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   Abstrakt 

 

   Tato práce pojednává o ikonografickém programu jezuitŧ v barokní sochařské výzdobě 

Svaté Hory. První kapitola je věnována literatuře, která byla napsána o Svaté Hoře u Příbrami. 

Další kapitola vypráví o dějinách poutního místa před pŧsobením Tovaryšstva Jeţíšova, po 

jeho příchodu v roce 1647 aţ do zrušení řádu v roce 1773. Bylo také nutné připomenout 

dějiny Svaté Hory za pŧsobení proboštŧ v letech 1773 – 1861. Alespoň v nástinu jsem se také 

zmínil o období v letech 1861 – 1950, kdy Svatou Horu spravovali redemptoristé a zásadně 

zasáhli do ikonografické podoby areálu. V další kapitole jsem se věnoval stavební a umělecké 

činnosti za doby pŧsobení Otcŧ Tovaryšstva Jeţíšova. Zvláštní kapitolka je věnována 

znázorňování a úctě k Panně Marii Svatohorské. V dalším díle byla má pozornost zaměřena 

na jednotlivé části sochařské výzdoby poutního místa a ikonografického znázornění. 

Jednotlivé kapitolky pojednávají o mariánském sloupu, Kalvárii, horní terase uvnitř ambitŧ, 

Praţské a Březnické bráně. V poslední kapitole jsem se zabýval celkovým ideovým 

architektonickým návrhem svatohorského areálu a umělecké výzdobě tohoto slavného 

mariánského poutního místa.  

   Nebylo moţné se v této diplomové práci více rozepsat o uměleckořemeslném provedení 

svatohorských pokladŧ, které se doposud nacházejí uvnitř baziliky nebo ve svatohorské 

rezidenci. Také jsem se nemohl podrobně zabývat historií spojenou s tímto mariánským 

poutním místem. 

   Svatá Hora patří mezi nejvýznamnější barokní památky v Čechách a je nepřehlédnutelnou 

dominantou Příbrami jiţ několik století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Abstract 

 
   This work deals with the iconographic programme of the Jesuits in the baroque sculptural 

decoration of Svatá Hora (Holy Mountain). The first chapter is devoted to the literature, 

which has been written about Svatá Hora (Holy Mountain) near Pribram. The next chapter 

talks of the history of the pilgrimage site before the Society of Jesus became active there, after 

its arrival in 1647 until its suppression in 1773. It was also opportune to deal with the history 

of Svatá Hora (Holy Mountain) during the period of the provosts in the years 1773 – 1861. I 

also dealt at least in outline form with the years 1871-1950, when the Redemptorists 

administered Svatá Hora (Holy Mountain) and made significant changes to the iconography 

of the compound. In the following chapter, I devoted myself to the building and artistic 

activities during the time of the priests of the Society of Jesus. A separate chapter is dedicated 

to the illustration and veneration of Our Lady of Svatá Hora (Holy Mountain). In another 

work, I focused primarily on the individual sculptural decorations of the pilgrimage site and 

its iconographic illustrations. Individual sub-chapters deal with the Marian Pillar, the Calvary 

statue, the Upper Terrace inside the ambit, the Prague and the Breznice Gates. In the last 

chapter, I dealt with the architectural design concept of the Svatá Hora (Holy Mountain) site 

and the sculptural decoration of this significant Marian pilgrimage site. 

   It was not possible within the scope of this dissertation to itemise the artistic craftsmanship 

of the treasures of Svatá Hora (Holy Mountain), which are to be found in the basilica and 

residence at Svatá Hora (Holy Mountain). I was also unable to deal with the history of this 

Marian pilgrimage site in detail. 

   Svatá Hora (Holy Mountain) belongs amongst the most significant baroque monuments in 

Bohemia and its has dominated the Pribram skyline for many centuries. 
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1. Úvod 

 

   Po vítězství císařských vojsk v bitvě na Bílé Hoře 8. listopadu 1620 bylo rozhodnuto o 

osudu Království českého na několik dalších století. Po nuceném odchodu části šlechty, 

inteligence i bohatého měšťanstva dochází k ,,rekatolizaci“ Čech a Moravy. Slezsko dostalo 

po Vestfálském míru v roce 1648 výjimku a byla zde jistá náboţenská tolerance. Navrácení 

českých zemí zpět do lŧna katolické církve také znamenalo změnu nejen v náboţenském a 

politickém smýšlení, ale také v uměleckém stylu. Mŧţeme říci, ţe v letech 1648 – 1740 

neprošla našimi zeměmi ţádná válečná vřava a tak toto období míru dalo vzniknout mnoha 

památkám nejen stavebním a uměleckořemeslným, ale také literárním. V tomto období 

vznikalo po celé zemi také mnoho poutních míst. Mezi ty nejvýznamnější patří zajisté 

mariánská svatyně na Svaté Hoře.  

   Svatá Hora u Příbrami, tento vskutku mariánský hrad, se vypíná nad městem a je dodnes 

oblíbeným a navštěvovaným poutním místem. Znal jsem toto místo od útlého dětství a proto 

konečná volba při výběru mé diplomové práce padla na tento poutní areál.  

   O Svaté Hoře bylo napsáno jiţ mnoho. Velmi dobře je zpracována architektura, velmi dobře 

jsou popsány i malby v ambitech se zázraky Panny Marie Svatohorské. Při svých častých 

návštěvách jsem si ale prohlíţel také sochy na Praţské i Březnické bráně, mariánský sloup, 

Kalvárii a samozřejmě také terasu uvnitř ambitu. Vzpomínal jsem na babičku, které mi 

vyprávěla ţivotopisy světcŧ, legendy o poutních Madonách, své vzpomínky na poutní slávu a 

mnoho dalšího. Ale nebyla to jen babička, ale také pan kanovník Zdeněk Adler a po příchodu 

redemptoristŧ v roce 1990 P. Josef Břicháček, kteří někdy v nelehkých dobách stále udrţovali 

a rozvíjeli svatohorskou poutní tradici. Laskavost P. Břicháčka k poutníkŧm byla opravdu 

velká. I on často vyprávěl o historii Svaté Hory a milostech Panny Marie.  

   Pod tíhou vzpomínek jsem se tedy rozhodl jednoznačně: Ikonografický program jezuitŧ 

v barokní sochařské výzdobě Svaté Hory u Příbrami. Přemýšlel jsem i nad malířskou 

výzdobou, ale ta bohuţel byla vlivem povětrnostních podmínek během staletí narušena a v 19. 

století, po příchodu redemptoristŧ na Svatou Horu roku 1861, i značně pozměněna. V celém 

areálu poutního místa přibyly obrazy redemptoristických světcŧ (sv. Alfons de Liguori, sv. 

Klement Maria Hofbauer, sv. Gerard Majella a další), v lunetách ambitŧ obrazy z historie 

svatohorské, ale také v 19. století populární sv. Filomeny a konečně i při opravách mezi 

válkami byla výzdoba doplněna např. sv. Terezií Jeţíškovou. Výzdoba kleneb ambitŧ se 

zázraky Divotvŧrkyně svatohorské, nároţních kaplí a otevřených kaplí na balustrádě jsou 
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dobře popsány. S laskavým svolením pana profesora Royta jsem se tedy definitivně rozhodl 

pro sochařskou výzdobu a její ikonografii. 
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   2. Literatura 

 

   Literatura spojená se Svatou Horou začala vycházet s počínající úctou k Panně Marii 

Svatohorské a prvními poutěmi. Na počátku bylo zázračné uzdravení slepého Jana Procházky 

při modlitbách před soškou Panny Marie na Svaté Hoře roku 1632. Této významné události se 

ještě budu věnovat v jiné kapitole. Podstatné byly také návštěvy Ferdinanda II. a Ferdinanda 

III., a konečně předání svatohorské kapličky Tovaryšstvu Jeţíšovu z Březnice. Pro pozdější 

slávu poutního místa bylo dŧleţité převezení milostné sošky k veřejné úctě do Prahy v roce 

1652. Tímto rokem také vzniká zájem popsat a zvýšit starobylost poutní kaple i sošky Panny 

Marie. 

   První kníţku o Svaté Hoře ,,Succurre miseris“ napsal jezuita Jiří Konstantinus a byla česky 

vydána roku 1652. Obsahuje několik rytinek, dějiny, modlitby a poutní písně. V této první 

české kníţečce se pak setkáváme s prvním vyobrazením Panny Marie Svatohorské, která je jiţ 

oblečena do šatiček a na hlavě má ona i Jeţíšek korunky. Rytinu vytvořil praţský rytec J. 

Smíšek.
1
 

   O rok později, roku 1653, vydává P. Šimon Kazimír svou kníţečku ,,Tempa Mariana,“ ve 

které se setkáváme s nejstarší pověstí o zaloţení Svaté Hory. Jeho příkladu pak následoval P 

Albrecht Chanovský se svou knihou ,,Vestigium Bohemiae Piae,“ 

   Základním dílem, které je věnováno Svaté Hoře, je rozsáhlý latinský spis jezuity Bohuslava 

Balbína (1621 – 1688) nazvaný ,,Diva Montis Sancti, seu Origines et Miracuula magnae dei 

hominumque Matris Marie“ – tedy ,,Divotvŧrkyně Svaté Hory, jinak Divotvŧrkyně a zázraky 

velké bohorodičky Marie.“ Tato kniha byla vydána latinsky v roce 1665 v Praze a pod 

názvem ,,Přepodivná Matka Svatohorská Maria“ také česky v roce 1666 v Litomyšli. Známe 

také německou verzi. V této knize se Balbín věnoval i širokému okolí Podbrdska v nejširších 

souvislostech. Stal se tak prvním dějepiscem nejen Svaté Hory, ale i Příbrami a příbramských 

dolŧ. Bohuslav Balbín při svých návštěvách Svaté Hory bydlel v řádovém domě v Příbrami a 

zde také ke svému obsáhlému dílu sbíral potřebné zprávy. Mŧţeme také říci, ţe to byl právě 

on, kdo razil výraz ,,Thaumaturga.“ Balbín byl opravdu plodným spisovatelem, který psal 

většinou latinsky. Vzpomeňme kromě jeho díla věnovaného Svaté Hoře alespoň ještě jeho 

další dvě knihy: ,,Diva Turzanenzis“ a ,,Diva Vartensis.“ Se Svatou Horou pak také souvisí 

Balbínovo dílo ,,Vita venerabilis Ernesti.“ Tento ţivotopis prvního praţského arcibiskupa 

                                                 
1
 Karel PROCHÁZKA: O svatohorských obrázcích, in: Svatá Hora IV., 1925, 1 – 4. 17 – 20, 37 – 40, 52 – 54. 
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Arnošta z Pardubic je rovněţ spjat se soškou Panny Marie Svatohorské. Balbín Arnošta 

z Pardubic pokládal za tvŧrce milostné sošky. 

   Nejsou to jen knihy, ale také velké mnoţství tištěných a rozdávaných svatých obrázkŧ. 

Šířením této drobné devoční grafiky se Svatá Hora dostávala do hlubokého povědomí 

obyvatelstva.  

   Poté následují kníţečky vydané ke korunovaci v roce 1732: ,,Odraţená záře z Nejsvětější 

Rodičky Boţí Marie Panny na její mnohými zázraky osvícený obraz na Svaté Hoře“ (Příbram 

1732) a ,,Regina saeculorum“ - ,,Královna věkŧ stoletým bleskem milosti a zázrakŧ oslavená“ 

(Praha 1732). Nezapomeňme také na dílko Jana Josefa Hubatia z Kottnova:,,Ţebřík Jakuba: 

Panna Maria Svatohorská, po kterém Bŧh sestoupil na zem, aby po něm lidé zaslouţili 

vstoupiti na nebe“ (Praha 1737). Bohuţel zŧstala nedopsána práce superiora svatohorského P. 

Vojtěcha Pubetze z roku 1747 ke stoletému pŧsobení jezuitŧ na Svaté Hoře. Jezuita P. 

Ignatius Popp pak vydal v Praze roku 1758 knihu ,,Historia Divae Virginis in Monte Sancto.“ 

Ta se stala asi poslední publikací vydanou za pŧsobení jezuitŧ na Svaté Hoře. V této knize 

byla výborně popsána Korunovace svatohorské milostné sošky v roce 1732. Popp také doplnil 

informace o donátorech jednotlivých kaplí a mnoho dalších informací. 

   V 19. století bylo vytištěno hned několik knih o Svaté Hoře, jedná se však o přepracovaná 

vydání podle Balbína a Poppa, která jsou jen doplňována současnými událostmi. Velmi často 

jsou doplňovány modlitbami a písněmi. Za pŧsobení svatohorského probošta Jáchyma hraběte 

Čejky z Olbramovic vychází roku 1804 v Příbrami: ,,Der heilige Berg oder: historische 

Beschreibung des heiligen Berges ab der Stadt Prţibram im Königreiche Böhmen mit 

Gebeten“ od Johanna Rullika. Toto Rullikovo dílo pak v roce výročí korunovace Panny Marie 

Svatohorské roku 1832 rozšířil a v Příbrami vydal P. Josef Palleta: ,,Swatá Hora, nebo 

hystorické vypsání Hory Swaté nad Příbramí w slawném králowstwí českém.“ Kniha byla 

vydána také německy. Svatohorský probošt František Xaver Jedina v Praze vydal roku 1836 

,,Darstellung des Eigenthumsrechtes des Heiligbergerplatzes a v roce 1842 knihu ,,Der 

Wallfahrtsort Heligberg in Böhmen“, která pojednává o historii, milostné sošce a také 

poutích. Jedina čerpal z bohatého svatohorského archivu, který zde po jezuitech zŧstal. 

Zvláštní pozornost byla věnována návštěvám členŧ císařského rodu, šlechtě a vysokému 

duchovenstvu.  

   Po éře svatohorských proboštŧ byla Svatá Hora roku 1861 odevzdána do rukou 

redemptoristŧ. Po jejich příchodu vydává P. Jan Nepomuk Jentsch v roce 1868 spis ,,Svatá 

Hora, poutnické místo v Čechách.“ Pak následuje několik drobných kníţek, které byly 

vytištěny v roce 1882 ke stopadesátiletému výročí korunovace Panny Marie Svatohorské. 
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Jsou vlastně jen prŧvodci doplněnými modlitbami a písněmi: ,,Svatá Hora“ od Klementa 

Vlasáka (Praha 1882), Jana Borského ,,Svatá Hora, poutní místo v Příbrami“ (Praha 1882). 

Redemptorista Rudolf Kameníček sepisuje a roku 1892 v Praze vydává: ,,Svatá Hora nad 

Příbramí, nejslavnější poutní místo mariánské v Čechách.“ Také Alois Dostál vydal 

v Dědictví Svatojánském v Praze roku 1907 knihu: ,,Svatá Hora. Několik dějepisných 

obrázkŧ z dějin Českých Lourd.“ Musíme ještě zmínit dílo dalšího redemptoristy P. Františka 

Blaťáka z roku 1915 vydaného česky i německy ,,Svatá Hora u Příbrami.“ 

   Doba po I. světové válce církvi sice moc nepřála, ale slávu zdejšího poutního místa nic 

neohrozilo. Roku 1922 byla zaloţena Matice Svatohorská a začala vydávat časopis pod 

názvem: ,,Svatá Hora.“ Vycházel aţ do konce roku 1948. Pouze v letech 1946 a 1947 nesl 

název ,,Ave Maria.“ V těchto časopisech byly uveřejňovány články z historie svatohorské. 

Jsou dŧleţitým pramenem. Najdeme zde např. soupis svatohorského pokladu, opisy 

dŧleţitých dokumentŧ a mnoho příběhŧ z historie poutního místa. V těchto časopisech byly 

také uveřejňovány překlady smluv s umělci, kteří na Svaté Hoře pŧsobili. V meziválečném 

období vychází v roce 1929 asi nejpodrobnější sepsání historie Svaté Hory od Františka 

Xavera Holase ,,Dějiny poutního místa mariánského Svaté Hory u Příbramě.“ Toto dílo bylo 

oceněno i nejvyšším představitelem kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristŧ) 

Patriciem Murrayem. Stejný autor ve stejném roce sepsal také ,,100 kapitolek z dějin Svaté 

Hory mariánského poutního místa u Příbramě“ (Příbram 1929). Velmi zajímavé je také 

vydání popisu zázrakŧ na klenbách dolních ambitŧ: ,,Milosti Panny Marie Svatohorské 

v obrazech.“ Heslovitě je pojatý broţovaný výtisk ,,Svatá Hora a umění“ od Ladislava 

Malého (Příbram 1938). Ve stejném roce pak vydal v Příbrami knihu Karel Pobuda ,,Za času 

děkana Prokopa Ondráka“, která nás uvede do vztahu města Příbrami a Svaté Hory ve druhé 

polovině 19. století. Z tohoto období jsou také dobrými příručkami broţurky ,,Příbramské 

kostely“ (Karel Pobuda, Příbram 1940) a ,,Svatá Hora“ z edice Poklady národního umění od 

Alţběty Birnbaumové (Praha 1940). Po roce 1945 pak vychází opět jen prŧvodce po poutním 

místě od P. Jana Zíky (Blatná 1946). Spíše zajímavostí je básnický výklad svatohorské 

svatyně ,,Madona stříbrných hor“ z roku 1946 od E. M. Sázavského. Nesmíme také 

zapomenout na Bohuslava Kümpel – Staňkovského a jeho ,,Staročeské Madony“, kde 

samozřejmě nechybí pasáţ o milostné sošce na Svaté Hoře (Šumperk 1947).  

   Pokud zmiňujeme literaturu, tak rozhodně musíme připomenout postavu Antonína Podlahy, 

světícího biskupa praţského. Svatohorské Madoně se věnuje v kníţce ,,Sochy a skulptury 

mariánské v Čechách“ v roce 1904. Také jeho ,,Soupis památek historických a uměleckých 

v politickém okrese příbramském“ je dobrou pomŧckou. Tento všestranný a nesmírně plodný 



13 

 

spisovatel také mimo jiné sepsal ,,Dějiny kollejí jesuitských v Čechách a na Moravě od r. 

1654 aţ do jich zrušení.“ 

   Po roce 1948 Svatá Hora vyskytuje pouze v uměleckých publikacích (např. Blaţíček, 

Neumann). Nesmíme však vynechat Emanuela Pocheho a kolektiv a jejich ,,Umělecké 

památky Čech.“ Častěji se v této době v literatuře setkáváme se stříbrnickými a zlatnickými 

pracemi z baziliky na Svaté Hoře. Několik statí je Svaté Hoře věnováno také v ,,Dějinách 

českého výtvarného umění.“ 

   Po roce 1990 vyšlo několik knih, které jsou nápomocny v poznání jezuitského řádu. 

Mŧţeme čerpat z Milana Bubna a jeho ,,Encyklopedie řádŧ a kongregací v českých zemích, 

Řeholní klerikové“ (Praha 2012). Markéta Holubová napsala v roce 2009 ,,Etnografický atlas 

Čech, Moravy a Slezska VI., Okruhy kultŧ jezuitského řádu.“ V roce 1998 bylo výročí 650 let 

vzniku milostné sošky Panny Marie Svatohorské a P. Josef Koláček sepsal spisek ,,Jezuité na 

Svaté Hoře.“ Ve stejném roce také vyšlo kolektivní dílo od Vlčka, Sommera a Foltýna: 

Encyklopedie českých klášterŧ, ve kterém nalezneme i Svatou Horu. Dobrou příručkou je 

také dvousvazkový sborník ,,Bohemia Jesuitica 1556 – 2006.“ V nedávné historii vyšla, 

kromě prŧvodcŧ, kniha Josefa Kopečka ,,Svatá Hora“, tu vydal v roce 2006. Kopeček ale 

mnohdy vychází většinou z Františka Xavera Holase. Pro lepší poznání mariánské úcty 

v době baroka mi budou zajisté nápomocny práce profesora Jana Royta ,,Obraz a kult 

v Čechách 17. a 18. století“, ,,Zahrada Mariánská“ i ,,Slovník biblické ikonografie.“  

   V zahraničí pak opublikovala statě o Svaté Hoře baronka Johanna von Herzogenberg: 

,,Gnadenstätten in Böhmen und Mähren“ (1965) a ,,Marianische Geographie an böhmischen 

Walfahrtsorten der Weisse Berg, Rimau in Südböhmen, der Heilige Berg“ (1971). Velmi 

zajímavá je také práce ,,Barocke Ambitenanlagen in Böhmen und Mähren“ z roku 2009 od 

Jany Niedermaier. V souvislosti s barokní sakrální architekturou je také nutno zmínit díla 

Ulricha Fürsta a Franze Matscheho.  

   Ale nesmíme také zapomenout na starší barokní literaturu. Je moţné, ţe mi také budou 

nápomocny Mariánské atlasy (Gumppenberg: Atlas Marianus). Gumppenberg uvádí Madonu 

Svatohorskou aţ ve druhém rozšířeném vydání z roku 1672. Také dílo P. Augustina Sartoria, 

který přeloţil Gumppenbergovu knihu do němčiny a ještě ji o mnohé doplnil, je nesmírně 

zajímavé. Vyšla pod názvem ,,Marianischer Atlas“ v roce 1717. I zde se setkáme se 

Svatohorskou Madonou.  

   Jezuitský ikonografický program na Svaté Hoře v Příbrami mi zajisté pomŧţe osvětlit 

literatura s touto tématikou. Zde připomenu alespoň ,,Slovník křesťanské ikonografie“ Hynka 

Rulíška a ,,Atributy světcŧ“ od Václava Ryneše. ,,Slovník biblické teologie“ od Xavera Léona 
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– Dufoura a kolektivu. Ikonografii jezuitŧ věnovala samostatnou kapitolu v katalogu 

,,Barokní Praha – Barokní Čechie“ Petra Nevímová Pro některé výrazy mi bude jistě také 

uţitečný ,,Slovník pojmŧ sakrálního výtvarného umění“ od Chodury, Klimešové a Křišťana. 

Velmi dobrou příručkou je také ,,Český slovník Bohovědný“ Josefa Tumpacha a Antonína 

Podlahy. 
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   3. Dějiny poutního místa Svaté Hory u Příbrami 

 

   Neodmyslitelnou siluetu nad městem Příbramí tvoří Svatá Hora. Je opravdovou barokní 

kulisou. Ve svých vzpomínkách ji měl nejen Mikoláš Aleš, Antonín Dvořák, Julius Zeyer, 

Jaroslav Vrchlický, ale především kaţdý poutník, který přicházel na toto místo s prosbou a 

modlitbou. Těţko bychom spočítali, kolik zboţných poutníkŧ prošlo jejími branami nebo po 

svatohorských schodech do ambitŧ a po zdolání dalších schodŧ spočinulo před oltářem Panny 

Marie Svatohorské uvnitř baziliky. Nesmíme se ale ohlíţet jen do minulosti. I v současné 

době je Svatá Hora oblíbeným místem, na které dnes neputují jen poutníci, ale také milovníci 

umění a památek. 

   Počátky historie zdejšího poutního místa jsou zahaleny rouškou tajemství,  a tak zŧstalo jen 

několik pěkných legend o zaloţení svatyně nad městem Příbramí. Musíme se ale vrátit do 17. 

století, neboť v této době znovu vzkvétá mariánský kult a soudobí spisovatelé se ohlíţejí 

daleko do dob zašlé slávy Království českého.  

 

   3. 1. Pověsti o vzniku Svaté Hory a milostné sošky Panny Marie  

 

   Ne sice nejstarší, ale jistě nejznámější pověst pochází z roku 1653 a byla popsána P. 

Šimonem Kazimírem v knize ,,Tempa Mariana.“ Vypráví o rytíři, který se ztratil uprostřed 

hlubokých lesŧ a byl přepaden lupiči. Rytíř poklekl na zem, vroucně prosil o pomoc Matku 

Boţí a přislíbil vystavět na tomto místě kapli k její cti. Lupiči byli jako oslepení a rytíře 

nenašli. Od té doby je prý tato hora zvána Svatou Horou. Je nutné doplnit, ţe tuto pověst o 

několik let později ve svém spise ,,Vestigium Bohemiae Piae“ doplnil P. Albert Chanovský. 

Ten příběh poněkud pozměnil a zasadil do roku 1260. O neznámém rytíři napsal, ţe pocházel 

z rodiny Malovcŧ. Tyto informace převzali také P. Jiří Crugerius a P. Vojtěch Pubetz.
2
 

Vyobrazení tohoto příběhu mŧţeme spatřit i v lunetovém obrazu v ambitech a patří mezi 

nejznámější o zaloţení Svaté Hory. 

   Druhé legendické zaloţení pochází z ruky jezuity Bohuslava Balbína. Ten ve své knize 

,,Diva Mantis Sancti“ píše, ţe kdyţ se Příbram rozrostla, dostala právo pouţívat jméno města. 

K tomuto privilegiu dostali měšťané právo vykonávat hrdelní tresty. Dali tedy dohromady 

potřebný materiál k postavení šibenice a odnesli ho na nedaleké návrší. Ráno ale bylo zpět na 

                                                 
2
 František Xaver HOLAS: Dějiny poutního místa mariánského Svaté Hory u Příbramě, Semily 1929, 25 – 26. 
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pŧvodním místě. Měšťané si řekli, ţe si Bŧh nepřeje mít zde popraviště. Tak tato hora dostala 

jméno ,,Svatá.“ Později zde byla Arnoštem z Pardubic vystavěna kaple.
3
 Tak píše Balbín. 

   Třetí pověst uvádí roku 1652 P. Jiří Konstantinus ve své knize ,,Succurre miseris.“. Na hoře 

nad městem prý bývala vídána bíle oděná pacholátka, která nosila světla. Mnohdy byla 

velkým světlem ozářena celá hora. Také zde prý byla slyšet líbezná hudba. Tato zjevení pak 

byla příčinou, ţe lidé nazvali toto místo Svatou Horou.
4
 Tato kniha byla vlastně první, která o 

zázracích a dějinách Svaté Hory pojednává. Tajemný pŧvod uvádí ve svém ,,Mariani Atlantis 

Idea“ i P. Maxmilián Gumppenberg. Stáří kaple ale klade do dob panování krále Vladislava 

II. (1471 -1516). Podle něj byla kaple zaloţena majiteli příbramského hradu a vyzdobena 

znaky okolní šlechty.
5
 

   Čtvrtá a nejpodivnější pověst pochází od příbramského rodáka Václava Holuba, který byl 

měšťanem v Novém Kníně. Píše o neznámé paní, která se kdysi usadila v Příbrami a vedla 

svatý ţivot. Po své smrti pak nechtěla být pohřbena na hřbitově. Její tělo mělo být naloţeno 

na vŧz a měli nechat voly, ať jdou, kam chtějí. Kde se zastaví, tam prý má být její tělo 

pohřbeno. Voli se zastavili na kopci nad městem a zde byla ona zboţná paní pohřbena. A 

protoţe zemřela v pověsti svatosti, nazvali lidé toto místo Svatou Horou. Zvláštní je, ţe 

svatohorský superior P. Václav Písecký našel při bourání hlavního oltáře ve staré kapli lidské 

pozŧstatky a informoval o tomto nálezu Bohuslava Balbína.
6
 Podle Balbína je ale těţké 

pronést úsudek.  

   Podobných legend o zaloţení svatohorské svatyně známe ještě několik.  

   Dnes jiţ asi nezjistíme, jaká byla skutečnost pro zaloţení zdejší kaple. Zda se některá 

z pověstí zakládá na pravdě nebo jde jen o vzbuzení iluze dávnověkosti, toto není v baroku 

neobvyklé, ponecháme stranou. Faktem ale je, ţe zde malá kaplička stála dlouho před rokem 

1620. Prvním takovým dokladem je zmínka v jednom z listŧ praţského arcibiskupa Zbyňka 

Zajíce z Hamburku z roku 1406.
7
 Nejsem si jist, zda se opravdu jednalo o kapli na Svaté 

Hoře. 

   Nesmíme ale zapomenout na milostnou sošku Panny Marie. Její osud úzce souvisí 

s dějinami Svaté Hory. I ona je ovšem stejně zahalena tajemným pŧvodem. Bohuslav Balbín 

její pŧvod klade do roku 1348. Balbín vyslechl v Příbrami pamětníky a sepsal pověst. V ní 

vypravuje o prvním praţském arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic. Ten ji měl vyřezat na svém 

                                                 
3
 Bohuslav BALBÍN: Diva Mantis Sancti, Pragae, 1665, 101. 

4
 HOLAS 1929 (pozn. 2) 28 – 29. 

5
 Ibidem 28. 

6
 BALBÍN 1665 (pozn. 3) 112. 

7
 Josef KOPEČEK: Svatá Hora, Kostelní Vydří 2006, 7. 
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hrádku v Příbrami a uctívat v arkýřové kapli.
8
 S Arnoštem z Pardubic se takto pojí i legenda, 

která se váţe k poutnímu kostelu Proměnění Páně na hoře Tábor u Lomnice nad Popelkou. Ve 

zdejším kostele má z jeho rukou pocházet kříţ.  

   První praţský arcibiskup Arnošt z Pardubic se narodil  někdy okolo roku 1297 v Kladsku.
9
 

Ve starší literatuře se píše, ţe měl pocházet ze starobylého rodu Malovcŧ z Malovic. V tomto 

městě na farní škole rytířského řádu Johanitŧ při kostele sv. Jana získal i první vzdělání. 

V kladském kostele Panny Marie Nanebevzaté, dle legendy, zaţil i hluboké mravní obrácení. 

Jednou při nešporách, kdyţ pohlédl na sochu Panny Marie, byl v její tváři bolestný zármutek 

a hněv, a ona od něj odvrátila svou tvář. Jinoch byl zděšen a začal se vroucně modlit ,,Zdrávas 

Královno….“, do té doby, neţ Panna Maria opět obrátila svou laskavou tvář k němu zpět. Tak 

praví legenda, která pak byla hojně rozšířena v době baroka.  

   Později, kdyţ se stal nejprve praţským biskupem a od roku 1344 i arcibiskupem, získal také 

příbramské panství. Za Arnošta z Pardubic byl v Příbrami vystavěn kamenný hrad, ze kterého 

se dodnes zachovala arkýřová kaple z poloviny 14. století ve druhém patře budovy.
10

 Zde 

pravděpodobně nějaký čas na svém hrádku pobýval. Na svém hradě, podle některých autorŧ a 

především Balbína, vyřezal z hruškového dřeva podle vzoru Panny Marie Kladské sošku 

Madony Svatohorské. Ve své domácí kapli ji pak uctíval. Zemřel v roce 1364 na svém hradě 

v Roudnici a byl pohřben před oltářem Panny Marie v Kladsku. Pověst pak dokládá, ţe to byl 

právě ten oltář, kde jako malý chlapec viděl zázračnou změnu na tváři Bohorodičky.
11

  Tento 

příběh zaznamenal první ţivotopisec Arnošta z Pardubic Bohuslav Balbín ve své knize ,,Vita 

venerabilis Ernesti“ z roku 1664. 

 

   3. 2. Dějiny od nejstarších dob do roku 1632 

 
   Později, za husitských bouří, byla soška ukryta v příbramských dolech, kde měla být 

uctívána horníky.
12

 Odtud byla přenesena do špitálního kostelíka sv. Jana Křtitele v Příbrami. 

V literatuře se často objevuje mylné zasvěcení sv. Janu Evangelistovi. Jaké však byly 

skutečné osudy milostné sošky Panny Marie, se nikdy nedozvíme. Tento dnes jiţ neexistující 

kostel stál na dnešním Karlově náměstí v Příbrami a byl zrušen roku 1787. Podle Balbína byla 

                                                 
8
 HOLAS 1929 (pozn. 2) 38. 

9
 Milan BUBEN: Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupŧ, Praha 2000, 345. 

10
 Miloslav BĚLOHLÁVEK (ed.): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku IV., Západní Čechy, 

Praha 1985, 276 – 277. 
11

 P. Vojtěch METELKA: U kolébky Svaté Hory v Kladsku, in: Svatá Hora XIV., 1935, 2 – 10.  
12

 Ignatio POPP: Historia Divae Virginis in Monte Sancto, Praha 1758, 10. 
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do kaple na Svaté Hoře milostná soška přenesena po poţáru špitálního kostela v roce 1611.
13

 

Z tohoto ţhářství byli obviňováni protestanti.
14

 Kostel svatého Jana Křtitele v Příbrami slouţil 

ke katolickým poboţnostem. Hlavní farní chrám sv. Jakuba Staršího na náměstí byl určen od 

husitských válek potřebám utrakvistŧm. Od tohoto data je mariánská soška neodmyslitelně 

spjata s poutním místem nad městem. Ale ani toto datum není jisté. Někteří historikové mají 

za to, ţe se tak mohlo stát i dříve. Ovšem není to tak podstatné. 

   Bohuslav Balbín, první historiograf Svaté Hory, vycházel především z vyprávění 

příbramských osadníkŧ. Jeho první pobyt v Příbrami je doloţen v roce 1658 a roku 1659 

přijel podruhé.
15

 Svatá Hora byla jiţ v té době známá a legendické zaloţení i starobylost 

mariánské sošky jen zvyšovala hlubší úctu, která měla vycházet z doby velkého rozkvětu 

českých zemí za panování císaře a krále Karla IV. Pokud Balbín sepisoval a doplňoval 

historické poznámky z dob dávno minulých pouze z vyprávění, tak období první poloviny 17. 

století uţ mŧţeme povaţovat za více pravděpodobné.  

   Kdyţ 23. května roku 1618 byli vyhozeni z oken Praţského hradu královští místodrţící 

Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, i s jejich písařem 

Filipem Fabriciem byla odstartována válka, která měla trvat dalších třicet let. Tehdy se 

změnily nejen náboţenské, ale také společenské a majetkové poměry v celých Čechách. Proto 

Balbínovu informaci o ukrytí sošky Panny Marie v roce 1618 příbramským měšťanem 

Pavlem Kloboučníkem před protestantským nebezpečím jiţ mŧţeme povaţovat za 

spolehlivou.
16

 

   Vraťme se ale ještě do Příbrami. Toto město, které bylo povýšeno císařem Rudolfem II. na 

královské horní teprve roku 1579, bylo městem obyvatel s většinou luteránského a 

utrakvistického vyznání. Katolíkŧ zde ţilo málo. Je také pravděpodobné, ţe protestantská víra 

byla ve městě velmi vlaţná. Při rekatolizaci po roce 1620, podle dochovaných záznamŧ, bylo 

obrácení města na katolickou víru poměrně snadné. Určitou roli také hrála vlídnost 

příbramského děkana Marka Sallera. Asi také proto byla příbramským měšťanŧm císařem 

Ferdinandem II. navrácena veškerá práva a výsady jiţ roku 1628. Roku 1629 pak byl povolán 

praţský malíř Adam Ulrich, aby obnovil obrazy a zlacení oltářŧ v kostele sv. Jakuba.
17

 Při 

této příleţitosti pak byla opravena i soška Panny Marie Svatohorské.
18

  

                                                 
13

 Karel POBUDA: Příbramské kostely, Příbram 1940, 14. 
14

 POPP (pozn. 12) 17. 
15

 František Xaver HOLAS: P. Bohuslav Balbín, T. J., první návštěva a pobyt na Svaté Hoře, in: Svatá Hora II., 

1923, 10 – 13.  
16

 HOLAS 1929 ( pozn. 2) 64. 
17

 POBUDA 1940 (pozn. 13) 11. 
18

 Ibidem  11. 
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   K této události se pak váţe příběh, který vypravuje P. Albert Chanovský v knize 

,,Vestigium Bohemiae piae.“ Malíř Ulrich opravoval sošku v domě příbramského měšťana a 

purkmistra Jana Velvarského. Malířŧv pomocník byl ale luteránského vyznání a vysmíval se 

sošce Panny Marie a úctě zúčastněných osob. Za tyto rouhavé řeči a zacházení se soškou byl 

však potrestán. Z čistého nebe udeřil blesk do místnosti domu a malířova pomocníka omráčil. 

