý hostinec ozdoben 

Cervenými lampióny čínské restaurace. 

V e l k°u hospodu a kostel Panny Marie Vítězné kdysi míjelo 
Proce: si Poutníků na cestě do Hájku. Snad tu poutníci měli. ^ 

u zastávku, jak uvádějí některé prameny. Jejich kroky ne 
ídala kola autoi 

lovarská silnice. 

r^alou 
vy s t ř j d 

kat| r
 a ' a k 0 ' a a u t o m o b i | ů . Vede tudy důležitá komunikace -

Karl, 

Karl, ovarská silnice 

i r s k o u silnici ve směru od Prahy lemují po pravé straně 

d a l š i * yň dochované kaple. Původně osmá stavba celého 

SOUboru stojí před odbočkou na Bílý Beránek, desátá as. čtvrt 

* * * * * za odbočkou do Ruzyně. Na obé kaple je dosti 

Karlovarská silnice 

Karlovarská silnice, fragment 
z cestovního deníku 

63 



žalostný pohled. Snad ze všech kaplí nejvíce, je na nich, 

zejména na té osmé, patrný vliv současné „desakralizované" 

společnosti. Je příkladem dnešního profánního vnímání světa. 

„Posvátným prostorem" ze zde stává silniční komunikace. Kdysi 

posvěcená a pečlivě spravovaná kaple, jako zástupce toho 

božího na zemi, je zde pouze „trpěna", odsunuta za samý okraj. 

A přesto nezbořena. Zachována. Proč? Snad ze strachu? Z úcty 

ke kdysi uctívanému, posvátnému? Nebo jen dnešní doba dříve 

tak důležitou víru v sobě zasunula někam hlouběji, zakryla ji 

Pseudovírou v konzumní život, chrámy se staly 

hypermarkety...Avšak v nejhorších chvílích ji znovu hledá? 

Nepotřebuje snad dnešní ateistický člověk ke svému životu 

svatostánky a posvátné předměty? Mnohé z kaplí jsou znovu 

opravovány, stejně tak kostely a kláštery. Jde o pouhou 

estetickou záležitost? Či o potřebu pečovat o své kořeny, o to co 

tvoří národ a domov? O svou kulturu? Čas nemilosrdně požírá 

Přítomnost, aby z ní učinil minulost v podobě trosek a hromádek 

kamenů a člověk se snaží tento čas zastavit, protože bez 

Minulého, není budoucí...Není snad režim, který nechá chátrat 

Své památky nejlepším příkladem svého vlastního rozpadu? N e 

sakralizace, ale úcta k okolnímu je důležitá. Ne spravování ze 

strachu, ale z úcty má smysl. A je posvátné strachem či úctou? 

Zemánek v knize Od země přes kopec do nebe uvádí: 

s rozmachem industriální civilizace a vědecké revoluce ve 20. 

Voleti je pojem posvátnosti krajiny či Země z kolektivního 

Po vědomí společnosti vytěsňován jako projev archaismu, jenž 

nezapadá do schématu lineárního pokroku modernismu; 

Případně bývá transformován v ekologické kritérium hájení 

obnovitelných a obytných hodnot krajiny pro příští generace. 

Neméně ve výtvarném umění se potřeba zakotvení duchovního 

Pažitku i/ krajině jako výraz umělcovy touhy po hlubším intimním 

dojení s kosmem připomíná jako jeden z leitmotivů už od doby 

syrnbolismu. 13 (s 43) 
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Petr Meluzin, EVENT-ualita, 
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První obcí za Prahou, kudy procházeli poutníci jsou Hostivice. Za 

podjezdem železniční trati mohla na samém okraji Hostivic 

dodnes stát třináctá kaple, kdyby nebyla surově stržena těžkým 

strojem. Tímto způsobem se na poutní cestě podepsala 

padesátá léta. Zboření dalších dvou kaplí má na svědomí 19. 

století. V tomto období mohla být totiž poutní cesta považována 

také za symbol Habsburky prosazované rekatolizace. Hlavní 

váhu však asi měly argumenty technické a ekonomické, s nimiž 

se potýkáme i dnes. Čtrnáctá kaple nejspíš překážela rozšíření 

staré cesty na Litovice. Na území Hostivic tak nenajdeme 

jedinou kapli, jedinou památku na prastarou poutní cestu, ačkoli 

tudy procházela. 

2.1.2.5 Litovice a cesta v poli 

Nejvýraznější historickou stavbou Hostivic je Litovická tvrz. Stojí 

na kraji obce, v Litovicích, na konci táhlého mělkého údolí, u 

Pramene Litovického potoka. 

Stavebníkem gotické tvrze byl pražský biskup Jan IV. z Dražíc. 

Stavba byla prováděna za účasti francouzských mistrů. Tvrz 

sloužila svému účelu bez velkých přestaveb až do doby po 

třicetileté válce. Koncem 17. století byla barokně přestavěna a 

upravena na sýpku. Nikdy v průběhu téměř sedmi staletí své 

existence nebyla tvrz tak blízko svému konci jako 

v devadesátých letech 20. století. Tehdy se jí ujala skupina 

nadšenců v čele s hostivickým kronikářem ing. Jiřím Perglem a 

Načala usilovat o její obnovu. 

V|evo od silnice směřující od litovické tvrze k západu, téměř na 

Přejezdu železniční trati, stála kaple šestnáctá. Vyasfaltovaná 

komunikace se u čistírny osiva mění v polní cestu. Nevelký les, 

k t e rý dal jméno klášteru Hájku, je odsud na dohled. Kaple zde 

v Polích byli rozestaveny v dosti pravidelném rozestupu asi po 
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Litovická tvrz, fragment 
z cestovního deníku 

Cesta a kaple v polích, Litovice 



650 metrech. Šestnáctá a sedmnáctá kaple se zřítili v 80. letech. 

Zbytek zdiva z jedné z nich je vedle cesty dosud patrný. 

Poslední dvě kaple před Hájkem se po zaorání cesty ocitly 

doslova v širém poli. V roce 1999 zde však byla původní trasa 

znovu vytýčena a podél ní vysazena lipová alej (viz kapitola 2.1). 

Kaple byly opraveny a podle zbytků nátěrů byla zvolena 

„původní" barokní červenobílá barevnost. 

Právě tento polní úsek cesty, snad nejvíce připomíná její 

původní atmosféru. Nejvíce v létě, když dozrává obilí. Jen 

stromy jsou dosud příliš málo vzrostlé a dnešní poutníci jinak 

oblečení. 

2.1.2.6 Hájek 

»Ačkoliv duchové míst unikají analýze mechanistické vědy, jejich 

důležitost je nepřímo poznávána turisty, kteří navštěvují slavná 

místa pro jejich zvláštní vlastnosti a dějinné události...Turistika je 

zesvětštěná a podvědomá forma poutnictví. Zatímco ale poutníci 

navštěvují svaté místo v nábožné úctě, turisté je navštěvují 

viceméně jako nezaujatí pozorovatelé. Poutníci se podílejí na 

Posvátných kvalitách místa a na náboženském obřadu s místem 

sPojeném, turisté ale ne. Poutníci moc posvátného místa posilují, 

turisté je vysávaj.". (Sheldrake in 13) 

cí lem poutní cesty je klášter v Hájku. Klidné a tiché místo, kde 

S e Podle četných svědectví dějí zázraky, o těch však ještě bude 

řeč v další kapitole. 

p°utní místo Hájek leží na samotě, uprostřed malého lesíka, 

v Zemědělsky obdělávané krajině asi osm kilometrů od 

^Padního okraje Prahy. Jeho zakladatelem byl rytíř Florián 

Jetnch Žďárský ze Žďáru, který z vděčnosti nechal na svém 

Panství v letech 1623-1625 v lesíku vysazeném o něco dříve 

66 

Železniční přejezd v Litovicích 

Karel Malich, Jdu lesní cestou 
a vracím se nazpátek, 1984 

„Na přechodu z roviny ke 
stoupání vedla železniční trať. 
V létě, když bylo vedro, se ty 
šíny rozpálily a nad nimi 
pulsoval a vlnil se vzduch 
v místech, kde ten ukřižovaný 
byl přepásán plátěnou drapérií 
ve výši boků a pasu. V tom 
okamžiku se ten kopec oddělil 
od země. ořestal bvt hmotnvm 



jeho dědem rytířem Gothardem Floriánem Žďárským ze Žďáru 

postavit kopii Svaté chýše Panny Marie z města Loreta. 

V tragédii pobělohorských let většina Žďárských opustila zemi, 

pouze Florián Jetřich, snad pod vlivem rodu manželky, Alžběty 

Corony z Martinic, přestoupil ke katolictví. To už byl z hájku jeho 

děda statný les. Právě v něm dal Florián Jetřich postavit kapli, 

kopií slavné Lorety, když po pouti do tohoto místa se Alžbětě 

Coroně narodil vymodlený syn František Adam Eusebius. 

O začátku svatého Háječku a odkud tak pěkné jméno 

Dvě míle od Prahy za Bílou Horou leží na rovině vysazený 

rozkošný a přeutěšený Hájek zelenosti, a větvěma jako žalouzy 

zastřený, o kterém tuto správu jako do rukou nám odvedli lide 

hodnověrní starého věku, Ondřej Bartoš, z hořejšího Pyče, muž 

sfo a šestnáctiletý, Jakub Kubíček z Červeného Oujezdce, 

devadesátiletý, Šebestyán Šebek sedmdesátiletý, a někteří jiní: 

že totižto, kde nyní Hájek vysázen jest, před sto lety žádný les 

nebýl, než rovné, a k vorání pohodlné pole, na kterémžto stála 

jedna stará borovice, a jedna třešně k straně půlnoční, ratolestmi 

a větvema svýma široce se roztahující: Pařezy těch dvouch 

tíromův ještě se spatřovatí na rohu pravé strany svaté kaple 

'°retánské, když léta 1663 krumffešty pro kláštera stavení 

kopané byly. Ty dva stromové velmý pohodlný (jsou?) byli času 

'etního jak Žencům, tak pocestným lidem k uvarování horka a 

úeétě, nebo když slunce pálilo aneb přival se strhl (poněvadž 

zádnýho křoví na blížce nebylo), ženci a pocestní ouprkem pod 

ty sfromy se kryli a schovávali, a ačkoliv ondé a onde žádné 

V0(jy. potoku a nebo strouhy nebylo, nicméně slavíčkové (což 

p°divno jest) na těch stromích hojně se držáli a přelíbezně 

^betaij a již snad tenkráte spěvem svým a štěbetáním 

Predzvěstovalí, že na tom místě, někdy lide duchovní přebývati a 

r°dičku Boží Panenku Marii ve dne v noci zpěvem nábožným 
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Klášter Hájek v současnosti 

Jsou místa či linie, kde se dějí 
neobvyklé věci a citliví lidé 
vídávají neobvyklé obrazy. 
V mnoha případech tyto jevy 
odkazují ke skutečným 
událostem a zasluhují pečlivou 
pozornost. " (Cílek in 13 s. 138) 



ctíti, chváliti a velebiti budou. V ten čas, totižto okolo léta 1589, 

toho gruntu a místa byl pánem vysoce urozený Gotthard Florián 

svobodný pán ze Ždáru, pán na Čen/eným Oujezdě, Jenčí a 

Gottersdorffě, ten sobě obzvláštně v tom místečku zalibujíc, pro 

svou rozkoš rozkázal poddaným to pole zkopati a zvorati, žaludy 

a borovým semenem vysázeti a čtverhranné vůkol a vůkol 

příkopi zdělati, aby dobytek zrustu nemohl překážku učiniti, a tak 

po některým roce, krásný lesiček se ukázal a Háječkem nazván 

jest. Hned potom ten Háječek opanovalo ptáctvo škodlivé a 

dravé, totižto jestřábi, krahulci, sokolové, luňáci, krkavčí a vrány, 

které na rolích a osení veliké škody zlodějským zobáním činili, 

tak že lidé na okolních místech blíž Hájku, obávajíce se, aby 

darebný náklad a práce nebyla, ani rozsívati nechtěli, aniž 

střelbou, ani jakýmkoli způsobem zahnání a vypuzeni býti mohli. 

