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Abstrakt 

Poutní místo jako součást identity regionu: příklad Staré Boleslavi 

Práce se zabývá rolí a významem poutního místa Stará Boleslav při utváření územní 

identity. I v dnešní sekularizované společnosti poutní místa stále poutají pozornost 

obyvatel. Význam a postavení poutního místa jsou diskutovány jak na regionální 

úrovni, tak na úrovni lokální, pozornost se věnuje jeho významu pro obec či jiné 

subjekty. Dále se práce věnuje poutnímu místu z hlediska jeho využití církevními 

a světskými aktivitami. Bylo zjištěno, že poutní místo Stará Boleslav je významným 

faktorem nikoliv při utváření regionální identity, ale při utváření lokální identity a možná 

i identity národní. Region, jako instituce, tedy ve smyslu kraje, jej na rozdíl od obce 

nevnímá jako důležité. Pro věřící je poutní místo Stará Boleslav velmi významné, 

ale i lidmi bez vyznání je poutní místo dobře vnímáno, ačkoliv na něj pohlížejí 

především z historického hlediska. Poutní místo Stará Boleslav je velmi vhodně 

využíváno, slouží jak pro církevní, tak pro světské aktivity. 

Klíčová slova: poutní místo; identita regionu; Stará Boleslav; kvalitativní rozhovory 
 

Abstract 

Place of pilgrimage as a part of identity of the region: an example of Stará 

Boleslav 

The thesis deals with the role and significance of pilgrimage Stará Boleslav in shaping 

territorial identity. Even in today's secularized society pilgrimage sites still attract 

people's attention. The importance and status of pilgrimage are discussed both at the 

regional level and at the local level, attention is paid to its importance to the community 

or other organizations. Further, a pilgrimage site in terms of its use of religious and 

secular activities. It was found that the pilgrimage site Stará Boleslav is not a significant 

factor in shaping regional identity but in shaping local identity and perhaps even 

national identity. Region as an institution ie in terms of the region it unlike community 

perceive as important. For believers, it is a place of pilgrimage Stará Boleslav very 

important but even people without religion is a place of pilgrimage well perceived 

although they view it primarily from a historical perspective. Pilgrimage place Stará 

Boleslav is very well used is used for both religious and secular activities. 

Keywords: place of pilgrimage; identity of the region; Stará Boleslav; qualitative 

interviews
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1. Úvod a cíle práce 

 Poutní místa jsou součástí snad všech světových náboženství. Jejich vznik je 

často spojen s nějakou zázračnou událostí nebo předmětem k uctívání, ke kterému 

věřící přicházejí, protože zde hledají duchovní prožitek. V současnosti v Česku dochází 

ke stále většímu poklesu počtu i podílu osob, hlásících se k nějakému náboženskému 

vyznání, tedy věřících. V rámci Evropy, ale dokonce i celého světa, patří Česko 

k jedněm z nejvíce sekularizovaných zemí (Havlíček, Hupková 2008; Lužný, 

Navrátilová 2001). 

 Tento dlouhodobý proces, kdy dochází k poklesu podílu věřících v určité 

populaci, je obecně nazýván procesem sekularizace, neboli zesvětštění. Pokles podílu 

lidí hlásících se k nějakému náboženskému vyznání však není jediným znakem 

procesu sekularizace. Jeho dalšími rysy jsou například pokles náboženských hodnot, 

potlačování postavení a vlivu církve v životě člověka, ale i proces postupného 

přirozeného mizení náboženství (Heřmanová, Chromý a kol. 2009). A právě v této 

době, kdy je naše společnost takto sekularizovaná, je podstatné položit si otázku, 

jaký je vůbec význam poutních míst. 

 Pocházím z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a toto dvojměstí se může 

pyšnit nejen druhým nejdelším názvem obce v Česku (Český statistický úřad 2012), ale 

právě i dvěma katolickými poutními místy na území jedné obce. Obě poutní místa, 

děkanský kostel sv. Václava a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, se nacházejí 

v části Stará Boleslav. Děkanský kostel sv. Václava je spojen s historickou událostí 

zavraždění sv. Václava, kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejen nejstarším 

mariánským poutním místem v Čechách (např. Novák, Vaculová 2009; Kuranda 2009), 

ale především je zde uložen milostný obraz Palladium země české. Obě zmiňovaná 

poutní místa mají svou vlastní nezaměnitelnou tradici a historii, která je spjata 

i s utvářením českých dějin. I přesto jsou však obě poutní místa historicky v legendách 

propojena skrze Palladium země české, a tvoří tak dohromady jedno poutní místo 

Stará Boleslav. A právě tak významná historie tohoto místa mě nutí k zamyšlení, zda 

v současnosti, kdy je Česko tak sekularizované, má poutní místo Stará Boleslav nějaký 

význam či významy. Tedy jestli můžeme nalézt nějaký význam pro místní obyvatelstvo 

či obec, resp. lokální význam, nebo zda se můžeme setkat i s významem, který tyto 

hranice přesahuje, tedy významem regionálním, národním či dokonce nadnárodním. 

S tím samozřejmě souvisejí i otázky, které se ptají na vztah obyvatel (ať už místních 

nebo návštěvníků) k poutnímu místu, nebo otázky, které zkoumají, zda je poutní místo 

využíváno vhodným způsobem. 
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 Cílem mé práce je analyzovat, jaký je vliv a význam poutního místa Stará 

Boleslav na utváření identity regionu, přičemž práce by měla zodpovědět tři základní 

výzkumné otázky: 

1) Jaký význam a jaké postavení má poutní místo Stará Boleslav v rámci 

regionu? 

2) Jaký význam má poutní místo Stará Boleslav pro obec či jiné subjekty, 

a jak je těmito subjekty poutní místo vnímáno? 

3) Slouží poutní místo jako prostor pro setkávání církevních a světských aktivit? 

 Vzhledem k tomu, že společnost v Česku je značně sekularizovaná, lze se 

domnívat, že v současné době má kostel poslání nejen liturgické. Poutní místa mohou 

mít tedy mnoho funkcí a významů. Někdy však mohou být tyto významy protichůdné 

a mohou se tak stát předmětem diskuzí nebo dokonce příčinou sporů (Kučerová 

a kol. 2011a). Proto je důležité zjistit, jaké hodnoty a významy přisuzují lidé 

(nebo i skupiny lidí) poutním místům, protože i to ovlivňuje jejich současnou podobu. 

 V letech 2010–2012 se tým pracovníků z Centra pro výzkum v kulturní 

a historické geografii zabýval grantovým výzkumným projektem „Poutní místa 

v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit“. 

Cílem projektu bylo na příkladě katolických poutních míst v Česku diskutovat vztah 

církve a společnosti, postavení církevních památek v kulturním dědictví a roli 

symbolických míst v tvorbě územních identit a lokálním rozvoji. Byla vytvořena 

databáze poutních míst v Česku, která byla později využita pro tvorbu mapy 

s odborným obsahem, která byla vydána na konci roku 2012 spolu s doprovodným 

textem v brožuře. Spoluprací výzkumníků vzniklo i několik článků např.: Sakrální 

objekty v krajině jako nedílná součást českého venkova (Havlíček, Hupková 2011), 

Poutní místa na českém venkově (Kučerová a kol. 2011) a Poutní místa v kulturním 

dědictví české společnosti (Kučerová a kol. 2011a). Tato bakalářská práce by měla 

navázat na činnost zmíněného výzkumného projektu. 

 Práce je členěna do 7 kapitol včetně úvodu a závěru. V následující kapitole se 

nachází tzv. diskuse s literaturou, která je zaměřena na obecnou diskuzi zkoumaného 

tématu a konceptů. Pozornost se věnuje zejména vztahu poutního místa, identity 

a regionu. Ve třetí kapitole jsou podrobněji charakterizovány metody použité 

při zpracování práce. Čtvrtá kapitola je věnována již samotné Staré Boleslavi 

a analyzuje význam a postavení poutního místa v rámci regionu, zejména jak je místo 

známé, zda má či nemá pouze lokální význam. V páté kapitole je analyzován vztah 

obce k poutnímu místu Stará Boleslav, zda je pro ni jakýmsi symbolem a zda o něj 

obec jeví zájem. V šesté kapitole nalezneme informace, jestli poutní místo slouží pouze 
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pro církevní aktivity, nebo je využíváno i jinak a zda je podle respondentů toto využití 

vhodné. V závěrečné kapitole se nachází shrnutí celé práce v podobě zodpovězení 

výzkumných otázek. 
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2. Poutní místo a regionální identita 

 Poutnictví je jev, který přesahuje hranice jednoho vědeckého oboru, a můžeme 

jej tak zkoumat a diskutovat z více různých úhlů pohledu. Mezi obory, které se tématu 

poutnictví věnují, patří například geografie, religionistika, historiografie, teologie, 

etnologie, dějiny umění či sociologie (Vaverková 2010). Z geografických disciplín má 

svým zaměřením tato práce asi nejblíže k religiózní geografii. Vývoj této disciplíny 

bychom mohli rozdělit přibližně na šest etap (Vaverková 2010), z nichž poslední 

tzv. „nová“ religiózní geografie se vyčlenila v předchozích dvaceti letech (Havlíček, 

Hupková 2008; Vaverková 2010). S tím se objevily i dva základní směry výzkumu, 

první převážně kvalitativní empirický výzkum tzv. „školy Caliban“, a druhý převážně 

s postmoderními pracemi nové kulturní geografie tzv. „školy Hamlet“ (Havlíček, 

Hupková 2008; Vaverková 2010). V Česku se této „nové“ religiózní geografii věnují 

především výzkumníci z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity 

Karlovy v Praze. Vznikají práce, které se věnují významu náboženských symbolů 

a objektů pro identitu lidí v určitém prostoru (Havlíček, Hupková 2008), a tedy i poutním 

místům. Jejich výzkum je podstatný, protože i v současné sekularizované společnosti 

mohou stále poutat pozornost jak věřících, tak i obyvatel bez vyznání. Kromě toho 

mohou odlišné světské a církevní zájmy vést k množství konfliktů, které mohou 

ovlivňovat využívání, ale i současnou podobu poutních míst. 

 Zájem o výzkum regionální identity je zaměřený především na periferní 

a pohraniční oblasti (Havlíček a kol. 2005; kvalifikační práce: Skála 2007; Osoba 2008; 

Dufková 2010; Šifta 2012). Oproti tomu regionální identitě ve vztahu k poutním místům, 

se v Česku prozatím moc lidí nevěnovalo. Až v posledních letech začalo vznikat větší 

množství prací, které se věnují poutním místům a jejich rolím při tvorbě územních 

identit (například Kučerová a kol. 2011a). 

2.1. Regionální identita 

 Při zkoumání pojmu identita zjistíme, že definovat obecněji tento pojem je 

obtížné především proto, že se jedná o pojem interdisciplinární (Šifta 2012). Jedním 

z významů identity je, kromě totožnosti a shodnosti, i sebeuvědomění člověka. „Identita 

je způsob, jímž se jednotlivec nebo skupina jednotlivců definuje, pociťuje svou 

existenci (svou jedinečnost) a o nějž se opírá, když si uvědomuje sebe sama ve vztahu 

k jiným“ (Echaudemaison 1995, cit. in Heřmanová, Chromý a kol. 2009, s. 110). Lze 

říci, že identitu dělíme na dva typy, a to na identitu osobní a identitu kolektivní. Identitu 

jednotlivce lze definovat ve dvou rovinách, kde v první jde o pocit vlastní totožnosti 

založený na vnitřním přesvědčení o tom, kdo jsem, kam patřím, jaké hodnoty uznávám, 
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čemu věřím, čím se liším od druhých a kam směřuji, a ve druhé o vnitřní přesvědčení 

o tom, ke kterým sociálním útvarům patřím (Patočka, Heřmanová 2008). Kolektivní 

identitu pak můžeme vymezit jako vnitřní ztotožnění se s určitou sociální skupinou, 

sdružením nebo i politickou stranou, kdy se tato identita projevuje nejen ve vědomé 

příslušnosti a začleněnosti do dané skupiny, ale i jako společně vzniklá sdílená 

představa členů této slupiny o jejích identifikačních rysech (Patočka, Heřmanová 

2008). 

 „Když se řekne identita, tak hledat její charakter (tvar, podobu, velikost, hodnotu 

apod.) je těžko představitelné a tímto výrokem nesdělíme nic konkrétního, nic 

srozumitelného. Pokud ovšem informaci o identitě nezapojíme do patřičného vztahu“ 

(Roubal 2003). V případě zapojení identity do určitého vztahu můžeme zpřesnit 

a specifikovat její vymezení. Jedním z řady aspektů, při utváření identity, je aspekt 

prostorový. V takovém případě pak můžeme mluvit o jakési územní či regionální 

identitě.  

 Breakwell (1986, cit. in Gustafson 2001) uvádí čtyři principy, které můžeme 

uplatnit při formování územní identity: 

1) Rozlišovací: odlišení sebe samých od ostatních dle místa, kde žijeme; 

2) Kontinuity: vědomí kontinuity svého života, který žijeme dlouho na stejném 

místě, nebo jsme se z podobného místa přistěhovali; 

3) Sebeúcty pocit pýchy na místo, kde žijeme; 

4) Sebe-účinnosti: kvality místa mohou určitým způsobem usnadňovat náš 

každodenní život. 

Breakwellovy principy jsou definovány spíše pro vlastní, individuální utváření identity. 

Regionální identita jednotlivce je tedy definována jako vztah jedince k regionu 

a sociálnímu prostředí regionu, kdy zdrojem identity je vnitřní prostředí jedince, paměť 

jednotlivce a každodenní zkušenosti jednotlivce (Heřmanová, Chromý a kol. 2009). 