Chanovský pak uvádí, ţe rouhač pak přijal katolickou víru.
19

 V této době pak byla prý také 

věnována větší péče svatohorské kapli, která byla opravena a zabezpečena pevnými dveřmi.  

První procesí bylo na Svatou Horu vedeno z Příbrami.  

   Kaple pak byla zpustošena švédskými vojsky roku 1631. Milostná soška toto řádění 

zázrakem přeţila. Byla nalezena i se sochou sv. Alţběty Durynské (Uherské) zaprášená 

v temném koutě kaple.
20

 Svatá Hora byla tehdy známa jen v blízkém okolí. Sláva poutního 

místa daleko za hranice Čech měla teprve přijít. V katalogu ,,Gotické umění na Ústecku“ 

z roku 2013 se objevila informace o nejstarším putování na Svatou Horu.
21

 Usuzováno je 

podle nálezu malé sošky v Ústí nad Labem, datované do druhé poloviny 15. století. Tuto 

informaci ale musíme brát jako zcela mylnou a neopodstatněnou. 

 

   3. 3. Svatá Hora od roku 1632 do příchodu jezuitů v roce 1647 

 

   Roku 1632 připutoval na Svatou Horu slepý poutník. Jan Procházka. V literatuře je téţ 

uváděn pod jménem Svoboda.
22

 Tento pláteník pocházel z Nymburka a narodil se nejspíše 

roku 1572. Byl nekatolíkem. Někdy kolem roku 1619 ztratil zrak a nemohl jiţ vykonávat svou 

obţivu, a tak se stal ţebrákem. Se svou ţenou Alţbětou a dětmi tedy přesídlil do Prahy.
23

 

Rodina byla ţiva pouze z almuţny a ţila kousek od radnice na Novém Městě. Jeho dcery se 

provdaly. Jedna byla provdána Horáčková a její syn vedl roku 1632 Jana Procházku na 

Svatou Horu. Synové se osamostatnili a zŧstal jen s nejmladším synem a manţelkou. Syn 

navštěvoval v Praze jezuitskou školu na Starém Městě. Asi také proto Jan Procházka 

přestoupil ke katolickému vyznání.
24

  

   V roce 1632 ho pak ve snu hlas neznámého starce vybízel, aby navštívil Svatou Horu. Podle 

Balbína se mělo jednat o patrona města Příbrami, sv. Jakuba Apoštola. O tomto místě ale 
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 Ľubomír TURČAN: Gotické umění na Ústecku, Ústí nad Labem 2013, 28. 
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v Praze nikdo nic nevěděl. Po nějakém čase se dozvěděl, kde toto místo leţí, a se svým 

malým vnukem se tam vypravil. Do Příbrami měl připutovat přímo o svátku Boţího Těla. 

Ubytoval se v prvním stavení, které potkal. Nevěděl, ţe tento dŧm patřil Pavlu 

Kloboučníkovi., který ve svém domě v dobách nebezpečí milostnou sošku ukrýval.
25

 

Procházka se mu svěřil o svém úmyslu stát se poustevníkem na nedaleké Svaté Hoře. Bylo 

mu přislíbeno, ţe příbramský magistrát takové ţádosti určitě vyhoví. Ještě téhoţ večera se pak 

i s malým vnukem vypravil pěšky na nedalekou Svatou Horu.  

   Nejprve bylo potřeba svatyni vyklidit a očistit. To vše dělal se svým malým pomocníkem. 

Po několika dnech, kdy se také zboţně modlil před soškou Panny Marie, vysílením usnul. Po 

jeho probuzení se stal zázrak. Mnoho let slepý Jan Procházka prohlédl a uviděl sochu Matky 

Boţí. Po několik dní se pak jeho zrak stále zlepšoval a sílil.
26

 Neznáme ale přesné datum 

zázračného uzdravení. Nedokázali se na něm shodnout Konstanc, Balbín, ani Chanovský.
27

 

Avšak církev bývá zdrţenlivá, a tak počalo zkoumání zázraku a výslech svědkŧ, kteří ale 

mnohaletou slepotu potvrdili.  

   Tato zpráva se ihned dostala do města a rozšířila se i do širokého okolí. Někteří lidé ze 

zboţnosti a víry v zázrak, jiní ze zvědavosti a někteří velmi zdrţenliví počali putovat na 

památné místo, aby s poustevníkem pohovořili.
28

 Toto zázračné uzdravení ze slepoty se brzy 

rozneslo po celém okolí a to byl také počátek svatohorských poutí.  

   Procházkova ţena zanechala ţivota v Praze a připutovala za ním na Svatou Horu, zde pak 

společně pečovali o tehdy malou kapličku.
29

 Ţivot poměrně daleko od města ale nebyl 

jednoduchý. Byl zde úplný nedostatek vody. Dle legendy Panna Maria vnukla poustevníkovi 

myšlenku hledat pramen a také vedla jeho kroky. Po nedlouhém hledání a kopání narazil na 

pramen, který byl upraven na studánku. Voda byla dŧleţitá nejen pro pobyt poustevníka, ale 

také pro ţíznivé poutníky, kterých přicházelo stále více. Aby pramen mohl lépe slouţit 

potřebám, dal Kryštof ze Svárova zřídit okolo pramene kamenný lem a střechu na dřevěných 

sloupech. Vodu prozkoumal i slavný Marcus Marci z Cronlandu a zjistil i jisté léčivé 

účinky.
30

 Jan Procházka, první správce svatohorské svatyně, zemřel na Svaté Hoře roku 

1639.
31

 Jeho pozdější portrét mŧţeme dodnes spatřit na chodbě svatohorské rezidence. 
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   Počínající věhlas a oblíbenost Svaté Hory u poutníkŧ nebyl šířen jen mezi prostým lidem. 

Jiţ roku 1634 připutoval na Svatou Horu císař Ferdinand II. se svým synem, pozdějším 

Ferdinandem III., a malým doprovodem.
32

 V této nelehké době zde prosil Matku Boţí o 

pomoc a ukončení dlouho trvající války. První císařská návštěva byla velmi dŧleţitá. 

Habsburkové při svých pobytech v Čechách pravidelně putovali především do Staré Boleslavi 

k Palladiu země české. Návštěva panovníka na Svaté Hoře a mariánská úcta odstartovala 

zájem okolní šlechty a ta začala poutní kapli štědře obdarovávat. 

   Nevelká kaple se šindelovou střechou, malou věţičkou se dvěma zvonky a bez potřebného 

vybavení, tak si mŧţeme svatyni v této době představit. Uvnitř byla také malá kruchta.
33

 

Kromě sošky Panny Marie sem byla z kostela sv. Jana Křtitele v Příbrami přenesena také 

gotická soška sv. Alţběty Durynské (dnes v rezidenci).
34

 Zařízení bylo velmi prosté. Kousek 

od kaple pak stála poustevna a studánka.  

   Mezi prvními, kteří se Panně Marii Svatohorské odvděčili, byl rytíř Albert Beneda z Nečtin 

a na Záboří. Několik dětí mu zemřelo a dcera Salomena Margareta se roznemohla. Při své 

návštěvě Příbrami, v domě Václava Škucíře, uviděl ve všední den jeho svátečně oděnou ţenu. 

Ta mu vyprávěla o své návštěvě nedaleké Svaté Hory a o tom, jak viděla změny na tváři 

Panny Marie. Šlechtic se ihned vypravil na nedaleký vrch a vroucně se modlil za uzdravení 

své umírající dcery. Nedlouho poté dostal zprávu, ţe jeho dcera se den po jeho odjezdu 

zázračně uzdravila. Při svých modlitbách přislíbil Matce Boţí, ţe její zpustlou svatyni 

opraví.
35

  

   Svŧj slib splnil a kaple byla dŧkladně opravena. Jeho příkladu pak následoval i zeť rytíře 

Benedy Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic. Hrabě Vratislav se stal dobrodincem Svaté Hory 

na mnoho příštích let.
36

 Kaple byla zvýšena, zvětšena okna a přistavěna sakristie. Byla 

pořízena kazatelna, boční oltáře Svatého Kříţe a Panny Marie Bolestné. Toto vše bylo 

vytvořeno ještě za ţivota Jana Procházky. Ten zde v roce 1639 zemřel. 

   Dalším pečovatelem o kapličku Panny Marie Svatohorské se stal roku 1639 Jan Havránek.
37

 

Ten se pak staral o Svatou Horu i jako kostelník po příchodu jezuitŧ roku 1647. Byl to právě 

on, kdo ukrýval mariánskou sošku v nelehkých časech dlouhotrvající války. Právě za 

Havránkových časŧ připutovala na Svatou Horu vzácná návštěva. Roku 1646 přijel císař 
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Ferdinand III. i se svým bratrem Leopoldem Vilémem, velmistrem Řádu německých rytířŧ a 

zároveň několikanásobným biskupem. Ferdinand III. přijel téhoţ roku ještě jednou, tentokrát 

doprovázen svým synem Ferdinandem IV. Tehdy sebou vezli reliéf Panny Marie 

Staroboleslavské.
38

 Takovéto návštěvy měly za následek větší příliv poutníkŧ a také šlechta si 

začala Svaté Hory více všímat a podporovat ji. 

   Na Svaté Hoře ale nebyl stálý kněz. O přicházející poutníky tedy neměl kdo pečovat. 

Výjimkou byli kněţí, kteří připutovali s procesím nebo jako doprovod šlechty. Tehdy začala 

okolní aristokracie přemýšlet nad předáním poutní kaple nějakému církevnímu řádu. Tak se 

např. uvaţovalo o povolání dominikánŧ z Písku nebo některého církevního řádu z Prahy.
39

  

   Nejvíce se uplatnil názor Přibíka Jeníška z Újezda, pána nedalekého březnického panství. 

Ten zřídil jiţ roku 1637 v Březnici jezuitskou kolej s gymnáziem a chrámem sv. Ignáce 

z Loyoly a sv. Františka Xaverského. Kněţí z této koleje jiţ vypomáhali také blízkým 

farnostem. Pro svou myšlenku získal souhlas hejtmanŧ podbrdského kraje: Adama Leopolda 

Vratislava z Mitrovic na Zduchovicích a Vladislava Chlumčanského z Přestavlk na Trhových 

Dušníkách. K nim přidal svŧj podpis i majitel zámečku v Příbrami Zikmund Měsíček 

z Výškova.
40

 Ve svatohorském archivu se zachoval opis ţádosti císaři Ferdinandu III. Dopis 

podepsala většina okolní šlechty, ale nikoli představitelé města Příbrami, těch se tato změna 

měla týkat nejvíce.  

   V Praze ovšem hejtmané narazili na odpor vyšších šlechtických kruhŧ. Jedním z iniciátorŧ 

předání svatyně byl také jezuita P. Jiří Plachý a ten si získal podporu vlivných rodu Slavatŧ a 

Martinicŧ. Tento plán také vyšel a císař Ferdinand III. dopisem z 6. července 1646 nařídil 

českým místodrţícím, aby bylo ţádosti o předání Svaté Hory vyhověno.
41

 Na odpor se ale 

postavila příbramská obec a zaslala protest praţskému arcibiskupovi kardinálu Arnoštovi 

z Harrachu. Jedním z mnoha dŧvodŧ bylo tvrzení, ţe svatohorská kaple je filiálním chrámem 

a přináleţí k děkanskému kostelu sv. Jakuba. Po přezkoumání všech argumentŧ bylo zjištěno, 

ţe město Příbram nemá ţádné právo patronátní ani filiální. Pravdou ale bylo, ţe kaple leţela 

na pozemcích, které náleţely městu.
42
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   Císař tehdy pobýval v Chebu a dopisem ze 3. srpna 1647 rozhodl o předání klíčŧ od kaple 

se vším příslušenstvím za přítomnosti hejtmanŧ podbrdského kraje Tovaryšstvu Jeţíšovu 

z nedaleké Březnice.
43

 Císařem byl také informován praţský arcibiskup kardinál z Harrachu.
44

 

   K úřednímu a konečnému předání byl vybrán svátek sv. Bartoloměje 24. srpna 1647. Byli 

přítomni oba krajští hejtmané, Adam baron Vratislav z Mitrovic a Vladislav rytíř 

Chlumčanský z Přestavlk, za arcibiskupa Vavřinec Ratzinger, který byl děkanem 

karlštejnským, zástupci magistrátu a příbramský děkan P. Vojtěch Klinkovič. Ze strany 

jezuitské byl přítomen P. Jiří Pfefferkon, také P. Jiří a Plachý a několik dalších svědkŧ.
45

 

   Tímto aktem se započalo nové období, které mělo malou kapličku proměnit v jedno 

z největších a nejkrásnějších poutních míst nejen v Čechách. Jezuité v letech 1647 – 1773 

vytvořili velkolepé dílo, které dodnes pŧsobí majestátním dojmem mariánského hradu. Jejich 

pŧsobení na Svaté Hoře není spjato jen se stavební a uměleckou činností. O poutníky se 

starali především po duchovní stránce. Na Svaté Hoře také provozovali od roku 1655 

náboţenské hry. Ve svatohorské knihovně je uchovávána kniha ,,Synopsis historiae 

sacromontanae.“ Ta obsahuje také seznam provedených her v letech 1655 – 1679.
46

 Tyto 

divadla a náboţenské hry jezuité na Svaté Hoře provozovali aţ do svého odchodu. Stejně tak 

jako divadlu se svatohorští jezuité věnovali také hudební produkci. Zvláště při náboţenských 

slavnostech.  

 

   3. 4. Jezuité na Svaté Hoře v letech 1647 – 1740 jako budovatelé poutního 

místa  

 

   Počátky Tovaryšstva Jeţíšova v pŧsobení na Svaté Hoře nebyly jednoduché. Nejprve bylo 

nutné zajistit bydlení. Byl tedy pro potřeby členŧ řádu od Kateřiny Vamberské z Rohatce, 

rozené Měděnkové z Ratibořic, zakoupen roku 1648 v Příbrami dŧm.
47

 Stával v místech 

dnešní radnice na příbramském náměstí. Hmotně s koupí vypomohl Jan Václav Častolár 

z Dlouhé Vsi na Třebsku. Přál si nezávislost Svaté Hory na březnické koleji.
48

 

   Připomeňme si, ţe ještě pořád nebyla ukončena třicetiletá válka a hrozilo neustálé 

nebezpečí. Těsně před koncem války byla tedy milostná soška Panny Marie a některé 
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drahocenné poklady ukryty v hlubokých lesích mezi Obecnicí a Svatou Dobrotivou.
49

 

V lesích se ukryla také část obyvatelstva jak o tom píše Bohuslav Balbín. Tehdy byla 

vyloupena i Příbram, ale Svatá Hora pro svou odlehlost zŧstala řádění Švédŧ ušetřena.  

   Po uzavření míru roku 1648 nastal klid a lidé se vrátili z lesŧ i s milostnou soškou 

Bohorodičky do zbídačeného města. A jakoby nebylo dost válečných útrap, vypukl v Praze 

mor. Příbram ale byla této hrozné nemoci z větší části ušetřena.
50

 

   Na počátku dějin Svaté Hory a vzniku milostné sošky Panny Marie jsou legendická 

vyprávění. Ta se postupně, jak se blíţíme k polovině 17. století, stávají skutečnou historií. A 

tak také o prvním slavném procesí máme několik dokladŧ. Bylo vedeno z Březnice 1. května 

roku 1649.
51

 Jaký byl vlastně účel putování? Mělo být poděkováním za záchranu ţivota a 

majetku před drancujícími Švédy a také jako prosba před hrozbou morové nákazy. V době 

tohoto prvního velkého procesí nestály ještě výklenkové kaple u cesty z Březnice do Příbrami, 

ale jen kříţe s rŧznými tajemstvími vykoupení. Kamenné výklenkové kapličky byly 

postaveny později. Kdysi stálo těchto kaplí šestnáct a byly vystavěny okolní šlechtou a 

březnickými měšťany.
52

 Dnes jsou některé v ţalostném stavu. Od této doby se počalo na 

Svatou Horu putovat častěji ze všech stran.  

   Tak se počal rozvíjet kult Panny Marie Svatohorské. Jezuité se stali šiřiteli úcty k milostné 

sošce, a aby rozmnoţili známost poutního místa, přivezli v roce 1652 milostnou sošku do 

Prahy. Zde byla vystavena v koleji u sv. Klimenta na oltáři sv. Ignáce. Doposud nebyla 

Svatohorská Madona všeobecně známa. Tímto pobytem v Praze se ale mělo vše změnit. 

Zpráva o tom, ţe byla ,,Divotvŧrkyně“ přivezena do Prahy, se brzy roznesla celým městem. 

Nepřicházeli jen prostí lidé, také vysoká šlechta, studenti vysokých škol, preláti a nejvyšší 

arcipastýř kardinál Arnošt z Harrachu. Byla přinesena i do klášterŧ řeholnicím, které nemohly 

své kláštery opustit. Milostná socha byla Praţany zasypávána květy, byly jí obětovány svíce, 

zlaté i stříbrné šperky.
53

 Byly také vytvořeny první rytinky s obrázkem Panny Marie 

Svatohorské.
54

 Jak slavné bylo přijetí v hlavním městě Praze, tak slavný byl také návrat. Svŧj 

věnci a květy ozdobený kočár propŧjčil nejvyšší hofmistr Království českého Kryštof baron 
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z Lobkovic. Všechny poklady, které byly Madoně obětovány, byly naloţeny a kočár se 

s doprovodem vydal zpět na Svatou Horu. Zde pak byla slavně uvítána celým městem.
55

 

   Po této události se na Svatou Horu hrnuly zástupy poutníkŧ ještě víc. Opět přišel uctít 

Svatohorskou Divotvŧrkyni kardinál Harrach a roku 1657 připutoval se svou druţinou kníţe 

Michal Višňověcký, pozdější polský král.
56

 Nesmíme také zapomenout na návštěvu slavného 

Karla Škréty, který přijel roku 1654 v doprovodu hraběte Bernarda Ignáce z Martinic, 

nejvyššího praţského purkrabího. Ten zde vymaloval obraz Panny Marie Svatohorské.
57

 

Přemalovaný obraz visel bez povšimnutí na chodbě svatohorské rezidence. V minulých letech 

byl restaurován. 

   Jezuité počítali s rozšířením svatohorské kaple jiţ po svém příchodu roku 1647. Ale aţ 

v roce 1659 se započalo s návrhem na přestavbu Svaté Hory. Pŧvodním záměrem bylo 

ponechat starobylou kapli a tu obestavět kaplemi.  

   Na návrhu začal pracovat italský architekt Carlo Lurago. Ten byl jiţ v té době usazený 

v Čechách a měl za sebou několik prací. Pro jezuitský řád pracoval často. Mimo jiné také pro 

jezuity v nedaleké Březnici.
58

 V literatuře se často zmiňuje jméno jako ideového poradce, P. 

Benjamina Schlayera. Tento praţský rodák se náhodou narodil v den bitvy na Bílé Hoře.
59

 O 

jejich návrhu se ještě zmíním. 

   Bylo navrţeno současnou svatyni obestavět osmi kaplemi a dvěma předsíněmi. Tato stavba 

měla být postavena na velké terase a okolo pak měl být postaven ambit s nároţními bastiony a 

dalšími osmi kaplemi uvnitř ambitu. Podle tohoto projektu se začalo 29. července 1660 také 

pracovat. Panně Marii měl být zřízen dŧstojný příbytek. Bylo ovšem nutné přesvědčit 

příbramskou obec o postoupení pozemkŧ ke stavbě. Město se bránilo darování bez souhlasu 

královské komory. Po vyřízení pak byly pozemky městem na Svatou Horu převedeny. 

Příbram si ale vyhradila, ţe na těchto pozemcích jezuité nezřídí nic ke škodě příbramské obce. 

Tím byly myšleny obchody a hostince, které by poškodily měšťany.
60

 

   Stavba byla pojata opravdu velkoryse a od počátku se vědělo, ţe Otcové Tovaryšstva 

Jeţíšova nebudou schopni takovou stavbu sami financovat. Štěstěna jim ale byla nakloněna. 

Jiţ od počátku se hlásilo mnoho aristokratŧ se zájmem vybudovat na Svaté Hoře za své 

peníze vlastní kapli. Tak jiţ před poloţením základního kamene se přihlásilo mnoho 
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jednotlivcŧ z řad šlechty, měšťanŧ i měst. Jiţ tehdy bylo podle plánu rozhodnuto o zasvěcení 

jednotlivých kaplí.  

   Jak v době před přestavbou Svatá Hora vypadala, si mŧţeme prohlédnout na dvou 

vyobrazeních. V knize Bohuslava Balbína ,,Diva Mantis Sancti“ je rytina s pohledem na 

město i kapli nad ním z roku 1665. Také na obraze Karla Škréty je na druhé straně 

vymalována Příbram se Svatou Horou. Veduta města je málo pravděpodobná, ale milostná 

kaple by zachovaným popisŧm odpovídala.  

   Svatohorská kaple stála na vysokém pahorku. Byla nevelká a před přestavbou bylo poblíţ 

ještě několik menších staveb. V roce 1653 byla na sever od kaple postavena dřevěná zvonice, 

v níţ byly zavěšeny dva zvony. Kousek od této zvonice pak byla asi na místě dnešní Plzeňské 

kaple postavena menší kaplička. Nad poutní svatyni přibyla v roku 1658 nová vysoká 

věţička. V této věţičce pak byla umístěna tzv.,,Svatohorská hvězda.“ Panna Maria byla 

označována také jako ,,stella maris“ - ,,hvězda mořská.“ Jednalo se o lampu, do které bylo 

vţdy večer zavěšováno světlo. Balbín vypravuje, ţe kdyţ toto světlo uviděl, myslel, ţe se 

jedná o skutečnou hvězdu.
61

 Menší věţička byla při přestavbě v roce 1667 nahrazena vysokou 

dvoupatrovou věţí nad svatyní. Náklady uhradil Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic. Báň 

pak byla osazena aţ v roce 1668. I do této nové věţe pak bylo nové světlo zvané také ,,hvězda 

svatohorská“ přeneseno. Tato věţ musela pak být několikrát opravována, údery blesku a vlivy 

počasí vykonaly své. V roce 1926 při zavádění elektriky na Svatou Horu pak bylo i toto světlo 

elektrifikováno, aby dále zářilo do celého kraje.
62

 

   Asi jiţ roku 1659 se započalo s výstavbou dvou kaplí po boku svatyně. Jiţní kaple byla 

zasvěcena zakladateli řádu jezuitŧ sv. Ignáci z Loyoly. Kaple byla vybudována nákladem 

Ignáce Karla hraběte ze Šternberka. Na severu pak se pak současně stavěla kaple sv. Františka 

Xaverského, druhého nejvýznamnějšího řádového patrona. I tato kaple měla svého 

dobrodince. Byl jím Karel hrabě z Millesima.
63

 Před tyto kaple byly postaveny předsíně. 

   Od roku 1660 se pak začalo se stavbou ambitŧ a nároţních osmibokých kaplí. Současně se 

stavbou ambitŧ a kaplí se rozšiřovala stavba okolo milostné kaple na dnešní horní terase. Jak 

jiţ bylo zmíněno výše, nejprve přibyly roku 1659 kaple po stranách sv. Ignáce a sv. Františka 

Xaverského. Základy k východním otevřeným kaplím pak byly poloţeny roku 1661. Také se 

zvýšil strop samotné milostné kaple. Ve stejné době pak vznikly tři otevřené kaple také na 

straně západní. Přistavěla se patra nad kaple sv. Ignáce a sv. Františka a vše se sjednotilo 
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střechou a vysokou věţí roku 1668. Nejvýznamnější členové aristokratických domŧ i 

drobnější šlechty chtěli udělat na Svaté Hoře památku na své rody. O financování tedy bylo 

postaráno.  

   Nepracovalo se ale jen na stavbě nového poutního areálu. Jezuité, kteří zatím pobývali ve 

svém domě v Příbrami začali v roce 1662 stavět kamennou rezidenci navazující na severní 

stranu ambitu směrem k městu. Do roku 1673 bylo hotovo křídlo, které přiléhá k severní 

straně ambitu, do něhoţ se přestěhovali. Na východním křídle se pak pracovalo aţ do roku 

1699.
64

  

   Od roku 1658 byly pro potřeby poutníkŧ a Příbramanŧ byly nákladem Zikmunda Myslíka 

z Hyršova zřízeny dřevěné schody z Dlouhé ulice. Nad těmito schody pak vznikla roku 1670 

dřevěná zastřešená chodba. Při financování této stavby se opět setkáváme s věrným 

mariánským ctitelem Alešem Ferdinandem Vratislavem z Mitrovic.
65

 Tyto schody z města 

zvané ,,Wratislavské“ byly později nahrazeny zděnou stavbou. O té bude ještě zmínka. 

   Také nad studánkou na jiţním svahu byla v roce 1673 vystavěna zděná osmiboká stavba. 

Do současné podoby byla upravena roku 1686.
66

 

   Mŧţeme tedy říci, ţe základní výstavba současné podoby areálu vznikala v letech 1659 – 

1673. Na mnoha místech se ale pracovalo ještě o mnoho let později. V některých kaplích 

nebyla štuková ani malířská výzdoba. Další velké práce byly započaty aţ v roce 1693. 

Projektu balustrádové terasy a obou bran a jejich sochařské výzdobě věnuji samostatnou 

kapitolu. 

   Nastal slavnostní den 27. srpna 1673 a celý areál byl slavnostně vysvěcen a při té 

příleţitosti také zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté. Akt svěcení provedl praţský arcibiskup 

Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka. Tento arcibiskup si Svatou Horu opravdu zamiloval. 

Chtěl mít tedy poblíţ dŧstojnou rezidenci. V Příbrami dal vystavět tvrz jiţ Arnošt z Pardubic, 

ale nebyla součástí majetku arcibiskupství, a byla velmi zchátralá. Arcibiskup Sobek si ji tedy 

v roce 1671 od císaře Leopolda I. vyţádal. Tvrz dal přestavět a rozšířit na malý zámeček a 

nazval ho Mariánským hradem - ,,Marienburg.“
67

 V majetku praţských arcibiskupŧ zŧstala 

tato stavba aţ do roku 1849, ale slouţila je k zřídkým pobytŧm a byla pronajímána.  
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   Jedním z prvních vznešených návštěvníkŧ byl císař Leopold I. Ten přijel jiţ 30. srpna 1673, 

ubytoval se v Příbrami a za dva dny Svatou Horu navštívil hned třikrát.
68

 Jako dŧkaz 

vděčnosti svatohorským jezuitŧm věnoval obraz Panny Marie, který se dodnes nachází 

v rezidenci. Tento panovník navštívil Svatou Horu ještě v roce 1680. V této době císař 

dlouhodobě pobýval v Čechách i s celým dvorem, neboť ve Vídni vypukl mor. Císař přijel 

s velkým doprovodem, částí dvora a dcerou, arcivévodkyní Marií Antonií. Arcivévoda Josef, 

pozdější císař, zŧstal v Praze.
69

 Po návratu Leopolda I. do Prahy se po jeho vyprávění na 

Svatou Horu vypravila i vdova po Ferdinandu III. Marie Eleonora Mantovanská.
70

 Tyto 

návštěvy zvyšovaly prestiţ mariánské poutní svatyně. Josef I. pak poslal na Svatou Horu 

skvostné hodiny a císařovna – vdova Marie Eleonora vyšívané šaty pro milostnou sošku. Oba 

předměty jsou dosud na Svaté Hoře.  

   Svatá Hora byla zajištěna také majetkem. Jezuitŧm patřil v Příbrami hospodářský dvŧr. 

V okolí Svaté Hory pak několik pozemkŧ. Pěstovali ovce a dokonce i chmel. Kvŧli jejich 

hospodaření ale docházelo také k častým sporŧm s příbramskými měšťany. Spory se týkaly 

především prodeje poutního zboţí v ambitech. Zde svŧj obchod provozovali jezuité. To se ale 

nelíbilo výrobcŧm rŧţencŧ, svatých obrázkŧ a voskářŧm. Tito drobní ţivnostníci sídlící 

v Příbrami si konkurenci přímo ze strany svatohorských jezuitŧ nepřáli a vyvolávali neustálé 

spory. Tyto stíţnosti se řešily u příbramského magistrátu po celou první polovinu 18. století.
71

 

   Kdyţ byla Svatá Hora ve své podstatě hotova, započalo se s druhou fází výzdoby. Jiţ 

v plánech Carla Luraga bylo počítáno s mohutnou terasou, na které stála milostná kaple 

obestavěná ze západní a východní strany otevřenými kaplemi a ze severní a jiţní strany kaplí 

sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského (sakristie). Celý tento proces zahájilo vztyčení Kalvárie 

na nedalekém návrší v roce 1692. Roku 1693 byla terasa v ambitu osazena mohutnými kvádry 

a vydláţděna. Přibyla ze všech stran schodiště, zábradlí a započalo se s osazováním soch. 

Počátkem 18. století byly vytvořeny dva portály vstupŧ – Praţská a Březnická brána. 

Sochařské výzdobě bude věnována samostatná kapitola. 

   Východní křídlo rezidence bylo sice hotovo asi jiţ v roce 1682, ale práce pokračovaly aţ do 

roku 1699. Z roku 1714 pak známe plány na zvětšení této stavby. Je pod nimi podepsán Pavel 

Ignác Bayer.
72

 Zřejmě z finančních dŧvodŧ zŧstalo pouze u plánŧ. V roce 1727 se upravoval 

refektář, jeho podoba je zachována dodnes. Jan Hiebel, kterého známe jako freskaře 
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iluzivních maleb, vymaloval na stropě do štukového rámce obraz Madony, která se z oblaku 

sklání před písmeny, Jeţíšovým znakem ,,IHS“, v horní části fresky.
73

 Nad nápisem ,,IHS“ 

stojí malý Jeţíšek se symbolem svého budoucího utrpení – kříţem. Je ozářen světlem a okolo 

něj Hiebel vymaloval hlavičky andílkŧ. Před Madonou uprostřed obrazu dva poletující andílci 

drţí kotvu s nápisovou páskou ,,SPES NOSTRA.“ V dolní části pak vidíme další postavy a 

andílky s hrozny. I v dolní části jsou nápisové pásky a na nich latinská zvolání. ,,VITA 

DULCEDO.“ Vinné hrozny jsou alegorií Víry, kotva Naděje a kříţ patří nejvýše postavené 

ctnosti, tedy Lásce. S nimi souvisí nápisové pásky: ,,VITA DULCEDO,,  - ,,Ţivote sladkosti“ 

a  ,,SPES NOSTRA“ - ,,Naděje naše.“ Jedná se o zvolání z mariánské antifony ,,SALVE 

REGINA“ - ,,Zdrávas Královno.“ Refektář dostal nejen výzdobu stropu, ale také stěn. Ty byly 

vymalovány rokajovými ornamenty. V roce 1727 bylo také pořízeno lavabo se štukovou 

mušlí. Na stěny byly zavěšeny velké portréty Ferdinanda III. a Leopolda I.
74

 Na stěnu také 

přibyly obrazy biskupa Jana Rudolfa Šporka, praţského arcibiskupa Daniela Mayera 

z Mayerŧ a několik dalších. Nad lavabo byl osazen portrét velké ctitelky Panny Marie 

Svatohorské a velké podporovatelky poutního místa Marie Maxmiliány Zárubové z Hustířan, 

rozené z Lisova.
75

 Pozoruhodná jsou také soudobá kamna v rohu refektáře. 

   Poslední velkou stavbou před Korunovací v roce 1732 byly zděné schody z Příbrami na 

Svatou Horu. O této stavbě se ještě zmíním na jiném místě své práce.
76

 

   Poslední stavební úpravou za jezuitŧ na Svaté Hoře bylo zazdění tří otevřených lodţií na 

terase na západní straně. Úpravy byly prováděny v roce 1746. Roku 1751 odstranili dělící zdi 

mezi někdejší kaplí Navštívení Panny Marie a kaplí milostnou.
77

 V této době vznikla na 

západní straně také kruchta. Takto se zvětšila ústřední svatyně do dnešní podoby. Kolem 

poloviny 18. století bylo také pomýšleno na celkové zvětšení a dostavbu poutního kostela. 

Praţský stavitel Antonín Šmíd dodal v letech 1770 – 1772 celkem tři návrhy na rozšíření 

svatyně.
78

 K těmto plánŧm ale nikdy nedošlo. 

   Nesmíme ještě opomenout dílo, které je dodnes nedílnou součástí Svaté Hory. Je jím 

stříbrný oltář v bazilice. Byl postupně doplňován v letech 1684 – 1772. V roce 1890 přibyly 

ještě dvě části vedle antependia. Starší oltář pro sošku Panny Marie postupně zanikl. 

Současná podoba započala roku 1684 darem stříbrného svatostánku Ludvíkem Alisem.
79

 O 
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rok později v Praze vytvořil nákladem Zuzany Polyxeny z Martinic, rozené z Dietrichštejnu, 

malostranský zlatník Jan Kogler stupně pro svícny.
80

 Hraběnka Marie Kateřina Strozzi 

pořídila stříbrnou prosklenou kastli na milostnou sošku Panny Marie.
81

 Antependium se 

šternberskou hvězdou, kterou rámuje reliéf řádu zlatého rouna, je darem Oldřicha Adolfa ze 

Šternberku z roku 1686. Ve svatohorském archivu je zmínka, ţe antependium bylo zhotoveno 

ve Vídni.
82

 Součástí oltáře byly také stříbrné svícny a konečně i dva velké stříbrné relikviáře 

se znaky Černínŧ a Slavatŧ.
83

 Oba relikviáře, práce Jana Koglera, jsou dnes v rezidenci. Celý 

chrámový poklad začal vznikat jiţ před rokem 1647. Od tohoto roku byly dary dobrodincŧ 

pečlivě zapisovány aţ do roku 1679. Od tohoto data jsou zapisovány i se jmény dobrodincŧ 

jen nejvýznamnější dary.
84

 Poklad byl nesmírně bohatý a byl neustále doplňován 

přicházejícími poutníky. V této souvislosti bych rád zmínil ještě rokokový trŧn pro milostnou 

sošku z roku 1768, se kterým byla později často vyobrazována. 