Lítost majíce urozený pán Gotthard, žeby skrze to zlodějské 

Ptáctvo škodu měli, modlil se k Pánu Bohu, aby je ráčil zahnáti a 

vyplemenití, aby tudy lidé nehynuli: i vyslyšel Pán Bůh jeho 

snažné modlení, jednoho dne času letního hrozná bouřka se 

strhlá, chumel s třeskotem strašlivým, hřímání, blejskání, příval, 

krupobiti se vylilo, že i veliký kusy ledu z oblakův padali, odkud 

svrškové stromům sraženi jsou, a ptácy všickni jednímkráte až 

do jednoho byli potlučení! Na druhý den z okolních vesnic mnozí 

na to místo přišli a jako někdy lid izrahelský na pouští viděli zbité 

ptàky (Num. 11. v. 32) a v koších a v nůších z Hájku ven je 

vynášeli; od té chvíle, aspoň větším dílem, přestalo ptáčí 

zl°dějstvo, a nyní místo nich, obvzláštně z rána pozdravují, 

břinkají, šveholí a cvrlikají královně nebeské skřivánkové, 

síavičkové, pěnkávy, čížkové, stehlíkové a jiní švítorní ptáčkové 

štěbetají a jak mohou Panně Marii počestnost přikazují, 

tónovalo se to místo, jak jsem ponavrhl, Háječkem sprostě, 

neb v něm tehdáž nic obvzláštního se nenacházelo, ale nyní 

Les, a Svatý Hájek se jmenuje, a to pro mnohé, a důležité 

Příčiny: 

Nápisy na zdi v Hájku, 
fragment z cestovniho deníku 
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Předně, že jest v něm svatá kapla ke cti a slávě rodičky Boží 

vystavená, a v ní se nachází obraz k onomu originálovému 

dotknutý, a jako od něho posvěcený. 

Za druhé, že mnozí v tomto Svatém Háječku zavrhnouce 

všeckny marnosti světa, k svatému a kajícímu životu se oddali, 

odřeknouce se kacířstva a bludův, svaté katolické víry se 

přidrželi, utišené svědomí, a pokojné srdce zde jsou nalezli, z 

nepřátel Božích přátele jsou učinění, a vroucnou láskou k Bohu 

všemohoucímu mnozí byli podnícení a zapálení: z těch tehdy 

podstatných příčin pochází, že se tak pěkným jménem, totižto 

Svatým Lesem a Svatým Háječkem nazývá, a aby tomu 

nazývání lid sprostý přivykl, slušná věc jest se přičiniti. 11 

Sláva Hájku, zasvěceného Panně Marii, rychle rostla a Florián 

Jetřich, teď už říšský hrabě, dal postavit poustevnu s jedním 

řeholníkem ke službě kapli i věřícím. Kaple se stala cílem 

četných poutí, jejichž účastníky byli velmi často nejvyšší 

Představitelé českého státu. Kaple přestávala stačit, a tak se 

František Adam, hluboce nábožensky založený, rozhodl postavit 

u loretánské kaple klášter a dohodl se s provincií menších bratří 

františkánů, že řád osadí klášter svými řeholníky, které ubytoval 

v prozatímní poustevně, než pro ně v letech 1663-1672 Carlo 

Lurago a Giovanni Domenico Orsi zbudovali východní křídlo 

kláštera s věží a přístavkem spojujícím klášter s posvátnou 

loretánskou kaplí. Háječtí františkáni podle Labeho "lovějí a 

doviti usilují Boha svého v tom přesvatém Háječku jako onen 

veliký přítel Boží a rozhlášený poustevník Macedonius, který 

tydlici na pouští mezi lesy tázán byl od jednoho knížete, jak 

Opisuje Theodore: Co by činil ? odpověděl: V těch lesích a na 

místě chci a usiluji ulovití Boha mého, aniž přestanu usilovati 

a k tomu se vynasnážiti, dokud Boha mého zde neulovím. "12 (s 

16) 

Ambity v Hájku 

Celý Hájek byl v podstatě 
koncipován jako uzavřená 
Mariina zahrada, jako hortus 
conclusus. Zeď kolem poutního 
areálu měl příchozí vnímat jako 
symbol Mariina lůna (tomuto 
pojetí odpovídalo i nezvyklé 
umístění mariánské plastiky na 
zdi mimo architektonicky 
pojatou vstupní část), zeď 
přesně vymezovala prostor, ve 
kterém se poutník měl cítit 
bezpečný před hříchem, a 
dlouhá cesta ke klášterním 
vratům byla z obou stran těsně 
sevřena zdí i proto, aby si 
příchozí uvědomil, kam 
vstupuje, a zaplašil všechny 
myšlenky, které by jej 
rozptylovaly nebo dokonce 
k hříchu vedly. 
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Je pravděpodobné, že v letech 1720-1724 byl klášter z bohaté 

nadace Františka Adama dostavěn. To už katolická větev 

Žďárských vymřela po meči a stavbu řídil někdo z Martiniců. 

Součástí dostavby byla i výstavba poutních kaplí. Zatímco 

kapličky utržily za ta léta četné rány, klášter vydržel bez pohromy 

až do roku 1950, kdy byli mniši násilně rozehnáni a ministerstvo 

vnitra zřídilo v Hájku internační tábor pro komunistickému režimu 

nepohodlné duchovní. Vyhnání mnichů z Hájku popisuje páter 

František Kubíček: „O půlnoci vnikli komunisté do kláštera 

násilím, to znamená, že nám přelezli hradbu, otevřeli si dveře a 

tloukli na domovní dveře, až vzbudili frétera, aby jim otevřel, že 

je tam policie. A protože představený měl chřipku s vysokou 

horečkou nemohl vstát. Tak jsem přišel na řadu já. Fréter se mě 

ptal, co má dělat, že policie chce, aby jim otevřel. Řekl jsem mu, 

ať to udělá. Hodil jsem na sebe hábit a už jsem tam byl. První 

otázka, kterou mi položili, byla: „Kde máte zvony?" Na sbalení 

veškerých věcí nám dali dvě hodiny. Pak jsme před bránou 

nastoupili do autobusu... 

Později se tu usadila Československá armáda a ta interiér 

kláštera značně zdevastovala. Vybudovala sklad náhradních 

raketových součástek. To už však většina uměleckých děl, 

včetně tří tisíc svazků z barokní knihovny, byla pryč. Vojáci 

objekt udržovali jenom do té míry, aby ochránili své součástky. 

Střešní tašky vystřídal plech. Dláždění v ambitech bylo 

nevyhovující pro přepravní vozíky, a tak je překryla vrstva 

betonu. Zasypané odpadní kanály způsobily, že pár desetiletí 

nebyla z kláštera odváděna voda, a ten byl proto podmáčen. 

Začátkem devadesátých let 20. století převzali zubožený objekt 

opět františkáni od Panny Marie Sněžné na Jungmannově 

náměstí v Praze. V současné době jej postupně dávají do 

Pořádku. 

Československá armáda 
zanechala v Hájku své stopy 
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Návštěvník, který branou vstoupí do klášterního areálu, spatří po 

levé ruce čtvercovou klášterní budovu s prostým portálem a věží. 

Po stranách vnitřního nádvoří se táhne ambit, vyzdobený v roce 

1686 čtyřiatřiceti lunetami zachycujícími pohledy na česká a 

evropská poutní místa. Polokruhové a obdélníkové kaple jsou 

zasvěceny sv. Františkovi z Assisi, sv. Antonínovy z Padovy, s v. 

Kříži a Panně Marii pasovské. Centrem kláštera jejíž zmíněná 

loretánská kaple, před jejímž oltářem bylo v roce 1670 uloženo 

srdce zakladatele kláštera Františka Adama Eusebia ze Žďáru. 

Pověsti a zázraky v Hájku 

Poutní místo v Hájku zřejmě nemělo starší, lidovou tradici. Vedle 

stručných zmínek o slavíčcích, kteří se na místě lesíka v polích 

rádi zdržovali, se k místu před vystavěním loretánské kaple 

údajné váže jediná pověst, podivné vyprávění o dravých ptácích, 

kteří se prý usídlili v korunách hájeckých stromů a škodili 

okolním lidem až do té doby, než byli zázračně - bleskem jako 

projevem boží vůle - pobiti. 

Zázraky, které většinou předcházejí a pak i doprovázejí poutní 

místo, v Hájku popsal Jindřich Jan Labe (1648 -1693) v díle 

Hájek svatý, milostí Boží a velikými dobrodiními Panny Marie 

krásně se zelenající.Labem zachycené zázraky příliš neliší od 

obdobných událostí popisovaných v literatuře té doby. Jejich 

značnou část tvoří pomoc nemocným a zraněným (bolesti zubů, 

hlavy, jednotlivých údů, vyléčení očních nemocí aj.) a zachránění 

v obtížných životních situacích (pád pod vůz či ze střechy, 

Překonání rozvodněné řeky, dívka stojící samotinká před 

d u ř e n ý m býkem apod.). Zde jsou ukázky některých Labeho 

textů: 

KaPitola 1. § 5. 

Socha Panny Marie, 
Loretánská kaple v Hájku 

Nazaretský domeček, bylo 
první místo na zemi, kam Ježíš 
z nebeské slávy sestoupil, a 
zároveň místo, kde se v těle 
Panny Marie zformoval i kde po 
návratu z Egypta žil řadu let 
v chudobě a poslušnosti, tedy 
prostor, ve kterém se 
mnohonásobně spojovalo 
nebeské s pozemským - a to 
vše jen a jen za účelem 
vykoupení lidských vin. Kopie 
loretánské kaple (nejen 
hájecká) byla víc než jen 
symbolem a připomínkou 
událostí z Nazareta, křesťan 
17. a 18. století ji chápal jako 
autentický nazaretský 
domeček, ve kterém byla ještě 
k zaslechnutí ozvěna hlasu 
archanděla zvěstujícího Panně 
Marii, místo, ve kterém bylo 
ještě možné spatřit obrysy 
skloněného Mariina těla. 
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Leta 1625. dne 2 měsíce července stala se příhoda zaznamenání 

hodná, kterou Rodička Boží, památku vejroční navštívení svého 

chtěla ozdobiti a okrášliti. Téhož dne, když jest bylo posvěcení té 

svaté kapličky od J. Eminencí p. pána Arnošta Vojtěcha kardinála z 

Harrachu, arcibiskupa pražského, k večeru mezi čtvrtou a pátou 

hodinou navrátili se do Prahy, J. Hraběcí Excellen: P. P. Jaroslav z 

Martinic; vedle zdvořilosti náležitě vyprovázel tak vzácné hosti J. M. 