Vedle identity individuální (místní, lokální) je však významná i identita kolektivní 

(regionální), která se s individuální prolíná (Heřmanová, Chromý a kol. 2009), a identita 

regionu (Chromý 2003). Kolektivní regionální identitu, nebo také regionální vědomí 

představuje nalezení shodných atributů (společných znaků, symbolů) mezi regionální 

identitou více jednotlivců, kde zdrojem identity je kolektivní paměť a sociální interakce 

v komunitě (Heřmanová, Chromý a kol. 2009). 

 Regionální identitu, ve smyslu identity regionu, lze chápat jako obraz regionu, 

který si utváří obyvatelé nejen uvnitř regionu, ale také lidé, kteří žijí mimo něj 

jako např. chataři, chalupáři, turisté, návštěvníci a lidé, kteří daný region nikdy 

nenavštívili (Heřmanová, Chromý a kol. 2009). Můžeme chápat dvě roviny identity 

regionu: subjektivní, jako představy obyvatel a jedinců žijících uvnitř i vně regionu, 
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a objektivní, jako vědeckou (Chromý 2003). Rozměr, rozsah a členění regionální 

identity je vyjádřen na obrázku č. 1. 

Obr. 1: Schéma dimenzí regionální identity 

 

Zdroj: Heřmanová, Chromý a kol. (2009, s. 114). 

 V procesu lokální a regionální identifikace mají na utváření identity vliv různé 

faktory. Může to být například dlouhodobost a kontinuita pobytu, svázanost místa se 

slavnými rodáky, existence tradic, harmonické životní prostředí, ale i fungující 

infrastruktura (Patočka, Heřmanová 2008). Protože se práce zabývá poutními místy, 

coby regionálními symboly, které napomáhají k utváření regionální identity, je důležité 

zmínit, že mezi další prvky, které mohou mít vliv na identifikaci člověka s územím, patří 

i existence historicky významného objektu či kulturní památky. Právě tyto historické 

a kulturní památky, respektive poutní místa, jsou také mocnými stimuly pro identifikaci 

a posilují tak pouta k území (Heřmanová, Chromý a kol. 2009). 

 Podle Paasiho (1986, cit. in Heřmanová, Chromý a kol. 2009) je formování 

regionální identity součástí procesu, kdy dochází k institucionalizaci regionu, během 

níž můžeme rozlišit čtyři fáze v libovolném pořadí. V první z nich dochází k nabývání 

prostorového tvaru a získávání hranic regionu, v druhé dochází k vytváření 

symbolického tvaru (formy) regionu pomocí např. pojmenování regionu či teritoriální 

symboliky regionu, ve třetí se formují instituce a organizace regionu sloužící k vytváření 

a udržování regionální identity či k prezentaci kulturních nebo ekonomických specifik 

a ve čtvrté se region upevňuje v prostorových strukturách a ve vědomí obyvatel nejen 

uvnitř regionu, ale také ve vědomí společnosti vně regionu. Ovšem poutní místa se 

při takovémto formování regionální identity, které navrhl ve své teorii Paasi (1986, 

cit. in Heřmanová, Chromý a kol. 2009), mohou uplatňovat pouze v některých z těchto 

uvedených fází. Nejvíce patrné je to ve druhé fázi, kdy se poutní místo může stát 

symbolem regionu, kterým se poté odlišuje od ostatních. 
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2.2. Poutní místo 

 V obecném smyslu znamená pouť cestu nebo hromadné putování, a to 

zpravidla o výročních dnech k památným či posvátným místům (Ilustrovaný 

encyklopedický slovník). Poněkud odlišný význam pouti nalezneme v náboženském 

smyslu, kde má význam cesty k místům naplněným boží mocí, ale i cesty pokání 

(prosba o odpuštění hříchů), uctívání, proseb či vytržení z běžného rytmu života 

(Langhammerová 2008). Langhammerová ve své knize (2008, s. 70) uvádí, že pouť 

v podstatě představuje jakousi oběť Bohu, fyzicky vynaložené úsilí. Podle Eichlera 

(1887, s. 1) jsou potřebné tři věci k tomu, aby byla pouť poutí. První z nich by měla být 

delší cesta (jinak by se jednalo o pouhý průvod), druhou z nich by mělo být, že cílem 

pouti je poutní místo, a poslední věcí by mělo být, že účelem pouti je povznesení mysli 

k Bohu. Na pouť se může věřící vydat z různých důvodů a to téměř kdykoliv a může 

směřovat kamkoli, avšak existují místa, která jsou a byla hojněji vyhledávána 

a v průběhu času získala označení poutní místa (Kučera a kol. 2012). Tato poutní 

místa pak mají většinou jednou či vícekrát do roka stanovenou tzv. hlavní pouť, kdy se 

zde konají liturgické slavnosti (Kučera a kol. 2012). 

 Poutní pěší cesty byly obvykle organizovány v rámci farnosti. Pouť měla formu 

procesí, kdy společně šli kněží, ministranti, družičky, věřící i hudba, zpívaly se 

náboženské písně a odříkávaly modlitby (Langhammerová 2008). Cesta 

ke vzdálenějším místům mohla trvat i několik dní. K církevní slavnosti patřila i pouť 

v lidové tradici, tedy místní slavnost, jejíž součástí byly zejména krámky s různými 

pamlsky, jako např. turecký med, cukrová vata či zdobené perníčky (Langhammerová 

2008). Podle názoru některých autorů (Graubner 2013; Langhammerová 2008) má 

v současnosti pouť, především ve městech světskou podobu, kdy je zájem účastníků 

soustředěn spíše na moderní atrakce, hudební doprovody či dětskou zábavu, 

ale i přes to může být návštěvník poutního místa v dnešní době osloven zajímavou 

historií či nádherou umění. Podle Langhammerové (2008, s. 74) si však spousta 

poutních míst uchovala svůj původní charakter, tedy je zachována vyvážená poloha, 

jak církevního (duchovního), tak i světského obsahu. Avšak není tomu tak u všech 

míst, někde se může míra jejich zastoupení a významu měnit. 

 V Česku poutní místa vznikala již ve středověku. Tato doba je spojována 

s počátkem růstu významného uctívání světců a národních patronů. Poutníci 

tak putovali do míst, spojených s působením světců či světic, s jejich smrtí – 

a to jak do místa dějiště události, tak k ostatkům (Kučera a kol. 2012). Kromě těchto 

míst poutníci navštěvovali i místa, která ukrývala náboženské předměty k uctívání 

(např. milostné sošky a obrazy nebo jiné zázračné předměty), nebo léčivé prameny 
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či kameny s otisky těl světců (Kučerová a kol. 2011). I přesto, že účel poutních míst je 

stejný, liší se nejen svým vzhledem a důležitostí, ale i podobou, velikostí a regionálním 

významem (Kučera a kol. 2012). Poutní místa tak mohou mít podobu křížů, kapliček, 

kostelů či kostelíků, nebo bazilik. Tato podoba však nemusí nutně vypovídat o tom, 

jaký je skutečný význam poutního místa, protože i malé stavby mohou mít v regionu 

rozsáhlejší význam, než některé větší a mohutnější stavby (Kučera a kol. 2012). Vztah 

lidí k poutním místům se totiž vyvíjel z jejich víry a úcty (Graubner 2013), a tak některá 

poutní místa mohla v průběhu času ztratit na svém významu a věhlasu. Podle 

Graubnera (2013) jsou poutní místa v Česku velmi rozdílná. Některá jsou umělecky 

bohatá, jiná lidově prostá nebo dokonce chudá, některá se zase mohla rozvíjet 

ve všech dobách, jiná naopak utrpěla násilí nebo dokonce zanikla, aby znovu povstala 

v lepších časech (viz i Kučera a kol. 2012). Současný stav poutních míst a hlavně 

sakrálních objektů na těchto místech, je důsledkem působení vnitřních a vnějších 

faktorů (např. míra a typ religiozity, vlastnictví sakrálních objektů, velikost obce, vztah 

samosprávy a obce, aktivita a zájem obyvatel, atd.), které v jednom místě mohou 

působit pozitivně a v jiném negativně (Havlíček, Hupková 2011). 

 Největšího rozvoje dosáhla poutní místa v době barokní, kdy docházelo 

k rozkvětu především mariánského kultu. K tomu přispělo uctívání milostných 

mariánských obrazů. V Čechách to byly například ikona Panny Marie Brněnské, která 

je nejstarším deskovým obrazem na našem území, obraz Panny Marie Čenstochovské, 

Madony mostecká, strahovská, z hradu Veveří, kladská a březnická (Royt 2011). 

Na uctívaných obrazech byly zpodobňovány nejen postavy světců, ale i výjevy různých 

zázračných událostí. Například nástěnná malba v kostele sv. Vavřince v Brandýse 

nad Labem zachycuje ženu v řeholním rouchu, ke které se sklání svatá Kateřina 

a podává jí klíč. Royt ve své knize (2011, s. 282–283) uvádí, že bezkonkurenční úctě 

se v Čechách těšily obrazy a sochy domácího středověkého původu: Palladium 

staroboleslavské, Madona svatohorská, Madona z Kutné Hory, Madona zbraslavská, 

Madona vyšehradská a Pieta svatojakubská ve středních Čechách. V jižních Čechách 

Madona kájovská, Panna Maria Klasová u dominikánů v Českých Budějovicích, 

na severu Čech Pieta v Bohosudově, Madona v Chomutově, Madona v Údlicích, 

Madona v Březně. Dále připomíná milostné obrazy a sochy moravské, například 

svatolukášský obraz v Brně a Pannu Marii Vranovskou. Údaje doplňuje ještě 

o vyobrazení milostných Madon na klenbě Morzinské kaple právě v kostele Panny 

Marie ve Staré Boleslavi a „mariánský atlas“ v ambitu hradčanské Lorety. 

 Je důležité si uvědomit, že příběh, který kultovní předmět provází, obvykle ještě 

umocňuje jeho důležitost. Příkladem je pohnutý osud staroboleslavského Palladia, 

který se stal jedním z podnětů k postavení mariánského sloupu na Staroměstském 
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náměstí v Praze (Royt 2011). Podle dochovaných pověstí (Pecha 2006) jej na naše 

území přinesl svatý Metoděj jako dar pro svatou Ludmilu, babičku svatého Václava. 

Jedná se o deskový reliéf (19x13,5 cm) ulitý z korintské mědi. Ta je směsí roztaveného 

zlata, stříbra a jiných kovů ztuhlých v moři, které se tam dostaly při zapálení řeckého 

města Korint. Po smrti svaté Ludmily zdědil Palladium svatý Václav, který jej měl 

neustále při sobě. Dokonce i v době jeho zavraždění. Jeho věrný sluha Podiven poté 

Palladium ukryl ve staroboleslavských lesích. Tam odpočívalo dlouhých 200 let. Kolem 

roku 1160 jej náhodně vyoral jakýsi rolník. Obraz si odnesl domů, avšak druhý den 

obraz zmizel a objevil se opět na původním místě nálezu. Když se to opakovalo několik 

dní po sobě, odnesl jej kanovníkům do kostela sv. Václava. Ale ani tam obraz „nechtěl“ 

zůstat. Usoudili, že Panna Maria si sama vybrala místo, kde by chtěla být uctívána. 

Proto nechali na místě nálezu zbudovat malou svatyňku, a na jejím oltáři obraz 

vystavili. Dne 18. srpna 1609 byl reliéf císařem Rudolfem II. prohlášen za Palladium 

země české, a tím ještě stoupl jeho význam. Kult Palladia postupně sílil, mnoho lidí 

k němu podnikalo poutě, přicházeli se mu poklonit, modlili se u něj a věřili v jeho 

ochranou moc v době nesnází, v době morových epidemií, atd. Začátkem 17. století se 

Anna Tyrolská zasloužila o zbudování důstojnějšího chrámu a sama na něj přispěla 

nemalou částkou. Royt (2011, s. 212–214) uvádí, že koncem října 1631 vtrhli Sasové 

do Čech a potlačili katolické hnutí. Dne 29. února 1632 vpadli do Staré Boleslavi 

a na popud Lorenze z Hoffkirku uloupili mimo jiné i staroboleslavské Palladium 

a odvezli jej do Prahy. Lorenz z Hoffkirku se rozhodl Rodičku Boží z nenávisti 

k ní zneuctít. Na Staroměstském náměstí dal postavit šibenici, na níž nechal oběsit 

jakéhosi tesařského tovaryše. Naproti této šibenici postavil dvě židle a na jednu z nich 

přibil hřebem Palladium. Lze se domnívat, že dlouhá a spletitá historie a rozšíření kultu 

Palladia vedly k tomu, že jako omluva za tento čin byl vystaven již zmíněný mariánský 

sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Po události na Staroměstském náměstí bylo 

Palladium v květnu roku 1632 odvezeno Lorenzem z Hoffkirku z Čech. Přesné údaje 

o znovunavrácení obrazu nejsou. Konaly se různé sbírky a po zaplacení výkupného 

bylo Palladium přechováváno v pražském paláci Kateřiny z Lobkovic. Kardinál Arnošt 

Harrach vydal zvláštní pastýřský list, podle něhož se 12. září 1638 shromáždil lid 

s korouhvemi a kříži a procesí přeneslo Palladium do Staré Boleslavi. V Brandýse 

nad Labem byl průvod slavnostně přivítán. Palladium převzali staroboleslavští 

kanovníci a přenesli jej za doprovodu poutníků z širokého okolí do kostela Panny Marie 

ve Staré Boleslavi. Tak jako doposavad byl i nadále osud Palladia velmi pohnutý. 