   Aţ v roce 1746 byly na oltář přidáni dva tepaní andělé na volutách postranních stupňŧ okolo 

kastle s milostnou soškou. Oba zhotovil František Josef Seitz.
85

 Pracovalo se dále. Kašpar 

Gschwandtner vytvořil roku 1755 podle návrhu Jana Antonína Quitainera kanonické tabulky 

a roku 1758 skupinu Nejsvětější Trojice, která byla umístěna na velkém pozlaceném slunci.
86

 

Tato skupina byla zavěšena nad stříbrnou skříň s milostnou soškou. Konečná úprava byla 

dokončena těsně před odchodem jezuitŧ. Malostranský zlatník Antonín Jakub Thym roku 

1772 dodal bohatě členěný vysoký oltářní retábl.
87

 Nad něj pak byla zavěšena Nejsvětější 

Trojice od Jana Antonína Quitainera. Do retáblu byly zasazeny dva stříbrné reliéfy Panny 

Marie Bolestné a Ecce Homo. Tyto dva drobné reliéfy jsou v roce 1680 zaznamenány jako 

dary císaře Leopolda I. a Marie Eleonory Mantovanské.
88

 Součástí jsou také dvě barokní 

lampy zavěšené po stranách. Zajímavá je lampa se sv. Janem Nepomuckým z doby kolem 

roku 1730. V soupisu svatohorského pokladu také najdeme zmínky o šatičkách pro milostnou 

sošku, křišťálovém lustru i ostatcích svatých.
89

  

   Jiţ jsem se zmínil o stavbě svatohorských schodŧ v roce 1670. Jak plynul čas, dosluhovaly 

dřevěné schody svému účelu. V roce 1726 tedy bylo rozhodnuto postavit z Příbrami na 
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Svatou Horu schody zděné. Bylo třeba vybrat architekta. Volba padla na jiţ tehdy slavného 

Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ten v roce 1726 vypracoval velkoryse pojatého schodiště. Na 

jeho konci mělo být dvouramenná schodiště s terasou ozdobenou vázami a sochami. I dolní 

část měla být rozšířena a dostat ve střední části malou kopuli. I zde mělo být prŧčelí ozdobeno 

sochami. Tento projekt nakonec nebyl uskutečněn, a tak jen v horní části schodiště u 

rezidence mŧţeme tušit pŧvodní záměr. První dřevěné schody nechal postavit hrabě Aleš 

Ferdinand Vratislav z Mitrovic.
90

 Jiný příslušník tohoto slavného rodu Václav Ignác pak 

poskytl většinu peněz na stavbu nových zděných. Ignatius Popp píše, ţe stavbu umoţnila i 

kněţna Eleonora z Mansfeldu. Poskytla tolik dříví, ţe prý musel být pokácen velký kus lesa. 

Stavba probíhala poměrně rychle v letech 1727 – 1728. Dolní část v Dlouhé ulici byla 

upravena roku 1751. Nad vstupem do schodiště byla tohoto roku postavena soška Panny 

Marie Svatohorské. Konečnou podobu v této části dostaly schody v roce 1851.
91

 Tehdy byly 

zkráceny a vznikla před nimi malá ulička. 

 

   3. 4. 1. Korunovace roku 1732 

 

   Pro dějiny Svaté Hory byl významný rok 1732. Vzrŧstající oblíbenost Divotvŧrkyně 

Svatohorské měla být potvrzena oficiálním aktem korunovace. Je známo, ţe především 

mariánské obrazy a sochy byly korunovány o mnoho století dříve. Připomeňme si korunovaci 

obrazu Panny Marie Sněţné v Římě papeţem Řehořem III. roku 732. Těchto dŧkazŧ pak 

máme mnoho.
92

 Pro vznik úřadu pro korunování milostných obrazŧ a soch je dŧleţité jméno 

italského jezuity hraběte Alexandra Sforza Pallavicini z Piacenzy, který odkázal roku 1630 

velkou sumu peněz k tomuto účelu, a byla zřízena nadace. Tato výsada byla určena pro 

všechny mariánské sochy i obrazy, které vynikaly proslulostí a zázraky. Vatikánská kapitula u 

sv. Petra dostala od papeţe Urbana VIII. právo rozhodovat o těchto záleţitostech. Nejprve 

bylo od roku 1631 korunováno mnoho římských mariánských obrazŧ a soch. Později se toto 

privilegium rozšířilo na území dnešní Itálie a odtud do celé katolické Evropy. Byla také 

ustanovena zvláštní liturgická pravidla pro tento obřad.
93

 

   Zájem o korunování milostné sošky projevili také svatohorští jezuité. Blíţilo se výročí 

prvního zázraku uzdravení slepého Jana Procházky a sláva Svaté Hory přesahovala hranice 
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země.
94

 Bylo tedy nutné k ţádosti přiloţit dŧkazy o starobylé úctě a sepsaných zázracích. 

Obsáhlý seznam byl pak zaslán arcibiskupské konzistoři do Prahy a zde po prošetření o 

pravdivosti byl odeslán do Říma. Vatikánská kapitula a papeţ Klement XII. ţádost 30. 

prosince 1731 uznali jako oprávněnou a kapitula vydala konečné rozhodnutí ke korunovaci.
95

  

   Právo rozhodnout o datu korunovace dostal praţský arcibiskup Daniel Mayer z Mayerŧ. 

Datum padlo na třetí neděli po svatodušních svátcích. Praţský arcibiskup byl jiţ starý a 

nemocný. V následujícím roce pak zemřel. Určil tedy svého světícího biskupa hraběte Jana 

Rudolfa Šporka, aby korunovační slavnost 22. června 1732 vykonal.
96

 Biskup Špork byl 

synovcem slavného Františka Antonína Šporka a by jiţ dobře zapsán při konečném vyřízení 

kanonizačního procesu Jana Nepomuckého. 

   Bylo nutné nechat zhotovit korunky pro sošku Panny Marie a Jezulátka. Ty byly pořízeny 

z kostelního jmění. Byly vytvořeny v praţské dílně Ferdinanda Schachtla podle vzoru koruny 

Rudolfa II. V této souvislosti je také nutno zmínit unikátní kovový plášť na milostnou sochu 

Panny Marie. Byl vytvořen ze zlatého plechu a je pokrytý velkým mnoţstvím perel a 

drahokamŧ. Vytvořil ho také praţský zlatník Ferdinand Schachtel roku 1724 a materiál na 

jeho zhotovení obdrţel ze svatohorského pokladu. Zlatý pancíř byl v roce 1734 doplněn 

v horní části velkým smaragdem ve zlatém srdci.
97

 Tento kámen věnovala kněţna Eleonora 

Amálie ze Schwarzenbergu, rozená z Lobkowicz. Tato urozená šlechtična byla vdovou po 

Adamu Františku ze Schwarzenbergu, kterého při lovu v brandýských lesích nešťastnou 

náhodou zastřelil Karel VI. V literatuře bývá někdy uváděna doba vzniku celého pláště aţ do 

roku 1734. V té době byl ale jen do jeho středu vloţen smaragd připevněný na zlatém srdci.  

   S blíţícím se datem bylo vydáno několik oslavných spisŧ ke cti Bohorodičky Svatohorské.
98

 

Ale také samotná Svatá Hora a město Příbram se musely připravit na dŧstojný prŧběh 

slavností. Z Prahy byli povoláni malíři František Müller a Karel Lang. Měli řídit stavby 

několika slavobrán. Dřevo věnovala kněţna Eleonora Mansfeldová z nedalekého dobříšského 

panství. Aby byl zajištěn klid při slavnostech, byl povolán Caraffŧv pluk, který tehdy byl 

poblíţ Příbrami.
99
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   První slavobrána byla postavena na náměstí v Příbrami. Její popis nám dobře zachoval 

Ignatius Popp ve své ,,Historii.“ Z příbramského náměstí aţ na Svatou Horu pak cestu 

lemovaly další příleţitostné stavby. Přímo před prŧčelím hlavního vchodu na Svaté Hoře pak 

byla postavena další slavobrána.
100

 Její podobu známe z velkého obrazu na chodbě rezidence.  

   Místem korunovace se stala střední otevřená kaple na východní straně, zvaná také 

Martinická nebo také Korunovační. V den korunovace po slavném prŧvodu z rezidence byla 

nejprve na oltáři v milostné kapli podepsána listina. Rektor březnické koleje P. Jakub 

Kratochvíl a svatohorský superior P. Prokop Příhoda podepsali i za své nástupce list, v němţ 

se zavázali, ţe nedopustí, aby milostnou sošku zdobily jiné korunky, neţ dostane při 

korunování. Pokud by se např. korunky ztratily, měli nechat zhotovit stejné. List byl podepsán 

také zástupci šlechty a opatřen pečetěmi.
101

 Ještě před tím byly sundány z hlavy Panny Marie 

a Jeţíška staré korunky a socha byla oblečena v drahocenné roucho. Poté šlechta zaujala místo 

na venkovních tribunách. Prŧvod duchovenstva se odebral k venkovní Martinické kapli a sem 

byla také přenesena milostná soška. Duchovenstvo obestoupilo hlavní oltář, na kterém na 

trŧnu stála soška Panny Marie. Biskup Špork zapálil kadidlo a po mnoha modlitbách 

zanotoval korunovační hymnus ,,Ave Maris stella“, pak přistoupil k oltáři. Nejprve vloţil 

korunku na hlavu Jeţíškovi a poté i Panně Marii. Kdyţ Špork zaintonoval ,,Te Deum!“, 

rozezněly se všechny zvony, zahlaholily trouby a velebný chvalozpěv doprovázelo i hřmění 

hmoţdířŧ. Při závěrečných modlitbách bylo také vzpomenuto jméno Alexandra Sforzy.
102

 Pak 

byla teprve slouţena pontifikální mše svatá. 

   Aţ po slavných nešporách pak byla soška Panny Marie přenesena zpět na své místo. 

Prostému lidu byly rozdány obrázky, rŧţence a svátostky.
103

 

   Oslavy trvaly celý týden, procesí střídalo procesí, oslavná kázání nebrala konce, a přece se 

přiblíţil den, kdy byly slavnosti zakončeny. Poslední procesí vedl biskup Jan Rudolf Špork. 

Ten pak uloţil sošku do jejího svatostánku a vše bylo zakončeno slavnostním chvalozpěvem 

,,Te Deum laudamus.“
104

  

   Korunovace na Svaté Hoře patřila k největším barokním slavnostem v Čechách. Ještě v roce 

1732 pak byla korunována Panna Maria na Svatém Kopečku u Olomouce a v roce 1736 i 

Panna Maria u sv. Tomáše v Brně.  

 

                                                 
100

 METELKA 1932 (pozn. 99) 101 – 103,  
101

 P. Vojtěch METELKA: Korunovaná Královna svatohorská, první korunovace 1732, in: Svatá Hora XI., 1932, 

124 – 128. 
102

 Ibidem 124 – 128. 
103

 ROYT 2011 (pozn. 92) 188. 
104

 Ibidem 188. 



34 

 

   3. 5. Jezuité na Svaté Hoře od nástupu Marie Terezie do zrušení řádu 

v roce 1773  

 

   V roce 1740 zemřel císař Karel VI. a dědictví se ujala jeho dcera Marie Terezie. Mladá 

panovnice měla mnoho nepřátel. Mezi prvními, kdo si hodlali rozdělit její dědictví, byl 

bavorský kurfiřt Karel Albrecht. Ten vpadl nejprve do Horních Rakous a odtud do Čech. 

Cestou do Prahy se 14. listopadu 1741 zastavil také v Příbrami a v domě U bílého lva i 

několik dní ubytoval. Na pozvání svatohorského superiora pak bavorský kurfiřt Svatou Horu 

navštívil. Svatohorští jezuité se báli drancování vojsk.
105

 Jezuité sice museli odvést vojskŧm 

větší mnoţství potravin a pro koně oves i seno, ale jinak zŧstala Svatá Hora ušetřena.  

   Asi také proto, ţe svatohorští jezuité přivítali bavorského kurfiřta a vzdorokrále Marie 

Terezie, nezastavila se v roce 1743 čerstvě korunovaná česká královna na Svaté Hoře při své 

zpáteční cestě z Prahy do Vídně. Svatohorského superiora přijala se svým manţelem 

Františkem Štěpánem Lotrinským sedíc v kočáře v nedalekém Milíně.
106

  

   S vládou Marie Terezie přišel také obrat v postavení státu k církvi. Rŧznými nařízeními byl 

omezován poutní ruch i náboţenská horlivost. Asi poslední velkou slavností před zrušením 

jezuitského řádu a jejich odchodu ze Svaté Hory bylo slavení stoleté památky příchodu 

jezuitŧ na Svatou Horu (1647 – 1747). S novými myšlenkovými proudy přicházeli také 

v Evropě výpady proti Tovaryšstvu Jeţíšovu. 

   Nejhorší časy ale měly pro jezuity teprve přijít. Nejprve byli jezuité v roce 1759 vypovězeni 

z Portugalska. Královský ministr markýz Sebastian z Pombal
107

 je obvinil z bouření 

domorodých obyvatel v zámořských koloniích proti králi.
108

 Přidala se Francie a v roce 1767 

byli vypovězeni i ze Španělska.
109

 Jezuité byli obviňováni snad ze všeho. Měli ovlivňovat 

papeţe i kardinály, z útokŧ proti vládám a panovníkŧm, z vytváření vlastních zámořských 

kolonií a v neposlední řadě se vyprávělo o obrovském bohatství, které měli nashromáţdit.  

   Papeţ Klement XIII. těmto útokŧm směle odolával aţ do své smrti v roce 1769. Nově 

zvolený papeţ Klement XIV., který za své zvolení vděčil Francii a Španělsku, ale nedokázal 

postavení Tovaryšstva Jeţíšova uhájit. A tak nastal den 21. července 1773 a papeţ svým 
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breve ,,Dominus ac Redemptor noster“ řád zrušil.
110

 Ke cti císařovny Marie Terezie je, ţe se 

zdráhala proti jezuitskému řádu vystoupit. Velmi dobře si uvědomovala jejich znalostí a 

váţila si jejich výuky.  

 

   3. 6. Zpráva o zrušení jezuitů a odchod ze Svaté Hory 

 

   Na Svatou Horu se dostala zpráva o zrušení řádu 5. září 1773, ale oficiálně bylo papeţovo 

breve v Praze přečteno aţ 5. října téhoţ roku. 11. října 1773 pak přijel úřední předání 

svatohorské svatyně vykonat příbramský děkan Josef Vilém Ungar z Raabu a berounský 

hejtman František hrabě Čejka z Olbramovic s dalšími pomocníky. Všichni přítomní jezuité 

se sešli v rezidenci a zde jim bylo přečteno breve papeţe Klementa XIV. a dekret praţského 

arcibiskupa hraběte Antonína Petra Příchovského z Příchovic o jejich zrušení. Komisí byl 

sepsán veškerý kostelní inventář a ustanoven dočasný admistrátor. Tím se stal příbramský 

děkan Ungar.
111

 14. října pak po ranní mši svaté všichni jezuité ze Svaté Hory odešli. Tímto 

dnem skončilo jejich pŧsobení jako budovatelŧ a správcŧ slavného poutního místa nad 

Příbramí. Od 24. srpna 1647 do 14. října 1773 se nesmazatelně zapsali do historie Svaté Hory 

nejen jako stavitelé, ale také jako věrní stráţci a sluţebníci Panny Marie Svatohorské. 

 

   3. 7. Svatá Hora za správy proboštů v letech 1773 – 1861 

 

   Tímto nastává nová epocha Svaté Hory. Po krátkém administrování příbramského děkana 

byl ustanoven novým správcem Jáchym hrabě Čejka z Olbramovic (1721 – 1814). Čejka 

převzal správu poutního místa 17. listopadu 1773. Byl theatinem a do té doby pŧsobil při 

theatinském kostele Panny Marie Boţské Prozřetelnosti v dnešní Nerudově ulici.
112

 Marií 

Terezií byl povýšen do hodnosti osobního probošta v roce 1775.
113

 V roce 1778 byl jmenován 

opatem v Rosenfeldu v Dolním Sasku. Dosáhl také v roce 1796 povýšení Svaté Hory na 

reálné proboštství s právem uţívat pontifikálií pro sebe a své nástupce. Toto povýšení bylo 

zřízeno dekretem 27. května 1796 z popudu kníţete arcibiskupa praţského Viléma Florentýna 
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Salm – Salma.
114

 Aţ do své smrti roku 1814 musel hájit postavení a především jmění 

svatohorské svatyně.  

   Na Svaté Hoře během svého pŧsobení přivítal několik členŧ císařské rodiny a mnoho jiných 

vzácných hostŧ. Při této příleţitosti bych chtěl zmínit návštěvu arcivévodkyně Marii Anny, 

abatyše praţského ústavu šlechtičen, v roce 1796.
115

 Povýšení na proboštství bylo také její 

zásluhou. V literatuře se jiţ dlouhá léta objevuje stálý omyl. Na Svaté Hoře jsou šatičky na 

milostnou sošku, které darovala právě Marii Anna. Tuto skutečnost si mŧţeme přečíst i 

z vyšívaného nápisu na šatech. Toto rouchu bývá zaměňováno s darem císařovny Marie 

Terezie. Tato panovnice ve skutečnosti darovala šatičky z bílého brokátu, podle záznamŧ ve 

svatohorském pokladu, roku 1774. Z tohoto roku je zaznamenán také jiný dar arcivévodkyně 

Marie Anny, šatiček z červeného hedvábí.
116

 

   Jen díky svatohorskému proboštovi Čejkovi vděčíme za zachování stříbrného oltáře pro 

milostnou sošku. Při napoleonských válkách měl být spolu s jinými poklady odveden do státní 

mincovny. Na osobní pozvání probošta Čejky přijel do Příbrami 5. června v roce 1810 císař 

František I.
117

 Ubytoval se v arcibiskupském zámečku a svatohorskými schody přišel na 

Svatou Horu. Dojat přijetím, zpěvem a modlitbami, rozhodl o ponechání stříbrného oltáře a 

některých dalších kusŧ chrámového pokladu na Svaté Hoře.  

   Velký ochránce a ctitel Panny Marie Svatohorské probošt Jáchym hrabě Čejka 

z Olbramovic zemřel v roce 1814 na Svaté Hoře a byl pohřben pod zvonicí v ambitech.  

   V letech 1815 – 1833 byl proboštem na Svaté Hoře Josef Alois Faschang, kterého vystřídal 

v letech 1834 - 1847 František Xaver Jedina. V letech 1847 – 1859 zde pŧsobil probošt Petr 

Jeřábek. Po jeho smrti Svatou Horu krátce spravoval jako administrátor P. Jan Kohout 

z nedaleké Hluboše.
118

 V souvislosti s pŧsobením probošta Petra Jeřábka je nutné zmínit 

odstranění dřevěného stropu nad ústřední svatyní a vytvoření dvou klenebních polí v roce 

1848.
119
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   3. 8. Svatá Hora v letech 1861 – 1950 pod správou redemptoristů 

 

   V této době se začalo uvaţovat nad tím, aby správu poutního místa převzal některý církevní 

řád. Uvaţovalo se dokonce o převedení Svaté Hory zpět do majetku jezuitŧ. Těch ale bylo 

v této době málo a ještě méně jich ovládalo český jazyk. Po dlouhém výběru rozhodl praţský 

arcibiskup kardinál Bedřich ze Schwarzenberka o předání Svaté Hory kongregaci 

Nejsvětějšího Vykupitele, tedy redemptoristŧm. Císař František Josef I. tuto záleţitost 

příznivě vyřídil 12. dubna 1861. Slavnostní den předání pak nastal 30. září 1861.
120

 Tato 

kongregace byla oblíbenou i u abdikovaného císaře Ferdinanda V. a jeho ţeny Marie Anny 

Sardinské, kteří ţili po roce 1848 v Praze. Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele pŧsobí 

s delší přestávkou na Svaté Hoře doposud.  

   Jejich příchod roku 1861 je spojen s velkými opravami. Do architektury poutního místa 

nijak nezasáhly. Výjimkou je dostavba jejich kláštera na severní straně, navazujícího směrem 

k městu, v letech 1884 – 1885. V době jejich příchodu byly ale dosti sešlé především malby 

v otevřených ambitech. Jejich obnova spolu s některými novými zasvěceními kaplí 

v ambitech většinou překryla jezuitský koncept. S příchodem redemptoristŧ tak přibývají 

malby jejich řádových světcŧ. Tato obnova pak byla doplňována aţ do meziválečného období. 

Na většině míst byly také malbou překryty erby šlechtických donátorŧ. V lunetách ambitŧ a 

v Martinické kapli na terase byly vymalovány příběhy z historie Svaté Hory.  

   Také uvnitř poutní svatyně byly obnoveny postranní oltáře podle redemptoristického vzoru. 

Dnes v bočních kaplích baziliky stojí oltáře Českých patronŧ a Panny Marie Ustavičné 

pomoci podle návrhŧ architekta Jana Čermáka z Pelhřimova z roku 1940. Ten byl i tvŧrcem 

nových zpovědnic v bazilice.
121

 

   Za jejich pŧsobení pak byla Svatá Hora papeţem povýšena na baziliku. Jiţ v roce 1903 byl 

vnitřek poutního kostela opraven a opatřen nebarokní štukovou výzdobou. Tyto práce byly 

prováděny podle nákresŧ Rudolfa Němce. Po těchto velkých opravách byl zaslán list papeţi 

Piu X. do Vatikánu s prosbou o povýšení Svaté Hory na ,,baziliku menší.“ Papeţ Svatou Horu 

znal. Navštívil ji ještě jako arcibiskup. Papeţ přání redemptoristŧ vyhověl a Svatá Hora byla 

pomocí breve ,,Sacris aerobus“ 21. ledna 1905 povýšena s právem honosit se titulem 

,,Basilica Minor.“
122

 František Xaver Holas ve své Svaté Hoře z roku 1929 uvedl chybné 
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datum 21. března 1905. Tuto chybnou informaci pak převzal i Josef Kopeček. Celý chrám byl 

v roce 1912 nově vydláţděn a roku 1914 byla pořízena nová mramorová mříţka s mosaznými 

výplněmi.
123

 

   V souvislosti s redemptoristickou správou Svaté Hory musíme také zmínit slavnou oslavu 

padesátiletých jubileí v roce 1882 a 1932. Zvláště slavná byla Korunovace roku 1882. Za vše 

mluví slova papeţského nuncia Serafina Vanutelliho v šestý den oktávu korunovačních 

slavností. Po poţehnání milostnou soškou začaly hrát tři hudební kapely a padesátitisícový 

dav věřících začal zpívat ,,Tisíckráte pozdravujem Tebe.“ Nuncius byl dojat a jen šeptal ,,O 

Dio, o Dio.“ Později při hostině v rezidenci dodal: ,,Spectaculum magnum, spectaculum 

grande, inauditum, admirabile, spectaculum angelis et hominibus.“
124

 I tehdy trvaly slavnosti 

osm dní. 

   V souvislosti s opravami v době mezi válkami připomínám výměnu hlavního oltáře 

v Martinické kapli. Nový oltář byl instalován v roce 1924 podle návrhu Richarda Klenky. Do 

něj pak byl osazen starší obraz Navštívení Panny Marie z roku 1881 od Františka Sequense.
125

  

   Redemptoristé také radikálně změnili dnešní podobu prostranství před Svatou Horou. Pravá 

část s terasou byla upravena v roce 1934. Levá strana s výstavbou krámkŧ pak byla 

dokončena aţ v roce 1947. Tyto úpravy byly prováděny před slavením velkého jubilea v roce 

1948. V tomto roce si Svatá Hora připomněla 650 let od legendického zhotovení milostné 

sošky Panny Marie Svatohorské. V roce 1948 se tak na Svaté Hoře konaly poslední velké 

církevní slavnosti s nádechem baroka. 

   Redemptoristické pŧsobení na Svaté Hoře bylo násilně přerušeno v roce 1950. Vrátili se aţ 

roku 1990, ale to je jiţ jiná historie. 
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   4. Stavební a umělecká činnost jezuitů na Svaté Hoře 

    

   Výstavba Svaté Hory byla prováděna podle plánŧ Carla Luraga. Od roku 1659 se započalo 

se stavbou ambitŧ s kaplemi. Základy pro západní stranu směrem k městu byly poloţeny 29. 

července 1660. O pár dní později byl také poloţen základní kámen pro první nároţní kapli 

uvnitř dvora. Jednalo se o Plzeňskou kapli, jejíţ náklady hradilo město Plzeň samotné. Této 

události byl přítomen pozdější praţský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna a bratři Václav, 

Norbert a Ignác ze Šternberku a mnoho jiných významných hostŧ.
126

  

   Nejprve se musel zarovnat terén. Tato osmiboká kaple je vlastně patrová. Pod ní ve svahu je 

vchod do kaple sv. Maří Magdaleny. Slavné město Plzeň hradilo včas veškeré náklady 

spojené se stavbou, a tak jiţ roku 1665 byla vloţena pamětní listina do báně nad kopulí.
127

 8. 

května téhoţ roku pak byla uzavřena smlouva na štukovou výzdobu. Na této výzdobě se 

podílel Giovanni Bertolomeo Cometa s Giovannim Battistou Colombem, který provedl 

malby. Fresky na klenbě jsou oslavou Panny Marie Nanebevzaté. Ve štuku byl také vytvořen 

oltář. Kaple byla zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Dnešní oltářní obraz je aţ z roku 1876 

a pochází od Jana Umlaufa, který také vymaloval sv. Mikuláše a Pannu Marii Plzeňskou do 

štukových rámcŧ nad dvoje vstupní dveře.
128

 Kované mříţové brány pak dodal roku 1717 

praţský měšťan zámečník Jan Jiří Knobloch.
129

 Práce také uhradili plzeňští měšťané.  

   Vstup do kaple o patro níţe je ze svahu od svatohorských schodŧ. Kaple sv. Maří 

Magdaleny zde nejspíše stála jiţ dříve. Kaple je také osmiboká se zaklenutím. Čekala na 

svého dobrodince do 13. července 1665. Tehdy přijel na Svatou Horu generál Jan z Lacronu 

se svou manţelkou Margaretou, rozenou Söldenegg von Söldhoffen.
130

 Generál přislíbil na 

vlastní náklad nechat kapli vyzdobit. Kaple byla upravena jako krápníková jeskyně - ,,grotta.“ 

Měla připomínat jeskyni, ve které sv. Maří Magdalena jako kajícnice ţila. Štukatury opět 

vytvořil Giovanni Bartolomeo Cometa. Do stropu vloţil bílé štukové rámce a v nich byly 

vymalovány příběhy ze ţivota světice jíţ byla kaple zasvěcena. Nad oltářem pak nad sochou 

sv. Maří Magdaleny  byla vytvořena štuková mušle a nad ní andílci přidrţují alianční erb 

generála Lacrona a jeho manţelky. Po stranách byly do nik umístěny štukové sochy 

                                                 
126

 JEDINA 1842 (pozn. 43) 75. 
127

 HOLAS (pozn. 2) 197. 
128

 KOPEČEK (pozn. 7) 92. 
129

 POCHE 1989 (pozn.97) 629 – 647. 
130

 HOLAS 1929 (pozn. 2) 238. 



40 

 

poustevníkŧ, sv. Jana Křtitele a sv. Marie Egyptské.
131

 Aţ roku 1886 pak byla sochařská 

výzdoba doplněna sochou sv. Ivana a sv. Jenovéfy.
132

  

   Kaple Bolestné Panny Marie je téţ zvána Březnickou a byla stavěna téměř současně s 

Plzeňskou. Březnickou kapli nechala postavit Lidmila Kateřina Jeníšková z Újezda, rozená 

z Talmberka. Její muţ Přibík Jeníšek z Újezda byl zakladatelem jezuitské koleje v Březnici a 

také díky němu dostali Svatou Horu do správy právě jezuité. Také jeho portrét nalezneme na 

chodbě svatohorské rezidence. Základy kaple byly poloţeny v roce 1660 a byla dokončena 

osazením báně nad kopuli 7. září 1665.
133

 Bohatá štuková výzdoba a malby v kapli pocházejí 

z rukou stejných autorŧ jako v Plzeňské kapli. Všechny malby v kopuli souvisí s bolestmi a 

utrpením Panny Marie. 

   Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie je také nazývána kaplí Mníšeckou. Jejím 

zakladatelem se stal Servác Engel z Engelflusu, který byl pánem mníšeckého panství. Její 

základní kámen byl poloţen 26. července roku 1661 a o šest let později 5. července 1667 byla 

stavba dokončena.
134

 Kaple také dostala bohatou štukovou výzdobu stropu s kartušemi, které 

byly určeny pro malby. Nad vchodem v kapli na jiţní straně je ve velkém štukovém rámu 

vymalován erb zakladatele Serváce Engela barona z Engelflusu a jeho první manţelky 

Kateřiny Ludviky, rozené Retingrové z Retlingu.
135

 Nad erby je pak nápis, který se váţe 

k mecenáši. 

   Rodina baronŧ Engelŧ pokračovala ve výzdobě i po smrti zakladatele kaple. V jeho odkazu 

pokračoval i jeho syn Servác Antonín Ignác. Oba vchody do kaple dostaly v letech 1704 aţ 

1705 kamenné portály. Ty vytvořil kameník Pavel Grafnetter z Příbrami. Později, roku 1713, 

pak byly osazeny mříţové dveře, které také dodal Jan Jiří Knobloch.
136

  

   Poslední z nároţních osmibokých kaplí si pro sebe vyhradila tři praţská města: Staré a Nové 

Město a Malá Strana. Praţská kaple byla zasvěcena Zvěstování Panny Marie. Praţané sice 

hojně Svatou Horu navštěvovali jiţ od slavného pobytu milostné sošky Panny Marie v Praze, 

ale pokud šlo o stavbu jejich kaple, stavba se kvŧli spolufinancování a dohadŧm protáhla na 

mnoho dalších let. Praţská města se nemohla dohodnout. Základní kámen byl sice poloţen jiţ 

roku 1661, ale stavba se pozastavila a teprve roku 1667 rada Starého Města praţského 

rozhodla o uvolnění peněz. Josef Kopeček uvádí ve své knize Svatá Hora, ţe kaple byla 
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završena makovicí 5. července 1667
137

, ale toto datum je jen málo pravděpodobné. Výstavbou 

a výzdobou Praţské kaple se zabýval Karel Lev Řehák a Václav Vojtíšek. Dohledali v archivu 

na Svaté Hoře i v archivech v Praze, ţe hrubá stavba byla dokončena aţ k roku 1674.
138

 

Tohoto roku se teprve rozhodovalo o výzdobě a jednání mezi Svatou Horou a třemi 

praţskými městy se protáhla aţ do roku 1696. Tehdy byla uzavřena smlouva s Janem 

Jakubem Steinfelsem ze Steinfelsu, který měl vymalovat osm českých patronŧ do štukových 

rámŧ v kopuli. Roku 1696 pak příbramský kameník Pavel Grafnetter dodal ostění dveří 

kaple.
139

  

   Smlouva o provedení štukové výzdoby byla uzavřena v Praze 17. srpna 1696, a to se 

Santinem Cereghetim.
140

 Tento italský umělec se usadil v Příbrami a podmínkou bylo, ţe se 

naučí češtině. Jeho dŧm stával v Hradební ulici a podle pamětníkŧ mělo několik místností 

bohatě zdobené štukové stropy. Dŧm byl zbořen při velké asanaci staré Příbrami v 60. letech 

20. století. Ceregheti ozdobil kopuli, stěny a vytvořil i oltář kaple. Tordované sloupky oltáře 

vynášejí kladí s výklenkem a soškou Panny Marie Svatohorské. V kopuli bylo vytvořeno osm 

rámcŧ pro fresky a pod nimi osm kartuší určených pro nápisy. Mezi rámce pro obrazy pak 

vytvořil na kariatidové pilastry postavy světic. Jsou to: sv. Aneţka Římská, sv. Terezie 

Veliká, sv. Barbora, sv. Kateřina, sv. Rŧţena z Limy, sv. Markéta, sv. Dorota a sv. Lucie. 

Lucernu kopule pak přidrţují andílci s věnci. Na stěny pod mohutnou římsu mezi pilastry 

vytvořil bohatě zdobené kartušové rámy určené pro fresky. Štuková výzdoba Praţské kaple 

byla hotova roku 1697.
141

  

   Asi současně se štukovou výzdobou byla dokončována výmalba klenby a stěn. Do 

štukových rámŧ klenby kaple Jan Jakub Steinfels vymaloval osm českých patronŧ: sv. 

Václava, sv. Vojtěcha, sv. Zikmunda, sv. Prokopa, sv. Víta, sv. Ludmilu, sv. Ivana a konečně 

sv. Norberta. Pod nimi pak v menších kartuších jsou příslušné nápisy. V kartuších na stěnách 

pak směrem od hlavního oltáře spatřujeme tehdy ještě neuznaného světce sv. Jana 

Nepomuckého, znak Nového Města praţského, sv. Kosmu a Damiána, znak Starého Města 

praţského, sv. Cyrila a Metoděje, znak Malé Strany a sv. Josefa. Tři znaky měst ale nejsou 

Steinfelsovým dílem, byly dovezeny z Prahy a zasazeny dodatečně. Nové Město praţské 

nechalo svŧj znak namalovat malíři Janu Skutlíkovi roku 1698.
142
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   I pro tuto nároţní kapli vytvořil ostění obou vchodŧ Pavel Graffneter. Smlouva s ním byla 

podepsána 27. června roku 1698. Graffneter dodal také dlaţdice a oltářní kámen.
143

 

   Jak byla tři praţská města liknavá s financováním výstavby a výzdoby jejich společné 

kaple, tak se ale později projevila velkorysost při zadání k vytvoření oltářního obrazu. Oltářní 

plátno v Praze namaloval slavný Petr Jan Brandl. Vyvstala domněnka, ţe při zadání práce 

sehrál roli Brandlŧv učitel Kristián Schrödr.
144

 Ten byl v této době radním Menšího Města 

praţského a byl v komisi, která měla dohlíţet na výzdobu kaple. Obraz byl namalován na 

náklad tří praţských měst a Petr Brandl za něj dostal 160 zlatých.
145

 Tento obraz patří svou 

jemností k jednomu z nejkrásnějších malířových děl. Brandl vytvořil pro Svatou Horu své 

prvotřídní dílo, která bylo doplněno pozlaceným rámem.
146

  

   Také tato kaple dostala mříţové dvoukřídlé dveře z dílny Jana Jiřího Knoblocha. Byly 

osazeny 26. května 1713.
147

 

   Výstavba a výzdoba Praţské kaple trvala opravdu dlouho. Spory mezi třemi praţskými 

městy a prŧtahy kolem financování však nakonec dospěly k úspěšnému výsledku. Praha pak 

svou kapli nechala několikrát na své náklady opravit.  