P. Florián hrabě ze Žďáru a přisedl do jejich vozu; tu hned mezi 

Pannou Marijí a dveřmi, kde ty Boží Muka postavené jsou, splašili 

se koně (kočí snad spal) a velmi prudce jeli. Po té straně, kde pán 

Florián seděl, okno se otevřelo a knoflík jeden železný od okna 

odskočil, a v tom p. Florián nemohouce se spěšně zachytiti, ani 

žádným okřikem koně zastaviti, volal, a s nim jiní přítomni v velikém 

množství, kteří na to hrozné divadlo patřili, na pomoc panenku 

Mariji Rodičku Boží, aby neráčila dopustili na ten den nějakou 

strašlivou a nebezpečnou příhodu, že by to bylo zlé znamení 

budoucích věcí, a lid od pouti a navštěvování svatého Háječku mohl 

by odstrašen býti, poněvadž první den posvěcení, také by byl 

neštiastný. Nicméně vypadl jest z vozu J. M. P. P. hrabě Florián, ale 

jistým a podivným řízením Božským a blahoslavené Panny Marie 

Lauretánské, přejevši vůz přes obé jeho nohy, nižádné bolesti na 

zdraví svém nepocítil, nýbrž na témž místě povstal zdravý. Pročež 

ihned po tom pádu navrátil se spátkem k svatému domečku 

lauretánskému a panence Mariji, jakož slušelo, poděkoval, že ho 

ráčila od patrného nebezpečenství chránit!; na památku a znamení Nápisy vyryté do zdí poustevny 

té příhody a milosti sobě prokázané, nohy voskové a tabuli V Hajku 

malovanou v svaté kapli poručil zavěsiti. Stalo se to u přítomnosti 

mnohých duchovních i světských lidí. 

Kapitola 30. § 3. 

Leta 1688. 20. dne měsíce srpna slovutný muž pan Tobiáš primas 

kladenský hodnověrný, takové vysvědčení mně skrze ctihodného 
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Pátera Gvardiána svatohájeckého odeslal: před mnohýma léty, když 

má sestra Kateřina, ještě malé děvče byla, věku mající 14. let, obočí 

těžce uražené měla, že nad očima vyrostlo maso v velikosti vejcete, 

což ji náramně obličej zhyzdilo: aniž jiný spůsob nalezti mohli k 

uzdravení, jedině aby Barvíři to maso odřízli, dívčice pak obávajíce 

se toho ukrutného řezání, a sami barvíři o to se pokusiti nesmějíce, 

aby snad nedůtklivému oku neublížili. Uvedená jest od rodičův do sval 

lauretánské káply, tam za ní mši svatou sloužili, a bolestné oko 

sukničkou Panny Marie poťriti: od té chvíle žádných jiných 

prosťredkův neužívajíc, to maso vyrostlé, aneb cokoliv jiného bylo, 

pomalu se tratilo, že žádnýho znamení nezůstalo. 

Kapitola 30. § 6. 

Podivná příhoda stala se roku tohoto 1680. dne 18. měsíce dubna 

svatém Háječku; za klášterem vynachází se studnice svatého 

Antonína, která v sobě drží vodu velmi zdravou, kterou poutníci 

chtivě piti obyčej mají, a jest na 18. šáhův hluboká, kámenem 

vyzděná: tu že potřeba byla vyčistiti, spustil se do ní Jiří Beránek, 

jinač Černý z Červeného Oujezdce, ale dříve před tim v svaté 

lauretánské kaple Pánu Bohu a Panence Mariji se horlivě poroučel: 

když jíž dole byl a čistil, Václav Bumba i/okovem kalnou vodu a 

neřád ze studnice vytahoval; přihodilo se pak, když snad přílišně 

prudce vokov spouštěl, kámen šestliliberni na Jiřího Černýho hlavu 

dolu shodil, který jest mu klobouk čepici z hlavy smek, a což velmi 

divné jest, žádnýho ourazu neučinil: odtud on smělejší učiněn, 

Pořád svou práci konal, a hle, zase po malé chvíli druhý na podobný 

kámen na něho padl a hlavu jen toliko jemu prorazil, bez dálší 

škody; což ovšem za veliké dobrodiní má počítáno býti. Budiž z 

toho Pánu Bohu svrchovanému, a Panence Mariji čest a sláva na 

věky věkův. 

Kapitola 6. $ 6. 

r ; • L • ' 
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Okno poustevny 

Poustevna je po Loretě druhá 
nejstarší stavba v Hájku 
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Zimního času Václav Burian Jesenický, kantor na Svarově po ledě 

chodíc, jak mu noha klouzla, nešťastně upadl, a netoliko sobě nohu 

vyvinul, ale dokonce zlámal, a odtud veliké bolesti pocítil: druhé 

neštěstí k tomu přiskočilo, že neumělý barvíř, snad více hudlař, kosti 

polámané, nepořádně jest složil a spojil; odtud kulhavý učiněn, 

nicméně předce jak možnost postačovala, kaplu svatou Lauretánskou 

jest navštěvoval: jistým časem bolesti se vracovaly a obnovovaly, 

kterých snesti nemohouce k Panně Mariji měl své doufání, a ji 

pobožně žádal, aby ráčila bolesti umenšiti a ukrotiti; i uslyšán jest, 

snad z té příčiny, že on první knížku vydal o tom svatém domečku 

Lauretánským, a o dobrodiních panenských zde na tomto místě 

propůjčených, a že první tou knížkou mnohých srdce vzbudil a roznítil 

milování Rodičky Boží a k putování do Svatého Háječku. Přišel jest 

tehdy dne 2. měsíce července do kaple Lauretánské a zdraví své 

Panně Mariji poroučel; a chtějíce po vykonané pobožností spátkem 

domu se navracovati, z kulhavého zdráv jest dokonale učiněn, 

tak že na potom radostně, jak dlouho živ byl, Pánu Bohu a Panence 

Mariji sloužil, její veliké milosti všem rozhlašoval, a jako čeledín 

Blahoslavené Panny častokráte kaplu její pobožně navštěvoval. 

Kapitola osmá, $ 2. 

Nápodobným způsobem téhož roku slovutný P. Pavel Sessius, 

měštěnín a impresor pražský, neštovicemi jedovatými na těle 

znamenaný, se vší pobožnosti poroučel se Panence Mariji, aby mu 

život prodloužila, a neštovice jizlivě zapudila: Panna Maria, která na 

siužbu sobě prokázanou, i dosti špatnou nezapomíná, ale hojně 

Mplacuje, rozpomenula se na práci jeho, že on totižto Historijí 

^uretánskou z latiny v češtinu přeložil a o této naší kapličce 

Svatohájecké přídavek a správu přiložil, milostivé se k němu naklonila 

zdrávi dobré u Krista Pána Syna svého obdržela: přišel potom osobně 

úo svatého Háječku Lauretánského a nábožně své uzdravitelkyní, jakc 

leželo, poděkoval, dne měsíce července 1635. 

ye1 

Boční portál v Hájku 

Oltář v jedné z bočních kaplí v 
Hájku 
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Kapitola Devátá, $ 4 

Mnohém těžší bývá nemoc, když někdo na mysli, než na tělo stůně; 

takovou nemocy obklíčená byla v Praze poctivá matrona Kateřina 

Mezenská; přicházely na ní smutná a truchlivá myšlení, cokoliv činila, 

kam se koliv obrátila, hrozné ty myšlinky se vrácely, a ji navrhovaly, 

někdy aby sobě krk podřezala, někdy aby do vody skočila, zase aby 

se oběsila, a však příčinu toho všeho vyzkoumatí nemohla; co jsou 

koliv moudří lidé, přátelé i osoby duchovni, radily, zavrhla a promítala 

řkouce: že prospěti a pomoci žádný nemůže: byl vynalezen jeden 

duchovní, který tuto radu poskytl, že to ne od lidí, ale od Boha z nebe 

skrze přímluvu blahoslavené Panny Marie má žádáno býti; i předce 

tak dalece přátele ji navedli, že s nimi cestu a pouť vykonala do 

Svatého Háječku 2 dne února měsíce léta 1639. tam se za ní přátelé 

modlili, svíce rozsvítili, mši svatou sloužiti dali, a ona pomalu 

znamenala, že mrákota smutných myšlení odchází, až i dokonale 

zase sama k sobě přišla, a přátelům za radu dobrou a modlitbu, ale 

předně Pánence Mariji za uzdravení jest poděkovala. 

Sv. Vit 

Sochy světců v Hájku 

Sv. Methoděj 

Sv. Václav 
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2 . 2 H i s t o r i c k á a d n e š n í p o d o b a p o u t í 

d o H á j k u 

Především je důležité si uvědomit, že podoby procesí a poutníci 

v nich, krajina kterou procházeli a samotná cesta, po které 

kráčeli se v průběhu času neustále proměňovala. Možná tolik se 

však neměnili duše poutníků, jejich touhy, naděje a modlitby. 

Nebudu se zde věnovat podrobnému popisu všech dějinných 

epoch, kterými poutě do Hájku prošly, už z toho důvodu, že není 

k dispozici dostatek pramenů. Vybrala jsem proto pro srovnání tři 

základní a nejdůležitější období, kterými se budu podrobněji 

zabývat, a to dobu barokní, přelom 19. a 20. století a 

současnost. Následující kapitoly nabízejí možnost srovnání 

jedinečnosti Hájeckých poutí s ostatními parametry tohoto typu 

náboženské praxe v minulosti i současnosti. 

V. Kolih*, v t*r«tr. 

Dobová pohlednice z Hájku, 
detail 

2.2.1 Barokní poutník - praxe barokní pouti z Prahy do Hájku 

»tu jest slyšeti z hlubokého srdce vzdychání, vroucné modlitby, 

Pobožné zpěvy, vidětijest, kterak jiní z hříchův svých zkroušeně 

se vyznávají, jiní okolo svatý kaple nahýma kolenami po čtvermo 

tezou s pokáním a ponížeností, stěny svaté kaple líbají, Rodičce 

Boží Panně Marii dárky přinášejí a obětují. Zatím přichází 

soumrak a noc, však pobožnost nepřestává, od zpěvu 

Zbožných celou noc v lese se rozllhá, světla se rozsvěcují, od 

ohnuv celý svatý Háječek jest jako v plaménu. " (Labe in 12 s. 4) 

P ř i popisu pouti čerpám z knihy Františkánský klášter v Hájku 

v '"teratuře 17. a počátku 18. století, která vychází z historických 

a dobových pramenů. 
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Co představovala barokní pouť na přelomu 17. a 18. století? 