Střídala se období, kdy klidně spočívalo ve Staré Boleslavi, nebo naopak muselo být 

ukryto někde jinde. Jeho návraty však byly vždy spojeny s velikým nadšením 

a oslavami. 
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 Poutní místa mají svou atmosféru a své dějiny. Jsou znamením hlubokých 

kořenů víry a zbožnosti našeho národa (Kudyznudy.cz 2010). K nejvýznamnější 

poutním místům v Česku patří např. Velehrad na Moravě, u Olomouce Svatý Hostýn 

a Svatý Kopeček a v Čechách Svatá Hora a Stará Boleslav. 
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3. Metodika 

 Pro zpracování této práce bylo vybráno několik způsobů, kterými byly 

shromažďovány a analyzovány pro práci podstatné informace. Za hlavní zdroj její 

empirické části byly zvoleny kvalitativní rozhovory s pěti respondenty. Mezi další 

způsoby získávání informací náležely: rešerše odborných publikací, zhlédnutí 

dokumentárních pořadů a záznamů České televize z předešlých poutí, konaných 

ve Staré Boleslavi a terénní průzkum okolní krajiny, který byl zaměřen na hledání 

odkazů na poutní místo Stará Boleslav, stejně jako prohledání internetových stránek 

turistických informačních center v okolí poutního místa. Ostatní informace byly získány 

z průvodce města, brožur vydávaných při Národní svatováclavské pouti a z místních 

novin (Městské listy Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi), kde byly vyhledávány 

především kulturní programy, které odkazovaly na akce, konané v děkanském kostele 

sv. Václava a poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

3.1. Kvalitativní rozhovory 

 Hlavní náplní práce jsou řízené kvalitativní rozhovory. K jejich uskutečnění byl 

vybrán takový vzorek respondentů, který reprezentuje hlavní skupiny, jež mají 

či naopak nemají, co dočinění s poutním místem. Do rozhovorů byli tedy zapojeni 

představitel obce, představitel církve, věřící a nevěřící. Dle tohoto kritéria bylo 

vybráno pět respondentů. Jako první osobnost byl zvolen představitel obce, 

a to starosta obce, který však odmítl rozhovor poskytnout. Namísto své osoby 

doporučil vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu obce Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav pana PhDr. Milana Nováka. Toto doporučení bylo akceptováno a první 

rozhovor byl tedy proveden s vedoucím odboru kultury. Druhou důležitou osobností byl 

představitel církve farář Římskokatolické farnosti Stará Boleslav. Bohužel pan farář 

rozhovor odmítl, ale jako svou náhradu za sebe doporučil předsedkyni Matice 

staroboleslavské. Jako třetí osobnost byla vybrána představitelka věřících paní Věra 

Loudilová, která se téměř pravidelně účastní bohoslužby. Čtvrtou osobností byl 

představitel věřících, který se občasně účastní bohoslužby, přibližně jednou ročně 

(u příležitosti poutě), pan Zdeněk Lebduška. Poslední osobností byla představitelka 

nevěřících a to dvaadvacetiletá studentka, která žije v Brandýse nad Labem 

a nechtěla, aby její jméno bylo v práci zmiňováno. 

 Řízené rozhovory s pěti různými respondenty byly realizovány takovým 

způsobem, aby poskytly, co největší rozmanitost názorů. Kvalitativní výzkum podle 

Hendla (2005) umožňuje získat dobré porozumění zkušenosti, studovat procesy, 

navrhovat teorie, dále také dobře reaguje na místní situace a podmínky, a hledá lokální 
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příčinné souvislosti. Hendl (2005, dále i Reichel 2009, Disman 2000) také uvádí, 

že velkou výhodou kvalitativních rozhovorů je jejich velmi vysoká návratnost, někdy 

až stoprocentní. Naopak mezi jejich nevýhody patří velká obtížnost při jejich provádění, 

dále vznikají občas potíže se zobecňováním výsledků. Nevýhodou je i časová 

náročnost analýzy a sběru dat a také snadná ovlivnitelnost výsledků výzkumníkem 

a jeho osobními preferencemi. 

 Pro rozhovor byla nejprve vytvořena osnova, které se skládala ze čtyř částí: 

význam a postavení poutního místa v rámci regionu, význam a postavení poutního 

místa v rámci obce, poutní místo a lokální/regionální rozvoj a poutní místo jako prostor 

setkávání „církevního“ a „světského“. Následně byly ke každé části zformulovány 

příslušné otázky. Osnova rozhovoru byla sestavena s přihlédnutím k zásadám 

uváděným Dismanem (2000). Byl tedy kladen důraz na to, aby otázky byly 

respondentům srozumitelné, aby nevznikaly zbytečně složité otázky. V případě 

komplikované otázky bylo nezbytné zamyslet se nad tím, zda by nešla položit stručněji. 

Náplň otázek byla volena tak, aby nevznikaly tzv. dvouhlavňové otázky (tj. otázky, 

které se ptají na dvě věci současně), protože z odpovědí na ně poté není jednoznačně 

zřejmé, na kterou věc či část otázky respondent reagoval. Bylo třeba se též vyvarovat 

otázek, které by mohly vyvolat u respondenta nějaké nepříjemné emoce. 

Ty by totiž mohly ovlivnit následný průběh rozhovoru.  

 V rozhovoru byly uplatněny především čtyři typy otázek podle Berga (2001). 

Jako první byly zařazeny otázky, které se jevily pro daný výzkum jako nejdůležitější. 

Jejich prostřednictvím byly získávány hlavní informace. Další typ představovaly otázky, 

kterými se ptáme na věc, která již byla zjišťována, ale jinou formulací otázky. Tyto 

otázky mají tedy za účel kontrolovat, jak respondent pravdivě, či věrohodně odpovídá. 

Třetí typ otázek má respondenty donutit, aby se více rozhovořil o tématu a poskytl 

tak více informací. Poslední typ otázek není pro daný výzkum natolik podstatný, 

ale pro tvorbu rozhovoru ano. Jedná se o otázky, které neposkytnou téměř žádnou 

důležitou informaci. Jsou to především otázky, které jsou pokládány v úvodu nebo 

na konci rozhovoru. Osnova rozhovoru je připojena v příloze (příloha č. 1). 

 Respondenti byli nejprve kontaktováni buď pomocí e-mailu, anebo byli osloveni 

osobně. Při prvním setkání s respondentem následovalo po vzájemném seznámení 

představení tématu práce a nakonec byli respondenti požádáni, zda by byli ochotni 

provést rozhovor v rozsahu přibližně třiceti minut. Podle jejich reakce pak bylo 

individuálně domluveno datum, čas a místo pro uskutečnění rozhovoru. Rozhovory 

proběhly během června a července roku 2013. 

 Před začátkem rozhovoru jsem se znovu představila, respondent byl znovu 

blíže seznámen s náplní výzkumu a účelem rozhovoru. Pokud respondent neměl 



Lada Loudilová: Poutní místo jako součást identity regionu: příklad Staré Boleslavi | 20 

 

žádné dotazy a námitky, byl dotázán na povolení, zda je možné si rozhovor nahrát 

(všichni respondenti souhlasili) a následoval samotný rozhovor. Během vlastního 

rozhovoru byly brány v úvahu následující zásady pro vedení rozhovoru, které uvádí 

Hendl (2005): 

1)   Zajistit důkladnou přípravu a nácvik provedení rozhovoru.  

2)   Uvědomit si, že účel výzkumu určuje celý proces rozhovoru.  

3)   Vytvořit rámec, v němž se bude moci dotazovaný vyjadřovat pomocí svých 

vlastních termínů a svým vlastním stylem.  

4)   Vytvořit vztah vzájemné důvěry, vstřícnosti a zájmu. Být citlivá k pohlaví, 

k věku a kulturním odlišnostem dotazovaného.  

5)  Při přípravě a provedení rozhovoru si uvědomit, že otázky v rozhovoru 

nejsou totožné s výzkumnými otázkami.  

6)    Otázky formulovat jasným způsobem, kterému dotazovaný rozumí.  

7)    Klást vždy jenom jednu otázku.  

8)    Otázky doplňovat sondážními otázkami.  

9)  Dotazovanému dávat jasně na vědomí, jaké informace požadujeme, 

proč jsou důležité a jak rozhovor postupuje.  

10) Naslouchat pozorně a odpovídat tak, aby dotazovaný poznal, že o něj 

máme zájem. Nechávat dotazovanému dostatek času na odpověď.  

11) Udržovat si neutrální postoj k obsahu sdělovaných dat. Sbírat data, 

ale neposuzovat osobu.  

12) Být pozorná a citlivá k tomu, jak je dotazovaný rozhovorem ovlivněn 

a jak odpovídá na různé otázky.  

13)  Zohledňovat časové možnosti dotazovaného.  

14)  Být reflexivní, sebekriticky monitorovat sama sebe.  

15) Po rozhovoru kompletovat a kontrolovat své poznámky, jejich kvalitu 

a úplnost.  

 Během vlastního rozhovoru byl kladen důraz na dodržení pořadí čtyř hlavních 

bloků otázek. Podle toho jak se rozhovor vyvíjel, bylo v průběhu rozhovoru upravováno 

pořadí i formulace některých otázek. Některé dotazy mohly být například vypuštěny, 

či blíže vysvětleny, v průběhu rozhovoru mohly být zařazeny i otázky zcela nové. 

Po zodpovězení všech otázek, resp. po uzavření čtyř hlavních částí, jsem se 

s respondentem rozloučila a poděkovala mu za čas, který mi věnoval a za odpovědi, 

o které se se mnou podělil.  

 Pro účely dalšího zpracování byl každý rozhovor přepsán do elektronické 

podoby. Přepisy rozhovorů jsou přiloženy jako příloha č. 2, 3, 4, 5 a 6. 



Lada Loudilová: Poutní místo jako součást identity regionu: příklad Staré Boleslavi | 21 

 

3.2. Terénní průzkum a turistická informační centra 

 Terénní průzkum okolní krajiny byl zaměřen na hledání odkazů na poutní místo 

Stará Boleslav. Nejprve bylo na turistické mapě mapového portálu Mapy.cz 

prozkoumáno okolí Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Z těchto poznatků pak bylo 

zjištěno, že se v okolí pravděpodobně nachází pouze jedno místo, které odkazuje 

na poutní místo ve Staré Boleslavi. Toto místo bylo určeno k navštívení. Jednalo se 

o kapli svatého Václava, která se nachází na rozhraní obcí Káraný a Lysá nad Labem. 

Reflexí osobních vzpomínek, zkušeností a nápadů autorky o místech, která odkazují 

na poutní místo ve Staré Boleslavi, nebylo zvoleno žádné jiné místo vhodné 

k navštívení, a tak byly navštíveny a prozkoumány obce, které sousedí s Brandýsem 

nad Labem-Starou Boleslaví. Během pročítání literatury byla několikrát zmíněna Via 

Sancta, neboli Svatá cesta, která se stala také předmětem terénního průzkumu. Byla 

podniknuta cesta na kole podél kapliček z obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

do městské části Praha 9 – Prosek. 

 V rámci hledání odkazů na poutní místo, byly navštíveny a prohledány 

internetové stránky turistických informačních center jednotlivých měst 

ve Středočeském kraji, a měst spadajících do Zlatého pruhu Polabí. Stránky 

turistických informačních center jednotlivých měst ve Středočeském kraji byly vybrány 

podle seznamu, který se nachází na portále cestovního ruchu Středočeského kraje. 

Internetové stránky informačních center měst ve Zlatém pruhu Polabí byly zvoleny 

podle soupisu, který se nachází na webu Zlatého pruhu Polabí. Dále byl navštíven 

a prozkoumán portál cestovního ruchu Středočeského kraje. Na portále cestovního 

ruchu Středočeského kraje byly staženy informační a propagační brožury o turisticky 

zajímavých místech, tipech na výlety a mnohé další. Tyto všechny brožury byly 

následně prozkoumány proto, aby bylo zjištěno, zda neodkazují na poutní místo 

ve Staré Boleslavi. To samé proběhlo i s brožurami, které jsou dostupné na portále 

příspěvkové organizace CzechTourism.  

3.3. Dokumentární pořady a záznamy České televize 

 Jedním ze zdrojů mohly být i informace z terénního pozorování při Slavnostech 

Palladia, které se konají 15. srpna1 a při Národní svatováclavské pouti pořádané 

28. září. Bohužel tato práce vznikala v době, kdy se ani jedna ze slavností nekonala. 

Terénní průzkum byl proto nahrazen zhlédnutím záznamů České televize, která má 

na svých internetových stránkách archiv předešlých poutí, a reflexí osobních 

zkušeností či vzpomínek autorky, která pouť v předešlých letech několikrát navštívila 

                                                
1
 Pokud toto datum nepřipadne na neděli, slaví se ve Staré Boleslavi tato slavnost dvakrát. Jednou 

15. srpna a podruhé v neděli, která je 15. srpnu nejblíže.  



Lada Loudilová: Poutní místo jako součást identity regionu: příklad Staré Boleslavi | 22 

 

a účinkovala na ní. Bohužel tato data neobsahovala všechny informace potřebné 

pro naplnění cílů práce, protože neukazují vše, co se ve Staré Boleslavi během poutí 

odehrávalo a na co by bylo vhodné a potřebné se zaměřit v rámci terénního 

pozorování. 

 V archivu České televize byly vyhledány záznamy České televize z předešlých 

poutí, konaných ve Staré Boleslavi. Nakonec byl použit pouze záznam z  Národní 

svatováclavské pouti konané v roce 2012 (Česká televize 2012). Ten byl zhlédnut 

a posloužil autorce především k připomenutí, jak pouť probíhá, a mohla se tak lépe 

rozpomenout na průběh celé pouti. Dále byly zhlédnuty dokumenty a filmy České 

televize, které jsou vnímány jako propagační materiál města Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav. Jedná se o reportáže Toulavé kamery o Staré Boleslavi (Česká televize 

2009a), dále dokument ke 400. výročí staroboleslavského mariánského reliéfu (Česká 

televize 2009) a dokument z cyklu Poutní místa (Česká televize 2008). Jednalo se 

spíše o pořady, které vyprávějí o historii a historických událostech poutního místa, 

a ačkoliv zde byly vyřčeny některé zajímavé skutečnosti a postřehy, které si autorka 

zaznamenala, byly poté nalezeny i v literatuře. 
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4. Význam a postavení poutního místa Stará Boleslav 
v rámci regionu 

Poutní místo Stará Boleslav je nejstarším poutním místem v Čechách (např. 