   Současně se stavbou nároţních ,,bastionových“ kaplí pokračovala také stavba ambitŧ 

s kaplemi kolem poutní svatyně. Tento plán byl navrţen jiţ roku 1659. Mezi čtyři nároţní 

osmiboké kaple mělo být vloţeno osm menších do ambitŧ. K nim přibyl později i plán na 

kapli s hrobkou pod zvonicí na západní straně. Bylo také rozhodnuto o zasvěcení kaplí Panně 

Marii. Ještě neţ bylo započato se stavbou podle plánu Carla Luraga, jezuité hledali donátory 

těchto kaplí. Mezi šlechtou bylo tolik zájemcŧ, ţe jiţ v roce 1661 byly kaple mezi ně 

rozděleny.
148

  

   Základy k ambitŧm byly poloţeny 11. srpna 1660 k západní straně mezi Plzeňskou a 

Březnickou kaplí a pokračovalo se dále k Mníšecké kapli.
149

 Zde se úroveň terénu sniţuje a 

tento prostor je tak nejníţe poloţený. Bylo třeba vystavět napřed niţší patro pod Mníšeckou 

kaplí a základy pro kapli sv. Maří Magdaleny pod kaplí Plzeňskou. Na západní straně se také 

počítalo s velkou kryptou pod zvonicí. Jiţní a východní strana byla dokončena současně 

s nároţními kaplemi Praţskou a Mníšeckou roku 1667. Jako poslední byl vybudován ambit 

severní strany mezi kaplemi Plzeňskou a Mníšeckou. Tato část byla  dobudována roku 1673 
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současně s jezuitskou rezidencí. Zastřešení severní strany společně s rezidencí bylo 

dokončeno aţ 31. října v roce 1678, tehdy vznikla i malá hodinová věţička.
150

  

   Ambity byly zaklenuty a na kaţdou stranu zapuštěny dvě menší kaple. Mezi aristokracií 

bylo prestiţní záleţitostí vybudovat vlastním nákladem na Svaté Hoře rodinnou kapli. Bylo 

také právem donátorŧ označit toto místo svým rodinným erbem. Pouze jediné místo takto 

označeno nebylo. Jedná se o Březnickou kapli, kterou budovala Lidmila Kateřina Jeníšková 

z Újezda, ta si přála zŧstat v utajení. Na Svaté Hoře není zvláštností výměna kaplí mezi 

příbuznými. Někteří zemřeli a jejich povinnost dostavět kaple převzali nejbliţší rodinní 

příslušníci. Jiní si vyměňovali kaple během stavby mezi sebou.  

   Směrem od dnešní Praţské brány tak mŧţeme sledovat podle zasvěcení celý ţivot Panny 

Marie. Kaple jsou otevřené a tak podléhají vlivŧm počasí. Především malby a štuková 

výzdoba je ničena častými změnami počasí. Malířská výzdoba oltářŧ byla několikrát 

obnovována. Aţ po příchodu redemptoristŧ byly malby na oltářích a po stranách 

přemalovány. Stejně tak zaniklo i mnoho vymalovaných erbŧ šlechtických zakladatelŧ.  

   První kaple vpravo od brány byla zasvěcena Narození Panny Marie a bývala také nazývána 

kaplí sv. Jáchyma a sv. Anny. Její základy byly vystavěny jiţ roku 1661 a zakladateli se stali 

bratři Jan, Jaroslav, Václav a Ferdinand z Vrtby.
151

 Ještě neţ ale byla kaple hotova, přihlásili 

se hrabata z Vrtby ke stavbě prestiţnější otevřené kaple na horní terase. Kaple v ambitu ale 

nezŧstala dlouho bez svého dobrodince. Ihned se financování kaple ujala Marie Eva 

Teufenbachová, rozená ze Šternberku. Ta zemřela jiţ roku 1668 a kapli tak dostavěla aţ její 

švagrová hraběnka Ludmila Benigna ze Šternberku, rozená Kavková z Říčan.
152

 Tato zboţná 

šlechtična se zapsala do dějin hned několika kaplemi zaloţenými v Praze i jinde. Štuková 

výzdoba klenby a oltáře s tordovanými sloupky je pak aţ z let 1670 – 1671 a provedl ji 

Santino Cereghetti.
153

 Autorem fresek v kartuších stropu byl v roce 1677 Karel Daniel 

Komínek. Fresky byly jiţ roku 1740 tak sešlé, ţe je musel obnovit Jan Jiří Kubát.
154

 Dnešní 

oltářní obraz byl vymalován roku 1873 Janem Umlaufem. Ten také vytvořil malby sv. 

Václava a sv. Kateřiny Alexandrijské ve štukových rámech po stranách oltáře. Někdejší znaky 

hrabat ze Šternberka a pánŧ z Říčan Jan Umlauf zamaloval andílky. Mříţka byla nahrazena 

v roce 1873.
155
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   Kaple na východní straně ambitu nalevo od hlavního vchodu je zasvěcena Obětování Panny 

Marie. V roce 1661 hrabě František Karel Berka z Dubé pojal úmysl vlastním nákladem zřídit 

a vyzdobit na Svaté Hoře kapli. Bohuţel ale zemřel jiţ roku 1663.
156

 Financování kaple pak 

převzal jeho mladší bratr František Antoním Berka z Dubé. Tohoto významného aristokrata 

známe také jako patrona stavby kostela sv. Vavřince v Jabloném v Podještědí. Na Svaté Hoře 

byla jejich rodinná kaple vyzdobena štukovým stropem s freskami s invokacemi loretánské 

litanie a erbovní štítky hraběte Berky z Dubé a jeho manţelky Ludviky Anny, rozené 

hraběnky Montecuccoli.
157

 Vše bylo dokončeno stejně jako v kapli předchozí v roce 1677 

výmalbou Karla Daniela Komínka. Také tato kaple byla roku 1875 obnovena malířem Janem 

Umlaufem. Ten přemaloval oltářní obraz Obětování Panny Marie a také po stranách 

vymaloval sv. Mikuláše a sv. Kateřinu. Nebyl také obnoven alianční erb nad hlavním oltářním 

obrazem.
158

  

   Další kaple v ambitu je zasvěcena Zasnoubení Panny Marie a byla kdysi kaplí Navštívení 

Panny Marie. I tato výklenková kaple změnila několikrát své dobrodince. Kdyţ vyměnila 

Marie Eva Alţběta hraběnka Teufenbachová, rozená ze Šternberka tuto kapli za kapli 

Narození Panny Marie,
159

 převzal náklady spojené se stavbou a výzdobou její synovec hrabě 

Karel Ignác ze Šternberka a ten ji pak přenechal hraběti Františkovi Karlovi Libštejnskému 

z Kolowrat. Ani ten si kapli dlouho neponechal a projevil zájem o kapli na horní terase. A tak 

nakonec kaple Navštívení Panny Marie dostala dobrodince v postavě nejvyššího sudího 

Království českého Viléma Albrechta Krakowského z Kolowrat.
160

 I zde byla provedena 

štuková výzdoba a ta doplněna malbami zvolání z Loretánských litanií. Autora štukové 

výzdoby neznáme.
161

 Také byly nad štukové rámy bočních obrazŧ vymalovány erby donátora 

Kolowrata a jeho manţelky Ludmily Evy Františky, rozené Hýzrlové z Chodŧ. I tyto malby 

provedl Karel Daniel Komínek. 

   Aţ s příchodem redemptoristŧ byla kaple přesvěcena na kapli Zasnoubení Panny Marie a 

opravena Janem Umlaufem. Ten vymaloval roku 1873 hlavní oltářní obraz a po jeho stranách 

obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského. Přemalovány byly téţ erby 

donátorŧ.
162
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   Další kaplí vedle vchodu Březnické brány je dnes kaple Zvěstování Panny Marie. Pŧvodní 

zasvěcení bylo také jiné: Očišťování Panny Marie. Tuto kapli zaloţil roku 1660 Petr Loubský 

z Lub se svou manţelkou Kateřinou Barborou, rozenou Karlovou ze Svárova. Z neznámých 

dŧvodŧ stavba kaple nepokročila a jméno pŧvodních donátorŧ v roce 1663 mizí. Konečná 

úprava byla provedena aţ za hraběte Ignáce Karla ze Šternberka a jeho manţelky Ludmily 

Polyxeny, rozené hraběnky Ţďárské ze Ţďáru.
163

 Štuky a malby byly provedeny roku 1670. 

Také tyto malby obnovil asi v roce 1677 Karel Daniel Komínek. Na klenbě pak pokračují 

zvolání loretánských litanií. I zde byly umístěny vymalované erby hraběte Šternberka a jeho 

manţelky. 

   Sešlá kaple pak byla opravena v roce 1874 a zasvěcena Zvěstování Panny Marie. Josef 

Umlauf v tomto roce přemaloval hlavní oltářní obraz a doplnil po stranách obrazy sv. Josefa a 

v 19. století oblíbené světice sv. Filomeny.
164

 

   Západní strana začíná kaplí Panny Marie Bolestné. Není známo, proč bylo zvoleno 

zasvěcení právě Panně Marii Bolestné. Stejného zasvěcení je také vedlejší nároţní kaple 

Březnická. Asi také proto bývala pro odlišení také nazývána kaplí Snímání Krista z kříţe. 

Byla zaloţena roku 1660 hraběnkou Maxmiliánou Vratislavovou z Mitrovic, rozenou 

Švihovskou z Rýzmberka.
165

 Tato šlechtična byla provdána dvakrát. Jejím prvním manţelem 

byl Jaroslav Volf ze Šternberka. S ním měla dceru Evu Johanu, která byla provdána za 

hraběte Trauttmansdorffa a tak kdyţ v roce 1662 zakladatelka kaple zemřela, přešla povinnost 

dostavby na tyto dědice. Štuková výzdoba klenby a architektura oltáře byla dokončena roku 

1670. Také zde spatřujeme pokračování loretánských litanií ve volných polích klenby Obrazy 

vytvořil Karel Daniel Komínek. Oltářní obraz Panny Marie pod kříţem s Kristem v náručí, 

přemalovaný roku 1905 Josefem Mathauserem, je po stranách stěny doplněn štukovými 

sochami sv. Václava a sv. Ludmily. Ani zde se alianční erb donátorŧ nedochoval a byl 

přemalován.
166

 

   Pod věţí zvonice se nachází kaple Panny Marie Pomocnice duší v očistci, běţně 

označovaná jako Dušičková kaple. Tento prostor byl upraven na kapli dodatečně. Zasvěcení 

také mŧţe souviset s umístěním velké krypty pod podlahou kaple. Věţ samotná byla hotova 

jiţ v roce 1667, ale prostor pod ní ještě na svou výzdobu čekal.  

   V roce 1664 odkázala svatohorským jezuitŧm vyšší sumu peněz na stavbu některé z kaplí 

Rosina Stokingerová z Angerstocku z Jindřichova Hradce. Aţ po několika letech bylo 
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rozhodnuto o úpravě kaple pod zvonicí z peněz Stockingerŧ.
167

 Nevysoká zvonice byla 

dokončena roku 1667. Stavbu zvonice financovala rodina hrabat Černínŧ z Chudenic. Teprve 

3. ledna 1676 byla sepsána smlouva o štukové výzdobě kaple se Santinem Cereghettim a 

Antoniem Soldatim. Štuková výzdoba klenby je pozoruhodná svými funerálními motivy. 

Samotné provedení ale bylo realizováno asi aţ k roku 1687.
168

 V rozích klenby spatřujeme 

čtyři anděly nesoucí korouhev, fakuli, pohřební umbelu a nádobu se svěcenou s kropáčem. 

V tomto roce také Kristián Šebestián Dittmann z Lavensteinu ozdobil kapli malbami s náměty 

posledních věcí člověka. Tyto malby byly inspirovány rytinami z knihy ,,Via vitae aeternae“  

Antonia Sucqueta, který byl členem Tovaryštva Jeţíšova. Rytiny vytvořil v roce 1620 Boetius 

Adams Bolswert z Antverp.
169

 

   Oltářní obraz s námětem Ukřiţování byl namalován Janem Umlafem roku 1873.
170

 Ten také 

doplnil do menších štukových rámŧ nad vchody do zvonice malby  Největějšího srdce Pána 

Jeţíše a Nejsvětějšího srdce Panny Marie. Obnovil i malby na klenbě.   

   Následuje kaple Panny Marie Královny apoštolŧ. Dříve nesla jméno Smrti Panny Marie. I 

s touto stavbou bylo započato jiţ roku 1660 a také zde se jména mecenášŧ střídala. Byla 

zaloţena hrabětem Matyášem Adamem z Trauttmansdorfu, ale ten se nedlouho poté ujal 

stavby kaple Bolestné Panny Marie.
171

 Stavbu kaple převzal jako závazek po své zesnulé 

tchýni. V roce 1664 tedy bylo umoţněno Mikuláši Aleši Vítu ze Rzavého, který byl 

hejtmanem na Novém Městě praţském, aby stavbu uvolněné kaple a její výzdobu financoval. 

Štuková výzdoba této kaple je jednou z nejstarších na Svaté Hoře a byla vytvořena kolem 

roku 1666. Oltářní malby byly pŧvodně z ruky Karla Daniela Komínka z roku 1677.
172

 Nad 

oltářním obrazem spatřujeme reliéfní erb zakladatele Víta ze Rzavého,
173

 který byl do českého 

panského stavu povýšen v roce 1652, a jeho manţelky Kateřiny Salomeny Příchovské 

z Příchovic.  

   V roce 1873 pak obrazy na stěně kaple přemaloval Jan Umlauf. Ten také vymaloval po 

stranách obraz sv. Dominika a sv. Alfonse de Liguori, zakladatele redemptoristŧ. Roku 1897 

pak Josef Mathauser znovu vymaloval štukové rámce klenby.
174
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   Kaple Nanebevzetí Panny Marie na severní straně ambitu byla dříve zasvěcena Korunování 

Panny Marie. Tato kaple byla v roce 1661 zaloţena Františkem Leopoldem baronem Račínem 

na Hluboši.
175

 Ten patřil aţ do konce ţivota roku 1672 k největším podporovatelŧm Svaté 

Hory. Dostalo se mu také výsady být na Svaté Hoře pohřben.
176

 Kaple byla doplněna 

štukovou výzdobou oltáře a obrazŧ na stěně. Nad obrazy po stranách oltáře byly do štukových 

kartuší vymalovány erby zakladatele barona Františka Leopolda Račína a jeho manţelky 

Doroty Chotouchovské z Nebovid. Klenba kaple ale zŧstala holá aţ do konce 80. let 17. 

století. Tehdy nechal klenbu kaple na svŧj náklad vytvořit Jiří Václav Račín, nevlastní bratr 

zemřelého. Štukatury provedli Santino Cereghetti a Antonio Soldati. Výmalbu a pozlacení 

provedl Kristián Šebestián Dittmann.
177

  

   Kdyţ pak v roce 1876 přemaloval oltářní obraz s námětem Nanebevzetí Panny Marie Jan 

Umlauf, byla také kaple přesvěcena. V tomto roce pak do štukových rámŧ po stranách oltáře 

namaloval tehdy čerstvě blahoslavenou Aneţku Českou a sv. Klementa Maria Hofbauera. Ani 

zde se nedochovaly erbovní štítky nad obrazy. Malby v kartuších na klenbě byly obnoveny 

roku 1897 Josefem Mathauserem.
178

 

   Poslední z kaplí v ambitech je zasvěcena Korunování Panny Marie. Známe ji také jako kapli 

Panny Marie Vítězné. Kaple sice byla zaloţena jiţ roku 1662 a jejím mecenášem se stal 

Václav Čábelický z Čábelic, ale na svého skutečného patrona si měla ještě pár let počkat. 

Severní strana ambitu byla dobudována aţ roku 1673 a nedlouho před tím začal výstavbu 

kaple financovat generál Jan Křtitel hrabě Špork.
179

 Kaple byla dle přání donátora zasvěcena 

Panně Marii Vítězné a tomu měla odpovídat i výzdoba. Tak se zde objevují válečné trofeje a 

zbraně. Nejzajímavější je pak postava dětského válečníka s helmou a s useknutou hlavou 

Turka ve středu klenby. Zajímavá je štuková výzdoba oltáře, kde na místo sloupŧ jsou pouţité 

kariatidy. Na štukové výzdobě pracoval Santino Cereghetti a byl hotov 1. září 1674. V tomto 

roce také kapli opatřil malbami Jiří Filip Mazanec.
180

 Do několika polí byla vymalována 

vítězství nad Turky. Vedle karyatid jsou umístěny ještě ve štuku provedené sochy sv. Jana 

Křtitele, patrona donátora kaple a sv. Barbory, patronky šťastné hodinky smrti. 

   I tato poslední kaple v ambitu byla po příchodu jezuitŧ opravena a nově zasvěcena 

Korunování Panny Marie. Do štukových rámŧ podél oltáře byl namalován sv. Gerard Majjela 

a později přibyla sv. Terezička od Jeţíška. Ani zde se nedochoval erb zakladatele. 
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   Mezi jednotlivými kaplemi v ambitu zŧstaly klenby jen vybíleny. Někdy kolem poloviny 

18. století pak byly pokryty malbami zázrakŧ a milostí Panny Marie Svatohorské. Méně 

zkušená ruka tak vymalovala na klenby příběhy zázračných zachránění na přímluvu 

Divotvŧrkyně Svatohorské. Na Svaté Hoře je v kronice těchto zázračných událostí 

zaznamenáno více jak 4300.
181

 Scény jsou očíslovány a datovány. Mŧţeme si zde prohlédnout 

zachránění z hořících domŧ a z rozbouřených vod. Ochranu při pádu z výšek, před lupiči i 

vrahy, ale také zachránění před zuřícími zvířaty.  

   Současně se stavbou ambitŧ také vznikly dva vstupy. Z východní strany směrem od Prahy 

brána Praţská a na jiţní straně brána Březnická. Jejich výzdoba je pozdější a věnuji jim 

vlastní kapitolu. 

   Nepokračovalo se ale jen s výstavbou ambitŧ, stavělo se také okolo milostné kaple. Jezuité 

rozhodli, ţe tato kaple zŧstane zachována a jen okolo zvětšena. Poutě se konaly od jara do 

podzimu, proto bylo rozhodnuto podle plánŧ Carla Luraga vystavět otevřené kaple na západní 

a východní straně. Nejprve bylo započato roku 1661 se stavbou tří otevřených arkádových 

kaplí na východní straně. V roce 1666 nad kaple sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského 

vystavěny oratoře a před nimi dvě předsíně. Následujícího roku 1667 byla hotova stavba tří 

otevřených kaplí na straně západní (zazděny 1746). Zachováním milostné kaple pro sošku 

Panny Marie Svatohorské měla být podtrţena starobylost tohoto místa. Poutní svatyňka 

zŧstala uprostřed celého areálu jako srdce celého místa nezměněna aţ do poloviny 18. století. 

Nevelký prostor s plochým dřevěným malovaným stropem. Zde na stříbrném oltáři ve svitu 

svící byla umístěna milostná soška Panny Marie Svatohorské. Okolo oltáře na stěnách 

bychom našli v této době rozvěšené rozličné obětiny. V letních měsících při návalech 

poutníkŧ bylo takřka nemoţné tuto kapli navštívit, proto byla soška přenášena do Martinické 

kaple na východní straně lodţie a zde dávána k uctívání.  

   Nejvyšší kaple na východní straně převyšuje svým obloukem kaple vedlejší. Je zasvěcena 

Navštívení Panny Marie. Známe ji také pod názvem Korunovační nebo Martinická, Císařská 

nebo Purkrabská. Právě v této kapli se konala první Korunovace milostné sošky roku 1732. 

   Byla vystavěna v letech 1661 - 1662 nejvyšším praţským purkrabím Bernardem Ignácem 

hrabětem z Martinic a jeho manţelkou Zuzanou Polyxenou z Dietrichštejna.
182

 Tito zboţní 

manţelé finančně podporovali na Svaté Hoře také jiné věci. S jejich jmény pak mŧţeme spojit 

i podporování jiných řádŧ. Erby zakladatelŧ mŧţeme spatřit ve štítě nad obloukem. Postavení 
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rodiny hrabat z Martinic měl odpovídat i výběr nejprestiţnější kaple na Svaté Hoře. Erby 

zakladatelŧ jsou umístěny ve štítu kaple. 

   Od roku 1665 pak na štukové výzdobě pracoval Santino Cereghetti. Malířská výzdoba 

klenby je nejspíše prací Jana Krištofa Christla z roku 1667. Obrazy na klenbě zobrazují 

modlitbu ,,Salve Regina.“
183

 Ve cviklech arkád spatřujeme čtyři sedící proroky provedené ve 

štuku, ti byli doplněni aţ v roce 1903.
184

  

   Jak jsem se jiţ zmínil, malby po stranách presbytáře pocházejí od Josefa Mathausera aţ 

z roku 1898.
185

 Zachovaný není ani pŧvodní oltář. Současný byl postaven v roce 1924 podle 

návrhu Richarda Klenky.
186

 

   Na pravé straně Martinické kaple se nachází kaple sv. Jáchyma a sv. Anny. Vlastním 

nákladem ji stavěl v letech 1660 – 1661 hrabě Jan František z Vrbna, který byl zetěm 

Bernarda Ignáce z Martinic.
187

 Nazýváme ji proto také kaplí Vrbnovskou. Byla stavěna a 

štukaturami vyzdobena současně s vedlejší kaplí. Známe také autora těchto prací. Byl jím 

Baltasare Cometa. Ze štuku byla provedena nejen klenba, ale také portálový oltář a sochy 

světcŧ po stranách oltáře a v nikách presbytáře. Na evangelijní straně se nachází sv. Ignác 

z Loyoly a v nice ve stěně sv. Antonín Paduánský. Na epištolní straně spatřujeme sv. 

Františka Xaverského a v nice je umístěn Anděl Stráţný. Nad sochou sv. Ignáce máme 

v kartuši zachovaný erb zakladatele hraběte z Vrbna a nad sv. Františkem erb jeho ţeny Marie 

Alţběty, rozené hraběnky z Martinic. Výzdobu na svŧj náklad dokončil hrabě Václav 

Oktavián Kinský.
188

 

   Oltářní obraz pochází aţ z roku 1873 a namaloval ho Jan Umlauf. Také malby ze ţivota sv. 

Jáchyma a sv. Anny na klenbě byly přemalovány v roce 1895 Josefem Mathauserem.
189

  

   Třetí otevřená kaple vlevo je zasvěcena sv. Josefu. Bývala také nazývána kaplí podle svého 

zakladatele Františka Ferdinanda hraběte z Gallasu kaplí Gallasovskou.
190

 Také tento 

zakladatel byl zetěm Bernarda Ignáce z Martinic. Jeho ţenou byla Kateřina Barbora 

z Martinic. Měla v letech 1660 – 1661 podobné stavební osudy jako kaple vedlejší. Štuková 

výzdoba byla pořízena neznámým umělcem roku 1667.
191

 Bohatě byl vyzdoben strop, 

štukový oltář a sochy po stranách. Na konzole po evangelijní straně oltáře stojí sv. František z 
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Assisi a v nice po straně sv. Kateřina. Konzola na straně epištolní nese sv. Antonína 

Paduánského a v nice je umístěna sv. Markéta s drakem. I zde se v kartuších nad světci podél 

oltáře dochovaly erby zakladatelŧ: gallasovský a martinický. 

   I zde namaloval oltářní obraz ,,Smrt svatého Josefa“ v roce 1873 Jan Umlauf. Také malby 

v kartuších byly v roce 1896 přemalovány Josefem Mathauserem.
192

 Obrazy na klenbě jsou ze 

ţivota sv. Josefa, snoubence Panny Marie. 

   Po stranách milostné kaple stály jiţ vystavěné kaple sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského. 

Carlo Lurago je pŧvodně projektoval jako sakristie. To dosvědčují i do nich vedoucí vchody 

z Martinické kaple.
193

 

   V roce 1670 byla pořízena štuková výzdoba kaple sv. Ignáce a zděný oltář také se štukovou 

výzdobou. Po stranách byly umístěny štukové sochy sv. Norberta a sv. Václava. Ze štuku byly 

také provedeny znaky donátorŧ. Patronem kaple se stal hrabě Karel Ignác ze Šternberka a 

jeho manţelka Polyxena Ludmila, rozená hraběnka Ţďárská ze Ţďáru.
194

 Jejich erby se zde 

objevují ještě jednou, jsou vymalovány v kartuších nad dveřmi z předsíně. 

   Ani tato kaple nebyla uchráněna od přemaleb po příchodu redemptoristŧ. Josef Bosáček 

přemaloval malby v kartuších klenby v roce 1897 a Josef Mathauser vytvořil obraz sv. Ignáce 

roku 1904.
195

 

   Historicky stavebně s kaplí souvisí kaple sv. Františka Xaverského, dnešní sakristie na 

severní straně. Jejím zakladatelem se stal Karel Leopold Caretto – Millesimo.
196

 Bohatě 

řešená štuková výzdoba stropu a stěn byla provedena Giovannim Bartolomeem Cometou 

v roce 1668. Štuková výzdoba má atributy patrona kaple sv. Františka Xaverského.  

   Za autora maleb ze ţivota sv. Františka Xaverského v dnešní sakristii je pokládán Eliáš 

Pistorius z Rohrbachu. I zde v roce 1904 obrazy přemaloval Josef Mathauser.
197

 V kartuši nad 

vstupem do sakristie se setkáváme s erbem donátorŧ. Uprostřed je vymalován erb zakladatele 

hraběte Caretto de Millesimo. Vlevo erb jeho první manţelky Františky Hýzrlové z Chodŧ a 

vpravo druhé ţeny Jahanny Eusebie Ţďárské ze Ţďáru.
198

 

   K pŧvodnímu zařízení sakristie patří intarzovaná kredenční skříň z druhé čtvrtiny 18. století. 

Pŧvodní barokní skříň z druhé poloviny 17. století je dnes umístěna v Plzeňské kapli. 
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Zajímavá je tepaná mříţ s letopočtem 1685 a malovanými znaky.
199

 Jedná se o erb Kryštofa 

Vratislava z Mitrovic a jeho ţeny Alţběty Marie z Valdštejna. 

   Podobné tři otevřené kaple jako na straně východní stály arkádové kaple na straně západní. 

Tyto otevřené kaple ale nejvíce trpěly povětrnostními vlivy ze západní strany. Jezuité proto 

v roce 1746 nechali tyto kaple zazdít a probouráním stěn tak zvětšili pŧvodní kapli.
200

 Tím 

byla narušena pŧvodní jezuitská a Luragova koncepce.  

   Přibliţme si tedy alespoň, jak tyto kaple vypadaly. Nejvyšší kaple uprostřed byla zasvěcena 

Navštívení Panny Marie a byla dokončena v roce 1667. Jejím patronem se stal hrabě 

František Karel Libštejnský z Kolowrat, nejvyšší hejtman na Moravě.
201

 Byla také nazývána 

kaplí Kolowratskou. 

   Štuková výzdoba byla provedena v roce 1668 Giovannim Bartolomeem Cometou. Kartuše 

v klenbách pak byly vymalovány staroměstským měšťanem a malířem Karlem Danielem 

Komínkem.
202

 I tyto přemaloval v roce 1897 Josef Mathauser. Bohuţel díky dešťŧm a větrŧm 

nemáme zachovaný ani pŧvodně bohatě řešený štít západní strany. Nenáročná úprava pochází 

z roku 1746 a je dílem štukatéra Jana Adelliho.
203

 

   Stejný osud jako střední kaple měly i obě po stranách. Dnešní kaple Českých zemských 

patronŧ byla pŧvodně zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Později přesvěcena a zasvěcena 

sv. Janu Křtiteli. Pŧvodními dobrodinci byli hrabě Jiří Šťěpán z Vrbna se svou ţenou Eliškou, 

rozenou hraběnkou Kinskou. Ten ale zemřel v roce 1682 a kaple se tedy ujal jeho švagr 

Václav Norbert Oktavián Kinský.
204

 Štuková výzdoba byla pořízena aţ v roce 1687 a v tomto 

roce byla také volná pole vymalována malířem Kristiánem Šebestiánem Dittmannem.
205

 I 

jeho malby byly později v roce 1875 Janem Umlaufem přemalovány. Ten přemaloval také 

znaky Václava Norberta Kinského a jeho ţeny Anny Marie z Martinic. 

   Z pŧvodní výzdoby je zachována architektura  štukového oltáře, do kterého byl proraţen 

vchod z předsíně do zvětšené svatyně. Po stranách na konzolách se stojí sochy sv. Václava a 

sv. Jana Nepomuckého. V nikách pak sv. Aneţka a sv. Ludmila. 

   Kaple dostala během staletí několikrát nový oltář. Současný aţ v roce 1940 podle návrhu 

Jana V. Čermáka.
206
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   Podobný osud jako někdejší kapli Kinských postihl po zazdění i kapli Vrtbovskou. Dnes ji 

známe jako kapli Panny Marie Ustavičné pomoci.  

   Tato otevřená kaple byla zaloţena bratry Janem, Jaroslavem, Václavem a Ferdinandem 

hrabaty z Vrtby. Pŧvodně byla zasvěcena sv. Alţbětě. Štuková výzdoba byla provedena 

v roce 1672, později byla v roce 1675 doplněna Martinem Alliem.
207

 Byl také vytvořen 

štukový oltář. Také ten byl později proraţen vchodem z předsíně. Po jeho stranách se 

nacházejí ve štuku provedené sochy na konzolách: sv. František z Assisi a sv. Jan 

Evangelista. Vedle sochy sv. Jana se v nice nachází socha sv. Barbory. Na pravé straně v nice 

není umístěna socha, ale křtitelnice z konce 18. století. Ta byla pořízena proboštem 

Jáchymem Čejkou z Olbramovic. 

   Dnešní malířská výzdoba je z rukou Jana Umlaufa z roku 1875.
208

 

   I zde byl několikrát vyměněn oltář. Nezachoval se oltář sv. Jana Nepomuckého vysvěcený 

v roce 1749
209

 ani oltář sv. Alfonse de Liguori z roku 1861.
210

 Nynější oltář je prací Jana V. 

Čermáka a byl osazen roku 1940. 

   Zazděním těchto tří západních kaplí v roce 1746 a odstraněním spojovací zdi mezi svatyní a 

Kolovratskou kaplí v roce 1751 se zvětšil prostor někdejší malé kapličky do současné podoby. 

Měla ale pořád malovaný zlacený strop z roku 1670. Dvě klenební pole vznikla aţ v roce 

1848
211

 a štukaturou byla klenba pokryta aţ roku 1903.  

   Z někdejší milostné kaple se zachoval jiţ zmíněný stříbrný oltář. Nesmím opominout také 

dvě mramorová sanktuária v presbytáři po stranách hlavního oltáře. Ostění obou sanktuárií 

byla vytvořena po roce 1700 kameníkem Františkem Santini – Aichelem.
212

 Aţ v roce 1889 

sem byl přenesen kříţ, který stával při stěně jiţní strany baziliky naproti Březnické bráně. 

Jedná se o prvotřídní dílo z doby kolem roku 1707 a je připisováno dílně Matouše Václava 

Jäckla.
213

 Pod kříţem, který byl umístěn na jiţní stěně baziliky, se nachází pozoruhodný 

nevelký draperiový náhrobek s erby Zárubŧ z Hustířen a pánŧ z Lisova. Patří velké 

podporovatelce zdejšího poutního místa. Setkali jsme se s ní jiţ na portrétu v refektáři 

rezidence a je jí Marie Maxmiliána Zárubová z Hustířen, rozená z Lisova. Zemřela v roce 
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1694 v Ţumberce a její tělo bylo pohřbeno na Svaté Hoře.
214

 Náhrobek byl vytvořen aţ o 

deset let později v roce 1704. 

   V jiţní předsíni nalezneme ve zdi zasazený náhrobek Václava Ignáce Wratislawa 

z Mitrowicz a jeho rodičŧ. Velká mramorová deska je označena rokem 1712 a erbem hraběcí 

rodiny. Rodina Wratislawŧ byla štědrým mecenášem Svaté Hory jiţ od poloviny 17. století. 

V severní předsíni nalezneme také barokní mramorovou kropenku z počátku 18. století. Mezi 

lety 1666 a 1669 vznikly oba portály z předsíní do svatyně. V severní předsíni také mŧţeme 

spatřit v nice barokní sochu sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. 

    

   Záměr jezuitŧ v pŧvodních plánech a zasvěcení jednotlivých kaplí byl pozměněn jiţ za 

jejich pŧsobení. Na mnoha místech, po příchodŧ redemptoristŧ, pak byl zcela jejich ideový 

program překryt. Jedná se především o malby v otevřených kaplích v ambitech a v bočních 

kaplích baziliky. Architektonicky Svatá Hora pozměněna nebyla. 
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   5. Zobrazování Panny Marie Svatohorské a šíření její úcty  

 

   Jiţ jsem se v souvislosti s legendárním zaloţením Svaté Hory také zmínil o milostné sošce 

Panny Marie Svatohorské. K té se váţe pověst, podle které ji měl na svém hrádku v Příbrami 

vyřezat a pak ji tam ve své kapli uctívat první praţský arcibiskup Arnošt z Pardubic.
215

 Zda se 

jedná jen o zboţnou legendu nebo na ní je kousek pravdy, není tak podstatné. Jisté ale je, ţe 

soška byla na Svatou Horu přenesena na počátku 17. století a od té doby je s tímto posvátným 

místem nerozlučně spojena.  

   Panna Maria Svatohorská s malým Jeţíškem v ruce je vysoká asi pŧl metru a je zhotovena 

z hruškového dřeva. Panně Marii sedí na levé ruce malý Jeţíšek. Toho Panna Maria přidrţuje 

pod krčkem. Jeţíšek se jí přidrţuje svými ručičkami. Panna Maria celou vahou drţí malého 

Jeţíška na levém boku. Její pravé koleno je mírně pokrčené. Soška samotná není příliš 

symetrická. Velikost hlavy je v poměru k tělu dost malá. Bohuslav Balbín zapsal také, ţe 

Jeţíšek má na tváři malou jizvu a soška Panny Marie má v zadní části velkou trhlinu.
216

 Byla 

také srovnávána s Madonou Kladskou. Tuto první domněnku o podobnosti vyjádřil jezuita P. 

Jan Pošmurný. Aţ na počátku 20. století dostala Panna Maria křídový nátěr a byla 

vyretušována. Naposledy byla soška opravována roku 1940.
217

 Antonín Podlaha si ji 

povšimnul ne pro její krásu, ale pro úctu, která jí byla prokazována.
218

  

   V roce 1652 byly soška ,,Divotvŧrkyně“ přenesena na několik dní do Prahy a zde dána 

k veřejnému uctívání. Od tohoto roku také mŧţeme sledovat šíření její slávy a úcty a také 

znázorňováním v grafické podobě.  

   Prvním takovým dokladem je obrázek Panny Marie Svatohorské v knize ,,Succurre Miseris“ 

z roku 1652 od jezuity Gregoria Constantiuse. V této česky napsané kníţečce o dějinách 

Svaté Hory a zázracích mariánské sošky je také rytinka Svatohorské Madony. Na rytince je 

soška Panny Marie s Jezulátkem jiţ oblečena do šatŧ a ozdobena náhrdelníky s ověsky a 

penízky. Také mŧţeme vidět, ţe soška jiţ měla na hlavách korunky. Tuto rytinku vytvořil 

praţský rytec Jan Smíšek.
219

 Nebyla ale tištěna jen do Crugeriovy knihy, ale také samostatně 

a byla rozdávána mezi lid. 

