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Anotace 

Tato bakalářská práce je věnována loretánské kapli v Rumburku. Kopie loretánských 

kaplí se v baroku rozšířily po celé Evropě. Santa Casa (Svatá chýše) byl původně prostý 

domek v Nazaretu. Zde došlo k Zvěstování Panny Marie a zázračnému početí z Ducha 

svatého. Nazaretský domek byl podle legendy přenesen anděly  

do italského Loreta. Za pontifikátu Julia II. proběhla nákladná proměna stavby, když byl 

domek obložen výpravným mramorovým obkladem s náměty ze života Panny Marie.  

V Čechách bylo vystavěno téměř padesát loretánských kaplí. Svatá chýše v Rumburku 

se řádí mezi nejzdařilejší kopie. Práce sleduje postavu stavebníka Antona Floriána  

z Liechtensteinu, který se rozhodl zřídit Santa Casu na svém panství v Rumburku. Úvod 

práce je věnován historii města a kapucínskému klášteru, který byl od počátku nedílnou 

součástí Svaté chýše. Druhý oddíl práce přináší základní informace o Santa Case  

v Loretu, společně s legendou o zázračném přenesení stavby anděly. Pro bližší 

pochopení významu poutního místa na severu Čech, přináší práce seznámení s dalšími 

loretánskými kaplemi u nás. Za použití dostupné literatury byla shrnuta historie 

výstavby kaple, společně s dalšími později přistavěnými objekty. Zhodnocení a popisu 

výzdoby exteriéru a interiéru kaple je věnována samostatná část. Práce postihuje 

nejnovější odborná zjištění, snaží se přiblížit méně známou uměleckou lokalitu  

za hranice regionu. 
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Abstract 

The theme of the bachelor thesis deals with the topic of the Loretan Chapel  

in Rumburk. Copies of Loretan Chapels spread out throughout Europe during the 

Baroque era. Santa Casa (Holy House) used to be a modest house in Nazareth where the 

Annunciation to Virgin Mary as well as the Immaculate Conception took place. 

According to a legend, the house was transferred by angels to Italian Loreto. An 

expensive transformation of the building was realised during the pontificate of Julius II., 

when the house was covered with epic marble panelling with the theme taken from the 

life of Virgin Mary. About fifty Loretan Chapels used to be built in Bohemia and the 

one in Rumburk belongs to the most spectaculous. The thesis introduces the building 

owner Anton Florián of Liechtenstein whose aim lay in constructing a Holy House) on 

his dominion in Rumburk. The introductory chapter describes the town´s history as well 

as the Capuchin Monastery, which used to be a part and parcel of the Holy Hut. The 

second part provides with essential information about Santa Casa (Holy Hut/ Holy 

House) in Loreto together with a legend about a miraculous transfer of the building by 

angels. The thesis informs about other Loretan Chapels in the Czech Republic in order 

to emphasize the importance of the Place of Pilgrimage in Northern Bohemia. History 

of the building of the chapel together with later buildings has been summed up by 

studying accessive sources of literature. The evaluation and description of the 

decoration of the chapel´s exterior and interior is an independent part of the thesis which 

covers the latest scientific findings and its aim is to expound a less famous artistic 

locality beyond the border of the region. 

 

Keywords 

Santa Casa, Virgin Mary, Rumburk, Capuchins, Loretan Chapel 
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1 Úvod 

Město Rumburk v severních Čechách ukrývá nedaleko svého centra jednu 

z nejhodnotnějších památek celého regionu. Nachází se zde kopie slavné Svaté chýše 

z italského Loreta. Kapli Panny Marie nechal v Rumburku vystavět roku 1704 

významný šlechtic Anton Florian z Liechtensteinu. Barokní zbožnost byla ještě více 

prohloubena umístěním sochy Černé Matky Boží Loretánské, kterou požehnal sám 

papež Inocenc XII. Důležitost projektu podtrhuje skutečnost, že vypracováním návrhu 

pověřil kníže známého rakouského architekta Johanna Lucase von Hildebranta. Stavba 

byla následně doplněna o velmi kvalitní sochařskou výzdobu z rukou Franze Bienera. 

Prodejem panství končí ojedinělá snaha vybudovat ve městě vyhlášené poutní místo. 

Zásluhou zdejších kapucínů a nového majitele panství, došlo po mnoha letech 

k výstavbě ambitů kolem kaple. Loretánský areál byl později doplněn Svatými schody. 

Největšího věhlasu dosáhlo mariánské poutní místo při odpustkových slavnostech.  

Bakalářská práce pojednává ve své hlavní části především o historii Svaté chýše 

v Rumburku a její výzdobě. Snaha přiblížit prostředí, kde a za jakých podmínek stavba 

vznikala, vedla k rozdělení práce do několika celků.  

Rešerše literatury v úvodu, poskytuje základní informace o všech písemnostech 

souvisejících se zvoleným tématem. Následně je přistoupeno k popisu historie města. 

Loretánská kaple v Rumburku byla po svém vzniku svěřena do rukou kapucínů 

z blízkého kláštera a byla to především jejich obětavost a pracovitost, která napomohla 

dokončit původně zamýšlený mariánský poutní areál. Považuji proto za důležité zmínit 

se o působení řádu, jeho strukturách a organizaci.  

Samostatná kapitola práce je věnována loretánské legendě. Snaha napodobit co 

nejpřesněji Svatou chýši v Loretu, vedla po celém světě ke kopírování této stavby. 

Každá Santa Casa opakuje svůj původní vzor, zaleželo tedy především na podpoře 

mecenáše, jak nákladnou a přesnou repliku si mohl nechat postavit. Závěr kapitoly 

shrnuje poznatky o výzdobě interiéru a exteriéru kaple v Loretu.  

Další kapitola práce shrnuje základní fakta o loretánských kaplích na našem 

území, jejichž rozšíření je spojeno s vítězným tažením katolické církve po bitvě na Bílé 

Hoře. Loretánské kaple představovaly obzvláště vhodnou propagací znovu nalezené 

víry. Pochopit význam rumburské stavby v širším kulturně-historickém kontextu tudíž 

nelze bez poznání podobných staveb, které u nás vznikaly převážně v období baroka.  
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Hlavní částí práce je soupis všech dostupných informací o samotné Svaté chýši 

Rumburku. Předkládám zde starší výzkum provedený v minulém století společně 

s nejnovějším bádáním z let nedávných. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na popis 

interiéru a exteriéru stavby, sochařské výzdobě a historii stavebního vývoje celého 

mariánského komplexu. Nedílnou součástí této části bakalářské práce je nástin práce 

architekta Johanna Lucase von Hildebrandta v Čechách. 
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2 Přehled literatury 

Literaturu zabývající se loretánskou kaplí v Rumburku je nutné pro snadnější orientaci 

rozdělit na tři části, které se vzájemně prolínají a doplňují.  

První část literatury se věnuje historii města Rumburku. Jednou z prvních 

pracíánského areáluo historii města byla kniha Geschichte der Stadt Rumburg, sepsaná 

v 80. letech 19. století Robertem Lahmerem.
1
 Nezávisle na autorovi vydal ve stejné 

době Anton Hockauf knihu, kde rovněž zkoumá dějiny rumburského panství.
2
 První 

dílo v českém jazyce mapující historii kraje v rozsahu několika listů vyšlo za přispění 

správce městského muzea Rudolfa Demla až roku 1968.
3
 Jedinou podrobnou 

pracíánského areáluo historii města s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům, zůstává 

dodnes dílo Jana Smetany z roku 1999.
4
 Autor sleduje vývoj města od nejstarších 

známek osídlení v raném středověku až po dobu moderní. V nedávné době rozmnožil 

kolektiv autorů skromnou řadu historických prací o městě Rumburku knihou 

Rumburská zastavení.
5
 Podstatné informace nalezneme také v šestém dílu  

encyklopedie - Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezku.
6
   

Nejstarší uváděná práce o historii vzniku Santa Casy v Rumburku s popisem 

Svaté chýše vyšla díky páterovi zdejšího kapucínského kláštera v roce 1926.
7
  

Na několika stránkách jsou podány základní informace, které měly přiblížit místo 

poutníkům. Průvodcovská literatura z dílny kapucínského kláštera vycházela s největší 

pravděpodobností již před rokem 1926. Poskytovala poutníkům 

Důležitým pramenem pro další studie Santa Casy v Rumburku je 

Memorabilienbuch der Laureta.
8
 Důkladné seznámení s pamětnicí bylo použito pro 

zpracování stavebně-historického průzkum lorety,
9
 jehož výsledky byly později 

publikovány ve studii zveřejněné v časopise Umění.
10

 Stejný pramen obohacený  

o novější vědecké poznatky využila badatelka Nataša Steinová k vydání knihy.
11

 

                                                 

1
 LAHMER 1884. 

2
 HOCKAUF 1885. 

3
 DEML 1968. 

4
 SMETANA 1999. 

5
 SADIVOVÁ/VODÁKOVÁ/RYBÁNSKÝ 2012. 

6
 KUČA 2004. 

7
 WALTER 1926. 

8
 Pamětní knihu vedl vždy pověřený páter kláštera až do roku 1950. Dnes je uložena v SOA 

Litoměřicích. 
9
 HORYNA/LANCINGER 1973. 

10
 HORYNA/LANCINGER 1977. 

11
 STEINOVÁ 2000. 
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Osobitě sepsaná historie celého loretánského objektu, zůstává díky kvalitně 

zpracovaným poznámkám s odkazy na jednotlivé prameny dodnes základní knihou pro 

další bádání. Velmi přínosnou práci pro zpopularizování památky za hranice regionu 

odvedla Klára Mágrová. Díky její snaze bylo vydáno mnoho naučných publikací, které 

mapují památky ve Šluknovském výběžku.
12

 Regionální badatelé teprve v posledních 

letech díky podpoře nejrůznějších organizací vydali některá díla, potřebná pro přiblížení 

doposud opomíjených památek na severu Čech. Loretánské podzemí v Rumburku 

prozkoumal a výsledky následně publikoval Přemysl Brzák.
13

 Architektuře J. L. 

Hildebrandta na Šluknovsku se věnuje Petr Mandažiev.
14

 Zámek a historii města 

Rumburku zkoumá Ester Sadivová a Klára Mágrová.
15

  

Loretánské kaple v Čechách stojí na okraji zájmu našich badatelů. Jednu z prvních 

podrobnějších studií vydal Jan Bukovský.
16

 Všechny dříve vyšlé práce a dlouholeté 

studium později shrnul ve své knize.
17

 Autor zde sleduje počátky a rozšíření 

loretánského kultu, stavební vývoj a proměnu výzdoby původní prosté Svaté chýše 

v Loretu. Kniha přináší kompletní popis všech Svatých chýší, které na našem území 

vznikly. 

Další literaturou stojící za zmínku jsou práce o konkrétních loretánských kaplích 

v Čechách a na Moravě. Historii pražské Santa Casy se věnoval nejpodrobněji Jan 

Diviš.
18

 Zajímavou prací je nejnovější monografie o fulnecké loretě.
19

  

Informace o Santa Case v Loretu nalezneme v obsáhlých pracích italských 

vědců.
20

 Potřebné základy pro další bádání zprostředkuje taktéž Marienlexikon.
21

 Další 

knihy, ze kterých bylo při zpracování bakalářské práce čerpáno jsou: Obraz a kult 

v Čechách,
22

 monografie architekta Johanna Lucase von Hildebrandta
23

 a obsáhlá studie 

Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745) : Sakralarchitektur für Kaiserhaus und Adel 

                                                 

12
 MÁGROVÁ 2008, 2009, 2011, 2012.   

13
 BRZÁK 2012. 

14
 MANDAŽIEV 2012. 

15
 MÁGROVÁ/SADIVOVÁ 2012. 

16
 BUKOVSKÝ 1967. 

17
 BUKOVSKÝ 2000. 

18
 DIVIŠ 1972. 

19
 AUGUSTINKOVÁ/GREPL/ORLITA 2010. 

20
 SANTARELLI 1998. 

21
 BÄUMER/SCHEFFCYZK 1992. 

22
 ROYT 2011. 

23
 GRIMSCHITZ 1959. 

http://aleph20.lib.cas.cz/F/QJUQ31B33KFNDK4GA767QFDLT58NQCP9N2CI8F8P5RT1QY57TV-24702?func=full-set-set&set_number=028920&set_entry=000001&format=999


 

12 

; planungsgeschichtliche und projektanalytische Studien zur Peters- und Piaristenkirche 

in Wien sowie dem Loretoheiligtum in Rumburg.
24

  

                                                 

24
 JAHN 2011. 
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3 Historie města Rumburk 

Město Rumburk se nachází ve Šluknovském výběžku v severních Čechách. Nejstarší 

zmínka o městě pochází z roku 1298, ale již dříve byla celá oblast v držení Berků 

z Dubé a Rumburk byl manstvím jejich hradu Hohenstein (Honštejn).
25

  

Z počátku patřilo okolí Rumburku do správy žitavského hradu, patřícího rodu Ronovců. 

Rod se během 13. a 14. století rozdělil do mnoha samostatných rodových linií.
26

 

Žitavské panství spadalo ve středověku do systému přemyslovské hradské soustavy. 

Jindřich z Lipé (potomek zdejších Ronovců) se stal prvním významným majitelem 

panství. Po jeho odchodu na Moravu, došlo k dělbě panství. Krásnou Lípu získal rod 

Vartnberků, Rumburk byl v držení Berků z Dubé.
27

  

Zmínky o městě Rumburk nalezneme v řadě dochovaných pramenů. Název 

lokality, vychází z toponyma psaného ve tvarech Rombrech, Rumberg, Romberg, 

Ronberg. Jeho prvá část poukazuje na německé substantivum „Ron“ (Ronne), jež 

v heraldice znamená ostrev. Místní názvy vytvořené z tohoto kořene se v českých 

zemích vyskytují častěji a mají společné to, že nejstarší zmínky o nich dokládají spojení 

s různými osobami z rodu Ronovců, nosících ve svém erbu právě ostrev
28

. Počátky 

Rumburku jsou spojeny právě s Ronovci. Nic na tom nemění ani to, že základ druhé 

části místního jména tvořilo původně substantivum „-berg“ (= hora). Teprve až po roce 

1391 bylo postupně nahrazováno členem „-burg“ (= hrad), ale i poté tvary na „-berg“ 

převažovaly až do 16. století.
29

  

Historie města v dobách nejstarších je značně torzovitá. Odedávna býval 

Rumburk manské sídlo a jeho první držitelé byli služebníky Berků z Dubé. Důležitý 

bod pro poznání nejstarší historie města představuje městský kostel sv. Bartoloměje, ten 

je prvně doložen v roce 1352.
30

 Rumburský chrám byl v polovině 14. století mateřským 

kostelem filiálních svatyní v Krásné Lípě a v Seifhennersdorfu (dnes v Sasku) a spolu 

                                                 

25
 SADIVOVÁ/VODÁKOVÁ/RYBÁNSKÝ 2012, 7. 

První doklad o existenci Rumburku nalezneme v listině městské rady ve Zhořelci (Görlitz), 
vydané 7. července 1298. (SMETANA 1999, 21). 
26

 Lichtenburkové, Páni z Klinštějna, Páni z Lipé, Páni z Dubé (Berkové z Dubé). 
27

 RUMBURK 2007, 7. 
28

 Ostrev tvoří kmen s osekanými větvemi. Ve středověku šlo o jednoduchý žebřík, který sloužil 
ke zdolávání hradeb při obléhání. 
29

 SMETANA 1999, 22. 
30

 PEER/MÁGROVÁ 2012, 4.  
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s nimi náležel k žitavskému děkanátu pražské arcidiecéze.
31

 Farnost v Rumburku nemá 

známé datum založení, první zmínky nalezneme teprve od století čtrnáctého.  

Rumburk stával již v raném středověku na obchodní cestě vedoucí  

z Horní Lužice – Budyšína do českého vnitrozemí. Výhodná poloha města s napojením 

na obchodní cesty, zvláště na tzv. Solnou stezku vedla k rozvoji města ve středověku.
32

  

Od 15. století nalezneme ve městě fungující samosprávu v čele s rychtářem, 

purkmistrem a konšely. Husitské války přinesly do oblasti jen strádání, provázené 

občasnými boji. Spory v regionu pokračovaly také po skončení husitských bouří, šlo 

tehdy hlavně o loupeživá tažení, která často proti sobě stavěla rody Vartenberků  

a Berků z Dubé.  

První polovina 15. století přinesla rumburskému lennímu statku poměrnou 

samostatnost, o čemž nás informují prameny. Významnou událostí dějin byl spor 

Albrechta Berky z Dubé s králem Jiřím z Poděbrad. Albrecht tehdy odmítl složit králi 

Jiřímu slib lenní věrnosti. Následovalo vojenské tažení namířené proti Albrechtovi. 

Panství Tolštejn připadlo Vartenberkům. Špatná finanční situace donutila rod k prodeji 

panství. V roce 1475 kupuje panství Hugold ze Schleinitz, pocházel ze saského 

šlechtického rodu. Rumburk zažil velký vzestup za Georga ze Schleinitz.
33

 Vrchnost 

podporuje rozvoj plátenictví, které získá později městu světovou proslulost. 

Finanční krize v závěru 16. století využil šlechtic Radslav st. Vchynský z Vchynic 

(Kinský) a rozšířil své statky i na severu Čech. Systematickým skupováním 

zadlužených majetků vytvořil obrovskou feudální državu. Roku 1607 získal panství 

Rumburk. Město obdrželo v následujících letech řadu výsad od panovníka a vrchnosti. 

Po smrti Radslava dochází k dělbě panství mezi jeho synovce.  

Stavovské povstání v Čechách roku 1618 započalo dlouholetý válečný konflikt, 

který proti sobě postavil znesvářené konfesijní tábory v Evropě. Rumburk byl od roku 

1619 v rukou Oldřicha Vchýnského z Vchynic, který se přidal na stranu vzbouřených 

stavů. Městem prošla vojska Albrechta z Valdštejna a protestantského Saska. Rumburk 

zasáhl roku 1624 velký požár, následovaný morovou epidemií.
34

 Vpád švédské armády 

znamenal pro celý kraj další nesnáze, spojené především s loupeživým drancováním. 

                                                 

31
 SMETANA 1999, 23. 

32
 ŠVÉCAR 1995, 8. 

33
 RUMBURK 2007, 8. 

34
 SMETANA 1999, 25. 
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Roku 1634 došlo v Chebu k zavraždění Albrechta z Valdštejna, společně s ním 

byl zavražděn Viléma Vchýnský, majitel rumburského panství. Následnou konfiskací 

přišel rod o rozsáhlé majetky. Rumburské panství získal Johann Christoph Löbel 

svobodný pán z Greinburgu. Majetek po smrti Löbela získaly jeho čtyři dcery. Marie 

Markéta byla provdaná za Františka Eusebia z Pöttingu, zastávajícího úřad českého 

vicekancléře. František Eusebius odkoupil v roce 1656 od sester zbylou část dědictví  

za částku 92 000 zlatých, čímž sjednotil statky na Šluknovsku.
35

  

Johann Sebastian Pötting zdědil po smrti bratrance všechny majetky, ty navýšil 

roku 1678 koupí saského Schirgiswalde. V roce 1681 dochází k prodeji rumburského 

panství knížeti Antonu Florianu z Liechtensteinu. Významný šlechtic na habsburském 

dvoře, nechal ve městě vystavět kapucínský klášter. Při svém pobytu v Římě navštívil 

slavné mariánské poutní místo v Loretu se Svatou chýší. Kopii stavby nechal později 

zřídit v Rumburku. Díky častým zahraničním cestám, se nechal kníže zastupovat od 

roku 1707 při správě panství svou ženou hraběnkou Eleonorou Barborou Katharinou 

z Liechtensteinu. V roce 1718 kníže Anton Florian směnil panství Rumburk za alpská 

panství Schllenberg a Vaduz.
36

  

 Novým majitelem se stal Josef Wenzel kníže z Liechtensteinu, který si vzal  

za ženu Annu Marii Antonii, dceru knížete Antona Floriana. Josef Wenzel si vybudoval 

úspěšnou vojenskou kariéru a jako velvyslanec strávil dlouhá léta v cizině. Finanční 

podpora městu, ze strany majetného šlechtice znamenala především stabilizaci obchodu 

a další rozvoj podnikání.
37

 Domácí textilní výroba přešla v 18. stol. na výrobu 

manufakturní.  