Novák, Vaculová 2009; Kuranda 2009). Nalezneme zde nejen svatováclavskou tradici 

spojenou se zavražděním sv. Václava svým bratrem Boleslavem, ale i tradici 

mariánskou, která je spojena s Palladiem země české, jež se nachází v poutním 

chrámu Nanebevzetí Panny Marie. „Stará Boleslav takto vlastně funguje jako jedno 

jediné poutní místo s touto dvojjedinou tradicí, která takto v legendách jaksi spolu 

velice úzce souvisí“ (Novák 2013 – rozhovor). 

4.1. Historie poutního místa 

Svatováclavská tradice je spojena se smrtí sv. Václava, který byl zavražděn ráno 

28. září roku 9352 svým bratrem Boleslavem I. Jeho tělo poté několik let spočívalo 

ve Staré Boleslavi, než bylo přeneseno do pražské katedrály. Nad místem mučednické 

smrti svého předka založil po roce 1039 kníže Břetislav I. románskou baziliku 

sv. Václava a při ní kolegiátní kapitulu sv. Kosmy a Damiána, nejstarší instituci svého 

druhu u nás (Svatovaclavskapout.cz 2012). 

S mariánskou tradicí je spojen kostel Nanebevzetí Panny Marie, který se nachází 

na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, ve kterém je uložen milostný obraz 

Palladium země České (pozlacený reliéf z korintské mědi). Podle legendy 

(např. Novák, Vaculová 2009; Pecha 2006) měl sv. Metoděj tento reliéf věnovat 

sv. Ludmile při jejím křtu společně s dalšími předměty potřebnými ke konání 

křesťanských bohoslužeb. A právě zde nacházíme spojení se svatováclavskou tradicí, 

protože po smrti sv. Ludmily údajně zdědil tento milostný obraz její vnuk sv. Václav. 

Po umučení sv. Václava zahrabal obraz Václavův věrný sluha Podiven3, z obavy 

před zneuctěním, ve Staré Boleslavi. Pozdější nalezení obrazu se připisuje nejspíše 

někdy k roku 1160, kdy byl reliéf vyorán v místech, kde dnes stojí chrám Nanebevzetí 

Panny Marie. Od té doby začal být reliéf s vyobrazením Panny Marie 

s Ježíškem uctíván, protože kanovníci staroboleslavské kapituly na místě nalezení 

reliéfu, nechali vystavět kapli, která byla později přestavěna na kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, a reliéf do ní umístili. Rozvíjela se tak nová mariánská poutní tradice, 

vyvinutá z hloubky svatováclavské legendy. Poutní místo následně stále více 

přitahovalo nejen návštěvníky z blízkého okolí, ale i z Prahy. Během husitských válek, 

kdy byla Stará Boleslav vypálena, změnil posvátný obraz svou podobu. Z nalezených 

                                                
2
 Není zcela vyloučeno ani datum úmrtí 28. září 929. 

3
 Sluha Podiven byl poté dostižen vrahy, kteří ho oběsili na místě, které dnes připomíná barokní kaple, 

zasvěcená blahoslavenému Podivenu. 
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zbytků byl vytvořen nový mariánský reliéf ve stylu Madony svatovítské, který je uctíván 

dodnes. V době vydání Majestátu Rudolfa II. v roce 1609 byl obraz milostné Panny 

Marie s Ježíškem prohlášen za ochranný obraz – Palladium země české. V průběhu 

třicetileté války musel reliéf třikrát opustit Starou Boleslav (byl ukraden), ale nakonec 

byl navrácen zpět a již nikdy neopustil českou zemi (Pecha 2006). 

 Ve Staré Boleslavi se nacházel ještě jeden románský kostel neznámého 

zasvěcení, jehož základy jsou zobrazeny v kamenné dlažbě na náměstí sv. Václava. 

Byl objeven archeologickým výzkumem v roce 1992 a jen umocňuje náboženský 

význam, který měla Stará Boleslav v raném středověku (Šnaiberk 2010). 

4.2. Význam poutního místa 

 Na počátku českých dějin bylo dle Langhammerové (2008) v českých zemích 

významné uctívání světců a národních patronů. Než však byli svatořečeni čeští svatí, 

byli uctíváni jako patroni světci cizí (např. sv. Vít, sv. Zikmund). Tato kanonizace 

českých patronů souvisela s utvářením českého státu přibližně od 10. století. Svatý 

Václav, český kníže, je považován za nejvýznamnějšího patrona české země, 

který začal být uctíván bezprostředně po své mučednické smrti v roce 935 (Apha.cz 

2013). Už v roce 970 založil český kníže Boleslav II. v Proseku u Prahy první kostel, 

zasvěcený sv. Václavovi a v roce 1346 si Karel IV. dokonce vyžádal od papeže 

Klimenta VI. listinu, jíž byla nová královská koruna věnována zemskému patronu 

sv. Václavu (Apha.cz 2013, Kuranda 2009).  

 Jak uvádí Apha.cz (2013), svátek sv. Václava je uváděn i v celosvětovém 

církevním kalendáři. Slaví se dne 28. září, což je datum úmrtí sv. Václava. Pro Česko 

je sv. Václav symbolem české státnosti, a proto na datum 28. září připadá v Česku 

státní svátek „Den české státnosti“. Hlavní akcí svátku české státnosti je Národní 

svatováclavská pouť, která se koná ve Staré Boleslavi.  

 Svatováclavská poutní tradice byla v průběhu tisíciletí mnohokrát přerušena, 

znovuobnovena byla v roce 2003, kdy se konal první ročník Národní svatováclavské 

pouti (Novák, Vaculová 2009). Byla obnovena péčí římskokatolické církve 

reprezentované Arcibiskupstvím pražským, Českou biskupskou konferencí, Kapitulou 

sv. Kosmy a Damiána, farnostmi Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi a města 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Staraboleslav.com 2012). Národní svatováclavská 

pouť probíhá jak v basilice sv. Václava, tak i v poutním chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie. Její hlavní událostí je koncelebrovaná poutní bohoslužba na Mariánském 

náměstí, které předsedá pražský arcibiskup a je doprovázena bohatým kulturním 

a zábavním programem, který probíhá v historickém centru města i v přilehlém parku 

lázní Houštka (Staraboleslav.com 2012). 
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 Kromě návštěvy poutníků se těší poutní místo Stará Boleslav při Národní 

svatováclavské pouti návštěvám prezidenta republiky, nejvyšších ústavních a vládních 

činitelů a velké veřejné a mediální pozornosti. V roce 2009 navštívil Starou Boleslav 

i Svatý otec papež Benedikt XVI. Jednalo se o historicky první návštěvu hlavy katolické 

církve v tisíciletých dějinách Staré Boleslavi, kterou si nenechalo ujít přes 50 000 

návštěvníků (Novák 2012). A možná právě tato skutečnost napomohla 

k většímu zviditelnění poutního místa natolik, že k němu putují poutníci až z Rakouska, 

Polska, Maďarska, Itálie, Německa a Ukrajiny.  

 Pro lepší poukázání na známost poutního místa Stará Boleslav poslouží 

poznatky z kvalitativních rozhovorů. Pan Lebduška (2013 – rozhovor) hovoří 

o známosti poutního místa Stará Boleslav takto: „Tak já si myslím, že hodně známý. 

Určitě je to poutní místo známý lidem, který nikdy ve Starý Boleslavi nebyli, a určitě je 

to poutní místo známý i lidem, který vůbec nejsou jako v Český republice, v Čechách, 

že je to místo známý po celý Evropě“. I představitelka věřících (2013 – rozhovor) mluví 

o velkém významu: „Poutní místo Stará Boleslav do období druhé světové války, 

ale řekla bych spíš do období první světové války, bylo velmi, velmi významné“. Dále 

představitelka věřících uvádí: „Jsem přesvědčená, že to poutní místo má důležitost 

obrovskou, protože je to jediné poutní místo v Čechách, kde je propojen kult patrona, 

národního patrona, zároveň národního patrona, který je spjatý s českou státností 

a zároveň s kultem univerzální církve, římskokatolické a pravoslavné, čili té, 

která uctívala kult Panny Marie. Takže to je jediné místo, které je tam propojeno a né 

náhodně, že je tam kostel svatého Václava a kostel Panny Marie, ale ony jsou 

už od začátku v té tradici, jsou propojené“. Pan Novák (2013 – rozhovor) se k otázce 

známosti poutního místa Stará Boleslav vyjádřil podobně: „Pokud se ptáte na známost, 

nebo neznámost místa, samozřejmě, že to všecko souvisí s otázkami víry, 

jako společenské potřeby. To znamená, že Stará Boleslav pro, pro věřící nikdy 

neztratila význam, nikdy nezmizela ze zřetele. Stará Boleslav na rozdíl od jiných 

poutních míst v Čechách, má díky té svatováclavské tradici, také rozměr, 

který přesahuje hranice katolické víry. To znamená, že se tady realizuje také význam 

státoprávní, pro českou zemi a pro český národ, svatováclavská tradice byla vždycky 

součástí tradic státu, ve všech dobách, a ne...nehledě na konfesy“. Stejně tak i věřící 

Věra Loudilová (2013 – rozhovor) říká, že je poutní místo velmi známé: „Poutní místo 

Stará Boleslav je známý hodně, protože sem na svátek svatého Václava sem jezdí 

spoustu autobusů, spoustu zájezdů až z daleké Moravy. A i zdejších okolních vesnice 

a města navštěvuje Starou Boleslav“. Avšak musíme vzít v potaz, že ne každý vnímá 

toto poutní místo stejně, jak v rozhovoru poznamenal věřící, který navštěvuje poutní 

místo Stará Boleslav jen občas, a to při příležitosti Národní svatováclavské poutě. 
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„Pochopitelně je známý mezi lidma, který jsou alespoň kapku orientovaný na historii 

a případně na křesťanství“ (Lebduška 2013 – rozhovor). Uvedené tvrzení podporuje 

i výpověď nevěřící studentky, která říká: „Já si myslím, že pro nás, pro obyčejný lidi, 

který jako se tomu jakoby moc nevěnujou, že je to moc nezajímá“ (2013 – rozhovor). 

 Jelikož z předchozích výpovědí vyplývá, že povědomí o poutním místě ve Staré 

Boleslavi je značné. Už jen z označení slavnosti ke Dni české státnosti Národní 

svatováclavská pouť lze usuzovat, že poutní místo Stará Boleslav nemá význam pouze 

lokální. „Vzhledem k tomu, že se dotýká český státnosti, tak si myslím, že má význam 

celoevropskej“ domnívá se pan Lebduška. Kdežto paní Loudilová a pan Novák se 

shodují na významu pouze národním. Nevěřící studentka z Brandýsa nad Labem 

dokonce říká: „Já myslím, že tu Boleslav asi, asi jako lidi znaj. Že jako o tom vědí, že, 

to je, jo tam byl zavražděnej svatej Václav a, a to... ale, nevim jestli si to spojujou třeba 

s Brandýsem. Když se řekne Brandýs, tak myslím, že nemusej vědět, že to je 

s tou Starou Boleslaví“. Tyto dohady lze uzavřít výpovědí představitelky církve: „Prostě 

Václav je národní a Panna Maria je univerzální“.  

 O tomto celoevropském významu však můžeme mluvit pouze v souvislosti 

s poutním místem Stará Boleslav jako takovým, ne však už s jednotlivými tradicemi. 

Poutní místo Stará Boleslav tvoří dvě tradice, svatováclavská a mariánská, a každá 

z nich má jiný význam. Můžeme říci, že pro veřejnost a zejména pro Čechy je více 

známá svatováclavská tradice. „Myslím, že významnější je zejména ta svatováclavská, 

protože je více, zejména v poslední době, více protěžovaná těma mediálníma 

prostředkama, ať už je to televize, rozhlas, internet, tisk, zejména proto, že se váže 

k český státnosti“ (Lebduška 2013 – rozhovor). I představitelka nevěřících v rozhovoru 

uvádí: „Asi pro tu širší veřejnost, podle mě ta svatováclavská. Že to je jako spíš, že ten 

svatej Václav, jako nějakej patron nebo tak, a že to Palladium asi bude spíš mezi těma 

věřícíma, asi.“ Stejně tak uvádí i pan Novák: „V současné době, která je víceméně 

ateistická, tak si myslím, že ta svatováclavská tradice, na rozdíl od té doby dřívější, 

zase nabývá větší známosti. Nebo respektive je více navštěvovaná, alespoň 

příležitostně při těch svatováclavských slavnostech, než tedy Stará Boleslav 

jako poutní místo mariánské, které zůstává, zůstává víceméně v okruhu katolických 

věřících“. Dokazují to i samotné oslavy těchto událostí. Zatímco Slavnosti Palladia mají 

pouze duchovní program, Národní svatováclavská pouť má bohatý jak duchovní 

program, tak zároveň i kulturní a doprovodný program (příloha č. 7, 8).  