                                                 
215

 V chronologickém přehledu dějin Svaté Hory z roku 1681 P. Melichar Gutwirt píše, ţe Arnošt z Pardubic 

sošku nezhotovil, ale nechal ji zhotovit. 
216

 P. Vojtěch METELKA: A přece mění tvář, in: Svatá Hora XIII., 1934, 111 – 112, 134 – 137. 
217

 P. Emanuel OKTÁBEC: Milostná soška: In: Svatá Hora IV., 1948, 26 – 29. 
218

 Dr. Antonín PODLAHA: Sochy a skulptury mariánské v Čechách, Praha 1904, 5 
219

 PROCHÁZKA 1925 (pozn. 1) 1 – 4, 18 – 20, 37 – 40, 52 – 54. 



55 

 

   Další takové zobrazení mŧţeme spatřit v knize Bohuslava Balbína ,,Diva Montis Sancti“ 

z roku 1665. Zde byla otištěn pohled na Příbram a kapli svatohorskou. Nad městem se vznáší 

Panna Maria s Jeţíškem a po stranách je znak města Příbrami a jezuitského řádu. V této knize 

se pak nachází ještě dvě rytinky Panny Marie Svatohorské. Všechny tři jsou dílem Matyáše 

Küsella. Na obou mědirytinách je Panna Maria bez šatŧ. Podle těchto vyobrazení pak byla 

často napodobována. 

   Bohuslav Balbín také v této době vydal ţivotopis Arnošta z Pardubic: ,,Vita Venerabilis 

Ernesti.“ Toto dílo také souvisí se znázorněním Panny Marie Svatohorské. Je zde vyobrazena 

nejen Panna Maria Kladská, která odvrací tvář od mladičkého Arnošta, ale také Arnošt, jiţ 

jako arcibiskup a ctitel Panny Marie Svatohorské. Tyto rytinky také vytvořil augšburský rytec 

Matyáš Küsell podle návrhŧ Lukáše Jiřího Šíchy.
220

 

   Ve svatohorském archivu se zachovala tiskařská plotna velkého formátu (68 – 46 cm). Na ní 

je velké zobrazení Panny Marie Svatohorské. Nad její hlavou dva andílkové přidrţují věnec 

z rŧţí a zvonkŧ. Podél zobrazení Madony stojí dva andělé a drţí rŧţe. Tato velká rytina je 

dílem praţského rytce Samuela Dvorţáka z roku 1681.
221

 

   Drobná ,,devoční“ grafika s Pannou Marií Svatohorskou je pak častěji šířena v letech 1680 

– 1730. V této době bylo vytištěno mnoho drobných obrázkŧ. Některé jsou doplněny 

modlitbami a písněmi k Divotvŧrkyni na Svaté Hoře. Na některých je jen milostná mariánská 

soška s Jeţíškem samotná. Jinde je doprovázena sv. Ignácem a sv. Františkem Xaverským. Na 

některých se objevuje i silueta Svaté Hory a města Příbrami. Většina těchto drobných rytinek 

je od neznámých rytcŧ. Výjimkou je drobný obrázek od F. W. Goldschmidta. Zde je soška 

,,Divotvŧrkyně“ doprovázena sv. Ignácem a sv. Aloisem, po svatořečení sv. Aloise z Gonzagy 

v roce 1726 papeţem Klementem XI.
222

 

   Roku 1732 byla mariánská soška na Svaté Hoře korunována. Toto datum bylo pro 

znázorňování Rodičky Boţí na Svaté Hoře dŧleţité. Při této příleţitosti dostala milostná soška 

i s Jeţíškem jiný typ korunek, se kterými bude v následujících stoletích znázorňována. Při této 

příleţitosti vzniklo hned několik vzácných rytinek. Je jich opravdu velké mnoţství. V praţské 

rytecké dílně J. Winklera vznikl např. obrázek s Arnoštem z Pardubic, který vyřezává sošku 

svatohorské ,,Thaumaturgy.“  

   Vzácností jsou svaté obrázky, na nichţ Panna Maria Svatohorská chrání členy císařského 

domu. Na jednom z nich stojí Svatohorská Madona nad kartuší s poprsím mladé panovnice 
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Marie Terezie. Pod ním je páska s nápisem: Vera effigies B. V. Matris Dei in Monte 

Sancto.“
223

 

   Na jiném takovém bohatě rokokově zdobeném najdeme Josefa II jako dítě mezi českým 

lvem a císařským orlem. Kolem něho je nápis: ,,Archidux Austriae natus 13. 3 1741 Josephus 

Benedictus.“ Nad jeho podobiznou v medailonu je umístěna Panna Maria Svatohorská a nad 

ní dva andílci přidrţují korunu.
224

 Tento obrázek byl tištěn jindřichohradeckými jezuity. 

Podobných obrázkŧ doplněných např. císařskou orlicí známe ještě několik.
225

 

   Těchto drobných obrázkŧ je nepřeberné mnoţství. Některé jsou dílem neznámých rytcŧ a 

některé vyšly z rukou Jana Arnolda, Jana Balzera, Antonína Birkharta, Františka W. 

Goldschmidta a mnoha jiných. Panna Maria Svatohorská byla doprovázena nejen světci 

jezuitského řádu, sv. Ignácem z Loyoly, sv. Františkem Xaverským a sv. Aloisem Gonzagou, 

ale také rodiči Panny Marie sv. Jáchymem a sv. Annou. V její společnosti najdeme sv. Jana 

Nepomuckého, české zemské patrony, sv. Josefa, oblíbeného sv. Antonína Paduánského, sv. 

Františka z Assisi a mnoho jiných. Známe také zobrazení s Čechií a českým lvem. Na 

drobných rytinkách se vyskytuje někdy i zobrazení slepého Jana Procházky, který se svým 

vnukem putuje na Svatou Horu.
226

  

   Panna Maria Svatohorská byla ale takto zobrazována i v 19. a 20. století. Praţský rytec  

Dominik Maulini st. vyobrazil Rodičku Boţí Svatohorskou hned několikrát. Vzácný je také 

obrázek s císařem Ferdinandem I. a Pannou Marií Svatohorskou. Na jiném obrázku je 

Milostná soška také vyobrazena s jeho chotí Marií Annou Sardinskou. V 19. století jsou 

známé tisky Václava Františka Hoffmana, Eugena Petersona a mnoha dalších. V knize ,,Der 

Wallfahrtsort Heligberg in Böhmen“ z roku 1842 od Františka Xavera Jediny je Panna Maria 

Svatohorská i s Jeţíškem vyobrazena s českou královskou korunou. Zvlášť propracované jsou 

tzv. ,,krajkové“ svaté obrázky. Panna Marie Svatohorská byla známá i v cizině. Není proto 

neobvyklé setkat se s svatými obrázky se Svatohorskou Madonou vytištěnými v Bavorsku, 

Rakousku a jinde.  

   Je nutné podotknout, ţe tyto rytinky nebyly tištěny jen na papír, ale také na hedvábí. 

Některé byly malovány i na pergamen, ty jsou ale vzácností. V souvislosti s tvorbou a šířením 

svatých obrázkŧ mŧţeme ještě zmínit tzv. ,,brandeum Panny Marie.“
227

 Tento ochranný 

kousek látky je potištěn obrázkem Panny Marie Svatohorské. Je zpravidla tištěn na 
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rozstřihané kněţské alby a dotýkán o milostnou sošku. Jedná se o tzv. relikvie druhého 

stupně.  

   Panna Maria Svatohorská nebyla znázorňována jen na rytinách v knihách a svatých 

obrazcích, ale také na univerzitních tezích. Velmi zajímavá je teze Georga Schliebenera. 

Vyryl ji Filip Kilián podle návrhu praţského malíře Jana Bedřicha Hesseho v roce 1665. 

Panna Maria Svatohorská je umístěna v zahradě na vrcholu kašny. Rohy kašny a celou 

zahradu pak lemují obrazy dalších Madon uctívaných v Čechách.
228

 Zde by se mohl 

inspirovat sochař Matyáš Hueber pro své dílo dvaceti českých Madon umístěných na horní 

terase. 

   Velmi zajímavá je univerzitní teze Františka Augustina Bzenského z Proruby. Vznikla 

někdy v letech 1668 – 1668. Teze byla věnována oslavě hraběte Aleše Ferdinanda Wratislava 

z Mitrowicz a jeho úcty k Panně Marii Svatohorské. Hrabě Wratislav byl jedním 

z nejhorlivějších ctitelŧ Svatohorské Madony a podporovatelem tohoto poutního místa. Jeho 

rodina ho v této podpoře následovala ještě po několik generací. Velmi zajímavé je dvojí 

vyobrazení ještě staré svatohorské kaple.
229

 

   Ve stejném období jako tyto dvě teze také vznikla rytina Daniela Wussina podle kresby 

Jana Bedřicha Hesse. Je datována rokem 1664. Panna Maria se vznáší nad Svatou Horou a 

Příbramí. Je doprovázena andílky a v horní části je vyobrazen Arnošt z Pardubic. Dole pak se 

Svatohorské Madoně klaní Čechie, praţská města a Plzeň. K této rytině máme dochovanou 

kresbu.
230

  

   Musíme ještě zmínit dílo Matyáše Tannera ,,Societes Jesu apostolorum imitatrix“ z roku 

1694. Pro tuto knihu navrhl 197 kreseb Jan Jiří Heinsch. Je také zachováno přes osmdesát 

perokreseb k tomuto dílu.
231

 Na jedné takové vidíme P. Jiřího Pfefferkorna, který vede procesí 

na Svatou Horu.
232

 I zde mŧţeme spatřit starou poutní kapli a nad ní vyobrazení Svatohorské 

Madony. 

   Grafické zobrazování Panny Marie Svatohorské mŧţeme snadno rozdělit do dvou skupin. 

Mezi lety 1652 – 1732, tehdy byla vyobrazována ještě se starými korunkami před korunovací. 

Od roku 1732 je pak Panna Maria Svatohorská vyobrazována s korunkami, které při své 

korunovaci v tomto roce obdrţela. Zvláštní je také zobrazování Panny Marie Svatohorské 
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stojící na skále nebo nad ní. Svatohorské Madoně se také říká ,,Královna stříbrných hor“ a 

město Příbram mělo dlouhou hornickou tradici.  

   Na první rytince z roku 1652 Svatohorskou Divotvŧrkyni i s Jeţíškem spatřujeme 

oblečenou do šatŧ. Později, na rozdíl od jiných Madon, ji vidíme bez šatiček jen s korunkami. 

Tímto se určitě měla podtrhnout starobylost milostné sošky. Vyobrazení Panny Marie 

Svatohorské v šatech a na trŧnu je více známé aţ od konce 18. století. 

   Pod vlivem šíření svatých obrázkŧ s Pannou Marií Svatohorskou začaly vznikat také sochy 

této ,,Thaumaturgy.“ Tyto ,,devoční“ kopie byly vytvářeny nejen v Příbrami, ale také v Praze 

i jinde. Některé jsou pravým vyobrazením svatohorské Rodičky Boţí a jiné s rysy lidového 

řezbářství. Jejich vznik mŧţeme sledovat jiţ od druhé poloviny 17. století. Vzácně jsou 

v zadní části označené červenou pečetí. Tato pečeť dosvědčuje jejich dotýkání o milostnou 

sošku přímo na Svaté Hoře. Těmto dotýkaným soškám byly také vydávána tzv. ,,autentica.“ 

Autenticou označujeme potvrzení o pravosti stejně jako u ostatkŧ svatých.  

   Tyto dotýkané sochy se pak stávaly nejen ochranou domu majitelŧ, ale celých rodin. Se 

soškou Panny Marie Svatohorské bychom se v době baroka setkali např. v Praze na oltáři 

v kapli Panny Marie Svatohorské v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. Zde ji 

vlastní kapli nechala vystavět Marie Mechtilda de Dieten, rozená de Bois.
233

 Dnes tento 

bývalý kostel irských františkánŧ známe jako dŧm U Hybernŧ. 

   Takovouto sošku si pořídilo i ,,Měšťanské bratrstvo pod ochranou Panny Marie 

Svatohorské“ v Praze. Toto bratrstvo bylo zaloţeno v roce 1738 při dominikánském kostele u 

sv. Jiljí na Starém Městě. Jsou dochovány záznamy o zhotovení kopie milostné sošky a jejím 

dotýkání o originál na Svaté Hoře.
234

 Takových příkladŧ máme mnoho. Tvorba sošek Panny 

Marie Svatohorské se od poloviny 19. století šířila také z okolí Zalán u Nepomuku. Zde 

usedlíci z Bavorska vytvářeli dřevěné sošky typické svým trojhranným podstavcem.  

   Nejen Praha ale i jiná česká města uctívala Pannu Marii Svatohorskou. Plzeň si nechala na 

Svaté Hoře vystavět vlastní kapli stejně jako společně tři praţská města. V Jindřichově Hradci 

byl obraz Panny Marie Svatohorské namalován na jednu ze vstupních bran do města. Bylo 

také vytvořeno mnoho kamenných soch umístěných na sloupy, ohradní zdi a do kapliček. 

Zvlášť ctěna byla Panna Maria Svatohorská v Českých Budějovicích, Kutné Hoře a na 

mnohých jiných místech. Nesmíme také opomenout úctu Svatohorské Madony v Bavorsku. 
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Zde byla po milostné mariánské soše v Altöttingu jednou z nejuctívanějších. Z Bavorska také 

na Svatou Horu putovaly celé vesnice. 

   Nebyly vytvářeny ale jen sochy a rytinky. Panna Maria Svatohorská byla také malována. 

Její první obraz namaloval slavný Karel Škréta, který v roce 1654 na Svatou Horu s hrabětem 

Bernardem Ignácem z Martinic zavítal
235

. O jeho obraze jsem se jiţ zmínil na jiném místě své 

práce. Rád bych zmínil, ţe tento obraz nemusí být z rukou Karla Škréty. Karel Procházka 

v roce 1925 napsal, ţe Škréta namaloval obraz Panny Marie a ten pak byl umístěn na vnitřní 

stranu dveří sanctuaria.
236

 S příchodem jezuitŧ byla soška večer zavírána stejně jako dnes do 

bezpečnější schránky v kapli. Jednalo by se tedy o poměrně malý obrázek. Stejně jako u 

devočních kopií sošek byly také malovány nevelké obrazy s Pannou Marií Svatohorskou 

někdy také označovány červenou pečetí ,,pravosti.“ Panna Maria je často vymalována v záři a 

vznáší se nad Svatou Horou. Pěkný barokní obraz Panny Marie Svatohorské je také 

dochován na bočním rokokovém oltáři v zámecké kapli na Hrubém Rohozci.
237

 V době 

baroka bychom tyto oltáře v Čechách nespočítali. 

   Velmi zajímavé jsou šlechtické portréty ve svatohorské rezidenci. Na nich jsou dobrodinci 

vyobrazeni se soškou Panny Marie Svatohorské. Pozoruhodný je portrét Bernarda Ignáce 

z Martinic. Obrázek Madony ze Svaté Hory má na vnitřním plášti hodinek.  

   Ale nesetkáváme se jen s těmito zobrazeními, ale také s votivními obrázky. Na nich 

většinou Panna Maria Svatohorská ochraňuje v rŧzných nebezpečích své potřebné a prosící 

ctitele. Známe motivy splašených koní, rozzuřených býkŧ, tonutí, pády z výšky a mnoho 

jiných. Tyto obrázky s Pannou Marií Svatohorskou nebyly zavěšovány jen na Svaté Hoře. 

Pokud děkující ctitel nebyl jiţ schopen na Svatou Horu připutovat, nechal zavěsit tento 

votivní obrázek v jiné mariánské kapli poblíţ svého bydliště. 

   Pro úplnost ještě doplním, ţe Panna Maria Svatohorská zdobí několik pamětních medailí a 

nespočet drobných svátostek. Těchto medailí z 18. i 19. století bylo tištěno mnoho. I zde 

Rodičku Boţí na Svaté Hoře potkáme společně s Janem Nepomuckým a jinými českými 

zemskými patrony, jezuitskými světci a mnoha jinými motivy. Nejvíce jich bylo raţeno 

v intervalech padesáti let od roku 1732 jako památky na slavné jubilejní korunovace.  

   Vzácný je raţený stříbrný tolar z doby Karla VI.
238

 Zde je na jedné straně Panna Maria 

Svatohorská, pod ní vyobrazení Svaté Hory, města Příbrami a adorující horníci na skalách. Na 
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aversu je zobrazen sv. Jan Nepomucký v oblacích a pod ním most, místo jeho smrti a 

katedrála sv. Víta, místo jeho odpočinku.  

   Z roku 1728 nám zŧstala zachována medaile o prŧměru 14 cm. Na přední straně je zobrazen 

císař Karel VI. se svou chotí Alţbětou Kristinou Brunšvickou, před nimi klečí příbramský 

měšťan a podává jim kus stříbra. Nad nimi se vznáší císařská orlice s ratolestí. V pozadí je 

vidět pohled na Příbram a Svatou Horu, nad kterou se vznáší Svatohorská Madona. Zadní 

strana je pak opatřena nápisem, ţe tuto medaili nechali razit příbramští měšťané.
239

 

V příbramském muzeu je uchovávaný oválný barokní obraz se stejnou scénou. 

   Velmi časté bylo v baroku také vyobrazování Rodičky Boţí na Svaté Hoře ve společnosti 

jiných uctívaných mariánských soch a obrazŧ. Takto se Svatohorská Madona zobrazovala 

např. na rytinách. Pozoruhodné jsou kovové dveře, které pocházejí z poutního místa Panny 

Marie Montserratské na Bezdězu. Dveře jsou rozděleny do 24 polí a v nich jsou vyobrazeny 

uctívané milostné sochy a obrazy nejen v Čechách. Svatohorskou Madonu tak uvidíme, 

kromě jiných, vedle Madony z bavorského Altöttingu, Panny Marie z polské Čenstochové, 

Palladia Staroboleslavského, Panny Marie Svatotomské z Brna a mnoha jiných. Dveře byly 

po zrušení kláštera španělských černých benediktýnŧ asi v roce 1785 do kostela sv. Prokopa 

v Boskovicích nad Mohelkou.
240

  

   Konečně pak také nesmíme opomenout poutní zboţí, ať se jedná o obrázky, svátostky, 

rŧţence, ale také o výrobce perníku. Formu na perník s Pannou Marií Svatohorskou máme 

dochovanou v muzeu v Jindřichově Hradci.
241

  

   Zcela zvláštní kapitolu tvořili výrobci voskového zboţí, především svící a obětin. Tito 

výrobci pŧsobili v Příbrami jiţ od první poloviny 18. století. Voskářství se v Příbrami udrţelo 

aţ do roku 1949. Vznikali rŧzné reliéfy s Pannou Marií Svatohorskou, která byly adjustovány 

pod sklo do obrazŧ. V 19. století přichází ještě jedna zvláštnost. Známe několik zobrazení 

Svatohorské Madony vytvořené z vosku a umístěné pod skleněný poklop - ,,šturc.“ Tyto 

výrobky s vyobrazením Panny Marie Svatohorské vznikaly nejen v Příbrami, ale ve velkém 

byly dodávány rakouskou firmou Weinkamer ze Salzburku nebo od firmy Josefa Gautsche 

z Mnichova.
242

  

   Všichni tito drobní výrobci ,,poutního“ zboţí ostatně k Svaté Hoře od doby baroka 

neodmyslitelně patřili. 
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   Není moţné popsat, jak se obraz Panny Marie Svatohorské rozšířil v rŧzných uměleckých 

odvětvích. Ale je ještě jedno, čím v době baroka byla Svatá Hora proslavena. Byla to hudba. 

Na Svaté Hoře vzniklo několik zpěvŧ, které na tomto poutním místě mŧţeme slýchat do dnes. 

Je to především tzv. ,,Svatohorský Zdrávas.“ Jeho vznik se tradičně klade do doby kolem roku 

1670, ale historicky je doloţen aţ o Korunovaci v roce 1732.
243

 Známe jeho dvě podoby tzv. 

,,malý a velký Svatohorský Zdrávas.“ Byl ve své době tak oblíbený, ţe byl zpíván i v Praze 

v kostele Panny Marie Nanebevzaté a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově nebo v Českých 

Budějovicích. Zhruba ve stejném období také vznikly ještě dvě drobné skladby: postní ,,Stála 

Matka“ a ,,Vesel se Královno nebeská.“ O poslední jmenované skladbě píše jiţ Bohuslav 

Balbín.
244

 Ve svatohorském archivu se zachovala i skladba z druhé poloviny 18. století 

,,Vzdejme čest, chválu…“ Po celé 18. a 19. století pak bylo tištěno mnoho písní k Panně 

Marii Svatohorské.
245

 Tyto písně byly tištěny po celých Čechách. O oblíbenosti hudební 

produkce na Svaté Hoře svědčí i jedna ze skladeb Antonína Dvořáka ,,Na Svaté Hoře,“ která 

byla inspirována svatohorskými písněmi a zvony. 

   Oblíbenost zobrazování Panny Marie Svatohorské byla opravdu velká. I dnes mŧţeme být 

překvapeni, kde všude se setkáme se sochou, obrazem nebo jen drobným zobrazením na 

obrázku s Pannou Marií Svatohorskou. 
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   6. Sochařská výzdoba Svaté Hory a její ikonografie  

 

   Ale po jezuitech nezŧstal na Svaté Hoře jen architektonický komplex. Jejich ideovému 

návrhu podléhala i postupně dotvářená sochařská výzdoba. Kdyţ byla Svatá Hora postavena a 

postupně vyzdobována štukaturami a malbami, bylo moţno pomýšlet na výzdobu sochařskou.  

   V době příchodŧ jezuitŧ byla součástí kaple pouze socha sv. Alţběty Durynské, která byla 

na Svatou Horu společně se soškou Panny Marie přenesena ze špitálního kostela sv. Jana 

Křtitele v Příbrami.  

   Mŧţeme říci, ţe celá velkolepá přestavba poutního areálu byla zahájena vztyčením 

mariánského sloupu před započatou stavbou areálu roku 1661. Dnes je umístěn uprostřed 

prostranství před areálem Svaté Hory. 

   Od vztyčení sloupu se sochou Panny Marie před Svatou Horou pak uběhlo několik 

desetiletí, neţ se započalo s další sochařskou výzdobou. Aţ v roce 1692 byla zahájena druhá 

fáze dotváření tohoto poutního místa. Začalo se postavením Kalvárie na pahorku kousek od 

hlavního prŧčelí. Poté byla postupně budovaná terasa se schodišti uprostřed ambitŧ osazena 

sochami světcŧ, andělŧ a váz. V letech 1701 – 1706 vznikla plastická výzdoba středního 

prŧčelí – Praţská brána. Jako poslední byla v roce 1707 upravována Březnická brána. Tímto 

se završila sochařská výzdoba, na které pracovalo několik sochařŧ a kameníkŧ. Mezi nimi 

však počtem vytvořených plastik vyniká Matyáš Hueber. Horní terasu tak mŧţeme nazvat 

galerií Hueberovou. 
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   6. 1. Mariánský sloup 

 

   Bohuslav Balbín napsal, ţe mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí je srdcem a 

středem Evropy. O sloupu Panny Marie na Svaté Hoře pronesl, ţe je srdcem Čech.  

   První mariánský sloup byl v Evropě vztyčen v Mnichově roku 1638 bavorským vévodou 

Maxmiliánem I. Panna Maria je v Bavorsku nazývána ,,Patrona Bavariae.“ Tento sloup se 

sochou Panny Marie na vrcholu se pak stal vzorem pro další podobné stavby po celé katolické 

Evropě. Mnichovského příkladu roku 1647 následovala Vídeň a v roce 1652 i Praha. 

   První sloup se sochou Immaculaty na vrcholu byl v Čechách vztyčen v Praze na 

Staroměstském náměstí. Byl postaven jako poděkování za uchránění pravého břehu Vltavy 

před drancujícími Švédy roku 1648. Byla zde však ještě jedna událost, která měla vliv na 

postavení sloupu na Staroměstském náměstí. V roce 1632 zde byl při saském vpádu na pranýř 

přibit starobylý reliéf Panny Marie Staroboleslavské.
246

 Postavením sloupu, který byl 

zasvěcen Panně Marii, měla být odčiněna i tato potupa. Sloup byl vztyčen v roce 1650. 

Slavnostního vysvěcení kardinálem Arnoštem z Harrachu se zúčastnil také císař Ferdinand 

III. se svým synem Ferdinandem IV. 13. července 1652. Nevíme kdo jeho architekturu a 

celkový ikonografický koncept navrhl. Postavení mariánského sloupu na hlavním praţském 

náměstí bychom mohli přirovnat ke slovŧm proroka Jeremiáše: ,,Já totiţ dnes udělám z tebe 

opevněné město, ţelezný sloup a bronzovou zeď proti celé říši.“
247

 Sloup také symbolizuje 

spojení nebe se zemí, sílu, stálost i pevnost.
248

  

   Sochařskou výzdobu provedl praţský sochař Jan Jiří Bendl. Socha Immaculaty s dvanácti 

hvězdami kolem hlavy drtila pod nohama okřídleného draka a stála na vrcholu. Pod sloupem 

v nároţích soklu pak čtyři andělé přemáhali mor, hlad, válku a herezi. Do jeho podstavce byl 

ještě umístěn obrázek Panny Marie Rynecké, který vznikl někdy kolem roku 1415.
249

 Sem 

směřovala procesí a zde se konaly poboţnosti. Nešťastné události 3. listopadu roku 1918 není 

nutné připomínat. 

   Vraťme se nyní na Svatou Horu. Mariánský sloup na Svaté Hoře je skromnější a byl pořízen 

z odkazu barona Jaroslava Jáchyma Koce z Dobrše. Tento šlechtic věnoval částku na jeho 

zhotovení, ale jeho vztyčení se jiţ nezúčastnil. Zemřel v roce 1656.
250

 Na jeho provedení 

pracoval také Jan Jiří Bendl, který krátce před tím Svatou Horu navštívil. Sloup byl 
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slavnostně vztyčen 31. října 1661. Následujícího dne byl posvěcen svatohorským superiorem 

P. Janem Scriboniem.
251

 

   Podstavec s profilovanou římsou je na čelní straně pod baronskou korunkou v kartuši 

doplněn štítky pro erby Jaroslava Jáchyma Koce z Dobrše a jeho ţeny Kateřiny Eleonory 

z Klenové.
252

 Jejich erby zde byly pŧvodně vymalovány. Pod nimi je vytesán nápis ,,SVB 

TVVM PRAESIDIVM CONFVGIMVS 1661.“ Druhou stranu pak zdobí znak jezuitského 

řádu s písmeny ,,IHS.“ Strany sloupu jsou zdobeny voluty. Sloup samotný je zakončen 

korintskou hlavicí a v dolní části ho zdobí akantové listy. Panna Maria Svatohorská na 

vrcholu se pak stala předobrazem pro jiná sochařská díla. Milostná soška i Jeţíšek mají ještě 

starý typ korunek. S těmi byla milostná soška vyobrazována aţ do své korunovace v roce 

1732. 

   Drobné sochařské dílo bylo sice prvním svého druhu na Svaté Hoře, ale na mnoho let také 

posledním. U tohoto sloupu se zastavovala procesí směrem od Prahy a zde také poutníci 

uctívali ,,Pannu Marii na sloupu.“ Podobně byla také uctívána ,,Panna Marie u studny.“ 

Poutníci přicházející směrem od Březnice se klanili u svatohorské studánky obrazu 

vymalovaném na jiţní straně ve velké nice. Připomeňme si, ţe sloup s Pannou Marií 

Svatohorskou, který je dnes umístěný uprostřed prostranství před areálem Svaté Hory je 

jedním z nejstarších v Čechách. 

   Svatohorský mariánský sloup ovlivnil několik stejně drobných sloupŧ v Čechách. 

Připomeňme si alespoň některé: morový sloup v Příbrami se sochou sv. Rocha a sloup 

s Pannou Marií Svatohorskou na Zlíchově při staré poutní cestě z Prahy do Příbrami. 

Podobných sloupŧ s Divotvŧrkyní Svatohorskou najdeme po Čechách mnoho. Setkáme se s 

nimi v Poděbradech, Havlíčkově Brodě, Mnichovicích, Bochově, při cestě u Milevska a na 

mnoha jiných místech. 

   Na své dnešní místo mariánský sloup byl přenesen v roce 1934 při úpravě svatohorského 

náměstí. Dříve stával o několik metrŧ dále směrem na sever. 

 

   6. 2. Kalvárie 

 
   Od roku 1659 se na Svaté Hoře pilně stavělo. Hrubá stavba svatohorského areálu byla 

hotova jiţ v roce 1673, ale ve výzdobě a úpravách se pokračovalo dále. Aţ v letech 1692 - 

1693 na pahorku východně od Svaté Hory vzniklo další sochařské dílo: Kalvárie. Svatá Hora 

                                                 
251

 Jiří SLOUKA: Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy, Havlíčkŧv Brod 2010, 172. 
252

 KOPEČEK 2006 (pozn. 7) 154. 



65 

 

byla zaloţena jako mariánské poutní místo, ale kromě dvou kaplí Panny Marie Bolestné zde 

nebylo pamatováno na kapli spojenou s Utrpením Krista. Stavba Kalvárie se tedy stala 

opodstatněnou. Jezuité se sice potýkali s neustálým nedostatkem peněz, ale přesto bylo 

rozhodnuto Kalvárii na Svaté Hoře postavit.
253

 Bylo vybráno místo na východ od hlavního 

vstupu. Tento vrcholek je nejvyšším místem na Svaté Hoře a pro postavení kříţe se sám 

nabízel. V této době nebylo okolí poutního místa osázeno stromy a keři jako dnes. Kalvárie 

tedy byla vidět z daleka. Poblíţ jiţ od počátku 17. století také vrŧstal památný svatohorský 

dub.  

   Ačkoli Otcové Tovaryšstva Jeţíšova nedisponovali potřebnou sumou peněz, rozhodli o 

provedení díla a očekávali, ţe se brzy štědrý dárce z řad šlechty ohlásí. 16. září proto uzavřeli 

smlouvu o provedení s příbramským sochařským mistrem Matyášem (ve starší literatuře je 

uváděno Matějem) Hueberem.
254

 Smlouvu uzavřel svatohorský superior P. Aleš Pachta a je 

psána velmi špatnou němčinou. V roce 1928 český překlad této smlouvy uveřejnil František 

Xaver Holas v časopise Svatá Hora
255

 a zní takto: 

 

   ,,Kontrakt ohledně krucifixu na Svaté Hoře 

   Já nížepsaný uzavřel jsem s důstojným pánem Paterem Superiorem na Svaté Hoře etc. Ohledně 

kamenného Krucifixu smlouvu následujícího znění: Předně, že kříž s obrazem Kristovým má býti sedm a 

půl lokte vysoký, šířka však má býti tři lokte. U paty kříže však socha sv. Magdaleny jakož i štít s pásem 

má se zhotoviti. Mezi jiným jsem povinen tento kámen dodati a k postavení všecky dělníky, jakož i k lešení 

nářadí se vším příslušenstvím zaopatřiti. Item pod kříž základní kámen dva a čtvrt lokte ve čtverci. Čtyři 

stupně na třech stranách základního kamene položili dvacet coulů široké a šest coulů silné, délka jejich 

měřena na dvanáct loket. Za to mi slibuje důstojný pan Pater superior etc. za všecku námahu a práci hotově 

zaplatiti tři sta zlatých. To potvrzuji svým podpisem. 

   Actum na Svaté Hoře dne 16. září 1692. 

              Aleš Pachta T. J.                                                                  Matěj Hueber 

   rezidence na Svaté Hoře t. č. superior.                                              sochař zde“ 

 

   Hueber dostal částku vyplacenou v pěti lhŧtách a zavázal se ještě zhotovit sochy Panny 

Marie a sv. Jana Evangelisty po stranách. Peníze dostával z kostelní pokladny, protoţe 

dobrodinec se stále nehlásil.
256

 V této souvislosti se náhle naskytla příleţitost uhradit část 
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nákladŧ z odkazu baronky Voračické z Paběnic a pana Leopolda Telacka z Ještětic. Jejich 

erby měly být vytesány na podstavce pod sochy Panny Marie a sv. Jana.
257

 Tyto prostředky 

ale nestačily na pokrytí celé ceny, proto peníze obou dobrodincŧ byly pouţity na uhrazení 

jiných prací na Svaté Hoře. Z peněz pana urozeného pana Telacka byla uhrazena socha sv. 

Jana Evangelisty na horní terase a ozdobena jeho erbem. V roce 1693 se přihlásil dárce 

s přáním, ţe chce uhradit celou částku. Byl jím Ferdinand Maxmilián Hrzán z Harrasova.
258

 

Jeho erb Hueber vytesal nejspíše dodatečně do předem připravené kartuše na kříţi. 

   Hueber vytvořil velký kříţ s Kristem a pod ním plačící sv. Maří Magdalenu. Pod Kristovy 

nohy pak umístil kartuš s nápisem a erbem Hrzánŧ z Harrasova. V nápise se píše: ,,FERD: 

MAXIM: S: K: L: C: HERSAN AB HARRAS 1692.“ Kříţ je doprovázen po pravici Krista 

Pannou Marií a po levici sv. Janem Evangelistou. Dílo samotné pak bylo dotvořeno 

Františkem Wolfem Herstorfferem v letech 1707 – 1708. Smlouva s ním byla uzavřena 21. 

října 1707. Tento malostranský kameník vytesal podstavcový stupeň a dláţdění pod celou 

Kalváriíí. Za tyto práce obdrţel 204 zlatých.
259

 

   Vztyčením svatohorské Kalvárie se započalo období druhé velké etapy budování tohoto 

poutního místa. Svatá Hora měla v následujících letech dostat konečnou úpravu terasy uvnitř 

ambitu a do současné podoby měla být vytvořena Praţská a Březnická brána. 

 

   6. 3. Horní terasa se schodišti uvnitř ambitů 

 

   Jiţ na plánech Carla Luraga bylo počítáno s velkou terasou uprostřed ambitŧ. Zde měl být 

umístěn nejposvátnější střed Svaté Hory a to mariánská kaple s milostnou soškou. Tato terasa 

byla vytvořena současně se stavbou otevřených lodţií kolem poutní kaple. Musela být 

odkopána, zpevněna, vyzděna a doplněna na všech stranách schodišti. Jednalo se o provizorní 

řešení a v roce 1693 bylo rozhodnuto o sochařské výzdobě podle ideového projektu. 