 Počáteční válečné konflikty spojené s nástupem Marie Terezie na císařský trůn 

zasáhly opět celou oblast a pozdržely slibně se rozvíjející hospodářský růst. Prodej 

zdejšího plátna ovšem zajistil i v nepříznivé době Rumburku světovou proslulost  

a přilákal do kraje nové podnikatele. Liechtensteinové v dalších letech udrželi téměř 

kompletní panství, které kromě Rumburku zahrnovalo řadu menších vesnic. 

 Důležitým bodem pro rozvoj města a celého regionu bylo vyhlášení Tolerančního 

patentu Josefem II. roku 1781, čímž se oblast zalidnila o nově příchozí nekatolíky  

ze Saska a dalších německých oblastí. Rozvoj průmyslu, společně s napojením města  

                                                 

35
 SMETANA 1999, 46. 

36
 MÁGROVÁ 2011, 4. 

37
 KUČA 2004, 497. 
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na železnici posunul Rumburk mezi jedno z prvních moderních měst v severních 

Čechách.  

 Město Rumburk se stalo v polovině 19. století centrem okresu. Zdejší zámek 

sloužil jako okresní hejtmanství a okresní soud.
38

 Závěr století znamenal pro město 

především novou stavební činnost, kdy vznikly budovy Nemocnice císaře Františka 

Josefa I., později velmi vyhlášené sanatorium v Podhájí, došlo také na stavbu nové 

školy a díky daru Johanna z Liechtensteinu byla pro místní spolek střelců vystavěna  

tzv. Střelnice.
39

  

 První světová válka zastavila dlouhou dobu prosperity města. Rumburk dostal 

vlastní posádku, kterou tvořilo zpočátku téměř dvě stovky mužů. Špatné zásobování 

přerostlo v sociální nepokoje. Roku 1918 po návratu tisícovky zajatců z Ruska, došlo ke 

vzpouře nespokojených vojáků s činností rakouských armádních velitelů. Následný 

pochod a krátký neúspěšný boj byl zakončen popravou vůdců vzpoury v Rumburku.
40

  

 Vyhlášení Československa bylo přijato s rozpaky, velkou část obyvatel tvořili 

Němci. Stabilizaci poměrů zajistili československé jednotky. Hladové bouře působily 

v počátcích nově vzniklého státu největší problémy, nevyhnuly se ani Rumburku. Velké 

nesnáze působila snaha o odtržení a vznik nezávislého území Deutschböhmen. 

Hospodářská krize zasáhla celé území obzvláště silně. Rodiny na severu Čech byly 

zaměstnány v průmyslu, nevlastnily žádnou půdu. Hlad, bída a nemoci společně 

s národnostními třenicemi se odrazily ve vztazích Čechů a Němců. Vzájemná zášť  

a nenávist mezi nimi a založení Henleinovy Sudetoněmecké strany vyostřilo celou 

situaci. Henleinova strana ve volbách získala téměř 80% hlasů. Vyhlášení Mnichovské 

dohody roku 1938 donutilo české obyvatelstvo k vyklizení pohraničních oblastí.
41

  

 Porážka Německa vedla k navrácení okupovaného území, německé obyvatelstvo 

bylo odsunuto. Několik desítek válečných let způsobilo největší pohromu pro celý 

region v jeho dějinách. Došlo k přetrhání vazeb mezi obyvateli a krajinou, nuceným 

odchodům rodin, které zde žily po generace. Problémy opětovného zalidnění, nejasné 

přesuny majetku, následné plánovité hospodářství se necitelně dotkly pohraničí. 

Následky jsou viditelné ještě dnes. 

                                                 

38
 MÁGROVÁ/SADIVOVÁ 2012, 5. 

39
 KUČA 2004, 503. 

40
 SMETANA 1999, 108 – 109.  

41
 KUČA 2004, 510. 
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4 Kapucínský řád v Rumburku a jeho činnost 

4.1 Kapucíni – Řád menších bratří kapucínů  

Kapucíni – Řád menších bratří kapucínů (Ordo fratrum minorium S. p. Francisci 

capucinorum; Ocap) se vyčlenili z františkánského řádu brzy po vydání papežské buly 

z roku 1517, která uznala samostatnost františkánů observantů. Stalo se tak roku 1525 

zásluhou Mattea z Bascio, prvního generálního vikáře, který také vytvořil konstituci 

plně sjednocující nejpřísnější zásady sv. Františka z Assisi a Lodovica z Fossombrone, 

druhého generálního vikáře (1526 – 36).
42

  

Řád byl roku 1528 uznán papežem Klementem VII. jako samostatný, bulou 

Religionis zelus, a jeho konstituce byla schválena na první generální kapitule roku 1529. 

Znovu byl řád potvrzen papežem Pavlem III. roku 1536 (Exponi vobis) a na generální 

kapitule v Albacině z téhož roku byla stanovena nová konstituce, zpřísňující dále zásady 

života kapucínských komunit.
43

  

Kapucíni se svou chudobou a prostotou přiblížili nejchudším vrstvám. Starost  

o chudé a nemocné, kázání evangelia, společně s duchovní správou jim přineslo 

značnou oblibu u obyvatel. Nejstarší kapucínský dům byl postaven v Praze  

na Hradčanech v roce 1600.
44

  

Organizace řádu se podobá ostatním řádům sv. Františka z Assisi. V čele řádu 

stojí generál (minister generalis), jemuž napomáhá šest generálních definitorů, jeden 

z nich je zároveň generálním prokurátorem. Provincii vede minister provincialis, ten je 

volen na tři roky, a čtyři definitoři. Konventy řídil kvardián (guardianus), malé 

konventy – hospice řídil superior. Generální kapituly se konaly po šesti letech. Správce 

lorety je titulován custos Lauretanus. Členy komunity kapucínů jsou kněží (sacerdotes) 

a laičtí bratři (fratres laici). Oděv kapucínů se skládá z hábitu hnědé barvy s velkou 

špičatou kapucí, přepásaného cingulem, na který je zavěšen růženec. Snaha přiblížit se 

sv. Františku z Assisi se odráží ve znaku řádu.
45

  

                                                 

42
 BUBEN 2006, 361. 

43
 VLČEK 1997, 127–128.  

44
 Roku 1599 byl ustanoven česko-moravský komisariát, založen sv. Vavřincem z Brindisi 

(1559–1619). Sv. Vavřinec z Brindisi se nejvíce zasloužil o rozšíření řádu v Čechách.  
45

 Ve znaku mají dvě překřížené paže se stigmaty, pravá je oděna v hnědém rukávu (symbolizuje 
sv. Františka), levá zůstává nahá (Kristus). Z překřížení vyrůstá patriarši kříž na červeném poli. 
(VLČEK 1997, 128). 
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Mezi nejstarší konventy z počátku 17. století na našem území (česko-moravská 

provincie, od roku 1925 provincie československá) patří konvent u sv. Anny v Českých 

Budějovicích (1614), u sv. Václava v Roudnici (1615), Nanebevzetí Panny Marie 

v Mostě (1616), sv. Josef na Novém Městě pražském (1633). Kapucíni založili 

v průběhu 17. a 18. století mnoho konventů. Řád se také věnoval správě oblíbených 

poutních míst, svou přítomností obohatil duchovní život dané oblasti.  

Kapucíni patří k předním zastáncům kultu Panny Marie a sv. Františka z Assisi. 

Mezi řádové světce nalezneme jména sv. Felixe z Cantalice (vlastním jménem Felix 

Porro, svatořečen byl roku 1712 Klementem XI.) sv. Fidelia ze Sigmaringen 

(svatořečen roku 1746) a sv. Vavřinec z Brindisi, který byl svatořečen v roce 1881. 

Kromě světců, se může kapucínský řád pochlubit jedenácti blahoslavenými řeholníky.
46

  

4.2 Historie kapucínského kláštera s kostelem sv. Vavřince v 

Rumburku 

Počátky kláštera jsou spojeny se závětí Františka Eusebia hraběte z Pöttingu z roku 

1662, ve které ustanovil, že jeho dědicové jsou vázáni pod hrozbou ztráty dědictví zřídit 

v Rumburku klášter kapucínů pro 12 řeholníků. František Eusebius vyženil panství 

v roce 1650.
47 

Založením kláštera chtěl poděkovat Bohu za svůj rozsáhlý majetek. 

Bohatství hraběti zřejmě nestačilo na tak ambiciózní plán. V roce 1662 učinil svým 

univerzálním dědicem bratrance Johanna Sebastiana z Pöttingu.
48

 Roku 1679 se nový 

majitel Johann Sebastian ujímá dědictví se všemi závazky. Obrací se na císaře Leopolda 

I. s žádostí o naplnění bratrancovy poslední vůle. Za pouhé dva roky ovšem prodává 

panství Rumburk i se zmíněným závazkem knížeti Antonu Florianovi z Liechtensteinu 

za 275 000 zlatých.
49

 Prodej spojil s podmínkou, že nový majitel zde musí ve lhůtě čtyř 

                                                 

46
 VLČEK, 1997, 127–128.  

47
 František Eusebius hrabě z Pöttingu (1626-1679) byl dvorským úředníkem, diplomatem a 

nositelem Řádu zlatého rouna.  Významných úspěchů dosáhl v diplomatických službách. 
Zastával od roku 1649 místo českého místokancléře, jako císařský velvyslanec strávil delší čas 
ve Španělsku. Roku 1671 získal úřad nejvyššího dvorského maršálka. Panství Rumburk přinesla 
Františku Eusebiovi z Pöttingu manželka Marie Markéta. (MÁGROVÁ 2008, 21–30).   
48

 SADIVOVÁ/VODÁKOVÁ/RYBÁNSKÝ  2012, 18–19.    
49

 Severní Čechy prošly v této době selskými bouřemi, značně napjatá a nejistá doba vedla 
zřejmě knížete Johanna Sebastiana z Pöttingu k prodeji panství. Město Rumburk se do nepokojů 
přímo nezapojilo, ale sedláci z blízkého okolí - Horního Jindřichova, Varnsdorfu a Podluží 
nechtěli dostát robotním povinnostem. Neúspěšné povstání a následné boje ukončila rázně 
armáda, která v oblasti zjednala pořádek. Anton Florian z Liechtensteinu získává koupí panství 
Rumburk a Schirgiswalde, jako jádro nové majetkové rodové základny.   
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let vystavět kapucínský klášter pro 12 řeholníků. Anton Florián z Liechtensteinu si mohl 

odečíst 10 000 zlatých z celkové kupní ceny, musel je ovšem využít ke stavbě kláštera. 

Pokud by závazek nesplnil, měl celou sumu rozdat potřebným.
50

 K tomu udělil císař 

Leopold I. svůj souhlas listinou z 5. května 1682.
51

  

Výstavba kláštera probíhala zpočátku pod vedením řádového stavitele  

a superiora (představeného) P. Bruna z Českých Budějovic.
52

 Prvním kapucínům bylo 

poveleno sbírat pro klášter almužny v Čechách a sousedním Sasku.
53

 Páter Bruno  

za krátký čas v Rumburku zemřel.
54

 Stavby se ujal další kapucínský řádový stavitel  

P. Georgio Monacensio z Mnichova.
55

 Během výstavby konventu v letech 1683-1685 

žili ve městě pouze čtyři kapucíni, bydlení a stravu jim zajistila vrchnost. Slavnostní 

vysvěcení proběhlo za účasti litoměřického biskupa Jaroslava Františeka Ignatia, 

hraběte ze Šternberka dne 9. dubna 1690. Prvním kvardiánem byl jmenován P. Damián 

z Vídně. 

Kapucínský klášter byl postaven na okraji města, nedaleko zámku. Zaujímá 

poměrně velké klášteřiště, které je vymezeno starší komunikační sítí. Kapucínský 

klášter má běžnou podélnou dispozici s prodlouženým presbyteriem po severozápadní 

straně [15]. Vnější podoba kostela je prostá bez výraznějšího architektonického členění, 

nemá věž, nýbrž pouze nevelkou věžičku. Inventář kostela vznikal postupně  

po dostavbě. Oltářní obraz znázorňující mučednickou smrt sv. Vavřince objednal  

ve Španělsku již hrabě Eusebius z Pöttingu za 6000 zlatých. Namalován byl údajně 

španělským malířem Juanem Fernandesem de Navarro (1526 – 1579).
56

  

Kostel je hlavní dominantou kláštera [56], vystupuje z areálu do silnice. Na první 

pohled zaujme jednoduchý, ale mohutný trojúhelníkový štít kostela s nezdobenou 

                                                 

50
 SADIVOVÁ/VODÁKOVÁ/RYBÁNSKÝ  2012, 18. 

51
 SMETANA 1999, 54.  

52
 Snaha přiblížit se svému vzoru – sv. Františku z Assisi, vedla k jednomu z nejosobitějších 

příkladů řádové architektury. Navodit atmosféru doby středověku, ve které žil sv. František, 

zapříčinilo jen velmi malou změnu dispozice konventů v průběhu 17. a 18. století. Konventy na 

našem území se přidržovaly italského vzoru, který v manuskriptu vytvořil řádový bratr benátské 

provincie P. Antonio z Pordenone v roce 1603. Ve své Libri tre quali si scuopre in quanti modi 

si puo edificare Monasterio sia la chiesa… vytvořil dvojici základních schémat kapucínských 

klášterů. (VLČEK 1997, 49). 
53

 MACEK 2007, 167. 
54

 Řádový stavitel P. Bruno z Českých Budějovic vedl stavby konventů v Kolíně, Zákupech a 
snad i v Žatci a dalších městech. (VLČEK 1997, 50). 
55

 MÁGROVÁ 2011, 5.  
56

 PEER/MÁGROVÁ 2012, 7. 
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fasádou a předstoupeným krytým vchodem v ose kostela.
57

 Po stranách jsou umístěna 

obdélná okna, mezi kterými je nástěnná malba s vyobrazením sv. Vavřince. Nad malbou 

nalezneme typický kruhový otvor. Ve štítu se nachází další dvojice okének. Klausura 

byla přístupná dlouhou chodbou, táhnoucí se podél kostela sv. Vavřince. Kostel zůstává 

dodnes přístupný veřejnosti při prohlídce Lorety.  

Čtvercový rajský dvůr s kašnou uprostřed přiléhá k presbytáři kostela. Klášter je 

trojkřídlá patrová budova, na kterou navazuje klášterní zahrada.
58

 Kostel sv. Vavřince 

ukrývá ve svém podzemí kryptu s postranní hrobkou. Uloženy jsou zde dnes ostatky  

29 osob, patrně řádových bratří a několika příslušníků rodu Liechtensteinů.
59

 Kromě 

krypty s hrobkou jsou pod celým kapucínským konventem rozsáhlé prostory sklepů 

z roku 1683. Kostel má vedle hlavního oltáře sv. Vavřince ještě dva oltáře boční (Panny 

Marie a sv. Františka).
60

  

Anton Florian z Liechtensteinu se nejspíše inspiroval pražskou loretou, kterou 

spravoval právě kapucínský řád. Kníže zamýšlel loretánskou kapli jako svobodnou, 

nezávislou na rumburském děkanovi a ve výhradní správě kapucínů. Snaha knížete 

ignorovala farní a diecézní jurisdikci. Dochované prameny informují o snaze kapucínů, 

dokončit celý stavební projekt loretánské kaple, společně s ambity. Obnova a údržba 

Svaté chýše zbyla mnohdy jen na samotné mnichy. Nejvíce se zasloužili o zachování 

celého objektu především kvardiáni P. Bernardin a P. Hilarius, ale také mnozí další.
61

  

Objekt byl obnovován po r. 1875, kdy došlo k odstranění pekárny. Koncem  

18. století bylo třeba odstranit terasu v jižním křídle, které bylo otevřeno do zahrady. 

Rozsáhlá oprava křížové chodby v rajské zahradě proběhla roku 1889. Pod vedením 

stavitele Josefa Hampela z Rumburku se v letech 1913-1914 přistoupilo ke generální 

opravě kostela sv. Vavřince. Později byl zjištěn při nutných opravách v kostelních 

lavicích a ve zpovědnicích výskyt dřevomorky.
62

  

                                                 

57
 Kostel jako jediný vystupoval z areálu, často byl však oddělený nevelkým uzavřeným 

prostorem atria (předdvořím). Patřil samozřejmě k nejdůležitější stavbě celého areálu, měl vždy 
stejnou dispozici, tvořenou podélnou lodí, jejíž rozměry se zhruba pohybují v rozměrech 20 x 
40 loket (vnější míry) a odpovídají tak Šalamounově chrámu, jehož míry známe z bible. 
(VLČEK 1997, 51). 
58

 Klášterní zahrada byla přeměněna v roce 1957 na park Rumburské vzpoury.  
59

 Do menší hrobky byly pohřbeny dvě příslušnice rodu Liechtensteinů – roku 1730 kněžna 
Anna Terezie z Liechtensteinu a roku 1763 princezna Anna Kristýna ze Sachsen-Weissenfelsu. 
(BRZÁK 2009, 99). 
60

 BUBEN 2006, 352.  
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Kapucíni obývali klášter až do roku 1950, kdy proběhla komunisty řízená Akce K, 

která násilně potlačila duchovní život v zemi. Internován v Želivu byl představený 

kláštera P. Karel Ston. Poslední žijící rumburský kapucín P. Leonhard (Anton) Slezák 

(datum narození a datum úmrtí) pracoval v cihelně a ke konci života se mohl opět 

věnovat duchovní správě slovenských sester sv. Uršuly v Jiřetíně pod Jedlovou.
63

  

Od roku 1972 probíhala nová rekonstrukce areálu kláštera. Dnes v klášteře 

nalezneme městskou knihovnu a kavárnu.  

V litoměřické diecézi se v minulosti nacházelo celkem 9 konventů a hospiců. 

Nejstarší z nich byl založen v Mostě roku 1616. Následovali konventy v Litoměřicích 

(1638), Žatci (1675), Zákupech (1679), Rumburku (1682), Mnichově Hradišti (1690), 

Mělníce (1750), Liberci (1911) a Doksech (1946).
64

 

 

                                                 

63
 Jméno pátera Leonarda Slezáka je pro město Rumburk důležité ještě z jiného důvodu. Ke 

konci druhé světové války zachránil celé město před zničením. Když 9. května 1945 přišli do 
města sovětští a polští vojáci. Spustilo, jejich drancování, v blízké budově městské spořitelny 
automatické zabezpečení. Součástí ochrany byl samopal. Vojáci se domnívali, že jde o ukryté 
Němce. Byl přivolán tank, který několikráte na budovu vystřelil. Došlo k evakuaci města, když 
bylo dohodnuto letecké bombardování. Páter Slezák naštěstí dokázal přesvědčit na poslední 
chvíli velitele sovětských oddílů, že v Rumburku žádní Němci nejsou, takže od bombardování 
bylo upuštěno. Odměnou za záchranu Rumburku dostal páter Slezák československé občanství 
a nebyl odsunut, i když byl německé národnosti. (BUBEN 2006, 359).  
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 MACEK 2007, 165–168.   
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5 Loretánská legenda 

Archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že byla vyvolena za Matku boží v jejím 

domku v Nazaretu. Za nějaký čas po Zvěstování odchází Panna Marie společně se  

sv. Josefem do Betléma, kde se jí narodil Ježíš. Rodina společně uprchla před 

Herodovým pronásledováním do Egypta. Po návratu do Nazaretu bydlela rodina 

společně ve stejném domě, kde předtím došlo ke Zvěstování archandělem Gabrielem 

Panně Marii, a kde Marie zázračně počala z Ducha svatého. Později zde byl vychováván 

Ježíš. Ve stejném domě zemřel také sv. Josef. Panna Marie zde prožila třicet let svého 

života, teprve po smrti Ježíše Krista opustila svůj příbytek a odešla, dle vůle svého syna,  

k apoštolu Janovi.
65

  

Domek Panny Marie se stal uctívaným místem již v době prvních křesťanů.  