4.3. Postavení poutního místa v rámci regionu 

 Za svého života se sv. Václav zasadil o založení pražské rotundy svatého Víta, 

na místě dnešní katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha (Pospíšil 2011). A právě 
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do rotundy sv. Víta nechal Boleslav I. v 10. století ze Staré Boleslavi převézt tělo 

sv. Václava a pochoval jej tam. Tím se vytvořily dva významné body: Stará Boleslav 

a Praha (Pospíšil 2011). Dle tradice se chodily poutě od hrobu sv. Václava v chrámu 

sv. Víta v Praze do Staré Boleslavi. Severnější cesta, tzv. Svatováclavská, vedla přes 

Libeň, Střížkov, Prosek a Přezletice (Kuranda 2009). Později byla jezuity v rámci 

mariánského kultu založena Svatá cesta neboli Via Sancta (viz obr. 2), která měla 

přivádět poutníka z Prahy k boleslavskému Palladiu a která vedla z Karlína, 

přes Vysočany, Prosek, Kbely, Vinoř, Podolánku a Dřevčice do poutního mariánského 

kostela k Palladiu (Probst 2010). 

Obr. 2: Pražská poutní cesta do Staré Boleslavi 

 

Zdroj: Dvořák (1973, cit. in Vaverka 2011, s. 12). 

 Podél jižnější větve, tedy kolem Svaté cesty bylo v letech 1674–1680 vystavěno 

44 výklenkových kaplí, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 400 metrů – 

na vzdálenost Karlova mostu4 (Pecha 2006). Kaple byly vyzdobeny mariánskými 

a svatováclavskými motivy. V horní části freskové výzdoby se nacházel obrázek 

Madony, který spojoval kapli s jedním z mariánských poutních míst, po kterém kaplička 

dostala své jméno, ve spodní, větší části, byly zobrazeny události ze života sv. Václava 

                                                
4
 Pro stavitele kaplí byla délka Karlova mostu především symbolickým údajem (Novák 2009). 
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(Novák 2009). Dodnes se dochovalo už jen několik kaplí v různém stavu. Většina jich 

zanikla z důvodu nově se vytvářející dopravní sítě. Některé kaple jsou stále udržované, 

jiné zase pomalu chátrají, ale ještě stále tvoří v krajině jakýsi odkaz na poutní místo 

ve Staré Boleslavi. 

 Jeden z dalších prvků, který můžeme nalézt v okolní krajině, a který zároveň 

odkazuje na poutní místo ve Staré Boleslavi, se nachází na rozhraní obcí Káraný 

a Lysá nad Labem (obr. 3). Nachází se tam výklenková kaple z někdejší poustevny 

sv. Václava se sochami andělů Radostné a Žalostné smrti. Tato barokní kaple leží 

při staré vojenské a poštovní cestě (Karany.cz 2013) a v jejím reliéfu je zachycen výjev 

zavraždění sv. Václava (Adamcová 2011). 

Obr. 3: Kaple sv. Václava 

 

Zdroj: Adamec (2011). 

Odkazy na poutní místo Stará Boleslav nemusíme hledat pouze v krajině, 

můžeme je nalézt například i v různých turistických průvodcích a brožurách. Poměrně 

nedávno vznikla Polabská cyklostezka, která vede z obce Lázně Toušeň přes Zápy, 

Brandýs nad Labem, Záryby (Martinov) až do Kostelce nad Labem. Tato stezka 

propojuje několik historicky významných obcí a město Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav vydalo k této příležitosti leták se zakreslenou stezkou do mapy a textovou 

částí. A právě v textové části tohoto letáku můžeme nalézt zmínku o obou kostelích 
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ve Staré Boleslavi a doporučení k jejich navštívení (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

2011).  

 Na internetových stránkách a v tištěných materiálech (Zlatý pruh Polabí 2013) 

společnosti Zlatý pruh Polabí, která působí v oblasti podpory cestovního ruchu pro část 

Středočeského kraje, která je na severovýchod od Prahy (Polabí) a se kterou město 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav spolupracuje, bylo nalezeno několik odkazů 

a doporučení na návštěvu poutního místa ve Staré Boleslavi. 

 Na portále cestovního ruchu Středočeského kraje (Middleczech.kr-

stredocesky.cz 2011) byla nalezena zmínka o Staré Boleslavi, stejně jako v textové 

části Cyklistické mapy Středočeského kraje. V publikacích Středočeského kraje však 

nebyly objeveny žádné zmínky ani o jednom z kostelů ve Staré Boleslavi (např. Horák 

2011, a ostatních brožury dostupné na internetovém odkaze Middleczech.kr-

stredocesky.cz 2011a). V informačních materiálech příspěvkové organizace 

CzechTourism byl pouze v titulu Církevní památky objeven krátký odstavec, který se 

věnoval Staré Boleslavi jako poutnímu místu, jež je spojeno s počátkem křesťanství 

(CzechTourism 2013). V publikaci Cestovní kniha – autem po Čechách, Moravě a 

Slezsku (David, Soukup 2007) můžeme také nalézt zmínku o poutních kostelech ve 

Staré Boleslavi. V knize je 150 výletních tras, z nichž trasa pojmenovaná „Za svatým 

Václavem“ má svůj cíl právě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. 

 Prohledáním internetových stránek5 turistických informačních center 

jednotlivých měst ve Středočeském kraji a měst spadajících do Zlatého pruhu Polabí, 

bylo zjištěno, že ani jedno turistické informační centrum neodkazuje na poutní místo 

ve Staré Boleslavi.  

 Je pozoruhodné, že na krajské úrovni není poutní místo prezentováno jako 

jedno z předních míst k navštívení, ale je tomu tak až na úrovni národní. „Je to 

zvláštní,“ říká představitelka církve v rozhovoru, „kraj v podstatě vůbec nevnímá 

důležitost toho poutního místa“. Dále představitelka církve uvádí: „V rámci 

Středočeského kraje je Stará Boleslav a poutní místo ve Staré Boleslavi absolutně 

podceňováno“. Z předešlých odkazů na poutní místo můžeme říci, že poutní místo 

Stará Boleslav je možná jakýmsi symbolem pro okolí obce, ale nelze o něm hovořit 

jako o symbolu regionu. To je v rozporu s tím, co uvedl v rozhovoru pan Novák: „Jako 

symbol regionu je to určitě“. Nevěřící studentka a představitelka věřících s neurčitostí 

přitakaly, že poutní místo pravděpodobně je symbolem regionu. „Regionální...jinými 

slovy je to....čoveče, to ti neřeknu“ říká Loudilová, ale nakonec dodává, „no možná, že 

jo“. Nevěřící studentka uvádí: „Já bych řekla, že jo. Že to je asi takový to 

                                                
5
 Seznam internetových stránek turistických informačních center jednotlivých měst ve Středočeském kraji, 

a měst spadajících do Zlatého pruhu Polabí se nacházejí v internetových zdrojích na str. 53 a 54. 
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nejzajímavější, co tady je“. Naopak představitelka církve se domnívá, že poutní místo 

Stará Boleslav symbolem regionu není: „Je součástí určitého prstence kolem Prahy,“ 

říká. Avšak jistým způsobem o poutním místě můžeme hovořit jako o jednom 

z národních symbolů, tedy symbolů Česka. „No, je to symbol regionu, ale je to symbol 

v podstatě celý český země“ (Lebduška 2013 – rozhovor). 

 I když je poutní místo význačným bodem regionu, lze říci, že jeho obyvatelé 

k němu mají v každodenním životě spíše všední vztah. „Pro mnohé z nich je 

to  naprosto všední záležitost,“ říká v rozhovoru pan Zdeněk Lebduška a dodává, „musí 

pociťovat určitou hrdost nad tím, že žijou ve městě, kde vlastně je taková slavná 

historická tradice“. I věřící Věra Loudilová se domnívá, že vztah obyvatel regionu 

k poutnímu místu je dobrý a: „že i bych řekla, že jsou dost pyšný na tu Boleslav“. 

A právě z úsudku nevěřící studentky, která o vztahu obyvatel regionu k poutnímu místu 

soudí následující: „Myslím si, že k němu mají vztah prostě jednou za rok 

na svatováclavských slavnostech,“ je pravděpodobné, že tento všední vztah, 

který v rozhovoru uvedl pan Zdeněk Lebduška, je dán nízkou mírou religiozity nejen 

v SO ORP6 Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, ale i v celém Středočeském kraji (viz 

obr. 4). Doplňuje to i výpověď pana Nováka o vztahu obyvatel regionu k poutnímu 

místu: „No, je takový, jako je průměr obyvatelstva samozřejmě. Je tady celá řady 

obyvatel, kteří si toho nesmírně váží, který si uvědomujou, že Stará Boleslav bez této 

tradice vlastně není nic a s touto tradicí, že patří k nejvýznamnějším místům v zemi 

vůbec, a jsou samozřejmě lidi, který to vůbec nezajímá“. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že poutní místo je vnímáno jako důležité 

z hlediska lokální a dalo by se říci i národní úrovně. Z hlediska regionální úrovně tomu 

tak není. Poutní místo není vnímáno jako symbol regionu. Regionem, jako instituci, 

není bráno jako jedno z hlavních turisticky významných center. Proto se například ani 

téměř neobjevuje v jeho propagačních materiálech. Lze se však domnívat, že na rozdíl 

od regionu, jako instituce, ale někteří jeho obyvatelé chápou, jak je poutní místo Stará 

Boleslav důležité. Ačkoliv jsou zde lidé, pro něž je poutní místo všední záležitostí, stále 

se zde naleznou lidé, kteří se o místo zajímají, jsou na něj hrdí a cení si ho. Na lokální 

úrovni můžeme nalézt jak v krajině, tak v propagačních materiálech odkazy na poutní 

místo Stará Boleslav. Z hlediska národní úrovně je poutní místo vnímáno jako důležité, 

především z historického hlediska. Tedy že je poutní místo spojeno s počátky 

křesťanství v Česku a se svatým Václavem, který je spojován s utvářením české 

státnosti. 

 

 

                                                
6
 SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností 
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Obr. 4: Podíl věřících (míra religiozity) ve Středočeském kraji v roce 2001 

 

Zdroj: Tematický atlas Středočeského kraje (2005). 
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5. Poutní místo Stará Boleslav a obec 

 V části Stará Boleslav v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se nachází 

děkanský kostel sv. Václava a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Oba kostely 

leží ve středu Staré Boleslavi a tvoří tak její centrum (viz obr. 5). Můžeme dokonce říci, 

že chrám Nanebevzetí Panny Marie na Mariánském náměstí, který zdvihá své dvě 

věže k nebesům jako ruce k ustavičnému díku i prosbám (Kellnar 2006), svou 

majestátností tvoří jakousi dominantu Staré Boleslavi. 

Obr. 5: Mapa Staré Boleslavi 

 

Zdroj: Mapy.cz (2013). 

5.1. Význam a postavení poutního místa v rámci obce 

 Poutní místo Stará Boleslav je označováno jako duchovní střed Čech, který je 

spjat s počátky české státnosti a s tradicemi české víry a kultury (Novák, Vaculová 

2009). Pro město je tak jistě chloubou a symbolem. To v rozhovoru tvrdí 

i představitelka církve: „symbolem města určitě je, protože jakákoliv radnice tady ví, 

že prostě jsou tady dvě věci a to je zámek a kostely“. Tyto projevy hrdosti na poutní 

místo můžeme nalézt například v městském znaku (obr. 6), o kterém se v rozhovoru, 

při reakci na otázku, zda je poutní místo symbolem obce, zmiňuje pan Novák. Říká: 

„Tak ano, tak my máme svatého Václava ve znaku“ (Novák 2013 – rozhovor). 

Současný městský znak je tvořen čtvrceným štítem, v jehož prvním a čtvrtém poli je 

bílý dvouocasý lev stojící na zadních nohách na červeném podkladě (původní městský 
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znak Brandýsa nad Labem) a v druhém a třetím poli je původní znak města Stará 

Boleslav, který má na modrém podkladě stříbrnou hradbu, na níž je český lev 

v červeném štítku a nad hradbou stojí postava sv. Václava se svatozáří a kopím v levé 

ruce (Genealogická a heraldická společnost 1974).  

Obr. 6: Znak města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

 

Zdroj: Staženo z: <http://www.brandysko.cz/data/Image/ZNAKMESTA/znak.gif> (19.7.2013). 

 I Zdeněk Lebduška se domnívá, že poutní místo je chloubou obce: „Já si 

myslím, že to je chlouba a že to vlastně vyzdvihuje význam toho místa a význam těch 

obyvatel, kteří se starají o to, aby ta památka toho poutního místa zůstala uchovaná,“ 

ale dodává, že je to svým způsobem i přítěž, „ono to taky zavazuje určitým způsobem, 

ať už jsou to představitelé města, nebo různý ty zájmový spolky, sdružení, těch 

obyvatel ve Starý Boleslavi a Brandýse nad Labem, ať už se podílej sbírkami, anebo 

vlastní prací a přispívaj k zlepšování toho prostředí a vytváření podmínek pro to, 

aby se tam mohli scházet poutníci, tak si myslím, že jako je to významný 

pro ty obyvatele a že je to i určitým způsobem posiluje“. Stejného názoru je i paní Věra 

Loudilová: „No určitě to nějakej peníz stojí i to město, ale já bych řekla chloubou jo, 

když se to sem potom sjede, že z toho maj radost“. Hrdost města a místních obyvatel 

se také jistě zvýšila poté, kdy v roce 1992 byla obě historická území městských jader 

prohlášena za městskou památkovou zónu (MonumNet 2013) a hlavně v roce 1995 

byly areál kostela Nanebevzetí Panny Marie a areály kostelů sv. Václava 

a sv. Klimenta prohlášeny za Národní kulturní památku (Patočka, Heřmanová 2008). 