Těžko se dnes, v postmoderní uspěchané době, dokážeme vžít 

do její atmosféry. 

Hodiny nebo i dny pěší chůze za doprovodu hudby, zpěvu a 

modliteb, vyzdobené brány a průčelí chrámů, slavnostní mše 

doprovázené svátečními kázáními, noční bdění na místech 

zázračných uzdravení, dlouhé stíny mariánských plastik 

uprostřed večerních prostranství, ohně a kolem 

nich sesedlí poutníci, osamocené postavy klečící pod kříži v šeru 

vysokých stromů, svědectví v podobě votivních obrázků a 

voskových údů, hospoda rozléhající se hlučnými hlasy, v paměti 

uchovaný pohled na zázračnou sochu nebo obraz, první setkání 

našich prapraprababiček a praprapradědečků, bez kterých by ani 

nám, ani našim rodičům nebylo dáno přijít na tento svět (leda 

snad v jiném místě, v jiné podobě a s jiným posláním) - to vše 

jsou pouhé střípky, jejichž poskládáním můžeme snad mnohému 

Porozumět, ale jen máloco z dobové atmosféry procítit. 12 (s 1) 

K životu barokního člověka neodmyslitelně náležely slavnosti. 

Jejich oblibu nemůžeme vysvětlit jen touhou nechat se oslnit 

zlatem a pozlátkem, v podstatě slavností především vězela 

l idská touha po světě naplněném vnitřní harmonií a duchovními 

ctnostmi, a ten bylo možné vytvořit na tomto světě v plné kráse 

Ígn jako iluzi, jen jako dokonale připravenou slavnost, jen jako 

Předobraz nebeské slávy. Zde je popis jedné z nich. 

Hájek se každoročně proměňoval v místo slavností o všech 

významnějších mariánských svátcích. Osmidenní slavnost o 

svátku Navštívení Panny Marie (4.-11. července) roku 1723 ale 

Předčila vše, co bylo dosud v Hájku k vidění i slyšení. Na rok 

1 ?23 připadlo sté výročí založení hájecké loretánské kaple - a 

Podobná stoletá a staletá jubilea byla v 18. století vnímána jako 

neobyčejná příležitost k velkolepým slavnostem (srovnej 

Prodej obrázků inspirovaných 
dobovými dřevořezy z Hájku, 
akce byla uskutečněna v rámci 
výstavy Barokní Čechie. 
Obrázky - linoryty zhotovili 
studenti PedF UK pod vedením 
Mgr. Tomáše a Havelky a Doc, 
ak. Mal. Ivana Špirka 
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například slavnosti v cisterciáckém klášteře ve Žďáru nad 

Sázavou roku 1735 k pětistému výročí založení kláštera nebo 

oslavy stého výročí od záchrany města Brna před 

protestantskými vojsky, které se uskutečnily roku 1745 ). 

Už sám vstup do jubilujícího Hájku byl zřejmě pro poutníky 

nečekaný a rozhodně velkolepý. Od můstku (od dnešní silnice) 

mezi zdmi až ke vratům stály celkem třicet dva sloupy ve dvou 

řadách, které byly ověnčeny chvojím a ovocem. Vždy dva a dva 

sloupy byly spojeny oblouky, takže poutník procházel celkem 

šestnácti slavobranami, které se směrem ke klášterním vratům 

postupně - podle zásad perspektivy - zmenšovaly. Zdi a vnitřní 

prostory bran zdobily květy všeho druhu. Slavobranám vévodilo 

zobrazení Panny Marie na plechu, jehož umístění nad 

klášterními vraty korunovalo celou uvítací či vstupní část 

výzdoby. 

Poutník prošel vraty a spatřil před sebou hlavní vchod do 

kláštera; architekt celé slavnosti využil kamenný erb rodu 

Žďárských, umístěný v supraportě, k němuž připojil génie 

(anděly), kteří drželi chronogramické nápisy ve všech třech 

zemských řečech (latinské, české a německé). Chronogramy 

(texty, v nichž zvýrazněná písmena mají zároveň číselnou 

hodnotu římských číslic) naznačovaly důvod slavnosti, skrývaly 

tedy rok založení hájecké kaple. 

podobně jako vstupní část byly vyzdobeny i ambity. Také zde 

tvořily základ výzdoby sloupy propojené oblouky na způsob bran 

s věnci z chvojí a s ovocem. V osmi výklencích v rozích ambitu 

stálo osm géniů, kteří nesli chronogramické nápisy skrytě 

uPomínající na mariánskou legendu. V horních oknech ambitu 

tyly umístěny štíty (scuta) se symboly, zřejmě mariánskými. 

Samotná loretánská kaple byla zvenku tak obložena zelenými 

větvemi, ovocem, génii s inskripcemi (krátkými citáty 

^nohovrstevného obsahu) a dalšími plastikami, takže nebylo 

Wcřěř ani kus omítky. Vnitřek kaple, ponechaný v původní 
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jednoduchosti, ozařoval bezpočet světel. Soška Panny Marie se 

třpytila zlatem, stříbrem a drahými kameny. Do takto 

vyzdobeného prostředí přicházela v průběhu osmidenní slavnosti 

procesí z celé západní části středních Čech, mezi slavobranami, 

génii a věnci z chvojí se rozléhala kázání, zpívané mše 

doprovázené připutovavšími hudebníky i slova modliteb a litanií. 

První den přišlo procesí z Berounska pod vedením tamního 

děkana Jiřího Františka Procházky de Lauro, zároveň dorazila i 

procesí z nejbližších městeček, z Unhoště a Kladna. Všechna tři 

procesí měla s sebou hudebníky, kteří se rozdělili na dva sbory, 

jeden doprovázel mši na chóru loretánské kaple, druhý 

provozoval své fanfáry a intrády u oltáře Panny Marie Pasovské 

v ambitech. Německy kázal barnabita don Michael Pierath, 

pozoruhodné české kázání přednesl Jiří František Procházka de Roh|ed ng Hájek pod|e ^ 

Lauro (srovnej následující text v tomto svazku). Obě úvodní Řehoře Baltzera asi z roku 

kázání osmidenní slavnosti byla zřejmě již dopředu vytištěna a 

v průběhu dne rozdávána mezi poutníky. 

Druhý den dorazilo procesí ze Slánská, vedené premonstrátem 

ze vzdálené Kmetiněvsi, jenž měl i slavnostní kázání. Třetí den 

Připutovali poutníci z nepříliš vzdáleného Družce (i to mělo o 

svátku Navštívení Panny Marie symboliku, neboť také Družec 

byl vyhlášeným mariánským poutním místem). Pouze v tomto 

dnu vystoupil se slavnostním kázáním františkán, páter Václav 

Doudlebský. Čtvrtý den dorazila tři procesí, v jedno spojená, 

z Noutonic, Únětic a Tuchoměřic za vedení únětického faráře 

Jana Nepomuka Steydla z Greifenwehru a několika 

tuchoměřických jezuitů. Navečer pátého dne připutovalo i 

Procesí z Velvar, které y Hájku za svitu ohňů a zpěvu 

mariánských písní přenocovalo. Šestý den přišlo procesí ze 

vzdáleného Rakovnicka, složené z rakovnických měšťanů a 

vesničanů z okolí Rakovníka, vedlo jej hned několik knězi, kteří 

v Hájku kázali i sloužili mše. Osmý, poslední den, dorazila 

Procesí z Hořelic, Hostouně, Karlštejna, Tachlovic a z Liboce. 

JÉLsÉIt 
•bu 'offàtw $*rt(anfřý u. î pas fjtt(-&>rrfarlftf>r£at jÇ-3rJtû(|IVjnjj vJapfiiaJBH Grp7>mfn ty i *~bljra$t.pr*vj rr&a&jtflbfflabf/i.toiť.utfl fny.** 
y S'C' Snwfrwnj . J m Sšrljrbýfim /rW~ 
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Česky kázal hostouňský farář Jan Adam Mayer, německy 

(zřejmě teprve druhé německé kázání v oktávu) promluvil 

k poutníkům hořelický kněz Jan Ferdinand Glaser. 12 (s. 7-9) 

Na poutě do Hájku zve i J.J. Labe: 

0 pobožnosti lidu k té svaté kapli a jak časté a hlučné poutí do 

svatého Hájku se konají. 

Serafinský církve svaté učitel svatý Bonaventura pěkně 

zaznamenal: serm. 2., in Invem. S. Crucis: omne qu od diligitur, 

'diligente sollicité quaeritur: qu'm sollicité quaerit canis 

sepusculum, gallina vermiculum, cen/us fontem. Co kdo miluje, 

to starostlivě vyhledává: jak pečlivě hledá pes zajíčka, slepice 

červička, jelen studnici! nejinač, právě než jako jelen k živým 

vodám pospíchá, a dychtí, tak pobožné duše k Panence Mariji, 

kterážto jest studnice vod živých a poklad, v němžto zlaté, a 

stříbrné doly, všechny mořské perly, a cokoliv drahého a 

vzáctného jest, se vynachází. Z té příčiny pošlo, že od dávných 

věkův vždycky k Panence Mariji tak horlivá pobožnost křestianův 

všech byla, tak hlučné poutí a k chrámův jeji počestnosti 

Posvěceným vroucné náboženství, které až do dnešního dne 

trvá, jak očitě spatřujeme. Neb skusíli, že Pannu Mariji žádný 

nadarmo nevzývá, a k ni se neutíká, že všem skrze jeji zásluhy a 

orodováni pomoc bývá udělená, a žádný se od ni prázdný 

^vracuje. A kdybychom jiných příkladův neměli, světle to 

Uznáváme na této naši kapli lauretánské i/ svatém Háječku, 

^erou hned od počátku zamilovali vzáctní a urozeni, sprostí a 

neurozeni, duchovní i světští, velicí i malí, obvzláštně slavné 

město, a hlava Království Českého Praha. Ojak často svaté, a 

s,avné Paměti J. Knížecí Eminenci pán Arnošt Vojtěch, kardinál z 

Harrachu, J. J. V. V. H. H. Excellen. pani páni místodržící, 

tysoce urození páni hrabata do toho svatého lesa jsou 

^Putovali, a světlem příkladu svého, mnoho jiné sem přivedli: 
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mnozí sem přišlí hříšní, a navrátili se spravedliví, přišli sem 

mnohé bezbožné, navrátily se kající: než řekneš, co se prve 

stávalo, to již přestálo? Ale já odpovídám, že až posavád 

nepřestává Nebeská Královna a Milosrdenství Matka zde darův 

svých udělovatl, kajícím hříšníkům milost uprošovati, nebo až 

posavad, co za starodávna bylo, bez proměny se zachovává; 

Poutě, procesí a jiné chválitebné obyčeje trvají, totižto na 

slavnosti Zvěstování, Navštívení, na Nebevzetí, ale nejvíce na 

den Narození Panny Marie Rodičky Boží, z okolních měst, 
městeček, vesnic, z Berouna, z Dobříše, z Kladna, ze Slanýho, z 