Od 2. století po Kristu byla vybudována nad domkem svatyně synagogálního typu. 

Poutník z Piacenzy (kol. 570) se poprvé zmiňuje o bazilice Zvěstování, postavené 

byzantskými staviteli v první polovině 5. století.
66

  

Ve 12. století byla vystřídána původní bazilika, na které se stavebně podílel císař 

Konstantin, románskou bazilikou zbudovanou křižáky. Saracéni pod vedením sultána 

Bajbarase rozbořili baziliku roku 1263. Poutník Ricoldo z Montecroce poznamenal  

ve svých poznámkách z let 1288 a 1289 při návštěvě Nazaretu, že se zde nachází úplně 

zničený velký kostel. Také z ostatních budov se nic nedochovalo, kromě prostoru, 

v němž Panna Maria přijala anděla Páně a jenž nebyl přičiněním božím rozkotán.
67

 

Dějiště narození Panny Marie a andělského pozdravení klade legenda do kaple 

archanděla Gabriela, vystavěné nad grottou. Na jejím místě byly Tommasem di 

Novarou a Giacomem di Vendome v roce 1620 nalezeny a vyměřeny základy starší 

kaple. Podle Tomase di Novara se shodovaly základy Santa Casy a kaple v Nazaretu. 

Dnes stojí nad kaplí archanděla Gabriela nová trojlodní bazilika Zvěstování Panny 

Marie z let 1962-68, s dominující kupolí od Giovanniho Muzia.
68

  

V roce 1291, kdy křižáci opouštějí přístav Akko, poslední místo ve Svaté zemi, 

došlo k zázraku, o které poprvé informoval v roce 1465 Ital Pier Giorgo Tolomei.
69
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 DIVIŠ 1972, 10–11.  
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 ROYT 1995, 5. 
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 ROYT 2011, 146. 
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 BUKOVSKÝ 2000, 9. 
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 Celým jménem Pier Giorgo de Tolomei di Teramo, zvaný Terramano. Administrátor Santy 

Casy v letech 1445-73. (ROYT 1995, 6).  
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Svatá chýše byla přenesena z Nazaretu k obci Tersatto v Ilýrii. Překvapeným 

obyvatelům městečka oznámil tersattský biskup Alexandr, že sama Panna Marie mu 

zjevila, když byl těžce nemocen, původ domku.
70

  

Další zázračné přenesení následovalo o tři roky později (10. prosince 1294), Svatá 

chýše se objevila v lesíku u Ancony, který patřil ženě jménem Laureta.
71

 Vznášející se 

domek sledovali pastýři, což bývá s oblibou znázorňováno na závěrové stěně Santy 

Casy.
72

  

Domek na svém místě zůstal osm měsíců, když se opět zázračně přenesl k městu 

Recanati, na pozemek dvou znepřátelených bratří. Poslední přenesení následovalo  

o pouhých několik desítek kroků. Santa Casa se zjevila na veřejné cestě, kde roku 1295 

již spočinula natrvalo [2].  V roce 1296 zaznamenali prý recanatští do městských knih, 

že šestnáct legátů, vyslaných přes Dalmácii do Svaté země, potvrdilo shodnost rozměrů 

kaple z Tersatu a nazaretských základů.
73

  

Kostelík Panny Marie v Loretu se brzy stal často navštěvovaným místem, kam 

putovali věřící nejen z Itálie, ale také z ostatních zemí. Papež Kliment VII. nařídil 

vyšetřování zázraku a Klement IX. dal na základě vyšetřování zařadit přenesení domku 

do římského martyrologia.
74

  

Historické bádání vysvětluje nejčastěji skutečné přenesení Svaté chýše ze Svaté 

Země za pomoci šlechtické rodiny Angeli. Rodina vládla v Epiru a na křižácké lodi 

přepravila část nazaretské stavby do bezpečí na křesťanskou půdu. Časem vznikla 

středověká legenda o přenesení Santa Casy anděly.
75

 Vědecká bádání potvrdila shodu 

materiálu Svaté chýše, s materiálem používaným běžně v Nazaretu.
76

 Santa Casa se 

těšila od počátku velké úctě věřících, papežů i budoucích světců.  

Návštěvnost poutního místo byla podpořena udělováním plnomocných 

odpustků.
77

 Poutníci, přicházející ke kostelíku Panny Marie našli v blízkém okolí 
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 Svatá chýše se snesla na křídlech andělů do vavřínového lesa. (lat. Laurus, odtud tedy 
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(BUKOVSKÝ 2000, 10). 
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zázemí s „útulky,“ zde po mnohdy náročné a vyčerpávající cestě nalezli pohoštění  

a klid. Pro nemocné a žebráky byl zbudován v roce 1428 špitál. Ochrana místa byla 

zajištěna vystavěním hradeb, za papeže Mikuláše V., které obehnaly návrší. Poloha 

Loreta v blízkosti mořského pobřeží lákala k častým nájezdům piráty. Potřeba ochrany 

se projevila v stavbě nového opevnění. Práce je spojovávána se jménem papeže  

Pavla II., který pověřil stavitele Giuliana da Maino a Baccia Pontelli. Nové stavební 

úpravy vedl také velikán italské renesance – Donato Bramante.
78

 Právě za pontifikátu 

papeže Julia II. byl Bramante pověřen přestavbou starého opevnění, které již 

neposkytovalo dostatečnou ochranu. Práci dokončili Andrea Sansovino a Antonio da 

Sangallo mladší.
79

  

Roku 1514 zřizuje papež v Loretu kapitulu, později zde bylo vytvořeno biskupství 

loretánské, které se spojilo s biskupstvím recanatským. Koncem šestnáctého století 

získalo místo status města a rozšířilo se za hradby. Rozkvět města byl vždy spojován 

s kultem Panny Marie, který je do dnešních dnů jedním z nejnavštěvovanějších míst 

Itálie.  

Společně s výstavbou opevnění bylo rozhodnuto o stavbě chrámu, který obklopuje 

Svatou chýši. Jedná se o trojlodní chrám, s mohutným trojlistým závěrem. Místo pro 

Santa Casu bylo určeno v křížení chrámu, pod polem oktogonálního klášterní klenby. 

Kupole byla dokončena v květnu roku 1500 a jejím autorem se stal Guiliano da 

Sangallo.
80

 Donato Bramante navrhl nejen opevnění, ale i západní fasádu chrámu  

a velké jednopatrové budovy s ochozy, které měly uzavírat ze tří stran nádvoří před 

chrámem Panny Marie Loretánské. Bramantův projekt chrámového průčelí nebyl 

proveden, známe ho jen z pamětní mince papeže Julia II. vydané roku 1509.
81

 Na stavbě 

se podílelo od roku 1468 mnoho známých architektů [1].
82
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6 Santa Casa v Loretu 

Dnešní podobu získal původně prostý domek Panny Marie, až po nákladných úpravách 

podle Bramanteho návrhu. Technická měření a srovnání Santa Casy s grottou 

v Nazaretu ukazují, že obě části: grotta a dům na sebe přesně navazovaly [11]. Původní 

jsou v Santa Case jen tři stěny. Východní stěna, kde dnes stojí oltář, původně 

neexistovala, protože tam navazovala Santa Casa na grottu.
83

 Zdivo Santa Casy 

v Loretu spočívá přímo na nerovném povrchu staré cesty, bez jakýchkoli základů. Santa 

Casa byla ve středověku zakončena sedlovou střechou. Bramante prorazil do kaple dva 

boční vstupy pro věřící a jeden pro duchovního. Starý obdélníkový vstup, o kterém nás 

informují zprávy před úpravou, nechal Bramante zazdít jako nepotřebný.
84

 

Kamenné zdivo Santa Casy bylo patrně bez omítky. Červený pískovec, spojený 

maltou se svým vzhledem přibližoval cihelnému zdivu. Zdivo Santy Casy je kamenné, 

převážně řádkované, doplňované cihlami až do výšky 3,6 metrů. Nad úrovní 3 metrů je 

souvislé omítnuté a odlišeno vloženou dřevěnou kleštinou. Starší zprávy přinášejí 

informace o dřevěném stropu, který nechal z bezpečnostních důvodů Bramante nahradit 

valenou cihlovou klenbou. Vstup do Santa Casy umožňoval původně jediný vstup, dnes 

zazděný ve středu levé obvodové zdi.
85

  

Proti zazděnému vstupu stávala oltářní mensa z velkých hranolových kvádrů  

a nad ní visela malovaná oltářní deska. Při Bramanteho úpravách bylo přistoupeno 

k řešení vnitřního uspořádání Santa Casy. Prostor byl rozdělen dřevěnou oltářní příčkou 

na dvě nestejně velké části. Jedna byla určena věřícím, druhá, značně menší náležela 

kněžím. Dřevěná oltářní stěna se soustavou mřížových otvorů, které umožňovaly 

průhled na niku s loretánskou soškou, zanikla při požáru Santa Casy v Loretu v roce 

1921. Rozdělení vnitřního prostoru nalezneme již ve středověkém kostele, kdy část  

pro věřící a konventuály od sebe odděloval lettner.
86

  

Obvodové zdi mají v Loretu sílu 50 cm. Vnitřní délka Santa Casy měří 8, 96 m, 

vnitřní šířka 4, 1 m. Délka 90 cm silného mramorového obalu (počítá – li se pouze jádro 

                                                 

83
 BUKOVSKÝ 2000, 12. 

84
 Legenda, která se váže k úpravám Svaté chýše, vypráví o bourání stěny a výstavbě nového 

vstupu. Když přišel přizvaný kameník k domku Panny Marie, vyměřil si místo, kde chtěl papež 
Klement VII. prorazit nový vchod. Pozvedl kladivo, ale náhle nemohl pohnout rukou, vyděšený 
opustil místo. Po nějakém čase, se ujal stavby kněz Ventura Barino. Před prací se modlil 
k Panně Marii a žádal ji o svolení, aby mohl v jejím domku prorazit papežem Klementem VII. 
zamýšlený vstup. (SANTARELLI 1998, 34).       
85

 K zazdění vstupu na severní straně došlo r. 1535 (SANTARELLI 1998, 36). 
86

 BUKOVSKÝ 2000, 13. 



 

26 

bez sloupů) činní 12, 85 m, šířka 7, 96 m. Do obvodové zdi bylo při levé straně 

umístěno točité schodiště, síla zdi se zde navýšila o 75 cm.
87

 Mramorový obal se tu 

přibližuje k jádru na pouhých 10 cm, zbylá část levé strany mezi obalem a jádrem 

vyplňuje nepřístupná chodba. Na ostatních třech stranách dělí obal od jádra 20 cm silná, 

přerušovaná spára. Boční vstupy byly podle Bramanteho plánu proraženy tak, aby 

přední dva sloužily věřícím. Zadní vstup na pravé straně sloužil duchovnímu.
88

  

 

Vnitřní výzdoba Santa Casy v Loretu 

Vnitřek lorety svou prostotou a chudobou kontrastuje záměrně s okázalostí 

mramorového obalu. Jediným plastickým článkem vnitřku je obíhající římsa, která 

vymezuje hranici mezi zdivem a valenou klenbou. Podhled klenby je dnes omítnutý. 

Interiér kaple byl vyzdoben od poloviny 14. století nástěnnými malbami, dnes značně 

poškozenými. Fragmenty maleb nedovolují přesněji odhalit původní výzdobu interiéru 

Svaté chýše. Cyklus maleb oslavuje rodinu Ježíše Krista a pokrývá nepravidelné plochy 

omítky na třech stěnách Santa Casy.
89

 Jižní stranu zdobí fresky Panny Marie s Ježíškem 

z poloviny 14. století, další freska zobrazuje trůnící Pannu Marii se sv. Františkem 

z Assisi, sv. Bartolomějem, sv. Antonínem a sv. Jiřím. Ve výzdobě je patrný vliv 

umělců tzv. školy v Rimini. Západní stěnu Santa Casy pokrývají fresky trůnící Panny 

Marie se sv. Ludvíkem (IX.) a sv. Linhartem z Limoges. Další výjev znázorňuje Pannu 

Marii s Ježíškem a sv. Antonínem. Stylově se fresky řadí opět do okruhu umělců  

ze školy v Rimini. Na severní straně se nachází značně poškozená freska Panny Marie 

s Ježíškem a dvojicí andělů [4]. Další fragment původní malby zobrazuje Pannu Marii 

s Ježíškem, Janem Evangelistou a sv. Kateřinou Alexandrijskou z poloviny 14. století. 

Zavěšený kříž nad okénkem Santa Casy je proveden ve stylu sienského malíře Giunta 

Pisana.
90

 

Santa Casa ukrývá jednu z nejuctívanějších sošek křesťanského světa. Jedná se  

o sošku Černé Matky Boží Loretánské. Nejstarší zprávy nás informují, že zpočátku byla 

ve Svaté Chýši uctívána ikona černé barvy. Ikona zčernala v průběhu let, od svící, které 

v kapli hořely. Ikonu později nahradila soška z jedlového dřeva z první třetiny  

16. století. Soška měla původně hnědý nátěr, ovšem po čase rovněž zčernala. Německý 
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jezuita Wilhelm Gumppenberg ve svém pověstném Atlasu Marianus, vydaném 

v Ingolstadtu v roce 1625 uvádí mezi stovkami uctívaných milostných obrazů a soch 

z celého světa na předním místě právě Černou Matu Boží Loretánskou.
91

 Na rytině  

na patikulu knihy se Panna Marie Loretánská vznáší nad sférou a je jakousi 

nekorunovanou královnou všech milostných soch a obrazů.
92

 Požár v roce 1921 sošku 

zničil. Nahradila ji nová plastika 93 cm vysoká, z cedrového dřeva od Enrica 

Quattriniho a L. Celaniho, který ji opatřil tmavým nátěrem, aby se co nejvíce podobala 

zničenému originálu [5]. Nový oltář společně s oltářním nástavcem vyprojektoval 

architekt Guido Cirilli v roce 1922 [3]. Pod sochou Panny Marie Loretánské se nachází 

nápis: Hic verbum caro factum est („Zde se Slovo stalo člověkem“).
93

 

Nad oltářem po stranách stojí sochy sv. Josefa a sv. Anny od sochaře Vittoria 

Morelliho. Tabernákl nacházející se dnes v Santa Case je prací umělce Maria Rudelliho 

z roku 1955.
94

 Po požáru proběhl roku 1922 v Santa Case archeologický výzkum. 

Odkryl starší středověkou část závěrové stěny. Uprostřed levé zdi zůstal vyznačen 

původní pravoúhlý vstup Santa Casy, zastropený dřevěným trámem. Před oltářní stěnou, 

na levé straně se nalézá výklenek k uchování bohoslužebných předmětů. Zaklenut je 

valeným pasem a uzavřen dvířky ukončenými půlkruhem a uzavřen mříží. Některé 

zazděné články jsou fragmenty starších konstrukcí.  

 

Vnější výzdoba Santa Casy v Loretu 

Mramorová schrána Bramanteho představuje klasický typ kompozice průčelí. Výpravný 

mramorový obal, kterým Bramante obložil Santa Casu, připomíná drahocennou, bohatě 

intarzovanou klenotnici [6]. Více vyhovující vkusu barokních velmožů a jejich touze  

po reprezentaci, než prostý domek loretánský. Proto byl hojně napodobován právě 

Bramenteho projekt, příklad klasického pozdně renesančního řešení. Mramorový obklad 

v Loretu se stal vzorem pro všechny Santa Casy klasického typu.
95

  

Plocha Santa Casy je rozdělena pomocí sloupových edikul, které rozděují 

obvodové stěny do výzdobných polí. Na bočních stranách se nacházejí dvě výzdobná 

pole. Závěrové a čelní stěně připadá jedno výzdobné pole. Edikuly vnášejí do průčelí 
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motiv rytmického renesančního travé. Modelují plastická nároží, zdůrazňují střed 

podélných stěn. Edikuly se skládají z polosloupů ve středu bočních stěn, na nárožích jde 

o třičtvrtěsloupy s korintskými hlavicemi, které nesou zalamované kladí a římsu.
96

  

Horizontálně je Santa Casa členěna na sokl, stěnu, kladí a atiku. Sokl 

mramorového pláště zdobí geometricky komponované výplně. Na kratší straně se 

nachází uprostřed kartuš se znakem papeže Lva X., jakožto stavebníka. Sokl uvnitř 

edikuly rozdělují příčky na velký střední čtverec a dva boční úzké pásy, rozdělené na 

výšku příčkou. Střední výplň zdobí buď medicejský znak v kartuši (boční edikuly 

podélných stěn), nebo kandelábřík, přecházející ve spirálovitou rozvilinu (edikuly čelní 

a zadní stěny), nebo reliéf Anděla strážce (střední edikuly podélných stěn). Stěna je 

rozdělena vstupy a čelním oknem do dvou výzdobných pater. Vstupní portály s bohatě 

profilovaným zalomeným ostěním zvýrazňuje silně předsazený trojúhelníkový fronton. 

Tympanon obohacují po stranách postavy sedících andílků. Shodné ornamentální 

články, jako u výzdoby soklu (listovec, zubořez s vejcovcem a perlovec) sjednocují 

výzdobu soklu a stěny. Bramante potlačil význam stěn, záměrně vyzdvihl plastiku  

a ornament. Portály přerušují spodní výzdobné patro na bočních stěnách. Zbylá plocha 

mezi portálem a edikulami se tu v každém poli rozpadá do dvou čtvercových výplní nad 

sebou. Spodní výplň zdobí rozvalinový ornament, horní výplň medicejský znak.
97

 

Nejdůležitější výzdobný prvkem nalezneme v horním patře, kde se odvíjí vyprávění  

ze života Panny Marie, společně s legendou loretánskou.
98

  

Severní strana je vyzdobena plastickým mramorovým reliéfem, zobrazujícím 

Narození Panny Marie, které započal sochař Baccio Bandinelli a dokončil Raffaelo de 

Montelupo. Následuje Zasnoubení Panny Marie, jehož levou část vytvořil umělec 

Andrea Sansovino a pravou Niccolo Tribolo [7]. Na straně západní je vyobrazeno 

Zvěstování Panny Marie od sochaře Andrea Sansovina (z let1518-22) [8]. Dvě menší 

výplně spodního patra, rozdělené profilovaným ostěním čelního okenního otvoru, nesou 

scény Navštívení Panny Marie Raffaela de Montelupa a Příchod Panny Marie  

do Jeruzaléma, od autora Francesca Sangalla.
99

 Na straně jižní vytvořil Andrea 

Sansovino scénu Narození Krista a Rocede Montelupu Klanění Tří králů. Východní 
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stranu uzavírají reliéfy s námětem Smrt Panny Marie od umělců Domenika de Amis  

a F. Sangalla a Přenesení chýše nazaretské od sochařů A. Tribola a F. Sangalla.
100

  

Práce na výzdobě Svaté chýše zaměstnala na desítky let řadu známých umělců. 