To bylo jistě pozitivní a tato skutečnost městu přinesla určité změny. Lze se domnívat, 

že se zvýšil význam těchto památek, protože prohlášení míst za národní kulturní 

památky, zapůsobilo jako jistá forma reklamy a doporučení, ale také se pravděpodobně 

proměnila otázka financování. To dokládají i některé výpovědi respondentů. Nevěřící 

studentka se domnívá: „Já si myslím, že asi možná na to lidi byli nějako hrdí, že to je 
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národní památka“. I paní představitelka církve říká: „a tím, že řeknete, že to je národní 

kulturní památka, tak je to prostě, je na tom razítko, jo, no. To určitě je pozitivní velmi,“ 

a dodává, „myslím si, že většina obyvatel to ví, že ti kteří někdy v kostele byli, tak to 

vědí, že to je národní kulturní památka, a že pro ně to teda něco znamená“. Lebduška 

v rozhovoru uvádí: „Minimálně to znamenalo ten ekonomickej efekt, že když je něco 

jako prohlášený za památku, tak dojde k vzrůstu významu tý památky, nebo toho 

místa, na tom pomyslným žebříčku přidělávání, přidělování dotací ať už je to z těch 

evropských fondů, anebo ze státních fondů, a bez těch financí se tam nedá v podstatě 

nic udržovat, nic opravovat“. Novák oproti tomu říká: „Je to nějakej, nějakej stupeň 

nebo nějaká forma reklamy, ale zároveň to znamená odpovědnost. Odpovědnost 

vzhledem k těm stavbám a ta jejich údržba je samozřejmě velice složitá, náročná“. 

S tím pravděpodobně souviselo i zvýšení turistického ruchu a návštěvnosti. A dále 

mohlo být obyvatelstvo dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav hrdé na to, 

že žije ve městě s jedněmi z nejvýznamnějších součástí kulturního bohatství národa. 

Představitelka církve v rozhovoru ale uvádí, že je ve městě málo patriotismu: „Lidé, 

kteří zde žijí, tak jsou velmi málo jako patrioti. Oni požadují, aby samospráva a tak, 

aby služby tady fungovaly. Protože oni někde pracují, pak se vrátí z práce a teď tady 

chtěj, aby to tady všechno fungovalo, ale že by měli pocit jako opravdu patriotismu vůči 

tomu svému městu, to je úplně, to je vysloveně jako snížené,“ ale na druhou stranu 

říká, že když chceme tak se tím umíme chlubit, „když chceme někde jako řikat, co tam 

máme, tak to všichni řikáme“. 

 Z rozhovorů vyplývá, že vztah místních obyvatel k poutnímu místu je různorodý. 

„Jsou lidi, který tím žijou, jsou lidi, který si toho vážej, jsou lidi který si toho ceněj, jsou 

lidi, který jsou na to pyšný, a jsou lidi, který to vůbec nezajímá“ (Novák 2013 – 

rozhovor). Nevěřící studentka sama přiznává: „Nepřijde mi to tak nějak na mysl, během 

normálních dní, že prostě bydlím v takovýmhle městě“. Představitelka církve si myslí, 

že místní obyvatelé dnes poutní místo moc nechápou. „Dnešní staroboleslavští, si 

myslím, že Starou Boleslav nechápou,“ říká představitelka církve a posléze dodává, 

jak lidé dříve žili z poutního místa, „poskytovali služby tomu poutnímu místu, nabízeli 

nějaké služby v rámci toho poutního místa. A v současné době, to nechci být nějak 

jako super kritická, ale když se blíží Národní svatováclavská pouť, tak my máme přímo 

problém přemlouvat například majitele restaurací, aby otevřeli o něco dřív“. Domnívá 

se, že by pro ně mohlo mít větší význam, kdyby poutní místo začali vnímat zejména 

z turistického hlediska. Tedy z pohledu, čím více návštěvníků navštíví poutní místo, 

tím více služeb nabízených místními obyvateli využijí. I věřící Věra Loudilová se 

domnívá: „Nějakej finanční přínos pro ty místní lidi,“ že by mohl být jedním z významů, 

které poutní místo přináší obyvatelům Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Vztah 
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obyvatel Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi je tedy dán tím, jací lidé v něm žijí 

a nelze je dělit na věřící, nevěřící, ale dokonce ani na starousedlíky či novousedlíky. 

 Graf obyvatelstva podle náboženského vyznání (obr. 7) s daty z roku 2003 

ukazuje, že obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav byla velmi sekularizovaná, 

a to i v poměru k Česku. Lze se domnívat, že tento stav v Brandýse nad Labem-Staré 

Boleslavi souvisel a souvisí s mladou věkovou strukturou obyvatelstva a blízkostí 

Prahy. Při současném trendu stále se zvětšujícího omezování náboženského vlivu se 

můžeme domnívat, že údaje o obyvatelstvu bez vyznání jsou v dnešní době velmi 

podobné jako v roce 2003, ne-li vyšší. Představitelka církve v rozhovoru zdůraznila, 

že poutní místo ve Staré Boleslavi jsou ale schopni přijmout i ateisté, avšak ti, 

kteří mají alespoň úctu k naší národní historii. „Tohle to poutní místo jsou schopni, ne 

jako, nechovají se k tomu jako poutníci, ale právě přijmout i ateisté, ale lidé, kteří mají 

úctu k naší národní historii. Takže zároveň ještě vzhledem řekněme, totálně 

sekularizované společnosti, kde převládají ateisté, tak právě ten Svatý Václav může 

tvořit trošičku jako most“ (Představitelka církve 2013 – rozhovor). 

Obr. 7: Obyvatelstvo v Česku a Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi podle 

náboženského vyznání v roce 2003 (v %) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2003), vlastní úpravy. 

 Obyvatelům Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi jistě není lhostejné, co se 

s poutním místem děje. Někteří se o něj dokonce i sami aktivně zajímají. Pan Zdeněk 

Lebduška v rozhovoru uvádí: „Tak já osobně se o to aktivně zajímám, co se děje. 

Sleduju, jak se občas dostanu do Starý Boleslavi, tak sleduju zpátky ty léta, k jakým 

změnám došlo“. Naopak nevěřící studentka z Brandýsa nad Labem se domnívá, 
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že staroboleslavští mají k poutnímu místu větší vztah než obyvatelé Brandýsa 

a dodává: „Mě to asi nikdy nenapadlo, že bych se nějak aktivně zapojila na něčem“. 

Podle představitelky církve není pro věřící bezvýznamné to, že v současné době se 

ve Staré Boleslavi nenachází originál Palladia, kam bezpochyby patří. „Originál 

Palladia ve Staré Boleslavi není. A to věřící vnímají tedy velmi…“ představitelka církve 

větu ani nedokončí a později dodává: „Poutníci nechtějí, aby originál byl vystavován, 

věřící poutníci ale nesou velmi těžce, že tady není“. Představitelka církve dále uvádí: 

„Věřící i nevěřící jsou rádi, že je Boleslavské náměstí prostě hodinu vlastně v televizi. 

Když je Národní svatováclavská pouť, že sem přijede, přijel opakovaně prezident, 

který by sem normálně nepřijel, že prostě sem přijedou politikové.“ 

 Na pořádání Národní svatováclavské pouti se podílí Česká biskupská 

konference, Arcibiskupství pražské a Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána, Římskokatolickou farností 

Stará Boleslav, Maticí staroboleslavskou a Českou křesťanskou akademií za podpory 

Ministerstva kultury ČR, Kanceláře prezidenta republiky a Armády ČR ve Staré 

Boleslavi (Svatovaslavskapout.cz 2012a). V takové podobě, v jaké pouť známe dnes, 

je již od roku 2003, kdy byla znovuobnovena po přerušení fašistickým a komunistickým 

režimem (Novák, Vaculová 2009) a je neodmyslitelně spojen s pražským arcibiskupem 

Miloslavem kardinálem Vlkem. Od roku 2004 je součástí slavnosti i přímý přenos 

prostřednictvím České televize, čímž pouť získává na známosti a mediálnosti. V roce 

2009, což byl výroční rok mučednické smrti svatého Václava podle starší církevní 

tradice a 400. výroční rok Palladia, navštívil poutní místo Stará Boleslav Jeho Svátost 

papež Benedikt XVI. (Novák, Vaculová 2009). Od roku 2010 předsedá mši nový 

pražský arcibiskup a český primas Mons. Dominik Duka OP (Novák 2012). V roce 

2012, kdy Národní svatováclavská pouť oslavila desáté výročí, byl v rámci 

nadcházejícího výročí sv. Cyrila a Metoděje hlavním celebrantem poutní bohoslužby 

metropolita moravský, arcibiskup olomoucký Jan Graubner (Novák 2012). 

 Národní svatováclavská pouť je charakterizována nejen duchovním programem 

a liturgickými oslavami sv. Václava, ale také lidovou poutí určenou pro širokou 

veřejnost, která může trvat i několik dní. Program pouti začíná již v předvečer svátku 

sv. Václava, kdy je v bazilice sv. Václava přivítána lebka svatého Václava a proběhne 

slavnostní koncert a nešpory. V den poutní slavnosti 28. září pak v bazilice sv. Václava 

od brzkých ranních hodin probíhají mše. Vrcholem každoročních oslav je 

koncelebrovaná bohoslužba sloužená na Mariánském náměstí, které jsou společně 

s lesoparkem Houštka a Lázeňskou ulicí uzavřeny pro automobilovou dopravu. 

 K Národní svatováclavské pouti patří i pražská pěší pouť z Prahy do Staré 

Boleslavi. V loňském roce 2012 jí pořádalo šest farností: farnost Kyje a Černý Most, 
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Dolní Počernice, Vinoř, farnost Nejsvětějšího srdce Páně Vinohrady, Kunratice 

a farnost sv. Antonína Holešovice (Prazskapesipout.cz 2012). Trasy jednotlivých 

farností jsou zobrazeny na obrázku č. 8. 

Obr. 8: Trasy pražské pěší pouti do Staré Boleslavi v roce 2012 

 
Zdroj: Staženo z: <http://www.prazskapesipout.cz/informace/> (29.7.2013).  

 Kromě arcibiskupa, biskupů, kněží, ministrantů a poutníků se Národní 

svatováclavské pouti účastní i prezident republiky, nejvyšší ústavní a vládní činitelé 

a široká veřejnost. Přicházejí poutníci nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezi těmi sem 

někdy putují i naši krajané. 

 Jak již bylo zmíněno, součástí pouti je i kulturní a doprovodný program, který je 

rozprostřený po různých částech Staré Boleslavi. Má charakter, jak hudebních 

koncertů, kolotočových atrakcí, tak i stánkového prodeje. Po Mši svaté na Mariánském 

náměstí se místo „promění“ v hudebně – divadelní scénu, kde se celé odpoledne 

střídají různé kapely a soubory. Odtud je večer vypraven ohňový průvod, 

který prochází Lázeňskou ulicí do lesoparku Houštka, kde je uspořádán ohňostroj. 

Na náměstí sv. Václava nalezneme tržiště, kde lidé v historických kostýmech prodávají 

různé tradiční ručně vyráběné výrobky, jako například dřevěné nádobí. Můžeme zde 

také zhlédnut ukázky řemeslné práce či vystoupení v dobovém stylu. Na Lázeňské ulici 

probíhá stánkový prodej jak s hodnotnými ručními výrobky tak i s nepříliš vhodným 

zbožím. Letní kino Houštka slouží jako další hudebně – divadelní scéna, kde se 

představují celé odpoledne až do noci různé soubory. V lesoparku Houštka jsou 

pak ještě i několik dní v provozu různé pouťové atrakce (např. kolotoče). 
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 Poutní místo Stará Boleslav má velký význam jak pro obec, tak i pro místní 

obyvatelstvo. Obec jej vnímá jako svůj symbol a právě proto jej má ve svém městském 

znaku. Poutní místo Stará Boleslav také působí jako velké lákadlo pro návštěvníky, 

k tomu přispívá jednak pořádání Národní svatováclavské pouti, ale i to, že se jedná 

o národní kulturní památku. Místní obyvatelstvo vnímá poutní místo jako důležité, 

ačkoliv v každodenním životě je to pro ně spíše všední záležitost. Pravděpodobně má 

poutní místo větší význam pro věřící obyvatelstvo, které se o něj i více zajímá. Někteří 

obyvatelé dokonce i aktivně. Naopak lidi bez vyznání k němu až tak silný vztah nemají, 

ale i přesto jej vnímají jako významné, především z historického hlediska, na rozdíl 

od věřících obyvatel, kteří jej vnímají spíše z hlediska náboženského. 

5.2. Poutní místo a lokální/regionální rozvoj 

 V roce 2010 přesáhla celková účast na Národní svatováclavské pouti 4 500 

návštěvníků, v roce 2011 to bylo přes 3 500 lidí a v roce 20097 navštívilo Národní 

svatováclavskou pouť dokonce přes 50 000 návštěvníků (Svatovaclavskapout.cz 

2012). Tato čísla ukazují, že poutní místo zajišťuje příliv návštěvníků, který není zcela 

bezvýznamný, na druhou stranu je tento příliv docela přiměřený. Avšak návštěvnost 

poutního místa (nejen Národní svatováclavské pouti) nebyla vždy taková, jaká je dnes. 

„Před lety to bylo tak, že ty kostely byly zavřený a byly otevřený jedině v případě 

bohoslužeb“ říká pan Novák a dodává „ dneska už by to vůbec nebylo myslitelný, 

aby ty kostely zůstaly zavřený a nebyly otevřený prostě pro poutníky po celý rok“. 

Podle představitelky církve má obec tu výhodu, že kromě kostelů ve Staré Boleslavi 

má i zámek v Brandýse nad Labem, tím pádem turista, který plánuje navštívit Brandýs 

nad Labem-Starou Boleslav, má hned dva turistické cíle: „Turista, když pojede jenom 

za jedním cílem, tak váhá, ale když tam má ty cíle dva, no tak to je prostě úplně, to je 

úplně nesrovnatelné“. Existuje tedy větší šance, že se pro uskutečnění návštěvy 

rozhodne. Je zřejmé, že poutní místo tak kromě pocty přináší i turistický ruch 

či církevní turistiku, které mohou být zdrojem alespoň částečných příjmů obce.  