Ounoště, hojně lidu přichází. Tento spůsob a obyčej se 

zachovává: když přichází některý p. farář s svým lidem pod 

korouhvema, vejde naproti němu až před svatý Hájek jeden 
duchovní kněz našeho řádu v štůle a komží, a jménem Panenky 

Marie poutníky vítá a jim cestu do svaté kaple ukazuje, kdežto 

oučastníjsou požehnání z nejvelebnější oltářni Svátostí; než 
všechny jiné přemáhá procesí pražská, která přichází v sobotu 

před neděli pod Octavem Narození Panny Marie, okolo hodiny 

Páté aneb šesté večerní z chrámu Páně Tejnského, na proti ni 

vychází ctihodný Pater Guardian s celým klášterem pod 

Praporcem Svatého Kříže, v Albě a Pluvialu, jiní v komže 

oblečení, pozdravuje pana faráře a veškeren lid! a tu hned plným 

houffem se hrnou do svatého Háječku, kdežto kázaní se koná, 

na to spívají se letanye lauretánské, a požehnání se dává s 

velebnou Svátostí Oltářni! Tu jest slyšeti z hlubokého srdce 

vzdychání, vroucné modlitby, pobožné spěvy, vidětijest, kterak 

jini z hřichův svých se vyznávají, jiní okolo svatý kaple nahýma 

kolenama po čtvermo lezou s pokáním a poníženosti, stěny 

svaté kaple líbají, Rodičce Boží Panně Mariji dárky přinášejí a 

obětují. Zatím přichází soumrak a noc, však pobožnost 

nepřestává, od spěvu nábožných celou noc v lese se rozlíhá, 

světla se rozsvěcují, od ohnuv celý svatý Háječek jest jako v 
Plaménu; nepochybně že nad tou noční pobožností obvzláštní 
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zalíbení má v nebi Rodička Boží P. Maria, celou noc kněží 
spovídájí, a hojnou žen duchovní máji. Když jest na úsvitě, tu i 

lidi i ptáci Královně Nebeské prospěvují; od rána až do poledne 

Mše svaté trvají, některý důstojně velebný pán prelát drží svatou 

Mši spívanou, zase následuje české i německé kázaní! od 

Poledne zase kázaní se koná, letanye lauretánské se spívají, a 

poutníkům chtějícím odejiti dává se požehnání s velebnou 

svátostí; když se k večeru schyluje, Pražané z svatého Hájku, 

jako z nějakého duchovního trhu a jarmarku domu navracují 

obohacení Božskou milostí, a mnohýma zásluhami obdarovaní. 

Z Ounoště přichází procesí každoročně 4. dne července, s 

hojnýma světly, proto že na ten den několikráte od ohně byli v 

nebezpečenství, aby tehdy pod ochranou Panny Marie mohli býti 

osvobození, bedlivě již od mnoha lét tu pouť vykonávají. 

V Praze, obrazův zázračných Panny Marie dosti se vynachází, 

nicméně shůry každý den, obvzíáštně letního času přicházejí do 

svatého lesa z Prahy velicí páni, preláti, opatové, kněží světští, 

řeholníci a mnozí jiní, kteří poodiožíce domácí starosti na stranu, 

aedificant sibi solitudines. Job 3. jako na poušť se uchylují: 

někteří hned na úsvitě, když dennice nebe zlatí, bosýma nohami 

putují, a přiblížíce se k svatému lesu, jakoby pevnost nějakou 

dobývati oumysl, ležení roztáhují, v stínu se usadí; hledají totižto 

pohodlné samostatnosti k uctění Rodičky Boží, aby též hluku 

světskýho mohli docela srdce své Pánu Bohu a Matičce Boží 

obětovati. Nejčastější se vynacházejí od starodávna 

zaznamenaní starožitní a slavní rodové válštejnský, kteří k tomu 

místa obvzláštní vždycky pobožnost prokazovali, z stavu 

duchovního nejosvícenější kníže pán p. Matouš Ferdynand, 

tehdáž arcibiskup pražský, a před tím když byl opatem kláštera u 

S. Jana mezi Skalami, často to svaté místo pobožně navštívil, 

důstojně velebný a vysoce urozený pán p. Šimon Brosius, 

arcibiskup trapezunský, důstojně velebný pán p. Martin Kemlich, 

dříve děkan hořovský, a posledně biskup nykopolyenský: 
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důstojně velebný p. p. Tomáš Pěšina, biskup samadryenský: 

důstojně velebný pán Jan Hynek Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, 

biskup milevitánský: důstojně velebný pán František Rhoss, 

děkan hlavního kostela Svatého Víta a Official; důstojně velebný 

pán pán Ondřej Kokr, též děkan hlavního kostela Svatého Víta a 

Official; důstojně velebný pán Jíři Vojtěch Aster, probošt 

boleslavský, obvzláštně, když na Kladně farářem byl. Jiní mnozí 

slavní muži tu cestu z Prahy do mariánského Háječku častokráte 

pobožně kroky svými jsou změřili. Jest kniha v zakristiji svaté 

kaple, v kteréžto ne od davních let znamenají se kněží kteří 

odjinud přicházejí, a k počestnosti Panny Marie mši svatou 

sloužiti obyčej mají: nechci zde všech připomínati, nebo jest jich 

veliký počet; toliko vzáctnější přednesu: Důstojně velebný a 

urozený pán Václav Bílek z Bilenberku, Official a děkan hlavního 

kostela pražského, důstojně velebný Pán Jan František Liepure, 

kanclíř velebné arcibiskupské konsistoře pražské; důstojně 

velebný pán Václav Ondřej Macarius, svatého písma doctor a 

scholasticus u Svatého Víta; důstojně velebný pán Kristián 

Augustýn Pfaltz, prelát svatého kostela pražského a svatého 

písma dctor; důstojně velebný pán Václav Zbraslavský, kanovník 

pražský, důstojně velebný pán Kašpar, řádu svatého Benedicta 

opat u svatého Jana mezi Skalami, častý a jako domácí ctitel 

svatoleský Panny Marie; důstojně velebný pán Jarolím 

Hiernheim, svatého písma doctor a opat na hoře Sión v Praze, 

jináč na Strahově, řádu premonstratenskýho; těž důstojně 

velebný p. Hyacynthus Hohman, opat v témž klášteře. Důstojně 

velebný pán Ondřej Trojerřádu svatého cistercienského, opat v 

Plaších. Ti všeckni častěji 1/ roce přicházejí a Panně Mariji na 

službu hledí, a aby dlouho živí byli a k rozmnožení počestnosti a 

pobožnosti mariánské sem přicházeli vinšujeme a uctivě 

zůveme. 11 

Vnitřek loretánské kaple 
v Hájku v první polovině 20. 
století 

Fotografie vstupní brány 
z první poloviny 20.století 
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2.2.2 Poutě do Hájku na přelomu 19. a 20. století 

Vycházím z vyprávění hostivického kronikáře Jiřího Pergla, který 

shromáždil vzpomínky pamětníků. 

Poutníci se shromažďovali v Praze, za Strahovskou bránou už 

od rána. V pozdním odpoledni vyrazili na cestu. U každé kapličky 

byla zastávka. Po modlitbě vyslechli slova kněze na téma obrazu 

ve výklenku, aby se zpěvem zamířili ke kapli další. K poslední 

kapličce přišel procesí přivítat některý z kněží - řeholníků - a 

uvedl jej do obory kláštera. Starší poutníci se vezli na 

žebřiňácích, které poslali ruzyňští a řepští sedláci. Na hranici 

katastru svých obcí je předali sedlákům z Hostivice a z Litovic. 

Když v závěrečném čtvrtstoletí tu byly již železnice, přihlásili se o 

tu poctu i sedláci jenečští. Slavné byly hájecké poutě! Až z jižní 

Moravy přijížděli na ně věřící. Konaly se o mariánských svátcích. 

Hlavní byla 8. září o Nanebevzetí Panny Marie. 

2.2.3 Pouť do Hájku dnes (záznam akce) 

„Rozhodující činitel poutnictví je záměr. Jestliže jdeme jako 

poutníci na posvátné místo, jdeme v naději na inspiraci, 

požehnání nebo poděkovat. Cesta sama je součástí poutnictví, 

stejně jako příchod. Uvědomíme-li si, že tam nejdeme pro 

pohodlí, umožní nám to lépe pozitivně reagovat na potíže, které 

nás při pouti mohou potkat. Nejlepši způsob příchodu na místo je 

i/ konečné fázi pěší, abychom tak místo zažili a nastavili se na 

starobylý rytmus chůze... 

Věřím, že hodně dobra by vyšlo ze změny postoje, kdyby se 

turisté opět stali poutníky. \/ našem osobním i společenském 

životě by přeměna turistiky na poutnictví měla hrát v obnovení 

posvátnostiZemě důležitou roli." (Sheldrake in 13 s 135) 

Cesta v polích, Litovice, 
fragment z cestovního deníku 

Poutníci na přejezdu v 
Litovicích 
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2. srpna 2004 brzy odpoledne se vydávám spolu s dalšími 

poutníky na pouť Panny Marie Andělské - Porciunkula (výroční 

slavnost konaná ve františkánských chrámech). Pouť celebruje 

Páter Michal Pometlo. Je to mladý mnich oblečený do dlouhé 

hnědé kutny. Má sebou velkého ohaře. Bílý církevní šat má na 

sobě ještě řádová sestra, která mu po cestě pomáhá. Všichni 

ostatní poutníci vypadají na první pohled docela obyčejně. Snad 

jen pokorný a měkký pohled v očích napovídá, že tito lidé nepatří 

ke konzumní většině současné populace. Jsou tu mladí i staří, 

osamělí i rodiny s dětmi a já jako poutník pozorovatel. 

Sraz je v Litovicích u tvrze, tedy téměř „u konce" původní 

poutnické trasy. Vzhledem k současné neprůchodnosti většiny 

částí cesty, ať už z důvodu rušné silniční komunikace, která ji 

nahradila, nebo jejího zastavění domy je to pochopitelné. Čeká 

nás tedy „jen" několik závěrečných, a také nejmalebnějších 

kilometrů původní cesty; z Litovic po jejím nedávno obnoveném 

úseku, přes pole do Hájku. Je krásné, teplé a slunečné počasí 

pozdního léta, pole je zlaté dozrálým obilím. Vzduch je prosycen 

jeho vůní... 

Poutníci střídavě odříkávají růženec, od tvrze až k první kapli. 

Kousek před přejezdem nás míjí kombajn. Mohutný a hřmotný 

stroj, nemilosrdně přehluší tichá slova modlitby a zažene 

poutníky na úplný okraj cesty. Jemu teď patří cesta a nám 

nezbývá než uhnout. Přecházíme starou kolej, po levé ruce 

socialistická, nevzhledná budova čistírny osiv. Před ní se válí 

desítky starých pneumatik. Za ostnatým drátem smetiště. 

Asfaltová cesta je vystřídána panely, které za chvíli mizí - cesta 

si může vydechnout. Její povrch je téměř až ke klášteru hliněný, 

sem tam posypaný štěrkem. 