Výzdoba započala roku 1513, byla přerušena pouze na krátkou dobu za pontifikátu 

papeže Adriana VI. (1521-1523). Následně se neúspěšně pokusil Andrea Sansovino 

získat pro projekt Michelangela.
101

 Scény ze života Panny Marie následují za sebou 

v přesném sledu. Zvěstování Panny Marie má své místo v čele západní stěny. Podle 

legendy právě tudy vstoupil archanděl Gabriel do „Svatého domku.“ Edikuly jsou uvnitř 

obdobně rozděleny do dvou pater. Spodní část je vyhrazena sochám starozákonních 

proroků, horní část zaujímají plastiky Sibyl. Ve výrocích Sibyl, byly hledány první 

zmínky o životě Panny Marie. Starozákonní proroci přinesli první zvěsti o příchodu 

Ježíše Krista.
102

 Severní stranu zdobí sochy proroků Izaiáše, Daniela, Amose a sochy 

Sybil Helespontské, Frygické [10] a Tivolské. Na straně západní se nacházejí sochy 

proroků Jeremjáše [9], Ezechiáše a sochy Sibyly Libyjské a Delfské. Stranu jižní zdobí 

sochy proroka Ezechiela, krále Davida, Zachariáše a sochy Sibyl Perské, Kumánské  

a Eritrejské. Na straně východní se nacházejí sochy Mojžíše, Balaama a sochy Sibyl 

Sámské a Kumánské.  

Ostění niky je řešeno v toskánském řádu. Jednotlivé profily půlkruhového 

nikového oblouku, ve středu obohaceného volutou, zdobí jemný dekor perlovce  

a listovce. Kanelury sloupů jsou ve spodní třetině zhmotněny vloženými pásky, proto se 

jeví jako světlejší. Ve výši sloupových hlavic obíhá kolem celé stavby pás, oddělený  

od hlavní plochy stěny obloukem a páskem. Zdobí jej silně vystupující girlandy květů  

a plodů a nad nimi zasazené masky lvů. Orlice drží po stranách splývavé oblouky 

girland. Čelní girlandu, ve středu západní strany Santa Casy, korunuje tiára 

s medicejským znakem.
103

 

Kládí Santa Casy je korintské, nesené dvojicí sloupů. Přechází z edikul nad hlavní 

výzdobná pole obvodových zdí. Představuje hlavní svazující, ukončující element 

stavby. Kladí je bohatě ornamentálně zdobeno. Na trojdílném architrávu se střídá 

perlovec, vejcovec i listovec. Římsa je ozdobena zubořezem. Vlys zdobí po celé délce 

sjednocující meandr. 
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Santa Casa je ve své vrchní části ukončena kuželovou balustrádou. V osách 

sloupů je přerušena pilíři s reliéfními obrazy hrajících si putti. Atika se zalamuje 

souhlasně s kladím, profilovaná římsa pak podle členících pilířků.
104

    

Bronzové dveře Svaté chýše byly instalovány v letech 1568-76. Autory jsou 

Giarolamo Solari, společně s Ludovicem Vergallim a Antoniem Calcagnim.
105
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7 Loretánské kaple v Čechách a na Moravě 

Zakládání loretánských kaplí bylo motivováno návštěvami italského Loreta předními 

osobnostmi Čech a Moravy.
106

 Na památku svého putování do Loreta vystavěl 

loretánský kostelík šlechtic Kryštof ml. z Lobkovic v Horšovském Týně roku 1584. 

Jedná se nejspíše o první loretu v Čechách. Stavitelem byl Ital Augustin Galli.
107

 Kaple 

zanikla před rokem 1800 a nikdy ovšem nedosáhla proslulosti kaplí postavených  

po bitvě na Bílé hoře.
108

 Mezi nejstarší loretánské kaple patří kaple v Hájku u Unhoště. 

Založena byla v roce 1623 Jetřichem Florianem Žďárským ze Žďáru.
109

 Šlechtic 

odcestoval během stavovského povstání do Itálie, kde také navštívil poutní místo 

Loreto. Kapli postavil jako díkuvzdání za šťastný návrat do vlasti a na vyprošení syna. 

Další loretánská kaple vyrostla téměř současně v Mikulově. Zde ji nechal postavit 

olomoucký biskup kardinál Ferdinand z Dietrichsteinu v roce 1623.
110

 Jde o nejstarší 

loretu na Moravě, budována byla při kapucínském klášteře. Nad Santa Casou vznikl 

kostel sv. Anny, záhy se stala tato stavba hojně vyhledávaným poutním místem.  

Při velkém požáru roku 1784 toto poutní místo vyhořelo, zanikl kapucínský klášter 

společně se Santa Casou. Zachráněná socha Panny Marie Loretánské byla poté uctívána 

v kolegiátním kostele sv. Václava v Mikulově.
111

     

Jedna z prvních loretánských kaplí se nacházejících se nedaleko Prahy je 

v Jílovém. Povelení ke stavbě dal již roku 1616 pražský arcibiskup Jan Lohelius. Snaha 

posílit katolickou víru v protestantské oblasti vyšla z řad měšťanů, kteří měli v úmyslu 

vytvořit navštěvované poutní místo právě v Jílovém. Rozhodnuto bylo vystavět zde 

klášter Panny Marie Loretánské. Problémy s pozemky pozdržely stavbu kláštera, ten 

zde vyrostl až v době pobělohorské. Usazeni zde byli minorité od kostela sv. Jakuba 

v Praze. Místo nedosáhlo zamýšleného věhlasu. Zrušení kláštera proběhlo roku 1784. 

Loretánská kaple zanikla v 19. století.
112
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Rozšíření loretánské zbožnosti v hlavním městě království, v Praze, je spojeno se 

jménem Benigny Kateřiny z Lobkovic. Po návštěvě Františka Dietrichsteina 

v Milkulově roku 1625 se šlechtična rozhodla vystavět Santa Casu v Praze. Vybráno 

bylo místo na Hradčanech, kde stavbě ustoupila řada obytných domů. V blízkosti 

staveniště stálo sídlo řádu kapucínů, kteří byli přizváni k duchovní správě budoucí 

svatyně.
113

 Základní kámen ke stavbě byl položen 3. června roku 1626. Benigna 

Kateřina Lobkovicová svěřila vedení stavby Giovannimu Battistovi Orsimu, ten se 

podílel již dříve na stavbě loretánské kaple ve Vídni. Giovanni Battista Orsi zahájil 

stavbu ambitů, věže a hrobky rodiny Lobkoviců, umístěné pod Svatou chýši. Vysvěcení 

Santa Casy na Hradčanech proběhlo 25. března roku 1631 za účasti kardinála Harracha 

[12]. Po smrti G. B. Orsiho pokračovali podle jeho plánů na stavbě ambitů další Italové, 

Andrea Allio a Silvestro Carlone. Práce dokončil hradčanský zednický mistr Jan Jiří 

Gottwieck. Svatá chýše byla doplněna štukovou výzdobou, na jejímž zhotovení se 

postupně vystřídali italští umělci – Giacomo Agosto, Giovanni Colombo a Giovanni 

Bartolomeo Cometa.
114

 

Výstavba loretánského poutního místa byla podporována rovněž dalšími členy 

šlechtického rodu. Vzhled lorety ovlivnila velmi významně rodina Dienzenhoferů. Otec 

Kryštof Dienzenhofer se podílel na přestavbě kaplí sv. Antonína Paduánského  

a sv. Františka Serafinského v letech 1710-17, podle jeho plánů byla přestavěna kaple 

Narození Páně.
115

 Kryštof Dienzenhofer se rovněž podílel na úpravách průčelní budovy, 

k níž došlo v letech 1721-24. Průčelí dokončoval Kilián Ignác Dienzenhofer, 

projektoval rovněž druhé patro ambitů. Loretánský kostel Narození Páně vznikal 

postupnou přestavbou původní výklenkové kaple. Budování kostela vedl v letech  

1733-37 stavitel Jan Jiří Aichbauer.
116
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Velký věhlas získala rovněž loretánská klenotnice, bohužel se nám dnes 

dochovala pouze malá část někdejších nashromážděných pokladů.  Jedinečná je také 

zvonkohra dovezená z Amsterodamu. Loretánský komplex vzniklý v Praze, patří  

k našim nejvýznamnějším poutním místům. Zásluhou jezuitů dosahovaly velké 

návštěvnosti loretánské kaple v Dolním Římově, Golčově Jeníkově a ve Starém 

Hroznatově. Loreta v Mikulově se stala vzorem pro Jana Antonína hraběte 

z Questenberka.
117

 Při svém sídle budoval loretu od roku 1668. V letech 1681-1683 

vyrostla Santa Casa ve Fulneku, stavbu sponzoroval Jan František hrabě Bruntálský 

z Vrbna. Duchovní správu převzali kapucíni z blízkého kláštera. Mezi starší loretánské 

kaple se řadí také stavby v Boru u Tachova a Častolovicích.  

Doba barokní přinesla šlechtě mnohé možnosti, jak podpořit katolickou víru  

na svých panstvích. Nejpilnější, co se podpory loretánského kultu týče, byl Bernard 

Ignác hrabě z Martinic. Založil dokonce dvě loretánské kaple v různých časových 

úsecích. Roku 1657 nechal zbudovat kapli ve Slaném a v roce 1685 kapli v Hořovicích. 

Další Santa Casa vznikla roku 1680 v Novém Městě nad Metují, založil ji Jakub hrabě 

z Leslie.  

Loretánskou kapli v Dobříši nechal vystavět na svém zámku František Mamilián 

Mansfeld, přibližně v sedmdesátých letech 17. století. Závěrem století se rozšiřuje 

obliba pohřbívání v loretánských kaplích.
118

 Nepříliš významné loretánské kaple stály  

ve Svébořicích u Mimoně, na Viničném vrchu u Žitenic, loreta na vrchu Stráži  

u Horaždovic (1659), v Chrudimi (1664-65), v Boskovicích (1670), v Radči u Sedlčan 

(1680), v Klášterci nad Ohří (1682) a v Praze při kostele Panny Marie Sněžné (1692).
119

  

V době vrcholného baroka proběhla stavba dvou významných loretánských 

poutních míst, ve městě Vratěnín a Rumburk. Ve Vratěníně se k zřízení Santa Casy 

roku 1687 zavázal František Benedikt svobodný pán Berchtold. Teprve v roce 1699 

byla Svatá Chýše budována při klášterním kostele augustiniánů bosáků. Výhodná 

poloha při cestě z Vídně, společně s nadáním plnomocných odpustků, zajistilo 

loretánské kapli velkou oblibu u věřících. 
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Santa Casu v Rumburku vybudoval kníže Anton Florián z Liechtensteinu v letech  

1704-1709. Při svém diplomatickém působení u Svaté stolice v Římě navštívil italské 

město Loreto u Ancony, odkud přivezl kopii sochy Černé Matky Boží Loretánské.  

Za projektem Santa Casy stojí význačný barokní architekt Johann Lucas  

von Hildebrandt.
120

 Loretánské kaple spíše místního významu byly budovány v České 

Lípě, za podpory Karla Ferdinanda hraběte z Valdštejna v roce 1689. Kosmonoskou 

loretu stavěl šlechtic Heřman hrabě Černín z Chudenic.
121

 Osobně navštívil Loretu 

v Itálii. Práce na Svaté chýši započaly v roce 1704, slavnostně byla stavba vysvěcena 

roku 1707. Santa Casu v Chlumci nad Cidlinou nechal postavit Václav Norbert hrabě 

Kinský. Podle zamýšleného plánu měla být u kaple zřízena piaristická škola, 

k uskutečnění však nikdy nedošlo. Loretánské kaple volně stojící na návrší se staly 

oblíbenými poutními místy. Mezi známější kaple se řadila stavba u Hlásné Lhoty z roku 

1694 a na Spáleném vrchu u Vlašimi z let 1704-06.
122

 Počátkem století proběhla četná 

výstavba kaplí. Loretánskou kapli zakomponovanou do průčelí kostela sv. Trojice 

v Rychnově nad Kněžnou nechal postavit v roce 1714 šlechtic Norbert Leopold hrabě 

Libštejnský z Kolovrat. Méně významné kaple vznikaly až do poloviny 18. století. 

Omezení duchovního života za vlády Marie Terezie a Josefa II., vedlo 

k postupnému zániku některých Svatých chýší. Loretánské poutní místo ve Fulneku 

bylo v roce 1792 zčásti zbouráno. Obdobná situace nastala u staveb v Chlumci  

nad Cidlinou a Dobříši. Společně se zrušeným klášterem zanikly loretánské kaple 

v Jihlavě, ve Znojmě, v Lysé nad Labem, v Jílovém u Prahy. 

Reformy Josefa II. se citelně dotkly většiny loretánských kaplí v celé říši. Zrušeny 

a přestavěny byly kaple v Kadani, v Roudnici, v Horažďovicích, Horšovském Týně, 

v Praze u Panny Marie Sněžné. Celkový úpadek loretánského kultu pokračoval také 

v následujícím století. Jen několik málo míst uniklo zkáze, mezi nimi i loretánská kaple 

v Rumburku, kde tradice konání poutí přetrvala do dnešní doby.
123
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8 Loretánská kaple v Rumburku 

Stavba loretánské kaple je spojena se jménem donátora Antona Floriana 

z Liechtensteinu. Kníže náležel k vedlejší rodové větvi Liechtensteinu. Během svého 

působení u habsburského dvora dosáhl značného společenského postavení. Zastával 

místo vyslance u Svaté stolice v Římě v letech 1689-94. Roku 1695 se stal 

vychovatelem druhorozeného prince Karla, kterého hodlal Leopold I. dosadit  

na španělský trůn. Anton Florian z Liechtensteinu strávil řadu let s mladým princem  

na cestách v zahraničí, když Karel neočekávaně nastoupil roku 1711 na císařský trůn, 

následoval jej Anton Florian z Liechtensteinu do Vídně, zde zastával řadu významných 

státních funkcí.
124

 Ve snaze získat hodnost říšského knížete, směnil panství Rumburk 

roku 1718 za alpský Schellenberg a Vaduz se svým synovcem Josefem Václavem 

z Liechtensteinu. Anton Florian zemřel roku 1721.
125

  

Kníže při svém italském pobytu navštívil roku 1691 městečko Loreto. Stejně jako 

mnoho poutníku před ním obdivoval s úctou Svatou chýši a rozhodl se zřídit stejnou 

stavbu na svém panství.
126

 Nechal přesně zaměřit nejmenovaným architektem v Loretu 

Svatou chýši, o čemž nás informuje pamětnice rumburské lorety. Pozdější poznámka 

připsaná tužkou u okraje zápisu v pamětnici označí jako architekta Johanna Lucase 

Hildebrandta.
127

  

Společně s plánem nechal kníže zhotovit přesnou kopii zázračné mariánské sochy. 

Socha nahradila po dobu 8 dní originál v Santa Case v Loretu a následně byla 

požehnána papežem Inocencem XII. Kníže přivezl za velké slávy osobně sochu  

do Rumburku.
128

 Roku 1694 dostali sochu do opatrování rumburští kapucíni. První 

zmínky o stavbě Svaté chýše v Rumburku máme až z roku 1703, v dopise zaslaném  

24. 9. z Haagu. V něm žádá kníže litoměřického biskupa o souhlas ke stavbě a přikazuje 

v prosinci správě panství vyměřit stavební parcelu „známým architektem.“
129

 Společně 

s povolením stavby žádá kníže, aby se stala Loreta kaplí svobodnou, nezávislou  

na rumburském děkanovi a ve výhradní správě kapucínů. Požadavek narazil na odpor 

biskupa, kterému přišlo nepřijatelné ignorovat farní a diecézní jurisdikci. Teprve 
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v červnu roku 1704 ustupuje nátlaku knížete a stavbu povoluje. Svůj nesouhlas dal 

biskup jasně najevo, když se nechal při slavnostním svěcení zastoupit děkanem  

ze Šluknova.
130

  

Položení základního kamene proběhlo 9. 9. 1704, za účasti tehdejšího provinciála 

kapucínů P. Nazaria a kvardiána rumburského kláštera P. Aegidia. Na stavbu dohlížel 

hejtman panství Ferdinand Ehrenfried z Ehrenthalu. Kníže se díky své nepřítomnosti 

omezil na vedení stavby pomocí písemných instrukcí. Zasílá v roce 1705 zprávu 

z portugalského Bellemu, která se týká základů stavby.  

Svatá chýše byla dostavěna roku 1707 a 15. 9. byla vysvěcena již dříve 

zmiňovaným zastupujícím šluknovským děkanem.
 131

 Slavnostního svěcení se 

zúčastnilo několik tisíc lidí, za velké slávy byla přenesena socha Madony z klášterního 

kostela. Stavba byla obehnána provizorním dřevěným plotem.
132

 V dopise z 28. 9. 1707 

kníže vyjadřuje spokojenost s dosaženým stavem a píše, aby se počkalo se 16 sochami 

světců, které mají být usazeny na balustrádě, že teprve on sám vybere a označí postavy 

jednotlivých světců.
133

 Kníže hodlal zřídit kolem kaple ambity s obytnými budovami, 

první realizaci z Barcelony neschválil [13] [14] [16], teprve 13. 4. 1711 oznamuje opět 

z Barcelony, že má projekt podle svých představ.
134

  

Nejdříve bylo nutno vyměřit prostranství kolem Lorety, aby se zjistilo, zda se 

projekt o rozměrech 13 x 23 vídeňských sáhů vůbec na parcelu vejde. První zpráva  

o osobní návštěvě Rumburku architektem Johannem Lucasem von Hildebrandtem  

7. 9. 1704 z liechtensteinského archivu zmiňuje práce, které po tři dny prováděl 

jmenovaný architekt a spočívali ve vyměření kaple a ostatních budov. Projekt nebyl 

přijat a ještě v roce 1708 musel urgovat rumburský hejtman nové plány od císařského 

architekta. Hildebrandt obdržel pouze za práci na loretánské kapli 500 zlatých, další 

peníze požadoval za kontrolní cesty.
135

 Anton Florian z Liechtensteinu se po návratu 

z Barcelony přesunul s císařským dvorem do Vídně, kam následoval svého svěřence 

Karla.  
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Realizace ambitů byla odsunuta na pozdější dobu. Směnou panství roku 1718 

převzal závazky spojené se stavbou Josef Václav z Liechtensteinu. Potřeba vybudovat 

ambity je ve zprávě zmiňovány již roku 1716, kdy je jejich nutnost zdůvodňována tím, 

že kaple na otevřeném prostranství trpí povětrnostními vlivy.
136

 Průtahy se stavbou 

ambitů trvaly ovšem nadále, dokonce bylo třeba roku 1730 opravit Svatou chýši, kde 

došlo k poškození soch na balustrádě, střechy a vnější omítky.
137

  

Teprve roku 1743 bylo konečně započato se stavbou. Stavební plány dodal 

neznámý architekt.
138

 Položení základního kamene proběhlo za účasti Josefa Václava 

knížete z Liechtensteinu a jeho choti Anny. Když kníže společně s chotí odcestoval 

později do Vídně, byl dohledem nad stavbou pověřen panský hejtman Philipp Müller. 

Křížová chodba vyrostla během prvního roku na třech stranách (u brány, proti městu  

a vzadu proti louce) až k hlavní římse, strana proti klášteru však měla hotový jen malý 

kousek základů.
139

 Stavba se opět zastavila.
140

 Pět let trvalo, než nový kvardián  

P. Victor začal psát do Vídně dopisy, kde nabádá pokračovat ve stavbě. Upozorňuje  

na mnohé práce již vykonané, které vzaly za své vlivem počasí, ale též nedostatečným 

zabezpečením materiálu, který se rozkradl.  

Josef Václav z Liechtensteinu  po upozornění ze strany představeného kláštera 

přislíbil na stavbu částku 500 zlatých ročně. Práce mohla tedy opět zdárně od června 

roku 1749 pokračovat. Velká zásluha na stavbě se musí přiznat P. Josefu Bernardinovi. 

Zpovědnice lorety uvádí, jak se sám zapojil do stavebních prací. Dokonce se zavázal 

sehnat na stavbu dalších deset pomocníků. Každé pomoci bylo tehdy třeba, poučení 

plynulo z předchozích let, kdy práce stály. Páter Josef také obstaral v okolních lomech 

kámen, tolik potřebný ke stavbě. Roku 1749 bylo slavnostně dokončeno zaklenutí 

prvního pole ambitu. Práce pokračovaly nadále. Došlo ke změně projektu, když bylo 
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pro navátý sníh poškozeno několik obrazů v otevřené křížové chodbě, provizorně se 

uzavřely chodby dřevěnými stěnami. Ty nahradily roku 1784 stěny zděné s otvory pro 

velká okna. V roce 1753 došlo konečně za velké námahy k dokončení frontispicia [19]. 