Schodiště na všech stranách měla být ponechána. Celá terasa měla být obestavěna kamennými 

kvádry, vydláţděna, ozdobena ze tří stran rozšiřujícími se schodišti a na východní straně 

velkolepým schodištěm nástupním. Mělo být také pořízeno balustrádové zábradlí 

s mnoţstvím soch.
260
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   Jezuité neponechali sochařskou výzdobu náhodě. U velkolepého schodiště na východní 

straně v horní části balustrády mělo poutníka uvítat sousoší Zvěstování Panny Marie. Tento 

posvátný okruh terasy se měl stát okruhem svatých a českým nebem. Příbuzenstvo Kristovo 

bylo vybráno pro východní stranu, západní strana byla vybrána pro světce jezuitského řádu a 

českým zemským patronŧm byla ponechána strana jiţní a severní. Tyto sochy svatých měli 

střídat andílci s kartušemi v rukou. Kartuše měly být vyplněny reliéfy v Čechách uctívaných 

mariánských obrazŧ a soch. Slavné a starobylé české poutní Madony byly doplněny 

mariánskými reliéfy podle Madon uctívaných v jezuitských domech v Čechách. Pro tři 

schodiště byli vybráni vţdy dva andělé a čtyři kamenné vázy s květinami. 

   V tomto duchu se také započalo pracovat. Nevíme přesně, kdy práce na budování terasy 

začaly, ale asi jiţ v roce 1693. Bliţší zprávy máme aţ z let 1698 – 1707. Tehdy Pavel 

Grafnetter vytvořil tři strany schodiště. Tento příbramský kameník v roce 1707 zemřel a práci 

převzal František Wolf Herstorffer. Ten dokončil větší část jiţního schodiště. Sochařské práce 

na ochozu byly ukončeny v roce 1707. I zde pracoval Matyáš Hueber.
261

 Celkově zde 

mŧţeme napočítat třicet soch světcŧ a andělŧ, dvacet andílkŧ s kartušemi a dvanáct 

ozdobných váz. V této době se jednalo o největší sochařský projekt v celých Čechách. 

   Nejprve byla od počátku 90. let 17. století budována terasa. Její stěny byly obloţeny 

kamennými kvádry a celá terasa okolo horní svatyně byla vydláţděna velkými deskami. Na 

východní straně vzniklo velké schodiště a na straně jiţní, západní severní tři rozšiřující se 

schodiště menší. Vše bylo obehnáno balustrádovým zábradlím. K těmto kamenickým pracím 

máme jen málo zpráv. Máme informace z roku 1700 o postavení schodŧ a zábradlí na severní 

a západní straně.
262

 Aţ v roce 1707 byla uzavřena smlouva mezi svatohorským superiorem P. 

Karlem Volfem a kameníkem Pavlem Graffnetterem o pracích na schodišti naproti Březnické 

bráně. Tyto práce dokončil 23. října roku 1707 František Wolf Herstorffer, Grafnetter totiţ 

před dokončením náhle zemřel.
263

 

   Se vší pravděpodobností byly jiţ dříve hotovy podstavce pro sochy. Balustry zábradlí byly 

dodávány postupně. Velmi málo informací máme také o sochařské výzdobě. První zmínka je 

v dopise z roku 1693, který zaslal bývalý svatohorský superior P. Karel Labuška svému 

nástupci P. Danielu Červenkovi. Je v něm zmínka o blíţe neznámém sochaři Antonínu 

Kloudovi. Ten měl v té době zhotovovat sochy sv. Víta a sv. Vojtěcha. Labuška také píše o 
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Matyáši Hueberovi, který jiţ obdrţel peníze za sochy sv. Zikmunda a sv. Prokopa.
264

 Poté 

nemáme ţádných informací o prováděných pracích.   

   Nové zprávy se objevují aţ v německy psané smlouvě mezi svatohorským superiorem P. 

Karlem Línkem a Matyášem Hueberem. Tuto smlouvu uveřejnil František Xaver Holas ve 

své knize Svatá Hora roku 1929
265

 a zní v překladu takto: 

 

   Dnes, data na konci uvedeného, bylo mezi Jeho Důstojností panem P. superiorem svatohorským a mezi 

mnou ke konci podepsaným smluveno, že jsem povinen tři anděle a dvě sochy, totiž sv. Cyrila a sv.Metoděje, 

biskupů, tři lokte vysoké, z pražského pískovce na Svatou Horu dodati a co nejlépe zhotoviti a postaviti. 

Za to slibuje mi Jeho Důstojnost pan Páter Superior svatohorský za každou sochu sv. andělů 21 zl. a 30 

kr., jakož i od každé sochy jmenovaných svatých 43 zl. rýnských zaplatiti. 

   Stalo se na Svaté Hoře dne 25. září 1699. 

   Karel Línek T. J.                                                                                                   Matěj Hueber, sochař 

 

   Na druhé straně smlouvy je pak zapsáno kolik peněz dostal za některé další sochy v letech 

1700 – 1701. Asi v tomto roce byla sochařská výzdoba hotova. Nepřízní počasí byly časem 

vyměněny poničené sochy sv. Jana Nepomuckého a v roce 1758 sv. Zikmunda.
266

  

   Jiţ jsem se zmínil, ţe jezuité stáli u ideového projektu výběru soch pro jednotlivé strany 

horního ochozu. Směrem od Praţské brány poutníka uvítá nad schodištěm po pravé straně 

v pokleku Panna Maria a naproti ní sv. archanděl Gabriel. Po pravé straně Panny Marie 

vidíme sv. Josefa s malým Jeţíškem a sv. Jana Křtitelem. Od archanděla Gabriela vlevo je 

umístěn sv. Jáchym s malou Pannou Marií a sv. Jan Evangelista.  

   Balustráda severní a jiţní strany byla osazena sochami českých zemských patronŧ. Na jihu 

směrem od sv. Jana Křtitele to jsou: sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Prokop, sv. Vojtěch, sv. 

Bohuslav Polský, sv. Zikmund. S poslední sochou na rohu jiţ začínají světci jezuitského řádu. 

   Západní strana začíná sv. Jakubem Kasaiem, následuje sv. Jan Goto, sv. František 

Xaverský, sv. Ignác z Loyoly, sv. František Borgiáš a sv. Pavel Miki. 

   Poslední severní strana je opět zasvěcena českému nebi. Od sochy sv. Pavla Mikiho byli 

umístěni sv. Ivan, sv. Norbert, sv. Metoděj, sv. Cyril, sv. Jan Nepomucký a sv. Vít. 

   Ze severní, západní a jiţní strany vedou směrem k ambitŧm tři rozšiřující se schodiště. Pro 

jednotlivá balustrádová zábradlí byly vytvořeny vţdy čtyři ozdobné vázy a doprostřed na 

kaţdou stranu dva andělé. 
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   Mezi jednotlivé sochy světcŧ na balustrádě bylo vytvořeno dvacet andílkŧ s kartušemi 

s reliéfy Madon české země. Začněme na východní straně vedle sochy sv. Jana Evangelisty 

směrem doleva okolo celého ochozu. První je Madona Kájovská, následuje Pieta Bechyňská, 

Palladium Staroboleslavské a Panna Maria z Chlumu sv. Máří. Za rohem na jiţní straně 

pokračuje Panna Maria uctívaná v Druţci, Madona Zbraslavská, Budějovická, Vyšehradská, 

Sušická a Plzeňská. Západní strana začíná Pannou Marií Klatovskou, dále pak je zde umístěna 

Pieta Svatojakubská, Madona Litomyšlská a Jeníkovská. Východní stranu zdobí reliéfy Panny 

Marie od sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, Madona Kladská, Chlumecké, Krupská 

(Bohosudovská), Jičínská a poslední je Madona Kutnohorská.  

   Ani výběr těchto Madon nebyl náhodný. Jsou zde vyobrazeny Madony, jejichţ prastará úcta 

je doloţena jiţ ve středověku. Mezi ně patří Panna Maria Plzeňská, Zbraslavská, 

Vyšehradská, Bechyňská, Kájovská a Madona z Chlumu sv. Maří. Jsou doplněny reliéfem 

Palladia ze Staré Boleslavi, které je spojováno se sv. Václavem. Panna Maria Kladská, jenţ 

odvrátila svou tvář od Arnošta z Pardubic a také nám dnes jiţ méně známou Madonou 

z Druţce u Unhoště. Setkáme se zde také s Pannou Marií Klasovou z Českých Budějovic, 

Madonou Litomyšlskou a Pietou uctívanou v kostele sv. Jakuba v Praze. Jejich úcta je o něco 

málo mladší. Také zde nalezneme reliéfy mariánských obrazŧ ze Sušice, Klatov a 

Bohosudova u Krupky. Jejich úcta v té době ještě netrvala dlouho. Posledními reliéfy jsou 

mariánské sochy a obrazy, které byly uctívány v jednotlivých jezuitských domech: Jičín, 

Kutná Hora, Golčŧv Jeníkov a Chlumek u Luţe. Obrazy Panny Marie z Jičína a Jeníkova jsou 

importy pravoslavných ikon. Nesmíme také opomenout jezuity uctívanou Pannu Marii 

Foyenskou. 

   Zajímavý je výběr jednotlivých Madon do dvaceti kartuší na terase. Panna Maria Kladská 

byla vybrána pro její uctívání Arnoštem z Pardubic. Město Plzeň dostalo svou slavnou 

Madonu z kostela sv. Bartoloměje, Praha Pietu z minoritského kostela sv. Jakuba na Starém 

Městě a starobylý obraz Panny Marie ,,Dešťové“ z Vyšehradu. České Budějovice pak svou 

Pannu Marii Klasovou. 

   Pro svou starobylou úctu byla vybrána Panna Maria Kájovská, drobný reliéf Palladia 

Staroboleslavského, Panna Maria z kříţovnického poutního místa v Chlumu sv. Maří a 

Madona z cisterciáckého kláštera na Zbraslavi. 

   Také byly vybrány obrazy Madon uctívaných na poutních místech, které byly podporovány 

šlechtou. Tyto členové aristokratických rodin podporovali také hojně Svatou Horu, proto je 

moţné, ţe pro zobrazení byl vybrán i mariánský obraz z jejich panství. Setkáme se zde 

s Pietou z Bechyně. Tento poutní kostel byl podporován hraběcí rodinou Šternberkŧ. Madona 
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z Druţce u Unhoště, která byla ctěna v rodině hrabat z Martinic. Panna Maria Litomyšlská. Ta 

byla uctívána v Litomyšli na panství hrabat z Trauttmannsdorfu. Svatou Horu také 

podporovali členové rodiny hrabat Caretto de Millesimo, proto byla vybrána Panna Maria 

z Golčova Jeníkova. Později byl její obraz přenesen do Vilémova. Se Svatou Horou je spjata  

také rodina Hýzrlŧ z Chodŧ. S nimi má společný osud obraz Panny Marie Bolestné ze Sušice. 

  Poslední skupinou byly Madony uctívané v jezuitských kolejích v Čechách. Najdeme zde 

starobylou Pannu Marii Kutnohorskou, nevelikou Pietu Krupskou (Bohosudovskou), obraz 

východního pŧvodu Panny Marie Jičínské, zvané také Rušánské. Nechybí Panna Maria 

Pomocná z Chlumku u Luţe a konečně Panna Maria Foyenská, uctívaná v kostele sv. 

Mikuláše na Malé Straně v Praze. 

   Na terasu uvnitř svatohorského ambitu se také dostala Panna Maria Klatovská. Její kult 

nebyl starý, ale její milostný obraz byl velmi oblíbený. Zvláště pak v rodině hrabat 

z Valdštejna. Její obraz je umístěn i nad portálem jejich rodového paláce v Praze. 

 

   6. 3. 1. Obrazy českých Madon 

    

   Připomeňme si alespoň krátce osudy Madon, které Matyáš Hueber vytesal do kartuší 

v rukou andílkŧ. Nesmíme také opomenout světce známé i méně známé, kteří dodnes shlíţí 

z horní terasy do svatohorských ambitŧ.  

   Při velkém schodišti uvítá poutníka poněkud od sebe vzdálené sousoší Zvěstování Panny 

Marie. Na pravé straně schodiště stojí sv. archanděl Gabriel, který přišel Panně Marii oznámit 

poselství, ţe porodí Mesiáše. Socha Panny Marie, která klečí u pulpitu s otevřenou knihou, 

byla umístěna vlevo. Nyní se podívejme podrobněji na dvacet andílkŧ, kteří před sebou drţí 

štíty s reliéfy poutních Madon. Začneme na východní straně u velkého schodiště. 

1. Panna Maria Kájovská. Kájov leţí nedaleko Českého Krumlova a byl oblíbeným 

poutním místem. Nevíme přesně, do které doby sahají kořeny zdejších poutí, ale 

prokazatelně je mŧţeme doloţit jiţ od poloviny 15. století. Právě z tohoto kostela známe 

,,odpustkové desky.“
267

 Milostná soška Panny Marie je typem Madony Trŧnící, která 

byla oblékána do šatŧ, se nachází na barokním oltáři kájovského kostela Nanebevzetí 

Panny Marie. Pochází z doby kolem roku 1502 a je spjata s P. Michaelem Pilsem.
268

 

Tento kněz obnovil kostel v letech 1471 – 1485 a v době jeho pŧsobení vzniklo pro 
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zdejší kostel několik umělecky hodnotných děl. Pouti sem obnovili jezuité z Českého 

Krumlova v roce 1596. Na Svaté Hoře je tato Madona vyobrazena ještě bez šatŧ 

v kartuši s nápisem: B. V. CAIOVIENSIS. 

2. Panna Maria Bechyňská. Na východní straně vedle sochy archanděla Gabriela je 

v kartuši andílka reliéf Panny Marie Bechyňské. V tomto městě byla ve františkánském 

kostele Nanebevzetí Panny Marie uctívána socha Piety z konce 15. století a Krucifix. 

K milostné soše se váţí legendy o jejím zázračném zachránění z popela a také potrestání 

protestantského vojáka, který ji chtěl v roce 1619 rozetnout.
269

 Pieta Bechyňská byla 

také někdy označována jako Větší, protoţe ve zdejším klášterním kostele poutníci 

uctívali ještě jednu sošku Piety, kterou zvali Menší. Františkánský kostel Nanebevzetí 

Panny Marie je spjat s podporou hrabat Šternberkŧ a jejich dědicŧ Paarŧ. V kartuši je 

vytesán nápis: B. V. BECHINENSIS. 

3.  Panna Maria Staroboleslavská. Stará Boleslav patří k nejvýznamnějším poutním 

místŧm v Čechách. Madona Staroboleslavská je také zvána Palladiem Země české. 

Poutníci ale nesměřovali jen do mariánského kostela ve Staré Boleslavi. Byl zde také 

zavraţděn sv. Václav, a proto kroky poutníkŧ mířili i do kostela zasvěceného tomuto 

světci. Dle legendy putoval do Staré Boleslavi také sv. Jan Nepomucký. V tomto městě 

nedaleko od Prahy se často zastavovali také členové císařské rodiny. Nevelký reliéf 

Panny Marie Staroboleslavské byl v roce 1632 Švédy potupen přibitím na šibenici na 

Staroměstském náměstí. V roce 1639 byl pak odvezen před válečným nebezpečím do 

Vídně. Roku 1646 se pak Palladium slavnostně vrátilo do Čech. I tento mariánský obraz 

je obdařen mnoha legendami o jeho pŧvodu. K Panně Marii Staroboleslavské přicházela 

procesí jiţ po polovině 16. století. Také toto poutní místo při kostele Nanebevzetí Panny 

Marie bylo v letech 1658 – 1773 pod správou jezuitského řádu.
270

 Nápisová páska na 

kartuši: B. V. BOLESLAVIENSIS.    

4.  Panna Maria Chlumská. Chlum sv. Máří, německy Maria Kulm u dnešního Sokolova 

patří rytířskému řádu křiţovníkŧ s červenou hvězdou. I tato milostná socha má 

středověký pŧvod a je opředena legendami. Říká se jí také Panna Maria v lískovém keři. 

Podle legendy byla nalezena řezníkem ze Sokolova v ořeší, kterého ve snu navštívila 

Panna Maria. Socha ale byla později zapomenuta a kapli ji vystavěl aţ bednářský mistr, 

který měl mariánské zjevení a vystavěl z dědictví první kapli. Její soška je uchovávána 
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na oltáři v milostné kapli před velkolepým chrámem Panny Marie Nanebevzaté.
271

 

V kartuši nápisová páska: B. V. CLVMENSIS. 

5. Panna Maria Druţecká. Její úcta je dnes jiţ zapomenuta. Druţec se nachází nedaleko 

Unhoště. Socha Panny Marie s Jeţíškem pochází asi z doby kolem roku 1400. Podle 

legendy nechal zdejší kostel spálit Jan Ţiţka, ale socha zŧstala neporušená.
272

 Jejími 

velkými ctiteli byla rodina hrabat Martinic, kteří byli majiteli nedalekého smečenského 

panství. I toto místo bylo v baroku oblíbené. V pásce na kartuši pod reliéfem Madony je 

nápis: B. V. DRVZISENSIS. 

6. Panna Maria Zbraslavská. Zbraslav nedaleko Prahy byla pŧvodně královským dvorcem. 

Na jeho místě byl v roce 1292 Václavem II. zaloţen cisterciácký klášter nazvaný ,,Aula 

Regia“ (Síň královská). Významný klášter se stal věčným odpočinkem několika členŧ 

Přemyslovského rodu. Jeho rozkvět přerušili husitské války. Aţ v období baroka začala 

jeho nová sláva. Obraz Thaumaturgy Zbraslavské pochází z doby po roce 1350 a byl 

uctíván v kostele sv. Jakuba Většího ve vlastní kapli při zbraslavském klášteře. 

Zbraslavští cisterciáci tento obraz povaţovali za svŧj ,,Mater Domus.“
273

 Zbraslav byla 

jedním z míst zastavení poutníkŧ směřujících z Prahy na Svatou Horu. Kartuše 

s mariánským reliéfem je zdobena akantovými rozvilinami a v horní části pásky je 

vytesán nápis: B. V. IN AVLA REGIA. 

7. Panna Maria Budějovická, je také zvána ,,Klasová.“ P. Jiří Crugerius ve svém spise 

,,Flores Majales“ vypravuje, ţe tento obraz byl přinesen z Ossana v Itálii budějovickým 

měšťanem Václavem Institorem (Kramářem) uţ v roce 1410. Později ho věnoval 

budějovickým dominikánŧm. I tento obraz byl nejvíce uctívaný v době baroka. Mezi 

jeho největší ctitele patřil hrabě Baltazar Marradas. Dle legendy také Panna Maria 

Budějovická uchránila město před švédským vpádem roku 1639. Obraz se stal 

ochranným Palladiem Českých Budějovic.
274

 V kartuši andílka je pod reliéfem Madony 

v pásce nápis: B. V. CVDVICENSIS. 

8. Panna Maria Vyšehradská, zvaná také ,,Dešťová.“ Mariánský obraz Panny Marie Kojící 

byl v kapitulním kostele sv. Petra a sv. Pavla uctíván aţ od první poloviny 17. století. 

Obraz samotný je ale starší. Pochází z doby těsně po roce 1355 a patří ke skvělým 
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ukázkám počátkŧ české deskové malby.
275

 Zdejšímu kostelu ho věnoval Ondřej 

Haunewald, který ho měl dostat přímo od císaře Rudolfa II. Madona je nazývána 

Dešťovou nejspíše od roku 1637. V době velkého sucha byl po vyšehradských hradbách 

veden vyšehradským děkanem Václavem Plocarem z Rŧţového prŧvod s obrazem 

Panny Marie s prosbou o ,,nebeskou rosu.“ Druhého dne pak přišel vydatný déšť.
276

 Na 

balustrádě andílek přidrţuje kartuš s reliéfním obrazem Panny Marie Vyšehradské. Pod 

ní je vytesaný nápis: B. V. WISSEHRADENSIS. 

9. Panna Maria Sušická. Tento obraz byl uctíván v kapucínském kostele sv. Felixe 

z Kantalicie v Sušici. Jeho historie není tak stará a je spjata se zázrakem z roku 1649. 

Obraz Panny Marie Bolestné s jedním mečem v srdci dostal císařský vyslanec Jindřich 

Michal Hýzrle z Chodŧ od saského kurfiřta. Tento obraz pak byl vystaven k veřejné úctě 

na jeho zámku ve Lčovicích. V roce 1649 porodila na zámku jeho ţena Eleonora 

Alţběta z Donína chlapce bez známek ţivota. Po mnoha modlitbách chlapec náhle oţil a 

zároveň začala z mariánského obrazu kapat krev.
277

 Tento zázrak byl po vyšetřování 

arcibiskupskou konsistoří potvrzen. Vděční manţelé později obraz věnovali kapucínŧm 

v Sušici. Na podstavci je vytesán erb Alţběty Eusebie Malovcové z Chýnova, manţelky 

Ferdinanda Arnošta Hýzrleho z Chodŧ. Andílek přidrţuje bohatě zdobený kartušový 

rám, ve kterém je reliéf Panny Marie Sušické a pod ním v pásce je nápis: B. V. 

SVSSICENSIS. 

10. Panna Maria Plzeňská. Tato milostná socha z kostela sv. Bartoloměje v Plzni patří mezi 

nejkrásnější ukázky krásného slohu v Čechách. Přesné stáří této sochy neznáme. 

Michaela Ottová připouští vznik sochy k roku 1384 nebo před ním.
278

 Není ale zcela 

jisté, zda se odpustková bula z roku 1384 vztahuje právě k této soše. Od 17. století byla 

,,Thaumaturga Pilsensis“ ochranným Palladiem města. Přicházela k ní také četná procesí 

a na její přímluvu jsou zaznamenána zázračná uzdravení a zvláštní ochrana.
279

 I zde je 

v kartušovém rámu nápisová páska: B. V. PILSENSIS. 
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11. Panna Maria Klatovská. Je typem Panny Marie Kojící a jeho vzorem byl obraz z kostela 

sv. Mořice v Re v Itálii. Jeho kopii přivezl do Klatov Bartolomeo Rizzolti. Tento 

kominický mistr a kamnář se stal klatovským měšťanem v roce 1652. Bartolomeo 

Rizzolti zemřel v roce 1675 a jeho ţena Dorota roku 1680. Obraz pak zdědila jejich 

schovanka. Úcta tohoto mariánského obrazu se datuje od roku 1685. Tehdy si Rizzoltiho 

schovanka Anna Vorlová, provdaná Hiršbergerová všimla krve, která ztékala z hlavy 

Panny Marie po obraze. Obraz byl brzy poté arcibiskupskou konsistoří prohlášen za 

milostný a byl přenesen do kostela Narození Panny Marie. Stal se také ochranným 

Palladiem města Klatov. Klatovská Madona se stala téţ patronkou rodu hrabat 

z Valdštejna a její úcta přesáhla hranice českých zemí. Dŧm Hiršbergerových byl 

přestavěn na kapli Zjevení Panny Marie, lidově nazývané ,,Chaloupka.“
280

 V bohatě 

zdobené kartuši, kterou andílek přidrţuje je reliéf Panny Marie Klatovské a dole 

vytesaný nápis: B. V. CLADTOVIENSIS. 

12. Panna Maria Svatojakubská. V klášterním kostele minoritŧ na Staré Městě praţském 

byla socha Piety Svatojakubské uctívána v milostné kapli (roku 1806 přenesena na 

hlavní oltář). Socha sice pochází aţ z doby přelomu 15. a 16. století, ale váţe se k ní 

legenda o potrestání zloději z roku 1400. Lupič chtěl milostnou sochu okrást o šperky, 

Panna Marie ho ale chytla za ruku a zloděj se nemohl hnout z místa aţ do příchodu 

řeholníkŧ. Ruka mu byla uťata a v kostele pro výstrahu zavěšena.
281

 Její největší úcta je 

doloţena v 17. a 18. století. Kromě zboţných poutníkŧ sem přicházeli zvláště velcí 

hříšníci. V kartuši, kterou andílek přidrţuje je Svatojakubská Pieta oblečena do šatŧ. 

Pod kartuší je vytesaný nápis: B. V. PRAGENA D. S. IACOB. 

13. Panna Maria Litomyšlská. Tato soška Trŧnící Madony se dodnes nachází v 

děkanském kostele Povýšení svatého Kříţe při někdejším klášteře augustiniánŧ 

v Litomyšli. Pochází z počátku 16. století. Byla také ctěna hrabaty z Trauttmannsdorfu. I 

zde je v kartuši kterou přidrţuje andílek mariánský reliéf s nápisovou páskou: B. V. 

LITOMISSLENSIS. 

14. Panna Maria Jeníkovská. Tento milostný obraz z Golčova Jeníkova bývá také nazýván 

,,Milllesimovským.“ Je typem Bohorodičky Vladimirské. O pŧvodu tohoto obrazu moc 

nevíme. Legenda vypráví, ţe si ho rodina hrabat Millesimo v 17. století přivezla z rodné 

Itálie. Obraz byl několikrát přenesen. Aţ po rodinné při, kdy musel zasáhnout praţský 
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arcibiskup, byl obraz umístěn roku 1734 v kostele sv. Václava ve Vilémově k veřejné 

úctě. Na hlavní oltář byl přenesen roku 1773.
282

 Hrabata Millesimo byly štědrými 

patrony také Svaté Hory. I zde je kartuš, kterou andílek drţí, ozdobena reliéfem Madony 

Jeníkovské a nápisovou páskou: B. V. IENIKOVIENSIS 

15. Panna Maria z kostela sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze. Tato nevelká soška bývá 

také zvána ,,Foyenskou“ Bohuslav Balbín ,,praţskou“ sošku nazýval ,,Marií 

Aspricolskou.“ Byla totiţ podobna sošce ze Sichemu. V Belgii v malém městě Foya 

byla mariánská soška uctívána v dubu. Kdyţ byl dub poraţen, dostal se kus dřeva do 

rukou rektora jezuitské koleje na Malé Straně P. Tomáše Lutringa. Ten si pak z tohoto 

kusu dřeva z památného dubu nechal vyřezat kopii Panny Marie z  Foya. V Praze je 

soška doloţena od roku 1629 a byla ihned hojně Praţany uctívána.
283

 V bohatě 

zdobeném kartušovém rámu, který přidrţuje andílek, je mariánský reliéf a pod ním 

v pásce vytesán nápis: B. V. MICROPRAG AD S. NICOL. 

16. Panna Maria Kladská. Tato Madona z mariánského kostela v Kladsku je legendou 

spojena s praţským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a jiţ jsem se o ní zmínil v jiné 

kapitole. Pro úplnost dodejme, ţe Kladsko patřilo k Zemím Koruny česká do roku 1742. 

Madona Kladská neušla pozornosti ani P. Bohuslavu Balbínovi a P. Janu Millerovi, 

který ji věnoval své dílo ,,Historia Beatissimae Virginis Glacensis“ z roku 1690.
284

 

Socha andílka přidrţuje reliéf Madony Kladské v kartuši s vytesaným nápisem: B. V. 

GLACENSIS. 

17. Panna Maria Chlumecká. Na Chlumku u Luţe býval uctíván obraz Panny Marie 

Pomocné. Poutní kostel Panny Marie Pomocnice zaloţila v roce 1667 Marie 

Maxmiliána Ţďárská ze Ţďáru. Tato zboţná šlechtična byla dvakrát provdána. Jejím 

prvním manţelem byl hrabě Jindřich Vilém Slavata a druhým František Kryštof Hýzrle 

z Chodŧ. Její druhé manţelství nebylo šťastné, manţel se ji pokusil otrávit. Obraz Panny 

Marie Pomocné zboţná vdova získala od svého bratra a věnovala ho do kostela, který 

vystavěla na Chlumku. Obraz byl dotýkaný o originál v Pasově a v rodině Ţďárských 
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byl od roku 1622.
285

 Kartuše, kterou přidrţuje malý andílek, má uprostřed reliéf Panny 

Marie Pomocná a také zde nápisová páska hlásá: B. V. CHLVMECENSIS. 

18. Panna Maria Krupská. Jedná se vlastně o drobnou sošku Panny Marie uctívanou na 

jezuitském poutním místě v Bohosudově (Maria – Schein) u Krupky. Legenda vypráví, 

ţe drobná plastika pocházela z Palestiny a byla uctívána řeholnicemi ve Světcích. Před 

husity ji měly ukrýt v dutině stromu. Kdyţ o mnoho let později jedna děvečka ţala pod 

tímto stromem trávu, omotal se jí okolo ruky jedovatý had. Děvečka začala prosit Pannu 

Marii a její prosba o záchranu byla vyslyšena.
286

 Později byl na tomto místě jezuity 

vystavěn velkolepý chrám. V kartuši je vyobrazen reliéf Piety z Bohosudova a doplněn 

vytesaným nápisem: B. V. KRVPNENSIS. 

19. Panna Maria Jičínská. Tento mariánský obraz se nachází v bývalém jezuitském kostele 

sv. Ignáce v Jičíně. Panna Marie v Jičíně bývá také označována jako,,Rušánská.“ 

Legenda vypráví, ţe obraz byl do Jičína přinesen někdy v letech 1636 – 1637. Přinesl ho 

jistý člověk z Ruska a měl pocházet z některého pravoslavného chrámu. Později se 

obraz dostal do kostela sv. Ignáce v Jičíně.
287

V době baroka také sem putovali poutníci. 

Andílek před sebou drţí kartuši s reliéfem Panny Marie Rušánské. Nápis na pásce nad 

kartuší hlásá: B. V. GICZINENSIS. 

20. Panna Maria Kutnohorská. Madona z Kutné Hory byla uctívána v chrámu sv. Barbory. 

Jedná se o typ Panny Marie Trŧnící a pochází z doby po roce 1380. V době baroka byla 

tato milostná socha hojně uctívaná a bylo jí obětováno velké mnoţství darŧ. I zde 

pŧsobili jezuité a ti dokonce v Kutné Hoře ustanovili svátek Panny Marie Kutnohorské 

na den 9. listopadu.
288

 I poslední z andílkŧ na balustrádě drţí před sebou kartuši 

s mariánským reliéfem a nápisem: B. V. KVTTNBERGENSIS. 

 

   Na svatohorské terase není zobrazena Thaumaturga Svatohorská. Její soška byla umístěna 

uprostřed mezi dvaceti Madonami uvnitř milostné kaple. Připomeňme si některá soudobá 

zobrazení českých Madon na jiných místech. Z Prahy do Staré Boleslavi vede ,,Svatá cesta – 

Via Sancta.“ Dle legendy tudy bylo vezeno mrtvé tělo svatého kníţete Václava z Boleslavi do 
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Prahy. Při této staré cestě bylo od roku 1674 vystavěno 44 výklenkových kapliček.
289

 Měly 

symbolizovat stejný počet invokací mariánské litanie. Na jejich výstavbě se stejně jako na 

Svaté Hoře podílelo mnoho šlechtických rodin. Při jejich zakládání se setkáme se jmény 

vysokého duchovenstva, dále hrabat Černínŧ z Chudenic, Kolovratŧ, Martinicŧ, Laţanských 

z Bukové, Trauttmannsdorfŧ, Valdštejnŧ, Kinských a mnoha jiných slavných rodin. Některá 

jména jsou dokonce stejná jako u zakladatelŧ kaplí na Svaté Hoře. I zde bychom kdysi našli 

Madony uctívané po celých Čechách. V jejich společnosti zde pak byla vyobrazena také 

Panna Maria Svatohorská. 

   Podobný příklad zobrazování mŧţeme porovnat např. na malbách v ambitech okolo 

poutního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Toto poutní místo vzniklo nedaleko od 

místa památné bitvy, která zde byla svedena 8. listopadu 1620. Aţ mnohem později, na 

počátku 18. století, se zde započalo na místě starší kapličky stavět. I zde byl okolo svatyně 

vybudován ambit a v něm na klenbách vymalovány milostné sochy a obrazy z Čech i 

Evropy
290

. Také zde nesměla chybět Panna Maria Svatohorská. 

   Podobný příklad jako na Bílé hoře mŧţeme vidět také na jihu Čech v Římově. Zde, podobně 

jako na Svaté Hoře, pŧsobili Otcové Tovaryšstva Jeţíšova. Roku 1650 zde byla vysvěcena 

Loretánská kaple. Okolo ní vznikl také ambit a k němu byl koncem 17. století přistavěn kostel 

sv. Ducha.
291

 Římov se stal proslavený především díky své Pašijové cestě s dvacetipěti 

zastaveními, jejíţ kaple byly postaveny v krajině. Vraťme se ale do ambitu. Jeho klenby byly 

pokryty dekorativními malbami a latinskými nápisy k Panně Marii. Mezi výsečemi kleneb 

jsou andělé a nad nimi pásky s loretánskými litaniemi. Nad oblouky arkád ambitu je pak 32 

mariánských vyobrazení. Kaţdá z Madon je po stranách doprovázena dvěma rŧznými světci. 

Ani tady nesmí chybět Madona Svatohorská doprovázená sv. Františkem Xaverským a sv. 

Františkem Borgiášem.
292

 

   Tak jako na sochách umístěných na horní terase na Svaté Hoře, tak v malbách v Římově a 

na Bílé hoře mŧţeme porovnat oblíbenost jednotlivých Madon. K nim také mŧţeme přiřadit 

malby v jednotlivých kaplích z Prahy do Staré Boleslavi. Výběr jednotlivých zobrazení jistě 

nebyl náhodný. Vidíme zde milostné sochy a obrazy uctívané jednotlivými členy šlechtických 

rodin a měšťanŧ. V Římově a na Svaté Hoře je pak zřetelně vidět úcta v řádových domech 

jezuitŧ. Na Bílé hoře jsou vyobrazeny nejen české Madony, ale i z Evropy. Jako předlohy 
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mohl poslouţit např. Gumppenbergŧv ,,Atlas Marianu.“ Vycházelo také nesmírné mnoţství 

dobové literatury s mariánskými vyobrazeními. Jistou roli mohla sehrát i devoční grafika.
293

 

 

   6. 3. 2. Sochy světců a andělů  

 

   Východní strana proti Praţské bráně byla osazena sochami Příbuzenstva Kristova. Jak jsem 

jiţ několikrát zmínil, bylo rozdělené sousoší Zvěstování Panny Marie umístěno nad velkými 

schody mezi ně. Po straně Panny Marie byl umístěn sv. Josef, snoubenec Panny Marie. Je 

také označován jako ,,pěstoun Páně.“ Sv. Josef byl vzýván jako patron šťastné hodinky smrti. 

Císař Leopold I. ho pak roku 1654 nechal zařadit mezi patrony Země české, ještě přesněji 

Čech. Do nároţí balustrády Hueber vytvořil sochu sv. Jana Křtitele. Byl synem Zachariáše a 

Alţběty. Alţběta byla sestřenicí Panny Marie. Byl to on, kdo pokřtil Krista v Jordáně. Na 

Svaté Hoře je znázorněn v oděvu z velbloudí srsti, který nosil při svém asketickém ţivotě na 

poušti. V ruce drţí hŧl s nápisovou páskou a u nohou má beránka. 

   Po straně archanděla Gabriela stojí socha sv. Jáchyma, otce Panny Marie. Je zde znázorněn 

s malou dívenkou Marií, která ukazuje na písmena v otevřené knize, kterou drţí sv. Jáchym. 