První kaple je zbořená. Stojíme u hromádky větrem ošlehaných 

kamenů a páter předčítá z bible: 

Poutníci na cestě do Hájku, 
fragment z cestovního deníku 

Na pouti v poli za Litovicemi 
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„Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými 

kameny a pamětními dary, řekl: „Přijdou dny, kdy z toho, co 

vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude 

rozmetáno..."(LK21, 5-19) 

Prosí nás, ať po cestě rozjímáme o tom, co je v našem životě 

nejdůležitější. Mluví o pomíjivosti věcí, o zborcených 

představách. 

Putujeme dál, slunce pálí, dotýkáme se stébel obilí, někdo si jich 

pár utrhne na památku. Kola dětského kočárku drnčí o kameny. 

Děti zlobí. Cítím v sobě posvátný pocit, jaký občas mívám při 
Věra Nováková, Po konci světa 

návštěvě kostela. Je mi i trochu do smíchu. Za zatáčkou se 1952 

objevuje první opravená kaple. Je červenobílá a vesele září do 

okolí. Odpočíváme v jejím stínu. Jedna žena začne vysokým 

hlasem zpívat o Panně Marii, ostatní se přidávají. Je to krásné a 

hluboké. 

„Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho 

následovali. Když došel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste 

neupadli do pokušení. "(LK 22, 39-41) 

Páter nás před odchodem k další kapličce žádá, abychom se 

ptali ostatních ve skupině co je bolí, čemu nerozumí, když toto 

uděláme, nebudeme pak chtít ublížit. .Znovu putujeme, někteří 

zpívají. Chybí korouhve a pozlacené sošky Panny Marie. 

Slavnostní oděv. Nahradily ho tenisky. Místo vyřezávaných 

nosítek igelitová taška. A přesto cítím cosi minulého. Něco, co 

do dnešní doby na první pohled nepatří. Snad víra člověka 

v něco nadpozemského. Posvátného. A smutek po čisté, 

neobchodovatelné tradici, která se z našich životů téměř 

vytratila. Jaký je rituál bez posvěcených předmětů? Stále je 

rituálem, jen na první pohled o něco ochuzeným. 

86 



Cestu lemují nově vysazené lípy, jsou ještě nízké, představuji si, 

jaké to bude až vyrostou a jejich mohutné koruny zastíní a 

ochladí cestu, rozpálenou letním žárem. Zastavujeme se u druhé 

opravené kaple. Je to ta poslední na cestě. Hájek je na dohled. 

Řekl jim: „ To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a 

říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno 

v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech. " Tehdy jim otevřel 

mysl, aby rozuměli Písmu. (LK24, 44-46) 

Jsem už docela unavená. Za branou kláštera nás čeká správce 

Hájku a jeho paní a nabízejí nám občerstvení. S úlevou si 

sedáme do stínu. Pak si prohlížíme Loretu. Mariánská pouť 

navazující na prastarou barokní tradici skončila. Naposledy si 

prohlížím své dočasné spolupoutníky. Nepatřím mezi ně. A 

přesto jim rozumím. Můj cíl je stejný jako jejich. Jen putuji jiným 

způsobem. Toto poznání mi přinesla cesta. 
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3. DIDAKTICKÁ ČÁST 

Dále popsané proiekty i >»m začala uskutečňovat už v rámci své 

pedagogické praxe na ZUŠ Biskupská (Praha 1) a gymnáziu 

Nad Aleji i í aha 6) istv.ak ^ t v ř i i k j 2 , v , 

Ke KateřinkáU I D A K T I C K A C A S T 
výchovy. Projektu-n sme se průběžné vén, 

pololetí a část dr jheh ;,odíleli se na nu ri 

skupin odpovídajících 2 stupni ZŠ Najedí 

námětech^ a s lü. 

zájmu a 

rvni 

;h v< žeh 

Nejlepšíj 

chodbáo 

jejich výj 

Všechn' 

diplom* 

3 .1 

Výchovi 

Uvédorr 

jako nad výsledkem našeho současného hon#w 

času v prostředí ktere násobí o p f o o * » v 

Naznačit ohroženi rovnovn.wv ; m IM*<* 

přírodou, ke kterému dochaz* v • 

Použité techniky: Klasické a tomt r * 

Objekty z odpadových materiálů 

Stáří žáků: 6-15 tet 

Časové rozloženi: Půl roku. 

Mezipředmětové přesahy: Přírodop * 

Posvátné místoj >ákyné 8 
ZŠ linorvt 

období -
xizim, žák 6. třídy ZŠ 

ř 'Win, ŽJáyné A tfWy 
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3. DIDAKTICKÁ ČÁST 

Dále popsané projekty jsem začala uskutečňovat už v rámci své 

pedagogické praxe na ZUŠ Biskupská (Praha 1) a gymnáziu 

Nad Alejí (Praha 6). Stěžejní část však vytvořili žáci 2. stupně ZŠ 

Ke Kateřinkám (Praha 11), kde pracuji jako učitelka výtvarné 

výchovy. Projektům jsme se průběžně věnovali celé první 

pololetí a část druhého. Podíleli se na nich děti všech věkových 

skupin odpovídajících 2. stupni ZŠ. Na jednotlivých výtvarných 

námětech jsem často se žáky pracovala spíše podle jejich 

zájmu a nadání než podle příslušnosti k ročníku nebo třídě. 

Nejlepší výsledné práce ze všech projektů byly vystaveny na 

chodbách školy, nebo našly trvalé místo ve třídách, jako součást 

jejich výzdoby. 

Všechny didaktické projekty byly inspirovány tématem mé 

diplomové práce. 

3 . 1 Č a s ( d i d a k t i c k ý p r o j e k t ) 

Výchovný a vzdělávací záměr: Chápat čas jako další rozměr. 

Uvědomit si důsledky jeho plynutí, zamyslet se nad budoucností 

jako nad výsledkem našeho současného konání. Hledat otisky 

času v prostředí které nás obklopuje. Co čas přidá a co ubere? 

Naznačit ohrožení rovnovážného vztahu mezi člověkem a 

přírodou, ke kterému dochází v našem století. 

Použité techniky: Klasické a kombinované výtvarné techniky. 

Objekty z odpadových materiálů. Sádra. 

Stáří žáků: 6 -15 let 

Časové rozložení: Půl roku. 

Mezipředmětové přesahy: Přírodopis, Zeměpis, Fyzika. 
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Posvátné místo, žákyně 8. třídy 
ZŠ, linoryt 

Bohyně ročních období -
podzim, žák 6. třídy ZŠ 

Uvnitř hodin, žákyně 6. třídy ZŠ 



Běh času 

Motivace námětů a jejich pojetí: 

Uvnitř hodin - vizuální podoba času - kresba perem a tuší 

v kruhovém formátu. 

Stroj času - reflexe techniky, zachycení energie - rozmývaný 

akvarel a pastel, rytí do vosku překrytého černou tuší. 

Město budoucnosti - vlastní vidění budoucího, kolektivní práce 

- prostorová tvorba z odpadových materiálů, četba sci-fi, film. 

Poslední člověk na zemi - důraz na expresivitu vyjádření -

tempera a pastel. 

Příběh staré fotografie - prostorové vyjádření vyprávění 

fiktivního příběhu - prostorová práce s pruhem papíru, 

dobarvování. 

Pod zemí 

Motivace námětů a jejich pojetí: 

Půdní sonda, - vrstvy a nánosy času, paleontologie, poklady 

ukryté pod zemí - tempera a pastel na stočeném papíru, 

odkrývání vrstev půdy na venkovní procházce. 

Zkamenělina dosud neobjeveného tvora - způsoby zkoumání 

minulosti, co ještě nevíme, známí a neznámí tvorové - rytí a 

barvení nepravidelného úlomku sádry, návštěva muzea-

expozice zkamenělin. 

Uvnitř hodin, žáci 6. třídy ZŠ 

Město budoucnosti, žáci 
8. třídy ZŠ 

Zkamenělina dosud 
neobjeveného tvora, žák 9 
třídy ZŠ 

Stroj času, věk 14 let ZUŠ 
Biskupská 
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Mapa podzemního labyrintu - inspirace literaturou a pověstmi, 

historické mapy - zestárnutý papír a kresba tuší. 

Značky v podzemí labyrintu, - značka jako znak, znak jako 

logo, znak jako základ písma - frotáž na průsvitném papíru. 

3 . 2 F i k t i v n í d e n í k z c e s t y 

( d i d a k t i c k ý p r o j e k t ) 

Výchovný a vzdělávací záměr: Soustředěné a aktivní pozorování 

světa, jeho částí, úseků. Motivace žáků ke srovnávání a chápání 

souvislostí. Dotýkání se jiných kultur a časů. Řešit doprovodné 

texty tak, aby podpořily výrazovou stránku projevu žáka. 

Zamyslet se nad písmem jako nad systémem znaků a jejich 

řazením jako podobou textu. 

Použité techniky: Klasické a kombinované výtvarné techniky. 

Stáří žáků: 11 -15 let 

Časové rozložení: Dva měsíce 

Mezipředmětové přesahy: Přírodopis, zeměpis, dějepis. 

Deník z cest 

Motivace námětů a jejich pojetí: 

Tajný cestovní deník - inspirace historickými tisky a písemnými 

památkami, písma a kresby jiných kultur, podoby papíru - fiktivní 

kresby a písma na zestárnutém papíru, vytvoření společné knihy 

z jednotlivých listů. 

Bytosti z jiných světů - ilustrace z deníku, zapomenuté světy, 

nebo kultury které teprve přijdou, vliv vědy a techniky na přírodu 

a její vývoj - kresebná koláž živočichů a věcí. 

Tajný cestovní deník, žáci 9. 
třídy ZŠ, kolektivní práce 

Tajný cestovní deník, žáci 9. 
třídy ZŠ, kolektivní práce, detail 

Mapa podzemního labyrintu, 
žák sekundy 

Značky v podzemí labyrintu, 
frotáž, žák sekundy 
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Moje pečeť - zapečetěný deník, návrh pečetě, moje iniciály -

kombinované techniky, dle záměru autora. 

Zapomenutý světadíl 

Motivace námětů a jejich pojetí: 

Mapa zapomenutého světadílu - fiktivní území, kam dosud 

lidská noha nevkročila, historické mapy jako inspirace, nezbytné 

náležitosti světadílu (posvátné místo, hora, jezero, obyvatelé) -

kolektivní práce na velký formát, kombinované techniky. 

Znak neznámé země - znak jako zjednodušení, zástupce, logo 

- kombinovaná technika. 

Domorodec - podoby člověka, multikulturní výchova, člověk 

jako zástupce živočišné říše - různě velké a vystřižené formáty. 

Maska domorodce - význam masky a její kulturně historické 

podoby - prostorová a kombinovaná technika. 

3 . 3 V ě c i m e z i n e b e m a z e m í 

( d i d a k t i c k ý p r o j e k t ) 

Výchovný a vzdělávací záměr: Objevovat místo člověka 

J přírodě a vesmíru. Snažit se nacházet sdělení ukrytá 

i příbězích a legendách. Naučit se číst z tajemných míst nejen 

'e své duši. Zamyslet se nad vírou a jejím postavení ve 

společnosti, v její kultuře i historii. Nahlédnout do světa bohů a 

5jich území. Pochopit pojmy jako posvátné a profánní, uctívané 

i zatracované, živé a mrtvé. 