Loretánské účty přinášejí jména lidí, kteří se na stavbě podíleli. Stavbu křížové chodby 

vedl stavitel Wenzel Kwiet. Kamenické práce obstarali Joseph Lange z Lipové, Hans 

Kündermann z Horního Podluží. Klempířské práce vykonal Christoph Kammell z Vlčí 

Hory. Mnohé další práce provedli nejmenovaní umělci.
141

 Na vrchol věže frontispicia 

byla v září 1753 usazena makovice, z nedalekého zámku [55]. Zlacení věže provedl 

místní malíř Joseph Thiele, společně s prací na loretánském obraze v pozlaceném rámu. 

Kovářské výrobky a práce měli na starost rumburský dvorní kovář Frantz Anton 

Libische a jeho pomocník Anton Trauselt. Vysvěcení makovice provedl 24. září tehdejší 

kvadrián P. Rogat. Loretánská pamětnice přináší kompletní vyčíslení všech prací z let 

1750 – 1753, celková částka 3847 zlatých znamenala na tehdejší dobu značný obnos. 

Získat na stavbu ambitů peníze pomáhali po celou dobu představení kláštera.
142

  

Křížová chodba byla kompletně dokončena roku 1755 [18], s výjimkou Svatých schodů 

a kaple Kalvárie, ta byla provedena prozatím jen provizorně. Dokončena a vybavena 

byla teprve v letech 1767-1770.  

Stavba Svatých schodů v jižním křídle ambitů byla plánována již při budování 

křížové chodby kolem lorety [54]. Teprve v lednu 1767 však došlo k slavnostnímu 

položení základního kamene. Autor stavebních plánů, ani výtvarné koncepce není znám. 

Požehnání Svatých schodů za účasti představeného kláštera P. Auspicia proběhlo  

22. 6. 1770.
143

 Potřebné opravy, o kterých informuje poměrně přesně pamětnice, 

probíhaly záhy po ukončení stavby. Věž bylo třeba několikráte opravovat. Při silné 

vichřici roku 1874 došlo k poškození mariánského obrazu, bylo rozhodnuto snést 

makovici na zem a společně s obrazem ji opravit a znovu pozlatit.
144

 Nákladné práce 

chtěla vrchnost uhradit jen z části, proto proběhla sbírka mezi obyvateli Rumburku. 

Podařilo se vybrat dostatek peněz, které pokryly opravu věže, společně s novým nátěr 

kupole. Opravy zlacení proběhly také v roce 1880, při renovaci věže.  
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Počátkem 20. století se městem prohnala vichřice, obraz bylo třeba znovu pozlatit. 

Velké úpravy věže po vichřici v roce 1983 odkryly v makovici pamětní kapsuly. Obsah 

byl z části zaslán do Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Relikvie a písemnosti 

z let 1874 byly svěřeny do rukou ordinariátu v Litoměřicích. Část obsahu původní 

kapsule se navrátila do nově zrekonstruované věže s pamětním záznamem z roku 1904. 

Křížová chodba prodělala obdobné opravy, jako věž. Původní šindelová střecha byla 

v průběhu 40. let 19. století nahrazena střechou taškovou.  

Roku 1851 proběhla nová výmalba křížové chodby společně s výmalbou dvou 

kaplí. Největší poškození křížové chodby nastalo v zimě roku 1894. Pod tíhou sněhu se 

tehdy propadla velká část chodby. Páter Hilarius popisuje knížeti v dopisech rozsah 

škod a žádá peníze na opravu. Do města za nedlouho přijíždějí členové komise, 

k posouzení skutečného stavu. Na obnovu přiděluje kníže částku 1 900 zlatých. Velké 

opravy havarijního stavu probíhaly současně s pracemi v kostele sv. Vavřince. Střecha 

byla vyspravena, shnilé části nahrazeny novými. Věž Svatých schodů získala nový 

nátěr, byl vyřešen svod vody ze střech do okapů, které od začátku stavby chyběly.
145

 

Práce pokračovaly v dalších letech téměř neustále. Přistoupilo se k restaurování soch  

a přemalbě fresek ambitů. Z těchto úprav pochází pseudobarokní řešení omítek, 

novodobá dlažba a další komolící zásahy.  

Stavební vývoj objektu byl ukončen až v našem století, přístavbou dvou nárožních 

kaplí na jižní straně areálu: kaple Nejsvětější Trojice do roku 1909 a kaple sv. Josefa 

v letech 1929-32.
146

 Panství Rumburk přešlo 11. 4. 1923 do rukou Československého 

státu. Patronační závazky zůstaly nedořešeny. Kaple a všechny ostatní budovy zůstaly 

ve správě českomoravského kapucínského řádu.
147

 

 

Nové poznatky 

Rumburská loreta poskytla na přelomu roku 2009 a 2010 prostory pro ojedinělou 

výstavu: Architektonické návrhy architekta Johanna Lucase von Hildebrandta o dosud 

neznámé podobě barokní architektury Šluknovska.
148
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Historik umění Dr. Peter Heinrich Jahn z Mnichova znovuobjevil ve vídeňských 

archivech návrhy, které vypracoval v roce 1707 J. L. von Hildebrandt pro dostavbu 

zamýšleného poutního areálu v Rumburku. Kníže Anton Florian z Liechtensteinu první 

návrhy odmítl jako nákladné a nikdy již nedošlo k jejich uskutečnění. Dr. Jahn platí  

za předního znalce díla vídeňského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta. 

Poukazuje především na velmi precizně provedenou stavbu Santa Casy, všímá si 

detailů, díky kterým vybočuje stavba z okruhu ostatních loretánských kaplí na našem 

území, jako je točité schodiště (úplně stejné nalezneme ve Svaté chýši v Loretu – došlo 

k zesílení zdi) a žádná jiná stavba tento prvek nepřebrala. Kvalitou provedení (měřítko 

stavby, dvouplášťový obal) poukazuje na možné ovlivnění (jako dokonalejší vzor)  

při výstavbě Santa Casy v Kosmonosích (budována byla v letech 1704 – 1707 z popudu 

Heřmana hraběte Černína z Chudenic).
149

 Největší část své práce Dr. Jahn samozřejmě 

věnuje nalezeným plánům oválného půdorysu ambitu se čtrnácti kaplemi a budovou 

internátu pro chlapce – zpěváky. Jedinečnost projektu překonává hranice regionu, ale  

i českého barokního umění.
150

  

Johann Lucas von Hildebrandt zřejmě čerpal inspiraci u svého učitele Carla 

Fontany (jeho návrh památníku mučedníků v Koloseu a kostele S. Maria  

in Montesanto). Podle dosavadních zjištění zůstává ovšem nadále neznámý autor 

výchozích architektonických návrhů realizované vstupní budovy a ambitů loretánské 

kaple v Rumburku. K výstavbě došlo za Josefa Václava knížete z Liechtensteinu.
151

        

8.1 Architekt - Johann Lucas von Hildebrandt 

Známý rakouský architekt se narodil 4. Listopadu 1668 v Janově. Jeho otec Kryštof 

Hildebrandt byl plukovníkem císařské armády. Mladý Johann Lucas otce zpočátku 

následoval jako vojenský inženýr. 

Vzdělání získal Hildebrandt v Římě u Carla Fontany, seznámil se ovšem také 

s architekturou Janova a Turína.
152

 Od roku 1694 pobýval trvale ve Vídni, kde se stal 

v roce 1701 císařským dvorním inženýrem. 
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Po smrti J. B. Fischera z Erlachu přebírá vůdčí postavení, jako vrchní císařský 

stavitel. Roku 1720 je Hildebrandt povýšen do šlechtického stavu. Stal se jedním 

z nejvýznamnějších architektů vrcholného baroka v Rakousku, svou tvorbou ovlivnil 

architekturu celé střední Evropy.  

Mezi jeho významné práce patří dokončení vídeňského zimního paláce pro prince 

Evžena Savojského, ještě více se proslavil stavbou Horního a Dolního Belvederu  

ve Vídni v letech 1713-16 a 1721-23.
153

 Od svého příchodu do Vídně se začíná věnovat 

architektuře civilní a církevní. Společně se svou dílnou dokáže uspokojit požadavky 

všech stavebníků, pracuje pro panovníka, církev a nově také pro bohaté měšťany. Jeho 

významnými patrony byla rodina Schönbornů, pro niž postavil řadu rezidenčních staveb 

(letohrádek v Laudongasse ve Vídni, 1706-17; zámek Göllesdorf, 1710-17).
154

  

Ze známých staveb vyniká piaristický kostel Marie Treu ve Vídni, který měl 

zásadní vliv na tvorbu Kiliana Ignáce Dientzenhofera. Vídeňskou architekturu obohatil 

o městský palác Daun-Kinských. V letech 1699-1700 projektoval a dohlížel  

na výstavbu kostela sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí. V Čechách realizoval 

projekt loretánské kaple v Rumburku (od roku 1704) pro šlechtice Antona Floriána 

z Liechtensteinu.
155

  

Několik projektů je mu připisováno nepřímo, jedná se o stavbu zámku Nebílovy 

v Plzni, jeho účast je zde sporná, nemáme pro ni žádných důkazů. Připisuje se mu 

stavba kostela sv. Jiří v Jiříkově, probíhající v letech 1724-1727, podle 

Hildebrandtových redukovaných plánů.
156

 Mezi práce, které Hildebrandt provedl 

v severních Čechách, se řadí vypracování návrhů architektury hlavního a bočních oltáře 

                                                 

153
 Hildebrandt pracoval pro Evžena Savojského již v letech 1695–1696, kdy ho doprovázel při 

polních taženích v Piemontu.  
154

 DUDÁK 2000, 258. 
155

 J. L. Hildebrandt pobýval často na území Čech, stal se oblíbeným v řadách české šlechty. 
Přesto nerealizoval jedinou stavbu v Praze. V Čechách osobně vedl pouze stavby v Jablonném 
v Podještědí (kostel sv. Vavřince) a Rumburku (loretánská kaple Panny Marie). (MÁGROVÁ 
2009, 14)   
156

 Nedaleko města Rumburk bylo v roce 1724 ve městě Jiříkov rozhodnuto vystavět kostel sv. 
Jiří. Šluknovské panství  vlastnil tehdy hrabě Alois Raimund Thomas z Harrachu a hraběnka 
Marie Ernstina z Dietrichsteinu. Johann Lucas von Hildebrandt vypracoval návrh novostavby, 
ten se zdál harrachovskému inspektorovi Janu Antonínu Fuhrmannovi nákladný. Návrh kostela 
sv. Jiří vpracoval také stavitel Mikuláš Rossi, v skromnějším provedení. Plány obou stavitelů 
byly zaslány do Vídně. Následně byl uzavřen dne 12. října 1724 kontrakt, v kterém se zavázal 
Mikuláš Rossi postavit kostel dle pozměněného návrhu Hildebrandtova. Stavbu vedl společně 
s Mikulášem Rossim od roku 1725 Jan Jiří Aichbauer. (MANDAŽIEV 2012, 6).     
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kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech.
157

 Zde se projevuje další 

z předností Johanna Lucase Hildebrandta, kromě architektury se orientoval také 

v umění. Pomáhal jako znalec a poradce pro šlechtice při uměleckých záležitostech. 

Dodával výkresy krbů, zrcadel, skleníků a nejrůznějších doplňků architektury.
158

 

Hildebrandt přináší do střední Evropy Guariniho systém prostorového nazírání  

a Borrominiho konvexkonkávní ztvárnění průčelí (kostely v Jabloném v Podještědí  

a Maria Treu ve Vídni). Hildebrandt je spojován se stavbou kostela v Židlochovicích 

v letech 1722-1727. Pro dceru Antona Floriána, hraběnku Eleonoru Harrachovou  

a jejího manžela Fridricha Augusta hraběte z Harrachu vytvořil projekt zámku v Kuníně 

u Nového Jičína (1726-34) a na harrachovském panství vytvořil ještě faru v Suchdole  

u Fulneku.
159

 Nedlouho před svou smrtí se roku 1743 zastavil na zámku v Dírné (Tábor)  

a také v Jincích (Příbram), kde navrhoval nějaké úpravy, o kterých však nejsou 

podrobnější zprávy.
160

 Johann Lucas von Hildebrandt zemřel 16. listopadu ve Vídni. 

Zanechal po sobě řadu velkých projektů, které ne vždy byly realizovány přesně 

podle jeho návrhů. Vytvořil typ menších venkovských podélných kostelů, navrhl bohatě 

členěné zámecké dispozice a městské paláce, kde se všude uplatňuje jeho osobitý styl 

členění s množstvím originálních dekorativních prvků. Patří mezi nejvýznačnější 

barokní architekty Evropy. Vypracoval se od důsledného vojenského inženýra až  

na pozici nejvyšší – císařského dvorního inženýra. Velice plodná profesní kariéra, kdy 

kromě staveb nových se pouštěl do přestaveb budov starších, zapříčinila složitější 

připsání autorství. Hildebrandt byl patrně i jedním z učitelů K. I. Dientzenhofera, 

ovlivnil tvorbu J. B. Neumanna, s kterým přestavoval rezidenci ve Würzburgu. 

Největším projektem Johanna Lucase von Hildebrandt zůstává na severu Čech 

stavba kostela sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí. Za pozornost stojí, věnovat se 

zdejšímu kostelu podrobněji. Vznik stavby se totiž překrývá s výstavbou loretánské 

kaple v Rumburku.  

Před polovinou 13. století byl založen v Jablonném v Podještědí dominikánský 

klášter. Žena majitele panství sv. Zdislava zde vykonala řadu zázraků, její ostatky 

                                                 

157
 Objednavatelem díla byl Alois Raimund Tomáš hrabě Harrach a jeho manželka Ernestina, 

rozená hraběnka z Dietrichsteina, vlastníci šluknovského panství. (MÁGROVÁ 2009, 15). 
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uložené v klášterním kostele se proto záhy staly předmětem kultu.
161

 Při klášteře z let 

1683-97 byl nad ostatky sv. Zdislavy vybudován na objednávku českého místodržícího 

a císařského vyslance Františka Antonína Berky z Dubé nový mohutný chrám. Projekt 

vypracoval Johann Lucas von Hildebrandt. Architekt zaslal dřevěný model, za 1200 

zlatých, do Jablonce 25. června 1700. Stavebních prací se ujal Petr Bianco z Litoměřic. 

Hildebrandt stavbu navštívil v roce 1702, své cesty opakoval a stavbu řídil do roku 

1708.  

Později se stal vedoucím Domenico Perini, který upustil od Hildebrandtova plánu. 

Roku 1711 byl kostel uzavřen kupolí a zároveň byl usazen portál. Po velkých potížích 

spojených se změnou v držení panství byl chrám roku 1729 vysvěcen a roku 1731 byly 

v jeho nové kryptě uloženy ostatky sv. Zdislavy. Roku 1788 porušil požár kupoli  

a zničil větší část vnitřního zařízení. Stavební data dokládají, že práce pod vedením 

Hildebrandta byla dovedena až ke kupoli.  

Kostel je stavbou centrální, na půdorysu protaženého kříže. K osmibokému 

střednímu prostoru přiléhá elipsovitá kruchta a presbytář. Trojdílné průčelí s konkávním 

středním rizalitem a věžemi po stranách je rozděleno římsou ve dvě části a vyzdobeno 

sochami od Franze Bienera z roku 1711.
162

 V nikách jsou postavy sv. Zdislavy,  

sv. Vavřince, sv. Dominika a sv. Tomáše Akvinského. Na atice uprostřed stojí socha 

Madony a po stranách sochy sv. Jana Křtitele, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého  

a dalšího neurčeného světce.
163

   

8.2 Výzdoba loretánské chýše v Rumburku 

Rumburská loreta je z hlediska měřítka i architektonického členění a výzdoby shodná se 

svojí italskou předlohou. Na délku měří 13, 5 metrů, na šířku 9 metrů  

a vysoká je 11 metrů. Vnější stěny jsou vyzdobeny přesně podle originálu Bramanteho 
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 Kult paní Zdislavy byl oficiálně uznán v roce 1907, kdy došlo k její beatifikaci (prohlášení 

blahoslovenou). Roku 1995 byla Zdislava z Lemberka prohlášena papežem Janem Pavlem II. za 
svatou. Jako svou patronku si sv. Zdislavu zvolil liberecký kraj a litoměřická diecéze.  
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 Franz Biener (1682-1742) pocházel ze saského Schirgiwalde, kde působil jako sochař. Jeho 
práce nalezneme na zámku Rosenborg v Kodani. Kromě sochařské výzdoby v Jablonném, 
pracoval na zámku ve Valticích na jižní Moravě a hřbitovní kapli Kanitz-Kyau v Heinewalde u 
Žitavy. V letech 1707-1709 provedl sochařské práce v loretánské kapli v Rumburku. Mezi 
nejkvalitnější práce patří výzdoba kaple Narození Páně valtického zámku, která se řadí mezi 
nejvýznamnější barokní interiéry ve střední Evropě. (JUŘÍK 2009, 179). Osobnosti Franze 
Bienera se věnuje historik umění dr. Hartmut Ritschel z Drážďan. 
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Santa Casy v italském Loretu.
164

 Pouze použití materiálu je jiné. Santa Casa v Loretu je 

provedena hlavně z carrarského mramoru. Pro stavbu lorety v Rumburku byl použit 

převážně pískovec, reliéfy byly provedeny ze štuku.
165

 Střecha lorety byla na atice 

lemována kamennou balustrádou se sochami 16 světců, představujíce Ježíšovo 

příbuzenstvo.
166

 Sochy na balustrádě měl určit patron stavby kníže Anton Florian 

Liechtenstein.
167

 Rumburk se stal jedinou takto ozdobenou kaplí u nás. Silné poškození 

soch vedlo k jejich snesení roku 1808 a nahrazení valbovou střechou, která více 

vyhovovala místním klimatickým podmínkám.
168

 Dnes je část soch z balustrády 

umístěna před frontispiciem. Sochy Ježíšova příbuzenstva, Sibyl a proroků jsou dílem 

Johanna Franze Bienera ze Schiergiswalde. Zachoval se autorův monogram na soše 

proroka Izaiáše („F. Binert 1708 Fecit“).
169

 Sochy byly původně polychromovány. 

Obnovu soch po dokončení stavby zajistili podle pamětnice většinou místní umělci. 

První zmínka o úpravě soch pochází z roku 1732. Později došlo k nabílení soch, hlavně 

z důvodu ochranného. Práce provedl zedník Joseph Eyßelt.  