Poslední sochou na východní straně je sv. Jan Evangelista. Bývá také označován jako 

,,miláček Páně.“ Tento nejmladší z apoštolŧ stál spolu s Pannou Marií pod Kristovým kříţem. 

Na soklu pod touto sochou je znak donátora Leopolda Telacka z Ještětic.
294

 

   Západní strana balustrády u zvonice byla zvolena pro umístění jezuitských světcŧ. Zprava 

byl postaven sv. Jakuba Kisai ( 1533 – 1597) s kříţem, symbolem své smrti. Následuje sv. Jan 

Soan de Gotó (1578 – 1597), drţí v ruce kopí, kterým byl proboden.
295

 Sv. František 

Xaverský (1506 – 1552) je zde jako vyobrazen jako misionář, sv. Ignác z Loyoly (1491 – 

1556) s otevřenou knihou řádových konstitucí. Sv. František Borgiáš (1510 – 1572) 

v kněţském rouchu a lebkou u kolen. Posledním jezuitským světcem je sv. Pavel Miki (1564 

– 1597), který je také zobrazen se symbolem své smrti – kříţem.
296

 Dva nejvýznamnější 

členové řádu sv. Ignác a sv. František Xaverský byli umístěni na čestné místo při kraji 

schodiště. Tři japonští mučedníci: sv. Jakub Kisai, sv. Jan de Gotó a sv. Pavel Miki byli 

blahoslaveni roku 1627 a za svaté prohlášeni aţ v roce 1862.
297

 

                                                 
293

 ROYT 2011 (92) 40. 
294

 HOLAS 1929 (pozn. 2) 253. 
295

 RULÍŠEK 2006 (pozn. 247) stránky nečíslovány. 
296

 Ibidem. 
297

 BUBEN 2012 (pozn. 108) 140. 



79 

 

   Svŧj úkol jistě také hrají andělé na bočních schodištích. Jsou nebeskou stráţí a svými 

zbraněmi brání přístup Zlu, Lţi a Násilí. Proti Praţské bráně je samotný archanděl Gabriel. 

Naproti Březnické bráně mŧţeme spatřit dvojici andělŧ s kadidelnicí a kropenkou se svěcenou 

vodou. Andělé naproti Dušičkové kapli pod zvonicí vítají poutníky nebeskou hudbou. Severní 

schodiště, naproti bývalé letní sakristii, pak střeţí archanděl Michael se štítem a mečem. 

   Jiţní a severní strana byla určena pro české zemské patrony. Na jiţní straně směrem zprava 

je umístěna socha sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Je vyobrazena s palmovou ratolestí 

v ruce a na krku se šálou, kterou byla na hradišti Tetín v roce 921 uškrcena. Následuje sv. 

Václav, který zemřel ve Staré Boleslavi mučednickou smrtí v roce 929 nebo 935 a je 

povaţován za hlavního patrona země. Zobrazen je v kníţecí koruně, brnění, praporem a štítem 

se svatováclavskou orlicí. Následuje sv. Prokop, opat sázavského kláštera. Jako první Čech 

byl v roce 1204 papeţem Inocencem III. svatořečen.
298

 Je vyobrazen v pontifikáliích. Sv. 

Vojtěch, druhý praţský biskup, který podstoupil roku 997 mučednickou smrt v Prusku. Také 

tento světec je vyobrazen v pontifikálním rouchu. František Xaver Holas zmiňuje sochu sv. 

Bohuslava Polského.
299

 Tato socha je trochu záhadou. Světec je vyobrazen jako římský voják 

s palmovou ratolestí v ruce. Mohlo by se tedy jednat o sv. Auraciána, jehoţ ostatky se do 

Čech dostaly v roce 1643. Posledním je sv. Zikmund s královskými atributy. Ostatky tohoto 

burgundského krále ze 6. století získal Karel IV. a zařadil ho mezi české patrony. 

   Na severní straně směrem z leva byla umístěna socha sv. Ivana s laňkou a kříţem za pasem. 

Tento světec byl dle legendy v 9. století poustevníkem ve Svatém Janu pod Skalou.
300

 Vedle 

něj stojí sv. Norbert, zakladatel premonstrátského řádu. Jeho ostatky byly do Prahy přeneseny 

z německého Magdeburku v roce 1626.
301

 Na Svaté Hoře ho vidíme se svým nejčastěji 

zobrazovaným atributem – monstrancí. U schodiště stojí sochy věrozvěstŧ sv. Metoděje, který 

křtí malého pohánka a sv. Cyrila s andílkem, který přidrţuje otevřenou knihu Písma svatého. 

Vedle nich stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Tento praţský mučedník zemřel v roce 1393. 

Blahořečen byl v roce 1721 a konečně i v roce 1729 i svatořečen. Na Svaté Hoře byl, jako 

ostatně v celé zemi, uctíván jiţ mnoho let před tím. Je zde zobrazen s velkým krucifixem 

v rukou. Socha se liší od jiných, byla vyměněna po světcově svatořečení. Poslední sochou na 

horní terase je sv. Vít. Ten zemřel mučednickou smrtí na počátku 4. století. Později byla část 
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jeho ostatkŧ přenesena do Prahy.
302

 Sv. Václav mu nechal na praţském Hradě zbudovat 

rotundu. Je zde zobrazen s českou kníţecí korunou na hlavě a palmovou ratolestí v ruce. 

   Mezi nejkrásnější Huebrovy práce na Svaté Hoře patří šest andělŧ umístěných na jiţní, 

západní a severní straně schodiště. Zábradlí doplňují ozdobné vázy, zvané calathi. 

   Celá horní terasa je okruhem svatých a českým nebem. Střídají se zde sochy příbuzných 

Pána Jeţíše se sochami českých zemských patronŧ a světcŧ ctěných v jezuitském řádu. 

Starobylou mariánskou úctu českého národa měly dosvědčovat zobrazené Madony 

v kartuších. Poutníci, kteří na Svatou Horu přicházeli z celých Čech, tady mohli zhlédnout 

mariánský obraz ze svého rodného kraje, nebo z jiných míst kam putovali. Příbramský sochař 

Matyáš Hueber pracoval na sochařské výzdobě terasy uvnitř ambitu v letech 1693 - 1702 a 

vytvořil ve svém mnoţství naprosto ojedinělé dílo.  

 

   6. 4. Pražská brána 

 

   V letech, kdy se pracovalo na horní terase uprostřed ambitu, započalo se také s úpravou 

východního křídla ambitu. Tato část byla postavena v roce 1667 a byl zde také vchod. Aţ 

v pozdějších letech bylo rozhodnuto vybudovat dŧstojný vstup k mariánské svatyni. Tento 

vstup dnes známe jako Praţskou bránu. Návrh byl vypracován v roce 1701 a také zde jezuité 

uplatnili svŧj ideový plán. Koncem roku 1701 byla uzavřena první smlouva o díle. S vlastními 

pracemi se započalo roku následujícího. Sochařské a kamenické práce byly hotovy jiţ v roce 

1706.
303

 

   Celá Praţská brána je ohraničena dvěma předsazenými věţemi na čtvercovém pŧdorysu. 

Obě věţe jsou na vrcholu zakončeny kamenným zábradlím. Toto zábradlí v rozích zdobí na 

pŧlpalcových soklech osm starozákonních prorokŧ. Střední část nad vstupem nesa tzv. letní 

kŧr s dvojicí oken. Okna rámuje šest kamenných serafínŧ. Andělé přidrţují římsu s vázami 

nad okny. Mezi vázami jsou ve čtyřech kartuších iniciály ,,A. M. D. G.“ Obě věţe jsou 

propojeny o něco málo niţší balustrádovou atikou s bustami sedmi křesťanských králŧ a 

kníţat. K bráně vede rozšiřující se schodiště. V dolní části dva andělé vybízejí poutníka ke 

vstupu. Nad ním je konvexně vypnutý hlavní portál. Nad ním je kartuš ve tvaru srdce 

s mariánským emblémem. Nad portálem se v nice nachází socha Panny Marie Svatohorské. 

Segmentový štít zdobí sochy sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského. Vlys nad 
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bránou zdobí pozlacený vysekaný nápis: ,,SOLEMNI RITU CORONATA ANNO 

MDCCXXXII DIE XXII. JUNII“  

  První smlouva byla uzavřena mezi kameníkem z Konětop Janem Holým a superiorem 

svatohorským P. Karlem Línkem. Byla sepsána česky. V časopise Svatá Hora tuto smlouvu 

v roce 1924 uveřejnil svatohorský redemptorista P. Jan Zíka a zní takto
304

: 

 

   ,,Contactus cum Joanne Holy lapicida Konietopensi. 

   Léta Páně 1701 dne 4, Decembris stala se smlouva mezi velebným pánem Páterem Superiorem 

Svatohorským s jedné a mezi Janem Holým s druhé strany a to taková: Aby on, Jan Holej, kameník, o 

kámen, který by se na svisle (sic) neb přední štít stavení kostelního hodil, se postarati, jej na svůj náklad 

opatřiti, lámati, tesati a podle formy neb mustru daného mistrně a jakž náleží podle kumštu svého otesati, 

spůsobiti a zhotoviti, tak zhotoveném na Svatou Horu dovézt, jakož i dálemi takovej s pomocí dělníků, tam 

kdež potřeba bude, postaviti a založiti povinen vyl. Naproti tomu on, velebný pán Superior zavázán bude 

jemu za dílo zhotovené náležitě zaplatiti, takž jak následuje, totiž: Za jeden každý podestal spodní se vším 

2 fl 15 kr, za jeden každý podestal věžovej 2 fl 25 kr, za šimaže (kuželky)  hořejší, od každého lokte 1 fl, za 

jeden každý postávek těch polovičních rytých obrazů 1 fl 30 kr. K potvrzení toho všeho s jedné i druhé 

strany jsme podepsali. 

   Na Svatý Hoře, leta a dne svrchu psaného.“ (Podpisy chybí) 

 

   Víme tedy přesně, ţe Jan Holý vytvořil osm kulatých nároţních podstavcŧ na obou věţích, 

sedm podstavcŧ pod sochy na atice, podnoţ pod kuţelky na atice, podnoţe pod kartuše na 

věţích a zábradlí. Jan Holý dostal celou vyplacenou částku 27. listopadu 1702.
305

 

   8. ledna 1702 pak P. Karel Línek uzavřel další smlouvu. Svatohorští Jezuité byli spokojeni 

s výzdobou Kalvárie a také terasy uvnitř ambitu, proto i pro výzdobu prŧčelí zvolili 

příbramského sochaře Matyáše Huebera. Smlouva byla sepsána německy. Do češtiny ji 

přeloţil ve svém článku o hlavním prŧčelí na Svaté Hoře opět P. Jan Zíka v roce 1924.
306

  

 

   ,,Já níže podepsaný uzavřel jsem smlouvu se sochařem Matějem Hueberem, kterouž se jmenovaný sochař 

zavazuje, že ozdobí průčelí Svaté Hory a to takto: 

1. Zhotoví do zábradlí na obou věžích ozdobné kuželky, dle předloženého modelu, a to tři celé a dvě 

půlky do každé náplně. 
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2. Item postaví na každý roh obou průčelních věží velkou sochu, 3 lokte vysokou. 

3. Do zábradlí mezi věžemi udělá též kuželky, tři celé a dvě půlky do každé náplně a zhotoví poprsí 

sedmi sv. králů, s jejich jmény. 

4. Zavazuje se, že každý kus na svém místě pevně umístí. 

5. Kámen na tato umělecká díla, jakož i nakládání a dovoz kamene na Sv. Horu, opatří si na svůj 

náklad. 

6. Naproti tomu zavazuje se podepsaný, že zaplatí zedníkům, tesařům, podavačům a opatří svým 

nákladem dříví, olovo, železo, plech a vše ostatní čeho bude třeba. 

7. Dá-li si sochař na práci záležeti a dodá-li pečlivě provedená díla a umístí-li vše pevně, obdrží za 

každou náplň balustrády 21 zl a za každé poprsí 6 zl.    

   Konečně bude povinen zapsati v této listině každou splátku, kterou obdrží za tyto práce. 

   Actum na Svaté Hoře 8. ledna 1702. 

                                                                                 Karel Linek, S. J., t. č. superior. 

                                                                                        Matěj Hueber, sochař.“  

 

   Matyáš Hueber dodal do počátku dubna roku 1702 na Svatou Horu jednu bustu na atiku, tři 

sochy starozákonních prorokŧ a jednu část zábradlí. Pak ale váţně onemocněl. Byl si vědom, 

ţe práce podle smlouvy nebude moci dokončit. Nemocný Hueber sepsal tedy před svou smrtí 

ujednání o vyrovnání se Svatou Horou. 17. dubna 1702 Matyáš Hueber v Příbrami zemřel.
307

 

   Ujednání bylo sepsáno německy. Opět cituji překlad P. Jana Zíky:
308

 

 

   ,,Já níže podepsaný vyznávám, při dobrém rozumu, ale velmi chatrném již zdraví tělesném a velmi 

vysílen, u přítomnosti veleného pána P. Karla Linka, t. č. superiora S. J. na Sv. Hoře, jakož i u přítomnosti 

Pavla Groffnöhtera, konšela horního města Příbramě a kameníka, že jsem pro toto posvátné místo, Sv. 

Horu, mnoho práce sochařské vykonal a že mi za všechno úplně a správně bylo zaplaceno. Nedávno dodal 

jsem nová díla na Sv. Horu, za která mi dle kontraktu z 8. ledna 1702 bylo vyplaceno 67 zl a to: za tři 

velké sochy po 42 zl, item za jedno poprsí 6 zl, item za jednu náplň balustrády, sestávající ze tří celých 

kuželek a dvou půlek 21 zl. Zároveň podotýkám, že je tu balvan, ze kterého měla být zhotovena velká 

socha a který mým nákladem sem byl dopraven a je proto mým majetkem. Tento balvan připisuji a věnuji Sv. 

Hoře v náhradu za to, že jsem povinen umístiti sochy i zábradlí, ale pro slabost toho již vykonati nemohu. 

Opakuji, že kamenný balvan odkazuji Sv. Hoře. Item podotýkám, že za ty tři velké sochy, jedno poprsí a 

jednu balustrádovou náplň, mám dostati ještě osmdesát šest zlatých, id est 86 zl, budu- li je moci úplně 

dohotoviti a umístiti. 
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   Actum a uzavřeno v residenci Tovaryšstva Ježíšova na Sv. Hoře, 2. dubna 1702. 

   Že tomu tak je a ne jinak, dosvědčuji vlastnoručním podpisem a svou pečetí. 

                                                                                                         Karel Linek, S. J., superior 

                                                                                                             Matěj Huener, sochař 

 

   Po Hueberově náhlé smrti bylo třeba najít nového sochaře a pokračovat s pracemi. 

Svatohorští jezuité se museli obrátit do Prahy. Oslovili Jana Brokoffa. 12. července 1702 byla 

uzavřená německy sepsaná smlouva o dohotovení díla, podobná té, kterou uzavřeli 

s Hueberem. I zde uveřejňuji překlad P. Jana Zíky z roku 1924:
309

 

 

   ,,Já níže podepsaný uzavřel jsem smlouvu s panem Janem Brokoffem, sochařem, kterouž se zavazuje, že 

ozdobí průčelí Sv. Hory následovně: 

1. Na obou věžích průčelních zhotoví do zábradlí kuželky, dle předloženého vzoru a to tři celé a dvě 

půlky do každé náplně. 

2. Item postaví na každý roh obou průčelních věží velkou sochu, 3 lokte vysokou. 

3. Do zábradlí mezi věžemi udělá též kuželky, tři celé a dvě půlky do každé náplně a zhotoví poprsí 

sedmi sv. králů s jejich jmény. 

4. Zavazuje se, že celé zábradlí a všechny sochy pevně umístí. 

5. Kámen na tato umělecká díla, jakož i nakládání a dovoz kamene sem, opatří si na svůj náklad. 

6. Kámen, z něhož sochy budou zhotoveny, nesmí býti měkký a písčitý, nýbrž tvrdý jako u druhých 

soch, každá socha musí býti z jednoho kusu, nesmí býti nijak spravována a každé sochy model musí 

býti předložen ad deliberandum. 

7. Naproti tomu se já zavazuji, že zaplatím zedníkům, tesařům, podavačům a svým nákladem 

opatřím: dříví, olovo, železo, plech a vše, čeho bude třeba. 

8. Dá- li si pan Brokoff záležeti na práci, a dodá- li pečlivě zhotovená umělecká díla a umístí- li vše 

pevně, obdrží za každou náplň 20 zlatých rýnských, za každou velkou sochu 42 zlatých rýnských a 

za každé poprsí 6 zlatých rýnských. 

   Konečně bude povinen zapsati v této listině každou splátku, kterou obdrží za tyto práce. 

   Actum na Sv. Hoře 12. července 1702. 

   Karel Linek S. J.                                                                                   Jan Brokoff 

   Superior residence                                                    sochař a měšťan král. Starého Města Pražského 

   Taktéž bylo vyjednáno, že zhotoví ozdoby kolem oken dle nákresu sub. Litt. A., za kterouž práci obdrží 

160 zl. rýnských 
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   Dle této smlouvy bylo mi řádně zaplaceno šest set padesát pět zlatých rýnských, id est 655 zl. 

                                                                                                                              Jan Brokoff, sochař 

1. července 1705“ 

 

   Jan Brokoff, v té době jiţ známý praţský sochař, během tří let vyhotovil zbývající práce, 

které nestihl Matyáš Hueber. Mimo to ještě šest karyatid u oken. Brána ale ještě nebyla 

dokončena. Horní část jiţ měla bohatou sochařskou výzdobu, ale vchod zŧstával prostý. 

Bohatě řešený portál navrhl slavný Kryštof Dientzenhofer. S ním při některých pracích 

spolupracoval praţský kameník Jan Oldřich Mannes. I sním jezuité sepsali 25. září 1705 

německou smlouvu. V překladu P. Jana Zíky zní:
310

 

 

   ,,Anno 1705 25. září byla uzavřena smlouva s p. P. Václavem Hartmanem, S. J., toho času superiorem na 

Sv. Hoře, a p. Janem Oldřichem Mannesem, mistrem kamenickým a měšťanem královského Nového Města 

Pražského a to taková: Jmenovaný mistr dodá práce, vyznačené v přiložené specifikaci. Všechny musí býti 

z dobrého Žirovského kamene.311 Kámen dá si svými lidmi vylámati, dovézt a zpracovati. Bede- li s pracemi 

hotov do 8. září 1706, vyplatí mu výše jmenovaný P. superior sume jeden tisíc čtyři sta šedesát zlatých 

rýnských ve čtyřech platebních lhůtách. První splátku obdrží, jakmile začne v lomu kámen lámati, druhou, 

jakmile začne kámen dovážeti, třetí, jakmile začnou jeho lidé na Sv. Hoře pracovati, čtvrtou a poslední 

obdrží, až dokončí  všechny práce. Také je povinen každou splátku v této listině poznamenati. Takovéto 

stejně znějící smlouvy byly vyhotoveny tři a všechny vlastnoručně podepsány a pečetěmi opatřeny. 

   V Praze, roku a dne jako nahoře. 

                           Jan Oldřich Mannes                                                            Václav Hartman, S. J. 

   Měšťan a kameník v král. Nov. Městě Pražském                                         superior na Sv. Hoře“ 

 

   Na druhé straně této smlouvy je pak seznam splátek. Mannes celkově obdrţel 1460 zlatých 

rýnských. Svatohorští jezuité byli s pracemi spokojeni. Nedlouho po uzavření smlouvy 

s Mannesem uzavřeli také smlouvu s Janem Oldřichem Mayerem, který měl vytvořit sochy 

andělŧ, světcŧ a Panny Marie.
312

 S těmito pracemi bylo počítáno podle plánu výzdoby brány. 

Tentokrát jejich výběr padl na sochaře a kameníka Jana Oldřicha Mayera. Uzavřeli opět 

německy psanou smlouvu nedlouho po osazení portálu. Překlad P. Jana Zíky z roku 1924:
313

 

 

                                                 
310

 ZÍKA 1924 (pozn. 304) 65 – 70, 83 – 85. 
311

 Ţirovským kamenem je myšlen kámen z nedalekých Ţirov u Pičína. 
312

 ZÍKA 1924 (pozn. 304) 65 – 70, 83 – 85. 
313

 Ibidem 65 – 70, 83 – 85. 



85 

 

   ,,Anno 1705 dne 25. září byla uzavřena tato smlouva s veledůstojným pánem P. Václavem Hartmanem, 

knězem Tovaryšstva Ježíšova a toho času superiorem na Sv. Hoře a panem Janem Oldřichem Mayerem, 

měšťanem a sochařem v královském Menším Městě Pražském: Jmenovaný sochař slibuje a zavazuje se svým 

čestným slovem a svou věrou, že zhotoví mistrně a co nejpečlivěji, dle předložených nákresů, dvě sochy 

andělů 4 lokte vysoké. Item sochu Rodičky Boží, tři čtvrtiny lokte vysokou, pak sochu sv. Ignáce a sv. 

Františka Xaverského dvě čtvrtiny lokte vysoké, dále štít se jménem Maria a všechny ozdoby z obou stran 

výklenku, všechno z kamene. Také se zavazuje, že všechna tato díla budou hotova do určité doby, totiž do 

svátku Narození Panny Marie, 8. září 1706 a jeho nákladem na svém místě umístěna. Za tato díla zaplatí 

se sochaři tři sta padesát pět zl. rýnských a to tak, že obdrží hned závdavkem 127 zl. 30 kr., uprostřed 

práce zase 127 zl. 30 kr. a po ukončení práce 100 zl., což se pokaždé, aby se předešlo nedorozumění, zapíše 

do této listiny. Pro větší jistotu zhotoveny byly tři stejnopisy této smlouvy, které oba kontrahenti 

vlastnoručně podepsali a svou pečetí opatřili. 

   Tak ujednáno v Praze, anno et die supra. 

           Jan Oldřich Mayer, sochař                                                           Václav Hartman, S. J. superior 

   a měšťan král. Menšího Města Pražského                                                           na Sv. Hoře“ 

 

   Jan Oldřich Mayer sochy dodal v dohodnutém termínu a Praţská brána byla hotova. 

   Poutníky, kteří připutovali na Svatou Horu, u paty schodiště Praţské brány přivítala dvojice 

okřídlených andělŧ. Svým gestem je vyzívali k výstupu po schodišti. Nad bránou byla 

umístěna kartuše s mariánským monogramem. Nad ní pak mělká nika s Pannou Marií 

Svatohorskou. Tato socha byla vyměněna po Korunovaci v roce 1732.
314

 Na počátku 18. 

století zde byla vytesána ještě se starými korunkami. Po její straně na rozeklaném 

segmentovém štítu byli umístěni dva velcí světci jezuitského řádu: zakladatel sv. Ignác 

z Loyoly s otevřenou knihou a sv. František Xaverský s rŧţencem. Po jejich jsou okna, která 

rámují polopostavy šesti serafínŧ. Ti přidrţují římsy se šesti vázami. Mezi nimi jsou vytesány 

do čtyřech kartuší písmena A. M. D. G. - ,,Ad Maiorem Dei Gloriam.“ (k větší Boţí slávě).
315

 

Toto heslo jezuitského řádu bylo na Svaté Hoře uvedeno ve skutečnost. Vraťme se ale 

k prŧčelí. Nad okny mezi dvojicí věţí bylo na atiku umístěno sedm poprsí křesťanských 

kníţat a králŧ Evropy. Pod nimi byly vytesány jejich jména. Jsou to: sv. Václav (+ 929), sv. 

Štěpán Uherský (+ 1038), sv. Ferdinand (+ 1252), sv. Jindřich (+ 1024), sv. Ludvík (+ 1270), 

sv. Leopold (+ 1136) a sv. Kazimír (+ 1483).
316
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   Praţská brána představuje českou a světovou mariánskou legendu. Panna Maria trŧní 

uprostřed. Doprovázejí ji sv. Ignác z Loyoly a sv. František Xaverský. Nad nimi je výkvět 

středověku, sedm poprsí křesťanských králŧ a kníţat. Vrcholem je osm starozákonních 

prorokŧ, kteří předpověděli příchod Vykupitele. Andělé u paty schodiště jsou zároveň 

nebeskou stráţí. Tato ,,svatá brána“ pak vrcholí uvnitř ambitu. Zde na klenbě jsou znázorněny 

čtyři světadíly. Zde Panně Marii holduje bílá Evropa s koněm, černá Afrika se lvem, rudá 

Amerika s papouškem a ţlutá Asie se slonem.  

   Korunou Praţské brány jsou dvě věţe, které ji ohraničují. Na věţích byly umístěny sochy 

osmi starozákonních prorokŧ. Na sokly pod nimi byly vytesány nápisy podle Vulgaty o Hoře 

svaté. Nápisy uveřejnil ve své knize Svaté Hora v roce 2006 Josef Kopeček.
317

 

   Severní věţ zdobí: 

 

1 Ezechiel a pod ním nápis: ,,MONS SANCTVS MONS EXCELSVS“ – Hora svatá 

hora vyvýšená. 

2 Abdiáš a pod ním nápis: ,,MONS IN QVO SALVATIO“ – Hora, na níţ je záchrana. 

3 Daniel a pod ním nápis: ,,MONS INCLYTVS ET SANCTVS“ – Hora slavná a svatá. 

4 David a pod ním nápis: MONS IN QVO BENEPLACITVS EST DEO“ – Hora, na níţ 

se zalíbilo Bohu. 

   Jiţní věţ je zdobí: 

1. Isaiáš a pod ním nápis: MONS DOMVS DOMINI“ – Hora dŧm Pána. 

2. Zachariáš a pod nám nápis: ,,MONS SANCTIFICATVS“ – Hora posvěcená. 

3. Micheáš a pod ním nápis: ,,MONS SVB LIMIS SVPER COLLES“ – Hora pod cestou 

nad pahorky. 

4. Jeremiáš a pod ním nápis: ,,PVLCHRITVDO IVSTITIAE MONS SANCT“ – Svatá 

hora krása spravedlnosti. 

 

   Praţská brána se svou sochařskou výzdobou zŧstala od počátku nezměněna. Celá střední 

část mezi hranolovými věţemi dostala v roce 1732 ještě iluzivní malbu. Tato malba na omítce 

ale jiţ brzy trpěla, především deštěm. Byla proto více jak dvě stě let obnovována.
318

 Dnes jsou 

pozŧstatky maleb zabíleny.  
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   Před korunovací Panny Marie Svatohorské byli z Prahy povoláni malíři František Antonín 

Müller a Karel Lang.
319

 Měli společně vytvořit na prŧčelí iluzivní malbu podle návrhu 

svatohorských jezuitŧ. Jak prŧčelí o Korunovaci roku 1732 vypadalo si mŧţeme představit na 

velkém obraze, který visí v residenci.  

   Na střední ploše nad branou bylo vyobrazeno otevřené nebe. Uprostřed byl namalován trŧn 

a k němu vedlo sedm stupňŧ potaţených červenou látkou. Kolem se vznášeli andělé. 

Vymalovaný trŧn Panny Marie byl ale prázdný. Bohorodička sestoupila níţe mezi své ctitele, 

tedy sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského. Vidíme ji v nice uprostřed nad branou. Pod okny 

letního kŧry přibyla iluzivní architektura a v ní poutníci, kteří směřovali poklonit se Matce 

Boţí. Nad okny pak byly namalovány pásky s latinskými nápisy, které se vztahovaly ke 

korunovaci. Nad levým oknem: ,,Te lux accensa coronat“ a nad pravým:,,Pariunt quoque 

ssedla coronam.“ Vše bylo také dekorováno na pásech lisén.
320

  

   Jak vidíme i zde jezuité uplatnili svŧj názor. Byla dokonale provázána nejen architektura se 

sochami na prŧčelí, ale společně s malířskou výzdobou vytvářely iluzi opravdového sídla 

Panny Marie.  

    

   6. 5. Březnická brána 

    

  Po dokončení sochařské výzdoby na Praţské bráně bylo započato také s úpravou vstupu od 

jihu. Tento vstup dnes nazýváme Březnickou branou. Její výzdoba je poněkud prostší, ale tím 

nic neztrácí ze svého pŧvabu. Je moţné, ţe i zde se podílel na návrhu Kryštof Dientzenhofer.  

   Brána byla vloţena mezi dvě menší věţičky mezi Březnickou a Praţskou kapli. Obě věţičky 

s báněmi a lucernami jsou propojeny atikou. Portál je mírně konkávně prohnutý. Rustikované 

polopilíře po stranách jsou zakončeny jónskými hlavicemi. Ty vynášejí segmentový štít 

v němţ je v kartuši umístěn mariánský monogram.. Nad ním je nika zakončená volutovou 

římsou a uprostřed ní je vloţená koruna. V nice je umístěna socha Panny Marie Svatohorské a 

vedle ní na segmentovém štítě stojí sochy rodičŧ Panny Marie, sv. Jáchym a sv. Anna. Na 

atice jsou poprsí čtyř příbuzných Panny Marie: sv. Šimon, sv. sv. Juda Tadeáš, sv. Jakub 

Starší a sv. Marie Jakubova. Tyto čtyři busty doprovází ještě poprsí sv. Maří Magdaleny a sv. 

Marie Salome.  
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   Brána, včetně dvou nízkých věţí, byla vybudována v roce 1707. Dřevěnou konstrukci věţí 

vytvořil příbramský tesař Matěj Káš. V roce 1924 uveřejnil P. Jan Zíka v časopise Svatá Hora 

česky psanou smlouvu mezi svatohorským superiorem P. Karlem Wolfem a Matějem Kášem. 

Plechové pobití obou věţí pak provedl Šimon Kottman, platnýř na Starém Městě v Praze. I 

s ním byla sepsána česká smlouva a to 22. července 1707.
321

 

   Jezuité byli spokojeni s praţským kameníkem Janem Oldřichem Mannesem, proto s ním 

uzavřeli také smlouvu o vytvoření kamenných součástí pro Březnickou bránu. Smlouva byla 

současně uzavřena také s jeho švagrem Františkem Wolfem Herstorfferem, který s Mannesem 

spolupracoval. Také tuto smlouvu z německého originálu v roce 1924 přeloţil P. Jan Zíka a 

uveřejnil ve Svaté Hoře:
322

 

 

   ,,Anno 1707 dne 20. března byla uzavřena tato smlouva mezi velebným pánem Páterem Karlem Wolfem, 

knězem z Tovaryšstva Ježíšova, toho času superiora na Sv. Hoře a počestným pánem Janem Oldřichem 

Mannesem, měšťanem a mistrem kamenickým v královském Novém Městě Pražském. Jmenovaný mistr dodá 

práce vypočítané v přiložené specifikaci z dobrého kamene židovského, který si svými lidmi a svým 

nákladem vyláme a doveze. K umístění však bude mu dáno tolik lidí, kolik jich bude potřebovati. Zhotoví- 

li jmenovaný mistr, jak slibuje, všechny práce do posledního září roku 1707, zaplatí mu výše jmenovaný 

Pater Superior devět set osmdesát šest zl., ve čtyřech platebních lhůtách: První část obnosu obdrží, když 

začne kámen v lomu lámati, druhou, když bude kámen svážeti, třetí, když začnou jeho Liduna Sv. Hoře 

pracovati, čtvrtou, když dílo ukončí. Také potvrdí pokaždé v tomto kontraktu, že mu obnos řádně byl 

vyplacen. Takovéto stejně znějící smlouvy, ujednány a vlastnoručně podepsány a pečetěmi opatřeny. Tak 

ujednáno na Sv. Hoře roku a dne jako nahoře. 

   Karel Wolff, S. J., in Monte                                                     Jan Oldřich Mannes, mistr kamenický 

            Sancto, Superior                                                                 Volf Herstorffer, mistr kamenický“ 

 

   K tomu byla ještě přiloţena ,,specifikace.“ V té je sepsáno vše, co mají oba kameníci 

zhotovit. Zajímavé je, ţe je zde zmíněno také šest poprsí. Se vší pravděpodobností Mannes a 

Herstorffer vytvořili také busty světcŧ a světic na atiku.  

   Současně bylo také pomýšleno na sochařskou výzdobu brány. Byl vybrán malostranský 

sochař Ondřej Filip Quitteiner. Také s ním svatohorští jezuité sepsali německy sepsanou  

smlouvu. Uveřejňuji překlad P. Jana Zíky:
323
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   ,,Anno 1707 dne 29. dubna byla ujednána a uzavřena smlouva tato smlouva s velebným pánem Paterem 

Karlem Wolfem, superiorem na Sv. Hoře, Societ. Jesu, a počestným pánem Ondřejem Filipem Quitteinerem, 

sochařem v Menším městě Pražském: Jmenovaný sochař slibuje a zavazuje se čestným svým slovem, že 

zhotoví co nejpečlivěji a nejdovedněji dle nákresů pro svatohorský portál, ležící naproti studánce, sochy sv. 

Jáchyma, sv. Anny a Panny Marie Svatohorské, tři čtvrtiny lokte vysoké, ze židovského kamene. Také se 

zavazuje, že zhotoví sochy ty do konce měsíce srpna tohoto roku a svým nákladem postaví na patřičném 

místě. Za tato díla obdrží sto padesát devět zlatých rýnských a sice, závdavkem 53 zl., během práce 53. zl. 

a po ukončení práce 53 zl. Aby se předešlo nedorozumění, zapíše se každá splátka do této listiny. Pro 

jistotu napsány byly dva stejně znějící exempláře této smlouvy, byly pečetěmi a podpisy opatřeny a každému 

kontrahentovi jeden odevzdán. Actum na Sv. Hoře 29. dubna 1707. 

   Karel Wolff, S. J., in Monte                                                      Ondřej Filip Quitteiner 

           Sancto, Superior                                                                             sochař“ 

 

   Úpravou Březnické brány se uzavřela velká kapitola sochařská výzdoba Svaté Hory. Rokem 

1707 tato etapa pro Svatou Horu končí. Mŧţeme konstatovat, ţe v letech 1692 – 1707 vzniklo 

dílo ve své podstatě v Čechách ojedinělé. Tato velká galerie soch pod širým nebem vznikla 

ještě před sochařskou výzdobou Karlova mostu v Praze nebo Kuksem hraběte Františka 

Antonína Šporka.  

   Tyto dvě brány Praţská a Březnická neměly být jen pouhým vstupem do ambitŧ. Měly být 

také symbolem. Brána samotná má v ikonografii dlouhou historii. S jejím motivem se 

setkáváme jiţ ve Starém Zákoně. V křesťanské tradici je symbolem neporušeného panenství 

Panny Marie, také nebem a přístupem k věčné blaţenosti.
324

 Nesmíme zapomenout také na 

město uzavřené s dvanácti branami, tedy nebeské město Nový Jeruzalém. Brány tohoto města 

jsou předmětem zvláštního zaslíbení Hospodina.
325

 Sv.Jáchym a sv. Anna se také setkali pod 

Zlatou bránou v Jeruzalémě.
326

 Panna Maria je v loretánské litanii v jedné z invokací 

označena také jako ,,Brána nebeská.“ Toto zvolání je podle zjevení v Bételu. Zde se Jákobovi 

zjevila ,,brána nebes.“
327

  

                                                 
324

 RULÍŠEK 2006 (pozn. 247) strany nečíslovány. 
325

 Xavier Léon – DUFOUR a kolektiv: Slovník biblické teologie, Praha 2003, 39. 
326

 RULÍŠEK 2006 (pozn. 247) strany nečíslovány. 
327

 DUFOUR a kolektiv (pozn. 326) 40. 