 Další výhodou, kterou poutní místo obci přináší, je každoroční přímý přenos 

z Národní svatováclavské poutě. V den konání poutě zprostředkovává Česká televize 

přímý přenos bohoslužby na televizní obrazovky. Během tohoto více než hodinového 

pořadu se tak na televizních obrazovkách objeví několik desítek či stovek záběrů 

ze Staré Boleslavi. Představitelka církve v rozhovoru uvádí, že přímé přenosy jsou: 

„Těžko vyčíslitelná hodnota z rozpočtu obce“ a dodává, „to by město vůbec si 

                                                
7 Nesmíme však opomenout, že v tomto roce na pouť zavítal sám papež Benedikt XVI., a proto byla tak 

vysoká návštěvnost. 
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nezaplatilo“ (2013 – rozhovor). Dále existují propagační dokumenty a filmy České 

televize, které jsou výhodou toho, že se na území obce nachází poutní místo. 

Tyto dokumenty tvoří v rámci propagace také velmi silnou složku, kterou by si město 

opět samo nezaplatilo. „To je uplně nedocenitelné, pro propagaci,“ říká představitelka 

církve, „ty propagační dokumenty, zejména ta audiovizuální složka je pro lidi nejlepší“. 

Jedná se například o reportáže Toulavé kamery Bazilika sv. Václava, Svatý Václav 

(Česká televize 2009a), dále dokument ke 400. výročí staroboleslavského 

mariánského reliéfu Pouť k Palladiu (Česká televize 2009) či dokument Stará Boleslav 

z cyklu Poutní místa (Česká televize 2008). 

 V roce 2009 navštívil poutní místo ve Staré Boleslavi Svatý otec, papež 

Benedikt XVI. Již dříve tu byli kardinálové, kteří se poté stali papeži, ale Benedikt XVI. 

byl prvním papežem, který toto místo navštívil. Představitelka církve v rozhovoru uvádí: 

„Z hlediska morálně – ekonomického řekněme, je to uplně nedocenitelné, a to by nikdy 

nebylo, kdyby tady nebylo poutní místo,“ a dodává, „v tu chvíli, kdy tady máte národní 

kulturní památku a papež tady byl,“ poté představitelka církve pokračuje, „tak to prostě 

je strašně cenná devize“. Návštěva papeže Benedikta XVI. tak přispěla opět k lepšímu 

zviditelnění města. 

 Z hlediska toho, zda si poutní místo žije spíše svým vlastním životem, nebo je 

spíše součástí jiných aktivit, se respondenti neshodli na jednotném názoru. Pan Milan 

Novák se domnívá, že poutní místo ve Staré Boleslavi si žije pouze svým životem. „No 

tak jistě, to je ale i dobře, že žijou svým životem“. To si myslí i Zdeněk Lebduška, 

který v rozhovoru říká: „Žijou si svým vlastním životem, s tím, že občas, když je ten 

dvacátý osmý, je toho dvacátého osmého září, ten den svatého Václava, nebo svátek 

svatého Václava, tak vlastně přestává žít vlastním životem a stává se poutním místem 

celorepublikovým, případně i evropským“. Naopak Věra Loudilová se domnívá, že si 

místo nežije svým vlastním životem. Říká: „No aktivit asi jo“ (Loudilová 2013 – 

rozhovor). S tím se ztotožňuje i představitelka církve: „Poutní místo jako takové si žije 

svým vlastním životem poměrně málo,“ uvádí a poté dodává, „právě proto, že tam není 

to dosud vybudované, to jako hmotné zázemí. Takže je vždycky navázáno na nějakou 

aktivitu“. 

 V roce 2008 byla založena veřejná sbírka na generální opravu basiliky 

sv. Václava ve Staré Boleslavi. Na její opravu už předtím přispívalo Ministerstvo kultury 

a drobní dárci, ale vzhledem k tomu, že peněz bylo stále nedostatek, rozhodla se 

Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána uspořádat veřejnou sbírku. Bylo vybráno 

63 708,30,- Kč a tyto prostředky byly použity na restaurování historické mříže 

ve Vrábské kapli baziliky nedaleko místa mučednické smrti sv. Václava (Apha.cz 

2009). Sbírka poté probíhala i v roce 2009. „Obec samozřejmě přispívá v rámci, 
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v rámci svýho rozpočtu, v rámci možností, který jsou přes obec, přicházej nějaký 

drobný zdroje pomoci ze státního rozpočtu,“ uvádí pan Milan Novák a dodává, „ale je 

fakt, že zásadní, zásadní váha financování spočívá na církvi“. Dále pan Novák, 

představitel města, říká: „Obec na druhou stranu významně přispívá při pořádání těch 

akcí, které souvisí s tím, s tou tradicí, zejména teda s Národní svatováclavskou poutí“. 

To v rozhovoru uvádí i představitelka církve: „Obec přispívá pouze na opravdu když, 

na Národní svatováclavskou pouť. A tam přispívá výrazně, tam je teda, tam vlastně 

platí větší částku, než platí církev, ale proto, že už si uvědomila, že ten dosah 

propagační je nedozírný“. Představitelka církve dále tvrdí, že jinak obec na jiné aktivity 

nepřispívá: „Co je Národní svatováclavská pouť tady, tak se chová výborně. Ale jinak 

na jiné aktivity nepřispívá,“ ale říká, že to prý ani není potřeba, „ale já si myslím, že to 

ani, že to prostě není potřeba, tam musí spíš církev si uvědomit, že tam má dostatek, 

dostatek prostoru, aby ona sama tam něco dělala“. 

 Obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je zajisté velmi ráda, že má na svém 

území takové poutní místo, jakým je Stará Boleslav. Jeho přínos obci je opravdu 

neobyčejný. Ať už jde o to, že se jedná o jeden z hlavních turistických cílů, 

čímž zajišťuje příliv turistů, nebo o přímé přenosy z Národní svatováclavské poutě, 

či dokumenty a filmy České televize o poutním místě Stará Boleslav, které pro změnu 

zajišťují silnou propagaci. Propagaci v takové míře by sama obec nebyla schopna 

zaplatit, a tak těží z toho, že se zde nachází poutní místo s takovým významem. 

I přesto, že poutní místo Stará Boleslav je pro obec takovou výhodou, nijak výrazně mu 

nepřispívá. Z hlediska financování se výrazně podílí pouze na pořádání Národní 

svatováclavské pouti.  
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6. Poutní místo Stará Boleslav jako prostor pro setkávání 

církevních a světských aktivit 

 Poutní místa odjakživa patřila k prostorám, které mají význam hlavně pro 

duchovní obyvatelstvo. V dnešní době sekularizované společnosti, by se tak mohlo 

zdát, že tato jejich priorita ztrácí na významu. Proto se podívejme na to, zda poutní 

místo Stará Boleslav slouží pouze k církevním potřebám nebo naopak ke světským 

účelům. A zda tu neexistuje možnost, že by tyto duchovní prostory sloužily pro 

kombinaci obojího, tedy jak pro církevní účely, tak pro ty světské. 

 Jak uvádí PhDr. Milan Novák v rozhovoru, jsou to prostory posvěcené a „je 

velmi podstatné, jak se s nima zachází, co se uvnitř děje, a o tom mohou rozhodovat ti, 

kteří jsou schopni ty správné hranice určit,“ načež upozorňuje, „je potřeba vycházet 

z toho, co si o tom myslí duchovní správce“. „Jejich pohled na to je v rámci možností 

benevolentní,“ říká pan Novák a dodává, „slušná, solidní a odpovídající kultura je 

do prostor připouštěna“. 

 Dalo by se říct, že v současnosti je poutní místo vhodně využíváno, alespoň se 

na tom shodli téměř všichni respondenti. Pouze nevěřící studentka nevěděla, 

co odpovědět: „Nevím, co říct, protože opravdu nevím, jestli se tam děje. Jestli jsou 

tam nějaký mše, nebo setkání, já to jako opravdu nevím, takže netuším, jestli se 

to využívá i k něčemu jinýmu“. Na internetových stránkách www.staraboleslav.com je 

možné zjistit informace o dění v poutních kostelech. V kostele sv. Václava se koná 

každou neděli od šesti hodin večer mše svatá. V kostele Nanebevzetí Panny Marie 

probíhá mše svatá v pondělí, ve středu, v sobotu a neděli od devíti hodin od rána, 

a v úterý a pátek od šesti hodin večer. Po každé mši svaté je v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie požehnání Palladiem země české a jeho uctívání. V kostele Nanebevzetí 

Panny Marie se také vždy první pátek v měsíci koná tichá eucharistická adorace 

od pěti hodin večer, po ní následuje mše svatá a adorace s požehnáním. Poutní 

kostely jsou tak otevřeny kromě bohoslužeb pro poutníky a návštěvníky o sobotách 

a nedělích od 11:00 hodin dopoledne do 17:00 hodin odpoledne (v zimním období 

od 10:00 do 16:00 hod.), avšak v kostele sv. Václava je to v doprovodu průvodkyně. 

 Co se týče dalších aktivit ve staroboleslavských chrámech, tak jsou převážně 

hudebního charakteru. „Tady není kulturní dům. Je tady jedno kino, žejo, 

a takže kostely vždycky sloužily jako vlastně koncertní síně,“ uvádí v rozhovoru 

představitelka církve. Tradiční jsou například vánoční koncerty, kde vystupují 

především místní uskupení, jako komorní orchestr Far Musica, a pěvecké sbory Bojan 

a Václav. „Je to jako prostor vlastně pro koncerty. Je to úžasný, zvlášť teda ve městě, 

kde není žádná reprezentativní, velká koncertní síň,“ říká o poutním místě 
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představitelka církve. Kromě koncertů vážné hudby, se zde však můžeme setkat 

i s hudebním festivalem. Ve staroboleslavských chrámech je každoročně pořádán 

festival Musica Angelica, přehlídka dětských a studentských pěveckých sborů v oboru 

duchovní hudby (Novák, Vaculová 2009). Letos proběhl ve dnech 2. a 9. června 2013 

jeho XXI. ročník.  

 Poutní místo ve Staré Boleslavi se ale také snaží podpořit duchovní život, 

a proto se v letošním roce oba kostely již po čtvrté zúčastnily akce, nazvané Noc 

kostelů, v rámci níž jsou zpřístupněny kostely pro návštěvníky. V průběhu se konají 

nejen mše, ale také různé komentované prohlídky, koncerty či představení. V příloze 

č. 10 je připojen program letošní Noci kostelů ve staroboleslavských chrámech. Další 

aktivita poutního místa Stará Boleslav, která je zaměřena na duchovní problematiku 

poutních míst, je program Tajemství chrámů. Jedná se o vzdělávací program 

v prostorách staroboleslavských chrámů, který je určen zejména mladým lidem, 

studentům základních a středních škol, ale i dospělým jedincům. Jeho cílem je hlubší 

seznámení s křesťanským náboženstvím, kulturou a národními duchovními tradicemi. 

V rámci programu návštěvníci rozšíří své znalosti v oblasti základních pojmů 

křesťanské kultury, uplatní své znalosti o architektuře duchovních staveb, poznají 

hlouběji některé obecně známé prvky křesťanského náboženství a liturgie a seznámí 

se s některými novými pojmy užívané mezinárodní terminologie a posílí vědomí 

o české kultuře v širším evropském kontextu (Maticestaroboleslavska.cz 2010). Poutní 

místo se dále účastní dnů evropského dědictví, které se konají každý rok v září. 

V letošním roce se konají ve dnech 6. až 15. září 2013, kdy se snaží zpřístupnit široké 

veřejnosti nezajímavější památky. Ve Staré Boleslavi je otevřena, kromě kostela 

sv. Václava a kostela Nanebevzetí Panny Marie, i Staroboleslavská brána 

a v Brandýse nad Labem například zámek, kostel Obrácení sv. Pavla, evangelický 

kostel sv. Petra či Židovský hřbitov. 

 Poutní místa mají většinou jednou či vícekrát do roka stanovenou tzv. hlavní 

pouť (Kučera a kol. 2012). Poutní místo Stará Boleslav má do roka dvě hlavní pouti. 

První z nich jsou Slavnosti Palladia, které se konají 15. srpna. Pokud toto datum 

nepřipadne na neděli, slaví se ve Staré Boleslavi tato slavnost dvakrát. Jednou 

15. srpna a podruhé v neděli, která je 15. srpnu nejblíže. Oslavy probíhají v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie a její program je pouze duchovní. Druhou hlavní poutí je 

Národní svatováclavská pouť, která se koná 28. září. Kromě hlavních poutí se 

v chrámu Nanebevzetí Panny Marie koná při tradiční slavnostní příležitosti Audience 

u císaře Karla I. audienční Mše svatá. 