V roce 1785 bylo třeba opravit již vážně poškozenou střechu lorety. Kameník 

Joseph Baltzer vyspravil hlavní římsu společně s balustrádou, kde doplnil odpadlé  

a chybějící části. Situace se po opravách nezlepšila, když začalo hrozit zřícení soch, 

bylo rozhodnuto sochy z balustrády snést. Část soch byla prodána. Současně byla 

v předdvoří ubourána zeď. Na uvolněné místo putovalo zbylých sedm soch.
170

  

Reliéfní výzdoba Svaté chýše byla dokončena roku 1709. Původní vzhled není 

znám, stejně jako jména autorů. Výzdoba prošla během let mnohými opravami, které  

z původního stavu nic nezachovaly. Uběhlo pouze několik desítek let od dokončení 

stavby a kvardián P. Victor naléhavě informuje knížete, že štukové reliéfy na dvou 

stěnách zcela scházejí a zbylé nadále opadávají. Došlo také k poškození římsy a soch  

na balustrádě vlivem nepřízně počasí. Štukatérská výzdoba byla původně v detailu 
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 Výzdoba vnějších stěn štukovými reliéfy proběhla teprve v nejbližších následujících letech 

po dostavbě lorety. (STEINOVÁ 2000, 11).   
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 Rekonstrukce provedená v knize Rumburská Loreta umístila na severní stranu pět soch 
z Ježíšova příbuzenstva. Pro dodržení symetrie stavby bylo ovšem pravděpodobnější, umístit 
nad každý polosloup po jedné soše. Čtyři sochy na každé straně. Nejdůležitější příbuzní na 
severní stranu, právě ta se měla po dostavení ambitů zjevit poutníkům jako první.   
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 Santa Casa v Loretu sochy na balustrádě nemá, nedochoval se záznam, podle kterého kníže 
vybíral postavy z Ježíšova příbuzenstva. (JAHN 2012, 146). 
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daleko bohatší, nebyla však obnovována v původním rozsahu. Stalo se tak, že články 

v soklové části, v ostění nik a portálů i v ukončujícím kladí byly ochuzeny o drobné 

ornamentální pásy perlovců, listovců, vejcovců a zubořezů.
171

 Neutěšený stav vnějších 

stěn loretánské chýše nechtěla vrchnost řešit, proto roku 1749 opětovně píše P. Victor 

knížecímu páru do Vídně. V dopise žádá o urychlení výstavby ambitů, práce ještě 

nezačaly. Páter Viktor rovněž napsal o neustálém opadávání části reliéfní výzdoby, 

poničené sochy v nikách i na balustrádě. Teprve roku 1770 se ujímá opravy štukové 

výzdoby sochař Sieber z Jiřetína. Štuková výzdoba opadala kompletně na dvou stěnách, 

bylo je potřeba kompletně nahradit. Práce trvala jen několik dní, sochař podle pramenů 

určitě opravil jednu stěnu. Nedochoval se žádný záznam, kdo provedl opravu druhé 

opadané stěny.
172

      

V roce 1801 proběhly nové opravy loretánské kaple, tehdy silné poškození 

reliéfních výjevů nedovolovalo začít s restaurováním. Nejdříve bylo nutné najít 

předlohu pro vnější stěny, aby došlo k co nepřesnějšímu napodobení původního stavu. 

Za přispění Angličana pana Bokana, byla zakoupena italská kniha s kompletním 

vyobrazením všech čtyř stěn, společně s popisem jednotlivých scén. Předlohu z knihy 

použil pro práce sochař Anton Suske z Mimoňe. Nové polychromie olejovými barvami 

se plastická a sochařská výzdoba Svaté chýše dočkala roku 1878. V roce 1893 nový 

kvardián páter Hilárius žádá knížete dopisem o pomoc při opravách celého objektu. 

Štukové reliéfy začaly opět opadávat.
173

  

V srpnu 1894 začala generální rekonstrukce. Došlo k položení žulové dlažby 

kolem lorety a oltáře sv. Josefa, byl upraven odvod vody z prostoru kolem Svaté chýše. 

Restaurování provedl vídeňský sochař Stürmer, společně s ním se prací účastnilo jeho 

sedm pomocníků. Na všechny práce dohlížel profesor Rudolf Müller ze Spolku  

pro obnovu památek.
174

 Koncem roku 1900 byla hotova stěna proti klášteru a stěna proti 

Svatým schodům. Proběhlo přebroušení všech hlavic sloupů. Jedna z nich, těžce 

poškozená, byla znovu celá vymodelována a usazena na původní místo. Knížecí 

erby umístěné v ostění portálů byly rovněž pro své poničení nahrazeny kopiemi. 
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 Pokud došlo k úplnému poničení výzdoby na dvou stranách, vyvstává otázka, podle jaké 
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174

 Profesor Müller vyhotovil předpokládaný rozpočet na obnovu Svaté chýše ve výši 56 tisíc 
zlatých. Počítal s kompletním nahrazením stávajících soch. Nové sochy měly být proveden 
z carrarského mramoru. Kníže Johann II. nereálný projekt zamítl. (MÁGROVÁ 2011, 8).   
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Nejrazantnější zásah proběhl, co se výzdoby exteriéru týče přidáním vlysu 

s hlavičkami andělíčků a girland pod hlavní římsu.
175

 Sochaři nechali nově napustit 

vodním sklem pro větší ochranu sochy Sibyl, proroků a andělíčků nad frontonem 

vstupů. Část soklů pod sloupy bylo třeba nechat vymodelovat znovu. Práce v Rumburku 

pokračovaly také v následujícím roce. Během roku 1901 došlo i na opravu zbylých 

dvou stěn lorety. Velmi poškozená východní strana si vyžádala nejvíce nových 

kamenných doplňků. Dveře lorety byly pobity plechem. Za všechny doposud provedené 

práce přišlo ke konci vyúčtování na částku 47 000 K. Obnovu štukových reliéfů Svaté 

chýše, přes počáteční problémy s financemi, provedl Hans Aichinger z Liberce. Vzorem 

pro práci se staly mariánské výjevy ze Santa Casy ve Vídni od J. Bayera.
176

  

Počátkem roku 1905 byl přivezen model výjevu Klanění pastýřů, který dokončil  

a nově instaloval Hans Aichinger 5. července.
177

 Na nově opravené Svaté chýši se opět 

za krátký čas začalo neblaze projevovat poškození způsobené drsným klimatem 

zdejšího kraje. Za nového kvadriána Thaddäuse Walltera byl vnější plášť velmi znatelně 

poničen. Roku 1924 se páter Wallter obrací na Státní památkový ústav v Praze. 

V dopise popsal žalostný stav lorety a požaduje urychlené řešení situace. Odborně 

posoudit stav Svaté chýše přichází konzervátor Hans Reinisch společně se sochařem 

Schlossarem. Památkový úřad v Praze doporučil k posouzení stavu lorety pražskou 

sochařskou firmu Jakoba Kozourka. Rozpočet obnovy vnějšího pláště byl v závěru roku 

1929 stanoven firmou na 200 000 Kč.
178

  

Problém s financemi způsobil, že celý projekt zůstal nerealizován. Thaddäus 

Wallter ve snaze práce urychlit napsal v červenci roku 1933 knížeti Liechtensteinovi  

do Vídně dopis, ve kterém žádá o příspěvek na restaurování vnějšího pláště Svaté chýše. 

Složitá doba, kdy nebyla jasněji vyřešena vlastnická práva a patronační povinnosti, 

způsobila jen další chátrání stavby. Velká snaha kvadriána P. Maxe Hilberta konečně 

začít s opravami byla vyslyšena Státním památkovým ústavem pro Čechy.  

                                                 

175
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na severní a jižní straně uprostřed vlysu erb knížete Antona Floriana z Liechtensteinu, ten zde 
byl umístěn při rekonstrukci roku 1900. Nejspíše mu předcházely kamenné erby, které byly 
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Na doporučení památkového ústavu je k obnově přizván akademický sochař Josef 

Kulhánek z Hořic v Čechách.
179

 

Nejvíce poničenou geometrickou výzdobu soklu nechal sochař Kulhánek v roce 

1936 odlít znovu. Od počátku bylo třeba počítat s odvodem vody z vodorovných ploch 

výzdoby, aby nedošlo k hromadění vody a možnému poškození plastických reliéfů. 

Za druhé světové války proběhlo restaurování lorety místními umělci. Prací se 

účastnil malíř Anton Kresslich, truhlář Anton Rössler z Dolních Křečan a stavitel 

Mauer.
180

  

Další opravné práce jsou doloženy v letech 1956-1957, kdy Ministerstvo kultury 

schvaluje výměr na restaurátorské práce zaslaný již dříve oslovenými umělci z Prahy.  

Sochaři Jaroslav Brůha a František Pašek restaurovali vlys s girlandami, zde došlo 

k nanesení většiny hlaviček andělíčků, které již před tím restaurovala dílna sochaře 

Stürmera. Kartuše na severní a jižní straně bylo třeba rovněž vyspravit.
181

 Nově byly 

nahrazeny kartuše se znaky Liechtensteinů a Pöttingů a s monogramy Panny Marie, 

umístěných pod mariánskými výjevy na východní a západní straně. Restaurátoři 

vycházeli z dochovaných modelů původní výzdoby, které se zachovaly z prací  

na obnově loretánské kaple kolem roku 1900.  

Obdobně postupovali sochaři při opravách štukových reliéfů. Neodborně 

provedené opravy byly někdy raději zakonzervovány, aby se stavba při jejich odstranění 

ještě více nepoškodila.
182

  

Poslední etapa oprav proběhla v letech 1985-1986, za účasti sochařů Jana 

Hendrycha, Zdeňka Vahaly a Jiřího Lašťovičky.
183

 Všechny doposud popsané práce  

při obnově lorety přetvořily vzhled Svaté chýše. Nedochovalo se žádné vyobrazení 

původního stavu, podle kterého by se dal zpětně rekonstruovat stav po dokončení 

výzdoby z roku 1709.  
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 Restaurátoři se snažili zachovat, co nejvíce z původní výzdoby Svaté chýše. V záznamu, 
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 Reliéfy dekorativního rámování nik byly vymodelovány nově, stejně jako dekorace ve 
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8.3 Interiér Svaté chýše 

Nejcennějším dílem Santa Casy v Rumburku je kopie sochy Černé Matky Boží 

Loretánské. Socha byla vyrobena roku 1694 a osobně ji požehnal papež Inocenc XII. 

Dotýkáním sochy s originálem, se zajistilo přenesení zázračné síly.
184

 Za velké slávy 

dopravil Anton Florián z Liechtensteinu sochu do Rumburku, kde byla svěřena 

kapucínům k opatrování. Po umístění do Svaté Chýše přicházejí k sošce Černé Matky 

Boží Loretánské první poutníci. Stejně jako v Loretu nalezneme v pamětnici případy 

zázračných uzdravení. Roku 1727 došlo po přímluvě v loretě k uzdravení syna paní 

hejtmanové Barbory Janoschowské. Zaznamenaných případů do roku 1899 bylo 

třicet.
185

 Socha obdržela jako poděkování za pomoc mnohé dary. Většinou se jednalo  

o šperky a šaty. V roce 1732 vlastnila Černá Matka Boží desatero šatů všech možných 

barev, pošité drahými kameny. Mezi význačné dary patří zlaté korunky osázené kameny 

od abatyše z kláštera v Mariensternu. Dvorní lékař Claudius Joseph Jourdain věnoval na 

znamení díků v roce 1742 prsten s chrysolitem. Když páter Hilarius, tehdy odpovědný 

za stav lorety, shledal roku 1894 situaci objektu nadále neúnosnou a potřebné finance 

přes mnohá naléhání stále nepřicházely. Rozhodl se k razantnímu kroku. Nechal ocenit 

u profesora Siebera z Litoměřic většinu cenností. Následný prodej zajistil dostatek 

peněz na obnovu loretánského poutního místa. Socha Černé Matky Boží prošla jen 

velmi malým počtem restaurátorských zásahů. Roku 1730 byl pozlacen černý ornát 

Madony. Dalšího zlacení bylo třeba až roku 1880, socha byla pozlacena nákladem  

50 zlatých.
186

  

Přesnější popis výzdoby kaple po vysvěcení z roku 1707 bohužel nemáme. 

Pokusím se zde nastínit všechny provedené úpravy, z kterých bude jasné, proč dnes 

nemůžeme rekonstruovat původní stav interiéru Svaté Chýše.
187

 

Výzdoba vnitřních prostor Santa Casy v Loretu, jak už bylo řečeno v úvodu práce, 

záměrně kontrastuje s nádherným provedením vnějšího mramorového pláště stavby. 

Loretánské kaple napodobující italský originál, převzaly většinou beze změny ztvárnění 

prostého interiéru. Kordonová římsa, jako jediný architektonický článek vnitřku souvisí 

                                                 

184
 STEINOVÁ 2000, 41. 

185
 Během roku 1733 zaznamenala pamětnice 15 zázračných uzdravení. (STEINOVÁ 2000, 41). 

186
 Nejspíše nekvalitně provedené zlacení si vyžádalo roku 1890 obnovu. Práce prováděl pan 

Mai ze Šluknova, za práce obdržel 40 zlatých. (STEINOVÁ 2000, 42).  
187

 Jedinou obsáhlejší práci o výzdobě loretánské kaple v Rumburku vydala po důkladném 
studiu pramenů Mgr. Nataša Steinová, jako jednu z kapitol v knize: Rumburská Loreta, čili 
marnost nad marnost a nic než…? v roce 2000. 
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přímo s konstrukcí. Římsa vystupuje v místě, kde valená klenba dosedá na zdivo. 

Úprava římsy na závěrové stěně souvisí s celkovým řešením závěrové stěny. Pokud 

došlo k jiné formě zastropení, byla kordonová římsa z architektonických důvodů 

vypuštěna. Použitím cihel různých odstínů, v kombinaci s bílou pravidelně prostřídanou 

spárou na stěnách bylo docíleno obdobného vzhledu jako u italské Santa Casy.
188

 

Nástěnné malby v kapli zobrazují výjevy ze života Panny Marie. Fragmenty výzdoby 

připomínají legendu, podle které byl v jedné votivní svíci v italské Loretě umístěn 

střelný prach. Ten po zapálení explodoval a stěny kaple poničil. Zázračně neporušena 

zůstala jen místa s motivem Panny Marie.
189

 Dnešní nástěnné malby v loretánské kapli 

pocházejí z doby poslední obnovy kaple v 80. letech. Restaurování bylo odborníky 

s odstupem času hodnoceno jako velmi nezdařilé. Již před radikální úpravou interiéru 

lorety v létě 1985 byly malby nejspíše mnohokráte opravovány. Všudypřítomná vlhkost 

od počátku působila velké problémy celému objektu. 

Jedna z prvních doložených zpráv o obnově interiéru Svaté chýše pochází z roku 

1730, tehdy došlo k postříbření mříže s pěti lampami. Na žádost provinciála 

kapucínského řádu P. Luciana byl roku 1731 zřízen v loretánské kapli Boží hrob. Jeho 

autorem byl Gottfried Heyne. Podle zvyklosti ovšem nedošlo k jeho umístění na oltář, 

ale na okénko kůru. V roce 1741 byl hrob přemístěn na oltář. Později nejspíše jeho 

úlohu převzal Boží hrob vybudovaný v letech 1771 u Svatých schodů v křížové 

chodbě.
190

 Práce na opravě interiéru jsou doloženy v roce 1776, tehdy byla vybílena 

místnost vedle sakristie. První zpráva popisující podrobněji provedené úpravy v kapli 

pocházejí až z roku 1860. Tehdy byla provedena výmalba stěn i klenby kaple olejovými 

barvami. Nově byl štafírován oltář, došlo na opravu zlacení. Náklady na obnovu byly 

hrazeny z darů věřících. Další úprava interiéru započala v roce 1890. Tehdy bylo 

provedeno restaurování oltáře, společně se sochami. Vyspravena byla mříž. Práce 

prováděl malíř Josef Neumann z Horního Jindřichova. Celková renovace kaple z roku 

1899 prováděná opět malířem Neumannem, pozměnila jistě dřívější podobu kaple. 

Prameny nepodávají přesnější svědectví o úpravách vnitřního prostoru, zmíněno je 

pouze zlacení tabernáklu a štafírování soch.
191

 Velké stavební práce jsou doloženy 

z roku 1924, tehdy bylo přistoupeno k výměně staré pískovcové dlažby. V září téhož 
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roku proběhlo kompletní vyklizení Svaté chýše. Socha Černé Matky Boží Loretánské 

nalezla dočasné útočiště v kostele sv. Vavřince. Během oprav přistoupila pověřená 

komise v čele se stavitelem Josephem J. Schmidtem z Rumburku k průzkumu krypty 

pod loretou.
192

 Oprava dlažby trvala měsíc.
193

 Dříve zmíněné nezdařilé práce z 80. let 

20. století zanechaly Svatou chýši v nynější podobě. Přehled mnohdy nezbytně nutných 

prací dokládá péči, kterou stavba neustále vyžaduje. 

Na první pohled upoutá návštěvníka při zhlédnutí interiéru loretánské kaple 

v Rumburku [52] bohatě zdobená nika se sochou Černé Matky Boží Loretánské. Socha 

stojí na podstavci, překrytém volně splývajícím vrchním rouchem. V náručí drží Panna 

Maria stojícího Ježíška, ten jednou rukou žehná a v ruce druhé vystavuje sféru, 

symbolizující svět. Segmentový pas překlenul i výklenek pod loretánskou  

soškou – jedná se o legendární krb „Svaté chýše.“ Celá závěrová stěna se podřídila 

ústřední postavě Černé Matky Boží Loretánské [53].
194

 Stříbrná nika za sochou 

s nepříliš výrazně provedeným květinovým dekorem, zaručuje požadovaný kontrast 

tmavé sochy a stříbrného pozadím. Nad sochu je zasazena masivní zlatá mušle. Ostění 

mariánského výklenku překrývá široký, honosně zdobený rám s plasticky ztvárněnými 

mráčky, před které jsou umístěny okřídlené hlavičky andělíčků. Po stranách niky jsou 

předsazeny dvojice ionských sloupů s pozlacenými hlavicemi, které vynášejí nad sebe 

oblouk se svatozáří. Celý výklenek je osvětlen dvojicí andělů, nesoucích svíce.  

Oltářní stěna se zamřížovaným otvorem napodobuje původní vzhled interiéru 

Santa Casy v Loretu před požárem z roku 1921. Oddělení prostoru pro konventuály  

a laiky byla běžná pro mendikantské řády přísnější observance (kapucíny) až  

do novověku.
195

 Prostor pro duchovní se sochou Panny Marie Loretánské je přístupný 

západním vchodem. Úprava oltářní stěny z roku 1932 loretánské kapli spíše uškodila, 

lze se domnívat, že byla odstraněna představená mensa s dřevěným antependiem.  

Hodnotnější umělecká díla nalezneme nad dveřmi do sakristie. Jedná se o dvojici 

soch – Pannu Marii klečící u pulpitu a archanděla Gabriela s lilií. Svatou rodinu 

doplňuje blízko umístěná socha sv. Josefa s Ježíškem. Za povšimnutí stojí rovněž 

sanktuárium (výklenek na levé straně od oltáře, kde se uchovávala svátost oltářní) 
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s námětem Zvěstování Panně Marii. Votivní svíce odkazují k legendě, kdy Svatá chýše 

v Loretu zázračně přečkala výbuch střelného prachu.   

Objev nedávný nás zavádí do prostoru sakristie. Podle informací zdejších 

pracovníků, došlo k odkrytí nástěnných maleb.
196

 Podle předběžných poznatků by 

mohlo jít o původní výmalbu kaple. 

8.4 Krypta lorety 

Společně s výstavbou lorety byla budována kolem roku 1704 krypta. Přístup  

do krypty původně zajišťovaly dvě šachty ze Svaté chýše. Pod východním vstupem byly 

patrně strmé dřevěné schody, při pozdější stavbě kůru byl tento vstup zakryt. Cihlová 

klenba je posazena na půlmetrové cihlové podezdívce.
197

 Podlahu tvoří cihlová dlažba, 

která je pro zachycení často pronikající spodní vody svedena do kamenného žlábku 

uprostřed. Žlábek pokračuje odtokovým kanálem, ten odvádí vodu do nefunkční 

barokní odvodňovací chodby na jihozápadní straně objektu. Do odvodňovací chodby 

jsou také svedeny okapy ze střechy, což vede k hromadění dešťové vody, která může 

ohrozit základy stavby. Snaha zajistit lepší odvod dešťové vody vedla roku 1889 

k projektu nové odvodňovací chodby směrem ke kapli Nejsvětější Trojice a dále 

k rybníku v klášterní zahradě.  