Mapa zapomenutého světadílu, 
žaci 6. třídy ZŠ, kolektivní 
práce 

Mapa zapomenutého světadílu, 
žaci 6. třídy ZŠ, kolektivní 
práce, detail 

Bytosti z jiných světů, žák 8. 
třídy ZŠ 

Moje pečeť, žákyně 8. třídy ZŠ 
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Použité techniky: Klasické a kombinované výtvarné techniky. 

Malba na dřevě. Kašírování. Keramika. Sádra. Linoryt. 

Papírotisk. 

Stáří žáků: 11 -15 let 

Časové rozložení: Půl roku. 

Mezipředmětové přesahy: Český jazyk, dějepis, zeměpis, 

občanská výchova. 

Posvátná území 

Motivace námětů a jejich pojetí: 

Posvátné místo - hranice oddělující posvátné a profánní, 

náležitosti posvátného, podoby chrámů a jejich význam, energie 

posvátného místa a její výtvarné ztvárnění - kombinované 

techniky, linoryt, návštěva kostela nebo jiného posvátného místa 

v okolí. 

Zázraky v Hájku - místa zázraků jako podnět pro vznik poutních 

míst, podoby a záznamy zjevení a uzdravení, inspirace 

literaturou o Hájku - tempera a pastel. 

Posvátné dřevo - dřevo z posvátného místa, symbol uctívání, 

posvátné předměty - malba temperou na kousky dřev. 

Kam odcházejí duše? - subjektivní ztvárnění „úložiště" duší a 

procesu uvolnění duše z těla - volná technika. 

Atlas stromů snů. - kouzelný strom, který vyslyší každé přání, 

ozvláštnění věcí a jejich zposvátnění - kresba na jemném 

papíru, společný atlas stromů, kresba stromů v plenéru. 

Žáci ZŠ Ke Kateřinkám při práci 

Magické dřevo, žákyně 8. třídy ZŠ 

Můj bůžek, žák 9. třídy ZŠ 

Bohyně ročních období, žáci 9. 
třídy ZŠ, kolektivní práce 
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Bohové a bůžci 

Motivace námětů a jejich pojetí: 

Mýty a legendy - vyprávění našich předků jako inspirace pro 

výtvarné ztvárnění, ilustrace - kombinovaná technika. 

Můj bůžek - jak vypadá můj osobní bůžek, inspirace jinými 

kulturami - malovaná a rytá sádra, keramika. 

Bohyně ročních období - podoby bohyně jednotlivých ročních 

období, jejich typické znaky jako inspirace pro její ztvárnění -

kašírování a práce s textilem nebo papírotisk. 

Les bohů - jak vypadají božská obydlí v přírodě - malba stromů 

v „životní velikosti" a jejich zdobení listy, jako podklad pro 

instalaci bůžků, hledání božských obydlí v okolí školy, domova. 

Atlas stromů snů, žáci 6.třídy ZS, 
kolektivní práce 

Půdní sondy, žáci primy 

Zázraky v Hájku, žákyně primy 
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3.4 Z h o d n o c e n í p r o j e k t ů 

Všechny popsané projekty jsem uskutečnila v praxi. První z nich 

jsem navrhovala ještě jako zcela nezkušená učitelka v rámci 

pedagogické praxe. Dnes po téměř roční zkušenosti s učením 

výtvarné výchovy na základní škole, jsem se naučila více 

vycházet z každodenní zkušenosti s dětmi a dané projekty, 

pomocí drobných obměn přizpůsobit mnohem více ať už každé 

třídě nebo dokonce žákovi zvlášť. Některé z projektů jsem proto 

na základě získaných zkušeností odučila podruhé jiným 

způsobem, s jinou motivací a jinou výtvarnou technikou. Více 

jsem také uzpůsobila témata věku žáků, kde například u 

„Posledního člověka na zemi", bych dnes určitě zvolila vyšší 

věkovou kategorii, než jsem původně navrhovala. Mnohem více 

než zpočátku jsem se také naučila zadávat dětem „kolektivní 

práce", které jsou u žáků velice oblíbené a výsledek je radostí 

z práce vždy ovlivněn. Musím také zdůraznit věc, která se 

zásadním způsobem na konečné podobě navržených témat a 

jejich provedení promítla, a to velký vliv samotných žáků, kteří 

mnohdy dokázali téma projektu zcela nově pochopit a výtvarně 

zpracovat a tak objevovat další a další podoby daného tématu. 

Projekty, na kterých pracovali děti na ZŠ Ke kateřinkám, jsou tak 

dle mého názoru ve výsledku kvalitnější a propracovanější než ty 

na ZUŠ Biskupská a gymnáziu Nad Alejí. Mnohem více vystihují 

moje představy o konečné podobě navržených projektů. 

Poslední člověk na zemi, žák 6 
let, ZUŠ 

Příběh fotografie, inspirace 
starou fotografií prostorově 
zpracovaný na pruhu papíru, 
žák kvarty 

Bohyně ročních období, žákyně 
9. třídy, kolektivná práce 
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4. VLASTNÍ VÝTVARNA PRAČE 

Cestovní deník poutní cesty 
z Prahy do Hájku 

4.1.1 Proč právě deník? Podoba výtvarného zpracovat 

P R A K T I C K Á ČÁ 
Tématei 

výtvarná forma by pro twto námět byla nevýstižnější a 

nejpřirozenéjli A ««padl mé «tonik Vzápětí se mi vybavily 

Skálový • K * • • <pad byl na svété. V psaní deníku 

navíc nejsem nebof různé notýsky a knížečky, 

doprovázené s^ le častěji i drobnými kresbami, jsem si domů 

přivážela 

V 

dnešní době a její réalité, o jajich hodnotách O útaaa 

posvátného a profánního v naší společnoal Z i m á m napn o 

jakési zapomenuté cestě, ale také o zpu- • 

na této planetě. O naší každodennosti •• o \m. 

neboť moje putování je také mapováním tt 

Bývalá poutní cesta do Hájku vedla kdysi i imi 

zásadné přetvořena lidskou rukou, a to čh: te 

způsobem. Mnohé úseky cesty dnes v poo 

Úvodní stránka 
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4. VLASTNÍ VÝTVARNÁ PRÁCE 

4.1 C e s t o v n í D e n í k p o u t n í c e s t y 

z P r a h y d o H á j k u 

4.1.1 Proč právě deník? Podoba výtvarného zpracování 

Tématem mé diplomové práce je cesta. Přemýšlela jsem, jaká 

výtvarná forma by pro tento námět byla nejvýstižnější a 

nejpřirozenější. A napadl mě deník. Vzápětí se mi vybavily 

Skálový cestovní deníky a nápad byl na světě. V psaní deníků 

navíc nejsem nováček, neboť různé notýsky a knížečky, 

doprovázené stále častěji i drobnými kresbami, jsem si domů 

přivážela téměř z každé větší cesty. 

Deník bývá, až na vyjímky, psán ručně, doplněn obrázky ať už 

vlepenými nebo vlastními fotografiemi a v neposlední řadě také 

různými nálezy z cesty. Rozhodla jsem se ctít tato pravidla, 

avšak snažila jsem se do své práce vnést nějaký další rozměr. 

Mým záměrem bylo výrazově sjednotit všechny součásti deníku 

ve výmluvný celek, který nebude neuspořádanou směsí výstřižků 

a poznámek, ale získá určitý řád a barevné ladění, které ho bude 

jako celek spojovat. Cestovní deník, který bude promlouvat 

osobitým jazykem a ponese v sobě také závažnější poselství o 

dnešní době a její realitě, o jejích hodnotách. O úloze 

posvátného a profánního v naší společnosti. Záznam nejen o 

jakési zapomenuté cestě, ale také o způsobu našeho pobývání 

na této planetě. O naší každodennosti. A také o běhu času, 

neboť moje putování je také mapováním tohoto rozměru. 

Bývalá poutní cesta do Hájku vedla kdysi místy, která jsou dnes 

zásadně přetvořena lidskou rukou, a to často až devastujícím 

způsobem. Mnohé úseky cesty dnes v podstatě nejde projít 

Cestovní deník poutní cesty 
z Prahy do Hájku 

Úvodní stránka 

95 



pěšky (karlovarská silnice), jiné jsou zastavěny domy (Břevnov), 

někde byla rozoraná cesta teprve nedávno obnovena (Litovice). 

A poutní kaple, lemující původní trasu cesty, se stále 

rozpadají...To vše jsem se snažila ve svém deníku výtvarně i 

literárně zachytit. V žádném případě mi nešlo o optimistický či 

pesimistický pohled na věc. Při své práci jsem se snažila o co 

nejvíce realistický přístup. Přesto, a myslím, že to k výtvarnému 

vyjádření patří, se do mých kreseb a fotografií promítají mé 

vlastní emoce a názory. Podle Caspara Davida Friedricha „ Malíř 

nesmí malovat pouze, co vidí před sebou, nýbrž také to, co vidí 

v sobě." Právě to je však to, co doufám, odlišuje můj deník od 

pouhé reportážní záležitosti. Mnohem více mi šlo o 

dokumentární práci, která v divákovi a čtenáři vyvolá záměrně 

emotivnější reakci než pouhé „přečtení novin". Ale, znovu 

zdůrazňuji, nešlo mi o pouhé hledání rozpadu a zmaru, nebo 

naopak nadšení z nově prováděných rekonstrukcí barokních 

památek. Snažila jsem se o vybalancování jakéhosi pomyslného 

středu, který umožní dát mé práci „osobnost" a zároveň poskytne 

relativně nezaujatý pohled na problém. Možná, že v tom je moje 

práce stále spíše dokumentem, než subjektivním vyjádřením. A 

o to mi při mé práci šlo. 

Břevnov, cestovní deník 

Ladronka, cestovní deník 

4.1.2 Pohledy 

V jednotlivých úsecích cesty, jsem zpočátku hledala to krásné, a 

to ošklivé, abych nakonec zjistila, že často na první pohled 

krásné se ponenáhlu stalo nezajímavým a ošklivé svým 

jedinečným způsobem krásné. Na své pouti jsem si našla své 

vlastní vidění, svou jedinečnou poutní cestu. Stačilo se jen 

pozorněji dívat. Každý kout může získat desítky, tisíce podob, 

záleží jen, které oči ho pozorují. Možná, že i v tom je jeden 

z krásných rozměrů umění. 
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4.1.3 Úseky 

Vzhledem k tomu, že délka poutní cesty z Prahy do Hájku je 

relativně krátká, dala by se projít za jediný den, nabízelo se i toto 

řešení způsobu mého putování. Velmi brzy jsem však zjistila, že 

k tomu abych se mohla pořádně rozhlédnout, je třeba mnohem 

více času. Rozhodla jsem se tedy, rozdělit si cestu na několik 

menších úseků, na které se budu postupně vracet, a tak si je 

budu moci dostatečně „osahat". Toto členění respektuje i deník 

a textová část diplomové práce. Můj deník je tedy deníkem 

opakovaných návratů na trasu cesty. Prostě nocovala jsem 

doma a další den jsem pokračovala v prozkoumávání další části 

cesty tam, kde jsem předchozí den skončila. O každém dnu jsem 

si psala písemný záznam a zajímavé pohledy a místa na cestě 

zdokumentovala pomocí digitálního fotoaparátu. Celou cestu 

jsem tímto způsobem prošla zhruba zajeden prázdninový týden. 