 Pro úplnost, zda slouží poutní místo jako prostor pro setkávání církevních 

a světských aktivit, poslouží názory respondentů z uskutečněných rozhovorů. Věřící 
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Věra Loudilová na otázku, zda je poutní místo prostorem pouze pro církevní aktivity, 

pro světské aktivity, nebo zda je prostorem pro jejich kombinaci uvedla: „Kombinaci, 

určitě pro obojí, no. Obojí, určitě jo“. I nevěřící studentka se domnívá, že poutní místo 

slouží pro kombinaci obojího, ačkoliv se v odpovědi zaměřila spíše na Národní 

svatováclavskou pouť než na Starou Boleslav jako poutní místo. Uvedla: „No tak, třeba 

ta svatováclavská pouť, tak to je taky vlastně pro každýho, jak pro věřící, 

tak pro nevěřící. A takže si myslím, že to je tak nějak jako pro všechny“ (Nevěřící 

studentka 2013 – rozhovor). Naopak pan Zdeněk Lebduška se domnívá, že poutní 

místo slouží pouze k církevním aktivitám: „Tak to místo vlastní, ten kostel svatýho 

Václava a kostel Panny Marie, tak ty jsou vlastně určený jenom k církevním aktivitám, 

obřadům. I když vyjímečně například v tom kostele Panny Marie jsou pořádány 

koncerty světský, ne křesťanský, ale víceméně je to vždycky zastřešený nějak, 

nějakým tím patronátem církevním, takže spíše je to určený těm křesťanským 

tradicím“. Pan Novák si je vědom toho, že se jedná o prostory, které mají význam 

především v oblasti duchovního života, avšak dodává, „jsou věci, který do kostela 

nepatřej, ale koncerty vážný hudby se běžně v těch kostelích u nás na tom poutním 

místě pořádaj a jsou velice oblíbený a krásný“. Představitelka církve také uvádí, 

že poutní místo ve Staré Boleslavi slouží jako prostor pro kombinaci těchto aktivit: 

„Církevní aktivity jsou dejme tomu pouť, svatováclavská pouť a pouť k, k, ta mariánská, 

a ty světské aktivity jsou právě, že to slouží teda jako koncertní sál a tak dále, 

čili tam ta spolupráce je velmi, velmi jako dobrá, ovšem stojí to na lidech samozřejmě“. 

Představitelka církve ale ještě v rozhovoru uvádí, že oproti jiným poutním místům se 

Stará Boleslav nesnaží zaměřit pouze na věřící, a tedy pouze církevní aktivity: 

„Ale takové to vycházení vstříc nevěřícím, to si myslím, že, že není příliš časté 

a tady se to skutečně nabízí. Když jsme prostě u Prahy, tak se to nabízí“. 

 Do budoucna si respondenti přejí, aby se poutní místo i nadále udržovala, 

a pokud to bude možné, tak aby se i rozvíjelo. Věra Loudilová říká: „No, měli by bejt víc 

asi ty koncerty, aby se to tam víc scházelo, a aby ty lidi víc šli do toho kostela. Oni 

choděj, ale to je v podstatě jenom ta mše a pak je kostel víceméně zavřenej, akorát se 

podíváš skrz sklo a jinak se tam moc nedostaneš. Možná by teda mohly bejt víc 

otevřený, nebo častějc otevřený…“. I Zdeněk Lebduška se domnívá, že by poutní 

místo mělo sloužit především k tomu, aby se tam scházeli lidé: „Do budoucna by se 

mělo i nadále využívat k tomu, aby se tam scházeli lidi, který maji zájem o dobro 

a upevňování takovýho toho regionálního češství, aby vlastně ten českej národ, mezi 

těma evropskejma nesplynul, nezašel jenom pro to, že nemá vlastní tradice a vlastní 

kulturu. Takže tak by se to mělo neustále připomínat“. Nevěřící studentka neví, co se 

v kostelích děje v současnosti, a proto by si přála, aby tomu do budoucna bylo jinak: 
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„Jestli se tam něco děje, tak by to možná chtělo nějakou lepší propagaci, 

nebo nějakou...možná to je nějako třeba propagovaný (smích), ale asi ne dost. Takže 

jako pokud by tam byli nějaký v budoucnu, nějaký zajímavý akce, nebo něco, tak určitě 

by to chtělo, aby o tom lidi víc věděli, aby se to dozvěděli a pak by tam přišli 

a pokud by to bylo něco zajímavýho, tak bych tam přišla i já“. Panu Novákovi jde 

především o to, aby poutní místo Stará Boleslav nezaniklo a dále se více rozvíjelo: 

„Řekněme, že spíš nám jde o to a pude o to společně tedy s církví, aby se to dál 

rozvíjelo. A to co bude potřeba do budoucna řešit budou ještě nějaký materiální 

podmínky pro rozvoj toho poutního života, protože v současný době ta Stará Boleslav 

má, má sice krásný chrámy, ale je velice chabá infrastruktura, pro ten, pro ten poutní, 

pro ten poutní život. Takže to jsou věci, který budou, budou potřeba nějakým 

způsobem ve spolupráci s církví napravit, rozvinout“. Představitelka církve uvádí, 

že momentálně nejdůležitější je, vybudovat zde zázemí pro poutníky a návštěvníky: „Já 

Vám řeknu jako uplně technický detail, například ani jeden z kostelů nemá toaletu, 

takže sem prostě přijede, přijedou poutníci a musí, když je náhodou otevřená nějaká 

restaurace, teď jim nadávaj, takže...vyloudila jsem dvě toiky, které někde prostě 

jako stojí jo, a to je, to je nezbytně jako. To je prostě strašně důležité. No a potom, aby, 

aby sem mohl, aby tady někdo mohl strávit třeba i celý den, tak nebo i třeba víc dní, 

tak na to je potřeba aby někde mohl se najíst, aby měl někde uplně prachobyčejné 

zázemí, byť by přespal třeba na karimatkách, já si myslím, že by se tady daly dělat 

vikariátní třeba srazy mládeže, ale i seniorů, i třeba rodin,“ a kromě toho ještě dodává, 

„čili operacionalizace toho daru, který tam je a aktualizace je uplně nasnadě. Máme 

to promyšlené a myslíme si, že můžeme prostě sloužit. A to celému regionu vlastně, 

v tomto smyslu“. 

 Poutní místo Stará Boleslav slouží jako prostor jak pro aktivity církevní, tak 

pro aktivity světské. Kromě každodenních bohoslužeb a dvou hlavních poutí, konaných 

během roku zde nalezneme například i koncerty vážné hudby. Poutní místo Stará 

Boleslav se vyznačuje i festivalem, který je přehlídkou dětských a studentských 

pěveckých sborů v oboru duchovní hudby. Další aktivity poutního místa, které se snaží 

podpořit duchovní život, a které jsou vhodné jak pro věřící, tak pro lidi bez vyznání, 

jsou Tajemství chrámů a Noc kostelů. Snahou obce a církve je do budoucna rozvíjet 

poutní místo, vytvořit alespoň nějaké zázemí a otevírat kostely více, než na bohoslužby 

a víkendy. 
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7. Závěr 

 Poutní místa v současné sekularizované společnosti stále poutají pozornost 

jak věřících, tak i obyvatel bez vyznání. Poutní místo Stará Boleslav je spojeno 

s historickou událostí zavraždění sv. Václava a dále je zde uložen milostný obraz 

Palladium země České. Je spjato s utvářením českých dějin. Tato důležitá historie 

poutního místa, vedla k myšlence, zda v současnosti, kdy je Česko tak sekularizované, 

má poutní místo Stará Boleslav nějaký význam či významy. Cílem této práce proto bylo 

analyzovat, jaký je vliv a význam poutního místa Stará Boleslav na utváření identity 

regionu. V úvodu práce byly zvoleny následující základní výzkumné otázky, 

které by měly být zodpovězeny v této kapitole: 

1) Jaký význam a jaké postavení má poutní místo Stará Boleslav v rámci 

regionu? 

2) Jaký význam má poutní místo Stará Boleslav pro obec či jiné subjekty 

a jak je těmito subjekty poutní místo vnímáno? 

3) Slouží poutní místo jako prostor pro setkávání církevních a světských aktivit? 

 Jako hlavní zdroj informací byly pro výzkum použity řízené kvalitativní 

rozhovory s pěti respondenty, které byly uskutečněny v průběhu června a července 

roku 2013. Dále bylo využito i rešerše odborné literatury, terénního výzkumu, 

prohledání internetových stránek turistických informačních center a zhlédnutí 

propagačních dokumentů obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

 Můžeme říci, že poutní místo Stará Boleslav má nesmírný význam. A to 

především proto, že přesahuje hranice víry. Je zde totiž propojen kult národního 

patrona svatého Václava, který je úzce spjat s utvářením české státnosti a zároveň kult 

univerzální – kult Panny Marie. Oba kostely, které se nacházejí ve Staré Boleslavi 

(kostel svatého Václava a kostel Nanebevzetí Panny Marie), jsou již od začátku své 

existence propojeny nejen lokalizací v jednom sídle, ale též symbolicky, skrze 

Palladium. Význam staroboleslavského poutního místa není pouze lokální, když 

přesahuje do rámce národního a dokonce i nadnárodního. I přes takovýto význam však 

nemůžeme říci, že by poutní místo bylo jednoznačně považováno za důležitý symbol 

regionu Střední Čechy, v němž se nachází. Jak v okolní krajině, tak v informačních 

letácích a brožurách, které se vztahují k regionu, ale i celému Česku, nebylo nalezeno 

velké množství odkazů, které by poukazovaly na poutní místo ve Staré Boleslavi. 

 Musíme však vzít v potaz, že ne všichni vnímají poutní místo Stará Boleslav 

stejně. Tak, jak je uvedeno výše, je vnímáno především lidmi, kteří se zajímají o víru, 

nebo alespoň o historii, protože toto místo je spojeno s počátky české státnosti. Poutní 

místo Stará Boleslav tak může být dobře vnímáno i mezi lidmi bez vyznání skrze 
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svatého Václava, národního patrona. A možná proto se zde církev snaží vycházet 

vstříc jak věřícím, tak právě i nevěřícím. Připravuje pro ně programy, ve kterých se 

mohou příjemnou formou blíže seznámit s duchovní tématikou. Dále se poutní místo 

účastní celonárodní akce Noc kostelů. V kostelích se také konají koncerty vážné 

hudby. Kromě těchto aktivit, svědčí o tom, že poutní místo slouží jak pro účely církevní, 

tak pro účely světské i dvě hlavní poutě, Slavnosti Palladia a Národní svatováclavská 

pouť. Slavnosti Palladia se vyznačují především duchovním programem. Oproti tomu 

Národní svatováclavská pouť, která má mnohem širší rozměr, zajišťuje jak duchovní 

program, tak i kulturní a doprovodné programy. Poutní místo Stará Boleslav slouží jako 

prostor jak pro církevní, tak pro světské aktivity. Z uskutečněného výzkumu bylo 

zjištěno, že poutní místo Stará Boleslav je využíváno vhodným způsobem a nevznikají 

zde žádné konflikty, které by nějakým způsobem negativně ovlivňovaly současnou 

podobu poutního místa. 

 Obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav si značně cení poutního místa, 

které má ve své obci. Poutní místo Stará Boleslav je pro ni určitým symbolem. Svatý 

Václav je například součástí městského znaku. I přesto si ale obec poutní místo příliš 

nehýčká. Ačkoliv se při každoročních oslavách Dne české státnosti velmi podílí na 

organizaci Národní svatováclavské pouti, a to hlavně z hlediska financování, tak 

během roku obec na provoz a údržbu poutního místa nijak výrazně finančně 

nepřispívá. Obec si dále uvědomuje, že přítomnost takového poutního místa na svém 

území, jakým je Stará Boleslav, je pro ni velkým přínosem. Poutní místo představuje 

nejen atraktivní turistický cíl, kdy turisté využívají místních služeb v obci. Velmi 

hodnotné jsou pro obec i přímé přenosy České televize z Národní svatováclavské 

pouti, které svými záběry ze Staré Boleslavi, dělají obci neocenitelnou propagaci. Dále 

i dokumenty a filmy o Staré Boleslavi, které zprostředkovává Česká televize, jsou 

dobrým doporučením, k návštěvě obce. 

 Lze se domnívat, že kromě obce je na poutní místo Stará Boleslav hrdé 

i obyvatelstvo Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. K tomu pravděpodobně přispěla 

i skutečnost, že byly areály kostelů sv. Václava a sv. Klimenta a areál kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v roce 1995 prohlášeny za Národní kulturní památku. 

Nebo to, že v roce 2009 navštívil Starou Boleslav Svatý otec, papež Benedikt XVI. 

Rozhodně ale nemůžeme říci, že by místní obyvatelé poutní místo každý den 

opěvovali. Lze usuzovat, že takto je tomu i na jiných významných místech. Větší 

význam má poutní místo pro věřící obyvatelstvo jak z hlediska náboženského, 

tak z hlediska historického. Pro lidi bez vyznání je poutní místo Stará Boleslav 

také významné, avšak spíš jenom z historického hlediska. Na rozdíl od lidí bez vyznání 

se věřící obyvatelstvo i samo zajímá, v jakém je poutní místo stavu či co se s ním děje. 
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Proto lze říci, že věřící obyvatelstvo má k poutnímu místu Stará Boleslav větší vztah 

a toto místo je pro něj mnohem více důležité, než pro obyvatelstvo bez vyznání. 

 Poutní místo ve Staré Boleslavi se jeví jako působivý faktor z hlediska utváření 

lokální a patrně i národní identity. V rámci výzkumu bylo nalezeno uspokojivé množství 

odkazů, které svědčí pro toto mínění. Naopak v rámci regionu příliš odkazů na poutní 

místo nalezeno nebylo, a proto se nedá říci, že by poutní bylo dominantním činitelem 

při utváření regionální identity. Z výzkumu totiž vyplývá, že poutní místo sice není 

propagováno institucionálně, tedy krajem, ale respondenti jej jako regionální symbol 

vnímají. 

 Poutní místo Stará Boleslav je důkazem, že poutní místa v Česku i přes silnou 

sekularizaci mají stále význam jak pro věřící obyvatelstvo, tak i pro lidi bez vyznání. 

Ačkoliv mohou mít každý jiné důvody, tak význam pro ně má. Do budoucna by bylo 

jistě dobré srovnat poutní místo ve Staré Boleslavi s jinými poutními místy v Česku. 

Lze se totiž domnívat, že poutní místo Stará Boleslav je významné pro lidi bez vyznání 

především z historického hlediska, a proto by bylo zajímavé zjistit, zda existují i jiná 

hlediska, ze kterých jsou poutní místa významná pro lidi bez vyznání. 
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