Dnes je chodba z části zasypána, voda je svedena plastovým potrubím do novější 

dešťové kanalizace.
198

 Do krypty byl pohřben roku 1763 zdejší kostelník Antonín 

Bräuer. Zdobená rakev se nachází v kryptě pod loretou dodnes.
199

 

8.5 Výzdoba vnějších stěn 

Při stavbě Santa Casy v Rumburku byla snaha, co nepřesněji se přidržet originálu 

z italského Loreta. Výpravný vnější plášť loretánské kaple věrně přibližuje divákům 

scény z života Panny Marie. Stavba byla provedená jako dvouplášťová, přesně podle 
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 Malby se nacházejí na východní a západní stěně objektu. Zatím nebyly provedeny odborné 

posudky, navíc malby jsou pro poškození těžko čitelné. Literatura a prameny nezmiňují, jak 
vypadal stav pří dokončení kaple. Anton Florian z Liechtensteinu minimálně jednou zasáhl do 
projektu Svaté chýše v Rumburku - osazení atiky sochami znázorňujíce „Příbuzenstvo Panny 
Marie.“ Vyvstává tedy domněnka, zda si rovněž nenechal vyzdobit interiér podle vlastních 
představ.      
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předlohy, došlo i na stavbu točitého schodiště. Přístup do kaple zajišťují čtyři vstupy, 

které dnes uzavírají kovové dveře. Sloupové edikuly, zbavené jemné kanelury sloupů, 

nabyly na hmotnosti a důraznosti jako hlavní, dynamický prvek architektury. Plošší 

reliéfní výzdoba, s menším uplatněním detailů se snáze podřídila architektonické 

kompozici průčelí.
200

 

Obvodové stěny jsou rozděleny pomocí sloupových edikul do výzdobných polí. 

Na delší straně (strany západní a východní) se nacházejí vždy dvě výzdobná pole, 

společně s postavami tří proroků a stejným počtem Sibyl. Kratší jižní strana nese dvě 

výzdobná pole, umístěná nad sebou. Severní strana má jako jediná okénko, zajištující 

skromné osvětlení interiéru. Po stranách zdobí stěnu dva výjevy, v horní části nad 

oknem se nalézá nejdůležitější výjev celého cyklu - Zvěstování Panny Marie.   

8.5.1 Popis výzdoby Santa Casy v Rumburku 

Poutníci, kteří navštíví loretánskou kapli v Rumburku, přicházejí k její severní straně 

[20]. V úrovni soklu vystupuje do popředí drobná hranolovitá stavbička. Jde  

o pozůstatek oltáře sv. Josefa, úplně stejný oltář nalezneme na stavbě v Loretu.
201

 

Přední část soklu někdejšího oltáře je rozdělena na tři stejně velká obdélná pole  

a jedno pole větší po každé straně. Prostřední pole zůstalo prázdné, postranní zdobí 

motiv čtverce vepsaného do čtverce většího úhlopříčně postaveného.
202

 Přesné datum 

zřízení oltáře neznáme, nejspíše byl hotov souběžně se stavbou. Zpočátku byl ozdoben 

samostatnou plastikou sv. Josefa. Roku 1730 byl již oltář zcela rozpadlý a musel být 

renovován. Nově opravený oltář byl obohacen sochami dvou andílků nesoucích kartuše 

s monogramem Panny Marie, vše nákladem 12 zlatých.
203

 Podle pamětnice byl oltář  

od počátku ohraničen dekorativní mříží, ta byla roku 1748 nahrazena novou, práce 

provedl Zachariáš Siebr. Při obnově pláště Santa Casy roku 1900 došlo k odstranění 

plastik oltáře. Sochy andílků dnes nalezneme v nedaleké blízkosti oltáře, umístěny byly 

před loretánskou kapli. Značně poškozená socha sv. Josefa čeká na restaurování 

v křížové chodbě. Snaha zabránit ještě většímu poničení oltáře vedla k instalaci 
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 Stejný motiv kopíruje z italské předlohy Svatá chýše na Hradčanech. Pro Santa Casu 
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ochranné stříšky. Sokl celé stavby zdobí plasticky provedené geometrické vzory.  

Na severní straně se nachází také jediné okno celého objektu. Ostění okna odděluje  

od sebe dva mariánské výjevy. Štukové reliéfy zde zobrazují důležité scény ze života 

Panny Marie. Jedná se o Navštívení Panny Marie a Zápis v Betlémě [21]. Dvojice 

polosloupů s korintskými hlavicemi ohraničují po stranách edikuly se sochami proroků 

a Sibyl. Ve spodním patře jsou umístěny sochy proroků Jeremjáše a Ezechiela. Vrchní 

zdobné patro rámují sochy Sibyly Libyjské a Sibyly Delfské. Plastiky proroků a Sibyl 

Svaté Chýše jsou umístěny na podstavcích, které nesou jejich jména. V úrovni 

sloupových hlavic obíhá kolem celé stavby výzdobný pás, ten se dělí na 24 polí  

s plasticky ztvárněnými girlandy květů. Uprostřed každé girlandy je umístěna hlavička 

andělíčka s křídly.  

Nejvýraznější prvek, odlišující loretu v Rumburku od italského originálu je 

umístění erbu donátora stavby knížete Antona Floriána z Liechtensteinu. Erb zasahuje 

výrazně do kladí, čímž nerespektuje dříve zmíněnou jednotnou výzdobu celého pásu. 

Dvojice putti přidržuje slavnostně erb po stranách. Použití meandru přibližuje stavbu 

Santa Case v Loretu. Původní rovná střecha s balustrádou soch Ježíšova příbuzenstva 

byla odstraněna.
204

 Střecha prošla od vzniku stavby několika úpravami, podrobnější 

informace jsou zapsány v loretánské pamětnici. Nejčastěji zmiňovaný problém se týkal 

neustálého zatékání vody skrze střechu. Nedomyšlená stavba rovné střechy proto  

na severu Čech brzy přestala zvládat návaly sněhu a deště. Zpráva z roku 1737 popisuje 

téměř kompletní výměnu střechy. Krov střechy v dalších letech opět shnil, následně 

bylo přistoupeno v letech 1757-1758 ke kompletní výměně celé střechy. Dochované 

účty nás informují o výplatě peněz tesaři Jocobu Klingerovi, za práci při nutné opravě. 

Šindel na stavbu dodal Anton Hoffman. Nová střecha vydržela deset let. Problémy 

přetrvávaly nadále, mnohé další doložené opravy nalezneme v pamětnici.
205
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 Přesné datum nahrazení původní rovné střechy střechou valbovou není znám. Nejčastěji se 

uvažuje o roku 1808, tehdy byly snímány pro značné poškození sochy z balustrády. Pohledový 
plán Rumburku zobrazuje loretu, na které jsou stále umístěny sochy, ale střecha je zde již 
valbová. Grafika byla však zhotovena retrospektivně, za použití dnes nedohledaných pramenů. 
(STEINOVÁ 2000, 35).    
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 Střecha Svaté chýše vydržela pouhých deset let. Roku 1768 ji bylo třeba kompletně vyměnit. 
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8.6 Sochařská výzdoba Santa Casy – Proroci a Sibyly 

Tato část práce osvětluje, za jakým účel použili umělci sochy Sibyl a proroků při 

budování nového opláštění Svaté chýše pod Bramanteho vedením. Sibyly jako prvé 

zvěstovaly o životě Panny Marie a výroky proroků předznamenávaly příchod Ježíše 

Krista. Pro snadnější orientaci v následující kapitole jsou u proroků naznačena místa  

ve Starém zákoně, kde jednotlivá proroctví hledat.
206

 Méně často uváděné výroky Sibyl 

jsou ponechány.  

 

Proroci 

Proroci jsou muži a ženy, jejichž prostřednictvím je lidem sdělováno Boží poselství, 

často ukryté ve složitých podobenstvích a symbolických obrazech. Prorocké vize se 

objevují snad ve všech světových náboženstvích, avšak zvláštní důležitosti dosahují  

ve Starém zákoně, kde se dotýkají otázek budoucího osudu izraelského národa  

i každodenní politiky. Za proroky jsou považovány obecně osobnosti, jejichž knihy jsou 

součástí kánonu Starého zákona. Proroci jsou většinou vyobrazeni jako postarší vousatí 

muži, od 13. století se zašpičatělým kloboukem (museli ho nosit Židé, jako odznak své 

příslušnosti), jejichž atributem je svitek, který svírají v rukou.
207

 

 

Sibyly 

Nejstarší povědomí o ženách nadaných mocí předpovídat budoucnost získáme  

ve starověku. Původně byla známa pouze jedna Sibyla, Řekyně Hérofilé z Erythreje. 

Později byl jejich počet rozšířen na dvanáct (stejně jako proroků a apoštolů). Jedná se  

o Sibylu Delfskou, Egyptskou, Erythrejskou, Evropskou, Frýžskou, Helespontskou, 

Kumskou, Kymerskou, Libyjskou, Perskou, Samoskou a Tiburtinskou. Připojení Sibyl 

k prorokům Starého zákona opírá sv. Augustin o Vergiliovu čtvrtou Eklogu, kde  

na konci železného věku a blízko věku zlatého prý prorokovala Sibyla Kumská, že se 

narodí chlapec, jenž spasí svět (vztaženo na příchod Krista). Rané zobrazení Sibyl 

známe od 12. století, avšak největší obliby dosáhlo jejich vyobrazení v 15. a 16. 

století.
208
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 Většinou jde z dnešního pohledu o velmi složitá a nejasná proroctví, která by zbytečně 

narušovala četbu. Výkladem těchto proroctví se zabývaly největší církevní učenci.       
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       Známost Sibyl se rozšířila po vydání ilustrovaného orákulí Sibyl kolem roku 1470. 

V křesťanském prostředí byla orákula považována za předpověď prvního příchodu 

Krista (Sibyly Perská, Libyjská a Erythtrejská), narození Krista zvěstovala Sibyla 

Kumská, dítě v jeslích předpověděla Sibyla Samoská, Kymerská Sibyla Pannu Marii 

kojící Krista, Evropská útěk do Egypta, Tiburtinská příchod Krista a posmívání Kristu, 

Egyptská bičování Krista, Delfská korunování Krista trnovou korunou, Helespontská 

ukřižování Krista, Frýžská vzkříšení Krista. Sibyly jsou nejčastěji vyobrazeny jako ženy 

mladšího věku, se svitkem či knihou v rukou. Na hlavě mají orientální turban.
209

 

8.7 Severní stěna            

Na severní stěně stojí socha Sibyly Libyjské, byla umístěna na Santa Casu jako 

upomínka, na pradávné proroctví, kde zvěstovala o životě Marie. (proroctví Sibyly 

znělo: Když jsem jednoho dne byla na rozjímání, viděla jsem Pannu, která pro svou 

čistotu k významné cti povýšena byla. Nejvyšší ji tohoto tajemství za hodnou uznal, ona 

světu porodí dítko, kteréž skvělostí zářiti bude, neboť bude v pravdě slávyplný syn pána 

hromu a bude svět v nejhlubším pokoji říditi).
210

Socha s bohatě provedenou drapérií, 

drží pásku s nápisem („ Sibi Libica“).
211

 Pod Sibylou je prorok Jeremiáš (Jer 31, 22).  

Na pravé straně Zvěstování stojí Sibyla Delfská (prorokovala: Počatý v životě panny 

narodí se bez smrtelného otce).
212

 Severní stěnu uzavírá vedle štukového výjevu 

s námětem Zápisu v Betlémě socha proroka Ezechiela (Ez 34, 23). 

8.8 Západní strana 

Na západní straně loretánské kaple v Rumburku se nacházejí výjevy: Klanění pastýřů  

a Klanění Tří králů, vlevo se Sibylou Perskou (prorokovala: Narozený z panenské matky 

bude lahodnosti plný kníže seděti na oslátku, on jediný může spasení přinésti padlým. 

Tento velký Bůh se narodí z Panny) a prorokem Zachariášem (Za 9, 9).
213

 Ve středu 

stojí Sibyla Kumánská (pronesla proroctví, ve kterém zmínila: v outlém věku, krásného 

vzření bude panna, krále nebeského zástupu svým mlékem krmit). Ve spodní části Svaté 
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chýše se nalézá prorok David (Ž 131, 11). V pravé horní nice je umístěna socha Sibyly 

Erytrejské (věštkyně prorokovala: vidím Syna Božího, který s nebe sestoupil…jedna 

vznešená panna z pokolení hebrejského dá jej světu – on patinu za matku mít bude)  

a pod ní sedící prorok Malachiáš (Ma 4, 2).
214

 

8.9 Východní strana 

Východní stranu Svaté chýše v Rumburku zdobí výjevy: Narození Panny Marie a 
 

Zasnoubení sv. Josefu. Na levé straně výjevu se stojí socha Sibyly Helespontské  

(ve svém proroctví pronesla: když jsem jednoho dne byla na rozjímání, viděla jsem 

Pannu, která pro svou čistotu k významné cti povýšena byla. Nejvyšší ji tohoto tajemství 

za hodnou uznal, ona světu porodí dítko, kteréž skvělostí zářiti bude, neboť bude 

v pravdě slávyplný syn pána hromu a bude svět v nejhlubším pokoji řídit).
215

 Pod 

Sibylou Helespontskou je usazen prorok Izaiáš (Iz 7, 14). Uprostřed východní stěny 

nalezneme v horní části sochu Sibyly Frygické (prorokovala: do lůna Panny chtěl Bůh 

sám, aby Syn jeho vstoupil, kteréhož anděl této vznešené panně zvěstuje) a v dolní části 

proroka Daniela (Da 9, 24). Po pravé straně výjevu zasnoubení sv. Josefu stojí socha 

Sibyly (Tiburtinské) Thébské (ve starověkém proroctví pronesla: já mohla svatou 

Pannu ukázati, jejíž život v zemi Nazaretské toho počne, který Bůh v těle v krajině 

Betlémské se viděti dá).  Pod Sibylou je socha proroka Ámosa (Am 9, 11).
216

  

8.10 Jižní strana 

Na jižní straně jsou umístěny dva reliéfy: Úmrtí Panny Marie a přenesení nazaretského 

domku do Itálie. V levé části Santa Casy je v nice socha Sibyly (Sammitské) Sabinské 

(prorokovala: Viz, brzy příjdou dnové ti, jenž zapudí temnotu…Lidé budou moci svýma 

rukama slávy plného krále živých se dotknouti, jehož Panna bez poskvrny ve svém 

smrtelném lůně ponese).
217

 Socha proroka Mojžíše (5M 18, 15) sedí majestátně pod 

Sibylou Sabinskou. Na pravé straně v horní části stojí Sibyla Kumánská (pronesla 

                                                 

214
 ROYT 2011, 151. 

215
 SANTARELLI 1998, 39. 

216
 ROYT 2011, 150. 

217
 SANTARELLI 1998, 40. 



 

57 

proroctví: Ve všem pokorný, vyvolí si Syn Boží za matku čistou Pannu).  Celou stěnu 

uzavírá prorok Balaam (4M 24, 17).
218

  

8.11 Reliéfní výzdoba Svaté Chýše 

Reliéfní výzdoba provedena ve štuku s námětem ze života Panny Marie není původní. 

Pro nezasvěceného návštěvníka se tak ovšem může jevit. Dokončená loretánská kaple 

měla pravděpodobně dosti obdobnou výzdobu. Práce si v této části klade za cíl seznámit 

alespoň v základu s obsahem těchto reliéfu. Mnohá další literatura podrobně popisuje  

a rozvádí jednotlivá témata.
219

 Jedná se o pouhé základní přiblížení příběhu a jeho 

následné ztvárnění na stěnách loretánské kaple v Rumburku.  

8.11.1 Zvěstování Panny Marie 

Dnešní štukový výjev Zvěstování Panny Marie je pouze několikátou kopií snad původní 

výzdoby z roku 1709 [22]. Předchozí část práce naznačila nejasnosti, které ohledně 

originální výzdoby Svaté chýše panují.
220

 Stále neznáme jména umělců, ani zda byla 

štuková výzdoba skutečně provedena podle dovezených modelů z italské Santa Casy. 

Stejně tak mohly být vzorem mariánské výjevy z loret v Mikulově, či Praze. Pokud 

přihlédneme ke shodě s originálem, co se měřítka a provedení stavby týká, předpokládá 

se, že bylo použito obdobných výjevů ze života Panny Marie, jako na Svaté chýši 

v italském Loretu. 

Výjev Zvěstování zobrazuje scénu, kterou nalezneme popsanou v novozákonním 

evangeliu sv. Lukáše. Předpověď o narození Ježíše uvádí, jak byl vyslán anděl Gabriel 

od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži 

jménem Josef, z rodu Davidova, jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní  

a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila  

a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla 

milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký  
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 Scény ze života Panny Marie vycházejí z textu Písma (převážně Mt, L), další informace 

obsahuje Zlatá legenda Jakuba de Voragine, Jakubovo protoevangelium a další legendická, 
apokryfní literatura. Pro podrobnější studiu námětů jednotlivých reliéfů je velmi vhodné 
několika svazkové dílo: Lexion der Christliche Ikonographie.  
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a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude 

kralovat nad rodem Jakobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla  

andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: Sestoupí na 

tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno 

Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, 

ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť, u Boha nebude nic nemožného. Marie  

řekla: „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní 

odešel. Panna Marie na zdejším štukovém výjevu sedí s knihou v místnosti.
221

 Anděl 

Gabriel pokleká před Pannou Marií s lilií. Nad ním je znázorněn mohutný paprsek 

vycházející od Boha Otce v horním okraji. Po paprscích slétá Duch svatý, v podobě 

holubice. Výjev doplňují drobné postavy andělů. Téměř obdobné ztvárnění nalezneme 

na Santa Case v italském Loretu.
222

 

8.11.2 Navštívení Panny Marie 

Uběhla krátká doba po Zvěstování a Neposkvrněném početí, když se Panna Maria 

vydala z Nazaretu navštívit do města Judova svoji příbuznou Alžbětu. Alžběta i přes 

svůj velmi vysoký věk otěhotněla a očekávala narození Jana Křtitele. Když Maria 

vstoupila do domu Zachariášova, pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela pozdrav 

Mariin, pohnulo se dítě v jejím těle. Alžběta naplněna Duchem svatým zvolala velikým 

hlasem: „Požehnána jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke 

mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, 

pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí 

bylo řečeno od Pána.“ (Lk 1, 39-45)  

Menší obdélný štukový reliéf s Navštívením Panny Marie [23] umístěný vedle 

ostění okna, nalezneme ve spodním výzdobném pásu. Scéna z evangelia sv. Lukáše je 

na Santa Case v Rumburku znázorněna za pomoci čtyř figur. Sv. Josef opírající se o hůl 

stojí za Marií, na druhé straně stojí sv. Zachariáš. Střední část reliéfu patří ústředním 
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stěnou. Nic nepoukazuje na snahu umělců zasadit Zvěstování do Svaté Chýše, čímž by výjev 
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postavám, sv. Panně Marii a sv. Alžbětě v srdečném objetí. Výjev je zasazen  

pod renesanční portál. Plasticky provedené ostění nik je ve středu obohacené volutou, 

provedenou v toskánském řádu, odpovídá obdobnému motivu použitému na portálu při 

Navštívení a Zápise v Betlémě.
223

 

8.11.3 Zápis v Betlémě 

V křesťanském umění méně znázorňovaná scéna ze života Panny Marie. Informace o ní 

nalezneme opět v evangeliu sv. Lukáše. Císař Augustus vydal nařízení, aby po celé říši 

byl proveden soupis lidu. Tento první soupis se konal, když Syrii spravoval Quirinius. 

Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galilee, z města 

Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu 

a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. (Lk 

2, 1-7) 

Štukový reliéf znázorňuje sv. Josefa, přistupujícího před úředníka provádějícího 

soupis lidu. Pannu Marii nalezneme v těsné blízkosti za sv. Josefem. Úředník stojí za 

vysokým pulpitem s připraveným pisátkem v ruce. Vedle něj je vyobrazena postava 

neznámého muže.   

8.11.4 Narození Panny Marie 

Mramorový reliéf zobrazující narození Panny Marie představuje scénu ze života 

Bohorodičky, kterou nalezneme v apokryfních textech. Výjev je zasazen do interiéru 

domu, kde spolu žili Jáchym s Annou. Objevuje se zde značné množství postav. 