Přesto jsem se na jednotlivé úseky vracela i později, během 

dalšího roku, už z toho důvodu, že jsem nedaleko cesty tehdy 

bydlela, a také proto, že jsem občas potřebovala doplnit některé 

fotografie a způsoby pohledu, které jak jsem v průběhu psaní 

deníku zjišťovala, mi chyběly. Tyto další návštěvy cesty, ať už na 

kole, na procházce nebo i v automobilu, můj pohled dodatečně 

měnily a obohacovaly. Neboť podle Cílka: „Tak jako mezi lidmi 

existuje láska na první pohled, tak existuje mezi člověkem a 

místem. Většinou je však nutné se vracet, pozorovat a sžívat se. 

Opravdu silná místa se otevírají třeba jen na pár hodin za celý 

rok. Je nutné sem přicházet za různých denních a ročních dob. 

Vhodné jsou chvíle, kdy zrak ztrácí jasná měřítka - za mlhy a ve 

tmě. Některá místa (a některé pravdy) se ukazují, jen když na ně 

není jasně vidět". 13 

Některé fotografie jsem také pořídila o několik měsíců později, 

v zimě, protože tento „obnažený" ledový aspekt cesty byl podle 

Kaple u karlovarské silnice, 
fragment z cestovního deníku 

Křižovatka Vypich, fragment 
z cestovního deníku 
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mého názoru a způsobu výtvarného vyjadřování velice důležitý 

pro celkové vyznění dokumentu poutní cesty. Zimní 

fotografování je mi zkrátka bližší než letní. A zdá se mi, že pro 

kdysi živou cestu, která je teď mrtvá, nebo spí, se hodí nejlépe. 

V tomto spíše černobílém - zimním duchu je také barevné ladění 

deníku.V deníku samotném jsou tedy datumy jednotlivých 

záznamů jak z letního tak zimního období. Součástí mého 

putování byla také dnešní znovu obnovená františkánská pouť, 

kterou jsem absolvovala o rok dříve, tedy v roce 2004. Některé 

dojmy a záznamy z tohoto mimořádného zážitku jsem do deníku 

také zařadila. Celkově jsem se tedy s přestávkami, práci na 

deníku věnovala už od roku 2004, tedy téměř dva roky. Do 

deníku se tak promítlo více pohledů poutníka mobilního či 

pěšího, cestovatele v teple a zimě, veselého či 

smutného...Základem je ale zmíněný horký letní prázdninový 

týden, jak odpovídají záznamy v deníku. 

Nevěděla jsem zpočátku, jak budou působit jednotlivé úseky 

cesty v deníku. Na konci své práce se mi zdá, že každý z nich 

promlouvá svým jedinečným jazykem, každý je odlišný, stejně 

jako se to jeví poutníkovi při cestování. A to bylo mým záměrem. 

4.1.4 Dokumentace 

Nasbíraný materiál z mého putovaní jsem doma roztřídila a 

doplnila o artefakty a záznamy získané při práci na textové části 

diplomové práce. Šlo o dobové pohlednice, svaté obrázky 

z Hájku, texty vztahující se k Hájku a záznamy rozhovorů s lidmi, 

kteří se v současnosti zabývají poutní cestou z Prahy do Hájku, 

nebo se dokonce pokoušejí o její obnovu. Důležitý byl především 

materiál získaný přímo od správkyně kláštera v Hájku, 

hostivického kronikáře pana Pergla a dalších, kteří mi poskytli 

cenné informace a umožnili také vstup do jinak veřejnosti 

nepřístupného kláštera. 

Poutníci, fragment z cestovního 
deníku 

Sloup - kříž, fragment 
z cestovního deníku 
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Toto všechno dalo základ další práci na samotném deníku. 

Mnohé z již zařazeného jsem vyřadila, mnohé přepisovala či 

překreslovala. Velkou část mé práce tvořilo také počítačové 

zpracování desítek pořízených fotografií a záměrně „nekvalitní" 

tisk většinou přímo na deníkový papír. Jiné fotografie jsem 

pomocí počítače upravovala, ať už proporcionálně či barevně a 

posléze do deníku vlepovala, nebo tiskla na pauzovací papír. 

Při práci na kresbách jsem se inspirovala především 

fotografiemi, ale často jsem kreslila také „zpaměti", nebo přímo 

„z hlavy", nechávala jsem ruku volně vést po papíru. Svou 

výtvarnou intuici jsem tak spojila s fotografickou realističností a 

nedokonalostí a neprecizností čistě „účelové" počítačové 

tiskárny, jakou dnes potkáte na každém kroku. A to vše obohatila 

o další rozměr současné reality všedního dne, fascinaci novou 

počítačově-virtuální realitou. Takto vzniklá směs, pak má 

představovat sondu do dnešní společensko-kulturní reality, která 

z míst, kde kdysi vedla poutní cesta z Prahy do Hájku, dýchá na 

každém kroku...Dá-li se mluvit o dýchání. 

Břevnov, fragment 
z cestovního deníku 

4 . 2 F o t o g r a f i c k ý d e n í k p o u t n í c e s t y 

z P r a h y d o H á j k u 

Fotografický deník tvoří další součást mé vlastní výtvarné práce. 

Jeho podoba byla logickým vyústěním práce na rozsáhlejším 

cestovním deníku. Stejně jako cestovní deník respektuje 

rozdělení na výše pojmenované jednotlivé úseky poutní cesty. 

Jeho výtvarné vyznění je však mnohem čistější a 

nekomplikovanější. Chybí v něm také text, jde o pouhou vizuální 

záležitost. 

Po dlouhém rozvažování a porovnávání, jsem se nakonec 

rozhodla tisknout fotografie černobíle přímo na recyklovaný papír 

deníku, záměrně špatnou kvalitou tisku, která se mi zdála 

odpovídající nižší kvalitě recyklovaného papíru i dnes 

Fotografický deník z poutní 
cesty do Hájku 
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„recyklované cestě". Inspirovala jsem se cestovním deníkem. 

Jako oddělení jednotlivých částí cesty a deníku jsem použila 

taktéž ne příliš kvalitní tisk na pauzovací papír. Nechala jsem 

přirozeně tlumenou barevnost, vycházející nejvíce z opravdové 

převládající šedivosti pohledů které nabízí dnešní zimní realita 

poutní cesty. Zde se nabízí paralela s uniformitou všedních dní 

života člověka - úředníka dnešní společnosti. Bezbarvého 

bezvěrče, kterého vyrábí jako na běžícím pásu konzumní 

filosofie. Člověka bez názoru a hodnot. Tvora neposvátného. 

Přesto je v této záměrné nedokonalosti fotografického deníku 

cosi krásně čistého a jasného. Právě ta nedokonalost. Snad 

nedokonalost člověka, která ho nakonec uchrání od konzumní 

nesvobody a spoutanosti. Lidská přirozenost. 

Lidskou přirozeností je si i hrát, a proto jsem na závěr každého 

fotografovaného úseku cesty přidala jednu počítačem upravenou 

fotografii. Jako prostor pro diváka i pro moji radost z nového 

rozměru nejen výtvarné tvorby. 

i " 

Břevnov, fotografický deník 
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ZÁVĚR 

Na samém počátku byla rozpadající se poutní kaple za krajnicí 

vedle karlovarské silnice, kterou jsem často vídala z okna 

automobilu. Tehdy jsem neměla ani zdání o tom, kde se právě 

na tomto, pro posvátnou stavbu tak bizarním místě, tato drobná 

stavba vzala, ani proč ve mně její na první pohled křičící 

zanedbanost a osamělost vyvolává tolik otázek. A byly to otázky, 

na které jsem neznala odpovědi...Proto jsem začala přemýšlet a 

hledat. Zaznamenávat, dokumentovat, třídit, kreslit a hlavně klást 

si další a další otázky. Ale především jsem se začala dívat. Šla 

jsem pomalým krokem, tak jako tisíce poutníků přede mnou, 

objevovala jsem další a další kaple, které mi ukazovaly směr a 

místa, kudy kdysi slavná barokní poutní cesta z Prahy do Hájku 

vedla. Nespěchala jsem a často jsem se zastavovala, tak jako 

stovky procesí přede mnou. Také jsem se mnohokrát vracela, 

abych již jednou spatřené viděla úplně jinýma očima. Dotkla 

jsem se času a snažila se mu naslouchat, viděla jsem mnoho 

zmaru, ale stejně tolik krásy. Putovala jsem krajinami šedého 

asfaltu, ale dýchala také vůni obilného pole v horkém letním 

večeru. Nahlédla jsem do zákoutí duše cesty, a tak i do krajiny 

duše mé. Ne vždy to bylo snadné. Cítila jsem posvátné a učila 

se ho hledat. To bylo asi to nejdůležitější, co mi cesta přinesla. 

Z ateisty se stal člověk víry. Člověk bohatší. 

Myslím, že jedinečnost Hájeckých poutí je pouze v jedinečnosti 

pohledu poutníka, který jimi prošel. Neboť každý si v sobě nese 

svou vlastní realitu, každý vidí svého Boha po svém. Vnější a 

vnitřní krajiny jsou vždy propojeny. Podle Tibeťanů, jejichž 

spiritualita si podržela původní spojení s přírodou, „vnímáme 

sami sebe jako důsledky spirituální krystaiizace energie a 

podstaty území, na němž přebýváme. Země, obloha a vše mezi 
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nimi je nejen nádherné a inspirující, ale též posvátné. Posvátný 

svět je beze švů a spojů, je to jeden celek, jediná psychofyzická 

aréna, veliký vesmír konání, energie a posvátných míst, v němž 

žije nepřeberné množství bytostí, od těch obyčejných, po ty 

božské, v přirozeném pořádku podle principů univerza. Je 

známo, že veškerá tato stvoření sdílejí základní aspekty formy, 

životní energie a uvědomění mysli, jež jsou nakonec ze stejné 

podstaty jako celý vesmír". 13 (s. 41). Křesťanský dualismus je 

jiný, proti sobě staví na jedné straně civilizaci a Boha a na druhé 

straně přírodu. Možná, že právě současný stav poutní cesty 

z Prahy do Hájku je toho důkazem. 

Mnohé z otázek, které mě při práci na tomto tématu napadaly, 

jsem položila i svým žákům. Odpovědi, a to především ty 

výtvarné, těchto „dětí konzumní společnosti" byly často 

překvapující. Pod nánosem vlivu reklamy a médií jsem objevila 

nejisté, stále tápající lidské duše. Poutníky životem, od narození 

ke smrti. 
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