Nejdůležitějšími jsou sv. Anna, ležící po porodu na posteli. Ženy vpravo od sv. Anny 

přicházejí pogratulovat matce k narození vytouženého potomka.
224

  

Uprostřed reliéfu vidíme sv. Jáchyma, jak pootevřenými dveřmi sleduje 

novorozeně. Porodní báby společně s chůvami chystají koupel pro Pannu Marii. 

Obdobné schéma nalezneme na mramorovém reliéfu Santa Casy v Loretu. Umělci zde 

pracovali převážně s bohatou drapérií postav. Velká snaha byla naznačit, za pomoci 
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otevřených dveří, další místnost, ze které přichází sv. Jáchym. Rumburská loreta se 

přidržela ve všech detailech velmi věrně italské předlohy.   

8.11.5 Zasnoubení sv. Josefu 

Východní stranu Svaté chýše v Rumburku zdobí reliéf Zasnoubení sv. Josefu. Panna 

Marie pobývala od svých třech let v chrámu. Když dosáhla věku dvanácti let, byla 

shledána spolu s ostatními dívkami dostatečně stará, aby jejich přítomnost mohla 

ohrozit neposkvrněnost chrámu. Velekněz tedy vyhlásil, že se mají všechny dívky 

navrátit zpět ke svým rodinám. Pouze Panna Marie zůstala. Velekněz požádal 

Hospodina o radu a prostřednictvím anděla mu bylo vyjeveno, aby shromáždil všechny 

neženaté muže z Davidova domu. Následně vybral Hospodin vdovce Josefa, pouze 

jemu se proutek, který dostal, zazelenal a usedla na něj holubice.
225

 

Štukový reliéf znázorňuje samotný akt zásnub. Na vyvýšeném stupni stojí 

velekněz z Jeruzalémského chrámu ve svátečním rouchu a drží za ruce sv. Josefa  

a Pannu Marii. Výjev doplňují přihlížející za ústřední dvojicí. Sv. Josef je zde zachycen, 

jak navléká prsten Marii. Celý příběh nesporně inspirovala Zlatá legenda  

a Protoevangelium Jakubovo.
226

 

8.11.6 Klanění tří králů 

Námět pro štukový reliéf s Klanění tří králů nacházíme v evangeliu sv. Matouše (2,1-

12). Při narození Ježíše přicházejí z východu mudrci, označováni též za mágy. Ježíšova 

hvězda se jim tehdy zjevila a oni přišli do Jeruzaléma, poklonit se králi Židů. Herodes 

se velmi znepokojil. Vyslechl pozorně mudrce a propustil je pod příslibem, že až dítě 

naleznou, oznámí mu místo, kde přebývá, aby se i on mohl přijít poklonit. Mudrci se 

vydali na cestu a hvězda je opět vedla k místu, kde objevili dítě.
227

 

Podle Matoušova evangelia přišla delegace králů k domu, kde celá rodina 

přebývala. Králové padli před Ježíšem na zem a klaněli se mu. Důležitým momentem je 

předání darů, které s sebou přinesli. Symbolizovaly Kristovu královskou důstojnost 
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(zlato), jeho božství (kadidlo), utrpení a pohřbení (myrha).
228

 Ve snu dostali králové 

pokyny, aby se nevraceli k Herodovi. Odcestovali poté jinou cestou zpět do své vlasti. 

Tři krále nalezneme na Santa Case ve chvíli, kdy přicházejí k dítěti s dary [44].
229

 

Společně s nimi je v levé části reliéfu vyobrazen jejich doprovod, koně a opice 

s bubínkem. Panna Marie přidržuje Ježíška stojícího na stupínku. Sv. Josef sleduje 

z povzdálí celou událost. Výjev dotváří naznačená krajina, kterou králové museli 

překonat, aby viděli novorozeného Krista. 

8.11.7 Klanění pastýřů 

Pastýřům pobývajícím za noci se svými stády v blízkosti Betléma byla archandělem 

Gabrielem zvěstována převeliká radost. Anděl Páně jim pověděl o narození Spasitele 

pro všechen lid ve městě Davidově. Podle jeho slov nalezli děťátko v plenkách, 

položené v jeslích. Vydali se tedy pastýři do Betléma, zde nalezli Pannu Marii  

a sv. Josefa a s nimi děťátko položené do jeslí. Vypověděli pak, co jim bylo řečeno  

o dítěti. Úžas zachvátil všechny přihlížející. Pastýři se pak navrátili nazpět, chválíce 

Boha za vše, co slyšeli a viděli.
230

 

Výjev na Svaté chýši znázorňuje v horním levém rohu scénu s hlídkujícím 

pastýřem u stáda, kdy se mu zjevil anděl. Hlavní děj se odehrává ve spodní části reliéfu. 

Tři pastýři zde přicházejí k novorozenému Ježíši. První z nich již poklekl na znamení 

úcty. Panna Marie zavinuje syna do plenek. Osel a volek spolu se sv. Josefem sledují 

šťastnou chvíli.
231

  

8.11.8 Smrt Panny Marie  

Zmínky o konci života Panny Marie nalezneme v apokryfní a legendické literatuře. 

Zlatá legenda podrobně líčí, jak se Bohorodičce zjevil anděl (Michael) s palmovou 

ratolestí a oznámil ji, že na třetí den odejde ze svého těla a na nebesích bude přijata 

svým synem. Panna Marie chtěla ještě naposledy vidět apoštoly, než odevzdá svoji duši 

Bohu. Její prosba byla vyslyšena a apoštolové byli zázračně přeneseni z různých koutů 
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 ROYT 2007, 111–112.  

229
 Kristus na původním štukovém výjevu žehnal, dnes je gesto nezřetelné. 

230
 ROYT 2007, 267–268. 
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 RUSINA/ZERVA 2000, 49. 
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k jejímu loži.
232

 První přišel sv. Jan Evangelista a dostal od Panny Marie palmovou 

ratolest, která měla být nesena v pohřebním průvodu. Okolo třetí hodiny v noci přišel 

sám Kristus s andělskými chóry, s patriarchy, mučedníky, vyznavači a pannami a odnesl 

duši své matky na nebesa.
233

  

 Výjev nalezneme na jižní stěně loretánské kaple. Panna Marie zde leží na lůžku, 

které obklopují apoštolové. Jasněji určit můžeme pouze sv. Jana Evangelistu, 

drží palmovou ratolest a snad sv. Petra s kadidelnicí u nohou Bohorodičky. Andělé nad 

lůžkem přisluhují společně s apoštoly při pohřebních obřadech. Legendy ještě dále 

uvádějí, jak chtěli Židé zabít apoštoly a spálit tělo Panny Marie.   

8.11.9 Přenesení nazaretského domku anděly do Itálie 

Legenda vztahující se k tomuto námětu byla důkladně vylíčena v úvodu práce.  V roce 

1291 opustili vojska křižáků poslední místo ve Svaté zemi. Tehdy došlo k zázračnému 

přenesení Svaté chýše z Nazaretu k obci Tersatto v Ilýrii. Další zázračné přenesení 

následovalo roku 1294, Santa Casa se objevila ve vavřínovém lesíku (lat. Laurus, odtud 

tedy Loreto). Zde řádili lupiči a místo se stalo pro poutníky velmi nebezpečným. Domek 

byl tedy opět po osmi měsících přenesen k městu Recanati, na pozemek dvou 

znepřátelených bratří. Poslední přenesení následovalo o pouhých několik desítek kroků. 

Santa Casa se zjevila na veřejné cestě, kde roku 1295 již spočinula natrvalo. 

 Štukový reliéf loretánské kaple v Rumburku přináší seznámení se zázračnou 

historií přenesení Svaté chýše. Pravá část výjevu znázorňuje přenesení domku z Ilýrie 

za pomoci andělů do vavřínového lesíka (též uváděn jako pozemek ženy jménem 

Laureta).
234

 Skupina poutníku je zde napadena a bita bandity. Další přenesení následuje 

na pozemek (pahorek) dvou bratří. Nepřátelství a zášť obou bratří, kteří nedokázali 

ocenit projev milosti, vedl k poslednímu přesunu domku Panny Marie a to na obecní 

cestu, kde již setrval.
235

 

                                                 

232
 Legenda aurea uvádí, jak apoštolové po svém příchodu zaujali místa okolo lože, kde 

spočívala Panna Marie (RUSINA/ZERVA 2000, 20).  
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8.12 Sochy na balustrádě 

Svatá chýše v Rumburku se odlišovala od všech ostatních loretánských kaplí v Čechách 

a na Moravě velmi kvalitní sochařskou výzdobou, kterou provedl sochař Franz Biener 

nedlouho po dokončení samotné stavby. Kníže Anton Florian z Liechtensteinu se 

rozhodl osadit balustrádu Santa Casy v Rumburku sochami, které znázorňují 

„Příbuzenstvo Panny Marie.“
236

 Pro velké poškození bylo třeba sochy roku 1808 snést. 

Při renovaci celého objektu ve stejném roce došlo k rozebrání původní zdi před hlavním 

vchodem. Představený kláštera rozhodl vybudovat novou zeď, kam by se umístily zbylé 

sochy „Příbuzenstva Panny Marie.“ Některé plastiky byly prodány, jiné nenávratně 

poškozeny. Archivní bádání dokazují existenci jiných soch na zídce před frontispiciem.  

Informace o starších opravách křížové chodby, zahrnují rovněž opravu původní zídky 

před vstupem do objektu, nalezneme ve zprávách již z let 1775.
237

 Další účet z let 1782 

dokládá opravu nejen zdi, ale rovněž vyspravení soch, které zde stály. Prameny dále 

neuvádějí, jaké sochy zde původně stály. Nemáme rovněž žádné další informace  

o osudu plastik, po jejich nahrazení zbylými sochami ze střechy Svaté chýše.  

Zásluhou P. Hilaria Pokorného došlo v letech 1896 – 1902 k celkové opravě 

loretánského areálu. Kníže Liechtenstein projevil snahu dohledat původní sochy z atiky 

Svaté chýše a doplnit jimi balustrádu před vchodem. Podařilo se nalézt tři  

plastiky – sv. Zachariáše (na mostě v Horním Jindřichově), sv. Antonína (na dnešní 

Pražské ulici č. 10) a sv. Jana Evangelistu. Sochař Groh z Rumburku vytesal kopii  

sv. Zachariáše, která měla nahradit plastiku na mostě.
238

 Původních sedm soklů bylo 

tedy rozšířeno o dva další. Neřešitelná situace nastala u sochy sv. Jana Evangelisty, 

která patřila k domu Žida Deutsche v Klášterní ulici. Majitel žádal za sochu  

200 zlatých, velkou sumu odmítl kníže uhradit a z koupě tedy sešlo. Přistoupilo se 

prozatímně  k osazení volných míst sochami sv. Františka a sv. Antonína. Nové plastiky 

nepocházely ze stejného souboru, stylově se odlišovaly.
239

   

Poničené sochy byly částečně obnoveny, jednalo se o sv. Josefa, Pannu Marii  

a sv. Alžbětu. Většinu práce uhradili obyvatelé města. Roku 1899 přistoupil Žid 

Deutsch na obchod a prodal sochu sv. Jana Evangelisty knížeti. Obyvatelé Horní 

                                                 

236
Anton Florian z Liechtensteinu pobýval roku 1707 ve Španělsku, zachovala se 

korespondence, kde si kníže vyžádal sám vybrat postavy, bohužel další dopisy chybějí a je tudíž 
nemožné přesně zrekonstruovat původní stav. (JAHN 2012, 148).  
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Jindřichova ustoupili nedlouho poté a přijali kopii sv. Zachariáše, kterou pak umístili  

na most.
240

 Sochy sv. Františka a sv. Antonína putovaly do kvadratury kláštera.  

Další sochy nalezeny nebyly, podle zápisů v loretánské pamětnici sochy utrpěly 

vážná poškození a nebylo snahy je obnovit.
241

 V roce 1900 se objevila socha sv. Jana 

Křtitele, přesněji její část, hlava byla dodána později. Osud sochy je značně nejasný, 

dnes se považuje opět za ztracenou.  

Celková renovace soch z let 1926 nešetrným způsobem odstranila štafírování 

olejovými barvami. Původní polychromie, po dlouhé době již téměř neviditelná vzala  

za své. Socha sv. Josefa po pádu na zem potřebovala nově vymodelovat celou hlavu. 

Práce se ujal štukatér Wagner z rumburské firmy Josefa Schicktanzela. Zemský 

konzervátor shledal ovšem hlavu příliš velkou v poměru k ostatním částem světcova 

těla. Nový model vypracoval varnsdorfský sochař Josef Schlossar a roku 1927 nahradil 

hlavu přesnější kopií.  

Havarijní stav celé balustrády byl patrný v 50. letech 20. století. Památkový ústav 

rozhodl o restaurování a výměně poničených částí soch. První etapa začala roku 1958  

a zahrnovala zajištění soch, následnou úpravu terénu. Oprava balustrády si vyžádala 

celkové zpevnění, vybudování nového chodníku a vymodelování poničených kuželek. 

Dva roky sochy čekaly na opravu, mezitím byla výtržníky povalena socha sv. Jáchyma. 

Zůstaly tři části, které přenesli rumburští obyvatelé do kláštera. Teprve na jaře roku 

1966 sochař Miroslav Zentner z Libochovic postavu sv. Jáchyma dokončil.  

Literatura zmiňuje nejradikálnější opravu prostoru před frontispiciem. Probíhala 

od roku 1980, již tehdy byla celá balustráda nakloněna ke vstupní budově. Předešlé 

úpravy nedostatečně zapustily základy zídky. Celá zeď byla rozebrána, sochy umístěny 

do ambitu. Vybetonovaly se nové základy, poničené části nahradili restaurátoři novými. 

Dnes je vstupní část nejzachovanější z celého loretánského areálu. 

 

Restaurování a stav soch v 80. letech 20. století: 

Důkladná obnova balustrády vyvrcholila restaurováním soch Mariina příbuzenstva [57]. 

Velké poškození je doloženo u soch sv. Zachariáše (praskl na dvě části, chybělo mu 

koleno a drapérie ve spodních místech), sv. Alžběty (ruka s drapérií zmizela), sv. Anny 

                                                 

240
 V literatuře se uvádí, jako autor sochy sv. Zachariáše rovněž vídeňský sochař Stürmer. 

Společně se svými pomocníky pracoval na obnově plastické výzdoby loretánské kaple 
v Rumburku. (STEINOVÁ 2000, 140). 
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(poškození hlavy – rozpadla se na dvě části). Počasí, obzvláště voda a mráz zapříčinily 

devastaci dalších plastik. Panna Marie s Ježíškem (odpadlá ruka Ježíška, Panna Marie 

praskla na několika místech). Sv. Jáchym (ulomený atribut, chyběla noha). Sv. Jan 

Evangelista (nejvíce poničeny záda, od kotvení na atice Svaté chýše). Socha sv. Jakuba 

byla poničena nejvíce, podle plánu mělo dojít k domodelování spodní poloviny těla.
242

 

Poslední sochu z „Příbuzenstva Panny Marie“ literatura, ani prameny neuvádějí 

jménem.
243

 Poslední z plastik nestála stabilně na svém místě. 

Restaurováním byli pověřeni akademičtí sochaři Jiří Lašťovička, Jan Hendrych  

a Jiří Kačer. Nejdříve proběhlo zajištění všech volných částí a teprve následně došlo 

k snesení soch.
 244

 Úlomky a odpadlé kusy nacházející se většinou v křížové chodbě 

byly prozkoumány, zaevidovány a připraveny k odeslání do ateliéru v Praze. Plastiky 

sv. Zachariáše, sv. Jakuba a blíže neurčenou sochu odvezli restaurátoři rovněž do Prahy. 

Práce obnášely v některých případech kompletní rozebrání světce (sv. Jakub) na dílky  

a jeho slepení za pomoci epoxidové pryskyřice. Roku 1983 po úpravě balustrády před 

vstupem do loretánského areálu byly sochy navráceny na místo.
245

 

Jeden z nejhodnotnějších prvků Svaté chýše v Rumburku bohužel nepřečkal bez 

újmy. Předešlý popis zachycuje jen v nástinu osudy „Příbuzenstva Panny Marie.“  

Pro chybějící zprávy je velmi obtížné rekonstruovat stav a umístění soch po snesení 

z atiky loretánské kaple z roku 1808. Dnes se nalézá před frontispiciem celkem devět 

soch: sv. Panna Marie, sv. Josef, sv. Anna, sv. Alžběta, sv. Zachariáš, sv. Jáchym,  

sv. Jan Evangelista, sv. Jakub a další neurčená socha.     
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 Jedinou hypotézou zůstává, že by mohlo jít o Izáka, nebo Zebedea. (STEINOVÁ 2000, 136). 

Autorka dále uvádí, že pro nedostatek písemných pramenů jde o pouhou teorii. Socha neměla 
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9 Závěr 

Bakalářská práce byla pojata především jako seznámení s historií výstavby Svaté chýše 

v Rumburku. Pro pochopení celého záměru knížete Antona Floriana z Liechtensteinu, jsem 

nastínil v úvodu situaci, při které získal severočeské panství. Diplomatické cesty zavedly 

v závěru 17. století Antona Floriana z Liechtensteinu do Říma. V Itálii se kníže seznámil 

s úctou ke Svaté chýši a Černé Matce Boží Loretánské. Kopii Santa Casy, jako základ jím 

tehdy zamýšleného mariánské poutní místa, se rozhodl vybudovat na svém panství  

v Čechách. Velmi ambiciózní šlechtic později upřednostňuje kariéru u císařského dvora  

ve Vídni.   

 Směnou panství a příchodem Josefa Václava z Liechtensteinu končí veškeré snahy 

dobudovat loretánský areál. Ambity, které dnes kapli obklopují, vznikly se zpožděním 

několika desítek let. Celou dobu byla Svatá chýše spravována kapucíny z blízkého kláštera. 

Neméně důležitou součástí práce je seznámení s loretánskou legendou. Prostý nazaretský 

domek Panny Marie se po svém zázračném přenesení do Itálie stal vyhledávaným poutním 

místem. Nákladná proměna a zkrášlení Santa Casy za použití mramorového pláště 

s náměty ze života Panny Marie od předních umělců své doby, následně vedla k rozšíření 

kultu a kopírování stavby po celém světě. Práce přibližuje všechny známé loretánské kaple 

na našem území. Velké nejasnosti panovaly ohledně určení autorství rumburské lorety. 

Novější bádání objasnila alespoň z části podíl architekta Johanna Lucase von Hildebrandta 

na projektu Santa Casy v Rumburku.  

 V práci jsem se snažil, za pomoci dostupné literatury, zachytit všechny podstatné 

informace o vzniku stavby. Chronologické řazení jednotlivých úprav, podává přehled  

o stavu Svaté chýše od doby barokní až po restaurátorské a opravné zásahy ve 20. století. 

Přihlédnuto bylo zvláště k výzdobě interiéru a exteriéru Svaté chýše v Rumburku. Sochy  

a štukové reliéfy Santa Casy utrpěly běh dlouhé doby značná poškození, také pro své 

nepůvodní ztvárnění jim věnují odborníci pozornost jen poskromnu. Následně jsem 

přistoupil k detailnějšímu popisu jednotlivých scén ze života Panny Marie, které se mohou 

dnešním návštěvníkům jevit nejasné.  
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    Objevy pozoruhodných návrhů ambitů od Johanna Lucase von Hildebrandta z let 

nedávných a jejich publikace způsobily novou vlnu zájmu o loretánskou kapli 

v Rumburku, čímž se potvrzuje fakt, že zdejší výzkum ještě není zdaleka ukončen. 

Restaurátorské práce probíhající od roku 1996 a dodnes nedokončené mohou přinést nová 

zjištění a objevy.  

 V několika částech práce naznačila nejasnosti, kde bude třeba posečkat na odborné 

posudky, především pokud dojde k odstranění přemalby uvnitř Svaté chýše.      
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