90 

 

   Obě brány na Svaté Hoře Praţská a Březnická byly postaveny mezi dvojice věţí. Také věţ 

měla představovat symboliku. Věţ je pevností – útočištěm, nadějí i bezpečím.
328

 ,,Věţi 

Davidova, Věţi z kosti slonové.“ I tyto invokace jsou v Loretánských litaniích. 

    Také uzavření prostoru ambity kolem poutní svatyně má svŧj symbol. Ambit neslouţí jen 

pro pohodlnou komunikaci z rezidence. Je také vyuţíván pro procesí a oddech poutníkŧ i 

řeholníkŧ.
329

  Panna Maria si uchovala své panenství je proto přirovnávána k ,,zahradě 

uzavřené“ (Hortus conclusus) z Písně písní.
330

 Ambit také uzavírá celý svatohorský poutní 

areál. 

   Svatá Hora byla v duchu barokního cítění spojena s přírodní scenérií. Na zdejší poutní místo 

vedlo hned několik starobylých cest směrem od Prahy, Březnice a Příbrami. Také nesmíme 

zapomenout na propojení města svatohorskými schody.  
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7. Ikonografický program Otců Tovaryšstva Ježíšova v celkové výzdobě 

Svaté Hory 

 

   Otázkou zŧstává, zda jezuité po svém příchodu na Svatou Horu vŧbec měli vlastní ideový 

program. Jisté je, ţe na plánech výstavby celého areálu pracoval Carlo Lurago. Bylo jistě 

přáním jezuitŧ, aby se Svatá Hora stala poutním místem. Asi také proto bylo jiţ při prvních 

úvahách rozhodnuto, ţe okolo pŧvodní mariánské kaple bude postaveno dvanáct kaplí jako 

symbol dvanácti hvězd Mariiny svatozáře. Ještě před velkou výstavbou byla na věţ kaple 

roku 1658 umístěna lucerna se světlem.
331

 Ta v noci zářila do celého kraje a byla označována 

jako ,,Svatohorská hvězda.“ I tato ,,hvězda mořská – stella maris“ měla svŧj symbol. Byla 

také zdaleka viditelným bodem.  

   Není zcela jisté v jaké míře byl nápomocen při nákresu Luragových plánŧ jezuita P. 

Schleyer. Benjamin Schlayer (někdy uváděno Schlajer) se narodil v Praze v den osudné bitvy 

na Bílé Hoře 8. listopadu 1620 a zemřel v Klatovech roku 1670.
332

 Není bez zajímavosti, ţe 

pŧsobil jako profesor matematiky při praţské Klementinu. Ve svém Lexikonu ho jako 

výborného matematika uvádí uţ Gottfried Johann Dlabacţ. Jako profesor matematiky je 

v Klementinu zaznamenán roku 1656, pak v letech 1660 – 1661 a naposledy 1664 – 1667. 

Jezuité se věnovali výuce ve svých kolejích opravdu vzorně. Jejich školství bylo vyhlášené. 

Pro své výsledky byli v Čechách vyhledáváni nejen katolíky, ale také protestanty. Jiţ v 16. 

století máme záznamy o návštěvách jezuitských škol nekatolickými šlechtici. Naučili se zde 

nejen jazykŧm, matematice, astrologii a jiným oborŧm vzdělanosti, ale také dobrým mravŧm, 

šermu a galantnosti. Vraťme se ale k P. Benjaminu Schlayerovi. Myslím, ţe jeho ideový 

návrh byl ve výpočtech, jak daleko mají být od sebe jednotlivé kaple kolem ústřední svatyně 

vzdáleny. Bezpochyby hrál roli také terén okolo svatyně. Ten se na západní a severní straně 

prudce sniţuje. Jistě také proto byl navrţen mírný obdélník pro rozmístění kaplí. Zda byl 

nápad jezuitŧ, tedy především P. Benjamina Schleyera nebo architekta Carla Luraga propojit 

jednotlivé kaple ambity se dvěma vstupy se dnes asi jiţ nedozvíme. Lurago navrhl ambity se 

dvěma vstupy z východu a jihu. Nároţní osmiboké kaple měly pŧsobit jako bastiony 

,,mariánského hradu.“ Mezi tyto nároţní kaple mělo být dalších osm menších kaplí. Aţ 

později přibyla ještě ,,Dušičková“ kaple pod zvonici. Návrhy zasvěcení byly pevně stanoveny 

jezuity. Ale jak to tak bývá, jiţ brzy se vyskytl problém. Výstavba Svaté Hory byla prováděna 
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ze štědrých darŧ šlechty a měst Prahy a Plzně. Vznešení donátoři se ale mnohdy neřídili 

navrţenými zasvěceními. Tak vedle sebe vznikly dvě kaple Panny Marie Bolestné. Dodatečně 

byla do věnce ambitu vloţena kaple pod zvonicí. Byla zasvěcena Panně Marii Pomocnici duší 

v očistci. V baroku se na duše v očistci velmi často pamatovalo. Jednotlivé kaple měly být 

v ambitech zasvěceny jednotlivým mariánským svátkŧm v roce. Některá tato zasvěcení byla 

po roce 1861 redemptoristy pozměněna. Níţe uvádím názvy jednotlivých kaplí v době 

výstavby. Neuvádím data slavení jednotlivých svátkŧ. Některé dny jsou stejná jako v dnešním 

katolickém kalendáři. Některé mariánské svátky pak byla překládány během několika staletí. 

Největší změna byla provedena papeţem Pavlem VI. roku 1969.  

 

   Mníšecká kaple – Neposkvrněného početí Panny Marie 

      Narození Panny Marie  

      Obětování Panny Marie 

   Praţská kaple – Zvěstování Panny Marie 

      Navštívení Panny Marie 

      Očišťování Panny Marie 

   Březnická kaple – Panny Marie Bolestné 

      Kaple Bolestné Panny Marie je také nazývána Snímání Krista z kříţe – Zasvěcení na přání  

zakladatelky 

      Kaple pod zvonicí je nazývána Dušičkovou – Panny Marie Pomocnice suší v očistci 

      Smrti Panny Marie 

   Plzeňská kaple – Nanebevzetí Panny Marie 

      Korunování Panny Marie 

      Panny Marie Vítězné 

 

   Lurago navrhl také stavbu svatyně na terase uprostřed ambitu. Tento střed bychom mohli 

nazvat ,,sídlem královským.“ Bylo přání jezuitŧ, aby byla ponechána pŧvodní kaple a jen 

obestavěna. Tímto měla být vyjádřena starobylost a prostota pŧvodní milostné kaple. Toto 

místo bylo hlavním cílem poutníkŧ. O několik let později byla ústřední kaple po přestavbě 

zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Otcové Tovaryšstva Jeţíšova museli pamatovat také na 

řádové patrony. Po epištolní straně hlavního oltáře zasvětili kapli svému zakladateli sv. Ignáci 

z Loyoly a na evangelijní straně sv. Františku Xaverskému, ta byla jiţ brzy proměněna na 

sakristii.  
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   Na západní a východní straně této svatyňky Lurago přistavěl z kaţdé strany tři otevřené 

kaple. Kaple byly zasvěceny Příbuzenstvu Kristovu. Východní strana s nejvyšší kaplí 

uprostřed dostala název Navštívení Panny Marie. Niţší kaple na epištolní straně dostala své 

jméno podle rodičŧ Panny Marie – kaple sv. Jáchyma a sv. Anny. Kaple na evangelijní straně 

je dodnes zasvěcena sv. Josefu, snoubenci Panny Marie.  

   Západní lodţie dnes jiţ neexistuje. Byla zazděna roku 1746. Tyto tři otevřené kaple na 

terase si mŧţeme lehce představit. Vypadaly architektonicky stejně jako na straně východní. I 

zde se ale projevilo přání zakladatele střední kaple. Jejím stavitelem byl nejvyšší hejtman 

Markrabství moravského František Karel Libštejnský z Kolowrat. Jeho přáním bylo zasvětit ji 

také Navštívení Panny Marie. Tak se stalo, ţe Svatá Hora dostala dvě podobně vypadající 

kaple z východu i západu. Po její pravé straně vznikla kaple sv. Alţběty. Tato světice byla 

příbuznou Panny Marie a ji těhotná Panny Maria navštívila. Sv. Alţběta, také v poţehnaném 

stavu, ji pozdravila slovy: ,,Poţehnaná jsi nade všechny ţeny a poţehnaný plod tvého ţivota.“ 

Kaple na evangelijní straně dostala jméno sv. Jana Křtitele. Ten byl synem sv. Alţběty a 

Zachariáše. 

   Obě boční kaple byly ještě za pŧsobení jezuitŧ přejmenovány. Po zazdění v roce 1746 

dostala kaple sv. Alţběty oltář sv. Jana Nepomuckého a kaple sv. Jana Křtitele oltář sv. 

Františka Xaverského. 

   Jiţ jsem se podrobně zmínil o budování a výzdobě horní terasy se sochami světcŧ, andělŧ a 

andílkŧ s kartušemi, na kterých jsou vyobrazeny reliéfy Madon. Také Kalvárii, Praţské a 

Březnické bráně byla v mé práci věnována větší pozornost.  

   Sochařskou a malířskou výzdobu, kterou jezuité celou stavbu postupně doplňovali bychom 

mohli rozdělit do tří okruhŧ. Tyto okruhy pojmenoval E. M. Sázavský
333

 v roce 1946: 

 

I. posvátný okruh dolního ambitu: ambit ošidné sféry, úkladné zloby, bouří a 

válek a záludných vod – české slzavé údolí.  

II. posvátný okruh horní terasy se sochami Příbuzenstva Kristova, 

s jezuitskými světci, českými zemskými patrony, anděly a dvaceti 

Madonami v kartuších. 

III. Posvátný okruh ústřední svatyně na terase s milostnou kaplí, kaplemi sv. 

Ignáce a sv. Františka Xaverského a kaplemi Příbuzenstva Kristova je 

sídlem královským, sídlem Panny Marie.  
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   K těmto stavbám je nutné ještě připočíst kapli sv. Maří Magdaleny přístupnou ze západní 

strany nebo ze svatohorských schodŧ. Také nesmí být opominuta svatohorská studna. Voda 

byla dŧleţitá jak pro místní duchovní správce, tak pro přicházející poutníky. Svatohorská 

voda byla označována za léčivou a zázračnou. Studnice je pramenem ţivota.
334

 Panna Maria 

je v Písni písní také přirovnávána k ,,zapečetěném pramenu.“
335

 

    

   Jezuité nepamatovali jen na architekturu a sochařskou výzdobu. Všechny kaple, které 

obklopují horní svatyni, čtyři osmiboké kaple v nároţích ambitŧ, osm menších, kaple 

Dušičková a také sv. Maří Magdaleny dostaly bohatou štukovou výzdobu. Někde se jedná jen 

o dekorační prvek kleneb se zrcadly a kartušemi pro fresky. V některých, např. Dušičkové a 

Panny Marie Vítězné, byly motivy štukové dekorace přizpŧsobeny jejich zasvěcením. 

Zajímavé jsou také štuky v sakristii (kaple sv. Františka Xaverského). Zde vidíme ve štuku 

provedené atributy tohoto světce. Ikonograficky je taká zajímavá štuková výzdoba protilehlé 

kaple sv. Ignáce. Zde se setkáváme s erbovními hvězdami Šternberkŧ a orlicemi Ţďárských 

ze Ţďáru. Někde vidíme symboly z loretánských litanií. Není zcela jasné, jak se rozhodovalo 

o rozmístění štukových soch v některých kaplích. Je moţné, ţe bylo přáním zakladatelŧ mít 

své oblíbené světce a patrony poblíţ svého oltáře. 

   Ideový program, který zde byl uskutečněn, byl dotvářen malířskou výzdobou. Jednotlivé 

zvolání Loretánských litanií, slova modliteb Zdrávas Královno a Pod ochranu tvou vidíme 

v nápisových páskách pod obrazy na klenbách hned několika kaplí.kaplí. Nesmí chybět čeští 

zemští patroni, příbuzní Panny Marie a jiní světci. Najdeme zde čtyři tehdy známé světadíly a 

další alegorická zobrazení. Zajímavý je také pohled uvnitř Březnické kaple. Nad jedněmi 

dveřmi je vymalován ve štukovém rámci jen baldachýn bez trŧnu. Je to symbol, ţe andělé 

přenesli trŧn Rodičky Boţí do milostné kaple. 

   Celková malířská výzdoba v době pŧsobení jezuitŧ byla dotvořena aţ kolem poloviny 18. 

století. V tomto čase vymalovala nezkušená ruka umělce zázraky na volná pole kleneb mezi 

jednotlivými kaplemi v ambitu. Jednotlivé příběhy zázračných uzdravení a zachránění na 

přímluvu Panny Marie Svatohorské byly vybrány podle knihy svatohorských zázrakŧ. I zde 

neznámý malíř postupoval nejspíše podle návrhu Otcŧ Tovaryšstva Jeţíšova.  

   Ambitem ,,ošidné sféry“ mŧţeme nazvat východní část mezi kaplí Mníšeckou a Praţskou. 

Zde jsou většinou vymalovány nebezpečí při pádech z výšky. 
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   Ambit ,,úkladné zloby“ je jiţní část mezi Praţskou a Březnickou kaplí. Zde malíř namaloval 

zachránění před rozzuřenými zvířaty, zlými lidmi a smrtelnými nemocemi. 

   Ambit ,,bouří a válek.“ Tím mŧţeme nazvat západní stranu mezi Březnickou a Plzeňskou 

kaplí. Tady jsou vymalována zázračná zachránění před bouřkou a bleskem. Také zde najdeme 

ochranu Panny Marie před válečným nebezpečím. 

   Ambit ,,záludných vod“ mezi Plzeňskou a Mníšeckou kaplí na severu. Poslední strana je 

věnovaná prosbám před rozbouřenými vodami moří i řek. 

   Rád bych ještě připomněl, ţe jezuité na Svaté Hoře také ctili sv. Jana Nepomuckého stejně 

jako jinde dlouho před jeho blahořečením 1721 a svatořečením roku 1729. V Příbrami 

nedaleko vstupu do svatohorských schodŧ v Dlouhé ulici byl postaven kostel Jana 

Nepomuckého jiţ roku 1680.
336

 Zrušen za Josefa II. Také na nedalekém panství 

Chlumčanských z Přestavlk v Trhových Dušníkách byla jiţ v roce 1699 vysvěcena kaplička 

se sochou tohoto praţského martyra. Nesměl tedy chybět ani na Svaté Hoře. Štuková socha 

Jana Nepomuckého vytvořena jiţ kolem roku 1687. Stojí dodnes na konzole podél někdejšího 

oltáře v dnešní kapli českých patronŧ uvnitř baziliky. Jeho socha byla kolem roku 1700 

vytvořena také pro kamennou balustrádu kolem svatyně. Později byla vyměněna. Na Svaté 

Hoře byl praţskému martyrovi zasvěcen také oltář. Kdysi se nacházel v otevřené lodţii na 

západní straně. Později byly otevřené arkády zazděny a byl zřízen k poctě tohoto světce oltář 

nový. Nacházel se v dnešní kapli Panny Marie Ustavičné pomoci. Oltářní plátno bylo 

přeneseno do rezidence. Dnes se nachází v domácí kapli. Při cestě z Příbrami okolo 

svatohorské zahrady byla postavena kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého roce 1749. Ve 

svatohorské rezidenci se nachází ještě jedna nepomucenská socha.
337

 Světec je v polopokleku 

u stolku jehoţ nohou je lev. Přes stolek je přehozena látka a na ní poloţena otevřená kniha. 

Jan Nepomucký je oblečen jako kanovník a okolo hlavy má svatozář s jeho pěti hvězdami. 

Kdy se tato socha na Svatou Horu dostala, není známo. Je moţné, ţe pochází ze zrušeného 

kostela v Příbrami. Poblíţ stříbrného oltáře je dochována také stříbrná lampa 

s nepomucenským reliéfem z doby okolo roku 1730. Ve svatohorském pokladu pak nechybí 

ani rokokový relikviář s ostatky tohoto velkého světce. 

   Jiţ u Praţské brány nás upoutají na portálu vstupu okolo sochy Panny Marie Svatohorské 

její ctitelé sv. Ignác z Loyoly a sv. František Xaverský. Na kartuše nad okny bylo také 

umístěno heslo Ignácovo a řádové: ,,A. M. D. G.“ Tyto čtyři písmena znamenají ,,Ad 

Maiorem Dei Gloriam.“ Svatá Hora je dŧkazem, ţe zde opravdu vše bylo promyšleno a 
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vytvořeno ,,k větší Boţí slávě.“ Sochy těchto dvou hlavních řádových patronŧ byly společně 

umístěny také do kaple sv. Anny a sv. Jáchyma na horní terasu. A setkáváme se s nimi i 

západního schodiště k bazilice. Zde jsou doprovázeny ještě sv. Františkem Borgiášem a třemi 

japonskými jezuitskými mučedníky. Tito martyrové, ale v době vzniku soch byli od roku 

1627 jen blahoslavení.
338

 Je zvláštní, ţe zde nevidíme jiné jezuitské světce, kteří byli v době 

pŧsobení řádu jiţ známi. Je moţné, ţe byli vymalováni v kaplích v ambitech. Zde jsou podél 

oltářŧ štukové rámce. Dnes ikonograficky za pŧsobení redemptoristŧ pozměněné. 

   Jezuité se věnovali také rozvoji kultu českých zemských patronŧ.
339

 Na Svaté Hoře se 

s nimi setkáme nejen na jiţní a severní straně horní terasy, ale také v kaplích v ambitech. O 

úctě ke sv. Janu Nepomuckému na Svaté Hoře jsem se jiţ zmínil. 

   Jaký byl vztah Otcŧ Tovaryšstva Jeţíšova k Panně Marii na Svaté Hoře nás nechává nic na 

pochybách. Vyobrazení Panny Marie Svatohorské je zde mnoho. O tom, ţe jezuité ctili 

starobylé české Madony nás pak přesvědčují andílci s kartušemi a v nich vyobrazené 

mariánské reliéfy. Středem poutního místa je pak stříbrný oltář uvnitř baziliky, kde Panna 

Maria Svatohorská s malým Jeţíškem trŧní uprostřed v prosklené kastli nad svatostánkem s 

korunkami na hlavách a oblečena do šatŧ. 

   Otcové Tovaryšstva Jeţíšova po dobu svého pŧsobení na Svaté Hoře v letech 1647 – 1773 

vytvořili dílo, které se stalo neodmyslitelnou korunou města Příbrami. Asi bychom nespočítali 

kolik zboţných poutníkŧ s nadšením a pokorou vystoupalo po kolenou aţ ke stříbrnému oltáři 

uvnitř baziliky Nanebevzetí Panny Marie a zde Matce Boţí předneslo své bolesti, strasti, 

prosby a děkovné modlitby. Jezuité byli známí díky svému šíření katolické víry a vzdělanosti. 

Nesmíme ovšem opomenout na umělecké památky, které v Čechách vytvořili. Ale čas je 

nemilosrdný a naplnil se v roce 1773 také Tovaryšstvu Jeţíšovu. Jezuité po sobě nezanechali 

jen skvostné chrámy. Zŧstalo po nich mnoho památek literárních a duchovních. Jejich heslo 

,,Ad Maiorem Dei Gloriam“ bylo na Svaté Hoře převedeno ve skutek. 
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8. Závěr 

 

   Ve své práci jsem se věnoval ikonografii sochařské výzdoby Svaté Hory. Toto místo bylo v 

letech 1647 aţ 1773 pod správou jezuitŧ z nedaleké Březnice. Otcové Tovaryšstva Jeţíšova 

zde vybudovali z malé kapličky slavné poutní místo. Nevelká soška Panny Marie se stala 

jednou z nejuctívanějších milostných soch nejen v Čechách, ale také Bavorsku a Rakousku.  

   Barokní areál, který byl budován od roku 1659, byl postupně také doplňován sochařskou 

výzdobou. První byl vztyčen mariánský sloup. Aţ o mnoho let později se započalo 

s budováním Kalvárie na východní straně od Svaté Hory. Na přelomu 17. a 18. století byla  

vybudována terasa se schodišti uvnitř ambitu. Zde jezuité pamatovali nejen na řádové patrony 

a příbuzné Pána Jeţíše, ale také na české zemské patrony. Sochy na horní terase střídají 

andílci s kartušemi, ve kterých jsou vyobrazeny mariánské obrazy a sochy, které byly 

uctívány v Čechách a řádových domech jezuitŧ. Zhruba ve stejné době vznikla také výzdoba 

Praţské a Březnické brány. Praţská brána byla při příleţitosti korunovace milostné sošky 

v roce 1732 doplněna malířskou výzdobou. Ta byla obnovována po několik staletí.  

   Zvláštní kapitoly jsem také věnoval zobrazování Panny Marie Svatohorské a celkové 

ikonografii Svaté Hory u Příbrami.  

   Svatá Hora neodmyslitelně patří ke starobylému městu Příbrami. Panna Maria Svatohorská 

byla také nazývána Královnou Stříbrných hor. Hornická tradice v tomto kraji byla velmi stará. 

V Příbrami snad nebyla domácnost kde by se Divotvŧrkyně Svatohorská neuctívala. Stala se 

tak charakteristickým znakem nejen pro město, ale pro celý kraj.  
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1. a 2. Neznámý autor, portréty arcibiskupa Arnošta z Pardubic z počátku 18. století, olej na 

plátně, chodba bývalé jezuitské rezidence na Svaté Hoře 
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3. Jiný fiktivní portrét praţského arcibiskupa Arnošta z Pardubic ze svatohorské rezidence, 

konec 17. století, olej na plátně 

                                                                                                                                                             

 

 

4. Neznámý autor: portrét slepého Jana Procházky se svým vnukem, 2. polovina 17. století, 

olej na plátně, Svatá Hora 
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5. Neznámý autor: Vladislav Chlumčanský z Přestavlk na Trhových Dušníkách, 2. polovina 

17. století, olej na plátně, Svatá Hora  

 

  

 

6. Neznámý autor: Adam Leopold Vratislav z Mitrovic na Zduchovicích, 2. polovina 17. 

století, olej na plátně, Svatá Hora 
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7. Neznámý autor: Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic, 2. polovina 17. století, olej na plátně, 

Svatá Hora 

 

                

 

8. Neznámý autor: Přibík Jeníšek z Újezda na Březnici, 2. polovina 17. století, olej na plátně, 

Svatá Hora 
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9. Josef Kolář: Předání klíčŧ od svatohorské kaple jezuitŧm, 1884 – 1886, lunetová malba 

v ambitech 

 

 

 

10. Josef Mathauser: Malíř rouhající se Panně Marii omráčen bleskem, 1889, lunetová malba 

v ambitech 
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11. Josef Kolář: Návštěva císaře Ferdinanda III. se svým synem Ferdinandem IV. na Svaté 

Hoře, 1884 – 1886, lunetová malba v ambitech 

 

 

 

12. Josef Kolář: Návštěva Leopolda I. s rodinou na Svaté Hoře, 1884 – 1886, lunetová malba 

v ambitech 
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13. Neznámý autor: portrét Ferdinanda III., 20. léta 18. století, olej na plátně, refektář na 

Svaté Hoře 

 

 

 

14. Neznámý autor: portrét Leopolda I., 20. léta 18. století, olej na plátně, refektář Svaté Hory 
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15. Neznámý autor: portrét Marie Maxmiliány Zárubové z Hustířan, rozené z Lisova, konec 

17. století, olej na plátně, refektář Svaté Hory 

 

 

 

16. Neznámý autor: portrét Jana Křtitele Camela, který byl zázračně zachráněn na přímluvu 

Panny Marie Svatohorské, konec 17. století, olej na plátně, Svatá Hora 
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17. Neznámý autor: portrét svatohorského superiora P. Prokopa Příhody, po roce 1732, olej 

na plátně, Svatá Hora 

 

 

 

18. Neznámý autor: generál jezuitského řádu P. František Retz, 30. léta 18. století, olej na 

plátně, Svatá Hora 
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19. a 20. Neznámý auto: dva portréty hraběte Jana Rudolfa Šporka, který v roce 1732 

korunoval milostnou sošku Panny Marie Svatohorské, 30. léta 18. století, Svatá Hora     
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pověřil Jana Rudolfa Šporka, aby korunoval milostnou sošku Panny Marie Svatohorské, 30. 
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22. Neznámý autor: praţský arcibiskup Gustav Mořic Manderscheid – Blankenheim, za 
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olej na plátně, Svatá Hora 
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Marie na Svaté Hoře v roce 1732, po roce 1732, olej na plátně, Svatá Hora 
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123 

 

           

 

25. Neznámý autor: portrét Jáchyma hraběte Čejky z Olbramovic, prvního svatohorského 

probošta, konec 18. století, olej na plátně, Svatá Hora 
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27. Neznámý autor: obraz Panny Marie Svatohorské se Svatou Horou, 30. léta 18. století, olej 

na plátně, refektář Svaté Hory 

 

 

 

28. Karel Škréta – kopie: obraz Panny Marie Svatohorské, 1654, olej na plátně, chodba bývalé 

jezuitské rezidence na Svaté Hoře 
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29. Neznámý autor, Panna Maria Svatohorská s poutníky, počátek 19. století, olej na plátně, 

chodba bývalé jezuitské rezidence na Svaté Hoře 

 

 

 

30. Neznámý autor: Panna Maria Svatohorská se Svatou Horou, konec 18. století, olej na 

plátně, sbírka autora 
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31. Pohled na Svatou Horu z návrší od Kalvárie 

 

 

 

32. Celkový pohled na východní prŧčelí Svaté Hory 
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33. Mariánský sloup před hlavním prŧčelím svatohorského areálu 

 

 

 

34. Čelní pohled na sloup s Pannou Marií Svatohorskou 
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35. Praţská brána na východní straně  

 

 

 

36. Detail vstupu Praţské brány 
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37. a 38. Jan Oldčich Mayer, dvojice andělŧ vybízející poutníky ke vstupu při schodišti 

Praţské brány, 1705 – 1706, pískovec 
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39. Neznámý autor: Panna Maria Svatohorská nad vstupem Praţské brány, po roce 1732, 

pískovec, pozlaceno 

 

 

 

40. Prŧhled Praţskou bránou k oltáři v Císařské kapli 
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41. Pohled na Březnickou bránu na jiţní straně svatohorského areálu 

 

 

 

42. Detail vstupu Březnické brány na jiţní straně Svaté Hory 
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43. Detail vstupu Březnické brány 

 

 

 

44. Ondřej Filip Quitteiner: Panna Maria Svatohorská mezi sv. Jáchymem a sv. Annou, 1707, 

pískovec, Březnická brána 
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45. Pohled na Březnickou bránu 

 

 

 

46. Detail prŧčelí Březnické brány 
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47. Pohled z východu na tři otevřené kaple ústřední svatyně na terase uvnitř ambitŧ 

 

 

 

48. Pohled ze západní strany na tři zazděné kaple ústřední svatyně na terase uvnitř ambitŧ 



135 

 

                   

 

49. a 50. Otevřené kaple sv. Anny a sv. Josefa na východní straně terasy 

 

 

 

51. Císařská (Korunovační, Martinická) kaple na východní straně terasy 
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52. Pohled do ambitŧ mezi Praţskou a Březnickou kaplí 

 

 

 

53. Pohled na zvonici nad západní stranou ambitŧ 
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54. Pohled na severní stranu ambitŧ 

 

 

 

55. Pohled na východní stranu ambitŧ s letním kŧrem 
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56. Kaple Narození Panny Marie v ambitech 

 

 

 

57. Kaple Obětování Panny Marie v ambitech 
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58. Kaple Zasnoubení Panny Marie v ambitech 

 

 

 

59. Kaple Zvěstování Panny Marie v ambitech 
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60. Kaple Panny Marie Bolestné (Snímání Krista z kříţe) v ambitech 

 

 

 

61. Kaple Panny Marie Královny apoštolŧ (Smrti Panny Marie) v ambitech 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

62. Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Korunování Panny Marie) v ambitech 

 

 

 

63. Kaple Korunování Panny Marie (Panny Marie Vítězné) v ambitech 
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64. Vstup z ambitŧ do Praţské kaple 

 

 

 

65. Vstup z ambitŧ do Mníšecké kaple 
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66. Vstup z ambitŧ do Plzeňské kaple 

 

 

 

67. Detail vstupu do baziliky ze severní strany 
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68. a 69. Detail štukové výzdoby ambitŧ 
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70., 71., 72.a 73. Detail štukové výzdoby Dušičkové kaple v ambitech 
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74. a 75. Matyáš Hueber: sousoší Zvěstování Panny Marie na východní straně horní terasy, 

kolem roku 1700, pískovec 

 

               

 

76. a 77. Matyáš Hueber: sv. Josef a sv. Jan Křtitel, východní strana horní terasy, kolem roku 

1700, pískovec 
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78. a 79. Matyáš Hueber: sv. Jáchym a sv. Jan Evangelista, východní strana horní terasy, 

kolem roku 1700, pískovec 

 

                 

 

80. a 81. Matyáš Hueber: sv. Ludmila a sv. Václav, jiţní strana horní terasy, kolem roku 

1700, pískovec 



148 

 

                 

 

82. a 83. Matyáš Hueber: sv. Vojtěch a sv. Prokop, jiţní strana horní terasy, kolem roku 1700, 

pískovec 

 

                 

 

84. Matyáš Hueber: sv. Bohuslav, jiţní strana horní terasy, kolem roku 1700, pískovec 

85. Neznámý autor: sv. Zikmund, jiţní strana horní terasy, 1758, pískovec 
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86. a 87. Matyáš Hueber: sv. Jakub Chisai a sv. Jan Goton, západní strana horní terasy, kolem 

roku 1700, pískovec 

 

                 

 

88. a 89. Matyáš Hueber: sv. Frantošek Xaverský a sv. Ignác z Loyoly, západní strana horní 

terasy, kolem roku 1700, pískovec 
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90. a 91. Matyáš Hueber: sv. František Borgiáš a sv. Pavel Miki, západní strana horní terasy, 

kolem roku 1700, pískovec 

 

                 

 

92. a 93. Matyáš Hueber: sv. Ivan a sv. Norbert, severní strana horní terasy, kolem roku 1700, 

pískovec 
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94. a 95. Matyáš Hueber: sv. Metoděj a sv. Cyril, severní strana horní terasy, kolem roku 

1700, pískovec 

 

                 

 

96. Neznámý autor: sv. Jan Nepomucký, severní strana horní terasy, kolem roku 1740, 

pískovec 

97. Matyáš Hueber: sv. Vít, severní strana horní terasy, kolem roku 1700, pískovec 
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98. a 99. Matyáš Hueber: andělé při schodišti na jiţní straně, 1700 – 1701, pískovec 

 

                   

 

100. a 101. Matyáš Hueber: andělé při schodišti na západní straně, 1700 – 1701, pískovec 
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102. a 103. Matyáš Hueber: andělé při schodišti na severní straně, 1700 – 1701, pískovec 

 

                 

 

104. Matyáš Hueber: Panna Maria Staroboleslavská, kolem roku 1700, pískovec 

105. Matyáš Hueber: Panna Maria Chlumská, kolem roku 1700, pískovec 
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106. Matyáš Hueber: Panna Maria Bechyňská, kolem roku 1700, pískovec 

107. Matyáš Hueber: Panna Maria Kájovská, kolem roku 1700, pískovec  

 

                 

 

108. Matyáš Hueber: Panna Maria Druţecká, kolem roku 1700, pískovec 

109. Matyáš Hueber: Panna Maria Zbraslavská, kolem roku 1700, pískovec 
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110. Matyáš Hueber: Panna Maria Budějovická, kolem roku 1700, pískovec 

111. Matyáš Hueber: Panna Maria Sušická, kolem roku 1700, pískovec 

 

                 

 

112. Matyáš Hueber: Panna Maria Klatovská, kolem roku 1700, pískovec 

113. Matyáš Hueber: Panna Maria Litomyšlská, kolem roku 1700, pískovec 
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114. Matyáš Hueber: Panna Maria Kutnohorská, kolem roku 1700, pískovec 

115. Matyáš Hueber: Panna Maria z Chlumku u Luţe, kolem roku 1700, pískovec 

 

                    

 

116. Matyáš Hueber: Panna Maria Jeníkovská, kolem roku 1700, pískovec 

117. Matyáš Hueber: Panna Maria Foyenská, kolem roku 1700, pískovec 
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118. Matyáš Hueber: Panna Maria Bohosudovská, kolem roku 1700, pískovec 
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119. a 120. Dva pohledy na svatohorskou Kalvárii od severu 

 

                 

 

121. Matyáš Hueber: sv. Jan Evangelista, 1692 – 1693, pískovec 

122. Matyáš Hueber: Panna Maria Bolestná, 1692 – 1693, pískovec 
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123. a 124. Dva pohledy do tzv. krápníkové kaple sv. Maří Magdaleny pod Plzeňskou kaplí 
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125. Obraz Panny Marie Svatohorské na svatohorské studni, pohled od jihu 

 

 

 

126. Svatohorská studánka od Březnické brány 



161 

 

        

 

127. Neznámý autor: barokní obraz sv. Jana Nepomuckého v rezidenci, pŧvodně umístěný 

v Mníšecké kapli       

 

 

 

128. Neznámý autor: barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která se nachází na chodbě 

svatohorské rezidence 
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129. Dvě dřevěné sošky Panny Marie Svatohorské s červenou pečetí, 2. polovina 18. století, 

sbírka autora 

130. Dvě sošky Panny Marie Svatohorské, 2. polovina 19. století, sbírka autora 

                                                                                                                                                                         

 

 

131. Soška Panny Marie Svatohorské, 1. polovina 19. století, sbírka autora 
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132. Panna Maria Svatohorská se Svatou Horou, kolem roku 1880, malba na plechu, sbírka 

autora 

 

 

 

133. Panna Maria Svatohorská, kolem roku 1850, malba na plechu, sbírka autora 

 

 

 



164 

 

                 

 

134. Panna Maria Svatohorská, 1732, tisk na hedvábí, sbírka autora 

135. Panna Maria Svatohorská, 1732, kresba perem, sbírka autora 

 

                  

 

136. Jan Arnold, Panna Maria Svatohorská, 1732, mědiryt, sbírka autora 

137. Panna Maria Svatohorská, 1832, mědiryt, sbírka autora 
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138. E. Maulini, konec 18. století, kolorovaný mědiryt, sbírka autora 

139. Panna Maria Svatohorská, 1847, oceloryt, sbírka autora 

 

                  

140. Dominik Maulini, Panna Maria Svatohorská s císařem Ferdinandem I., 30. léta 19. 

století, mědiryt, sbírka autora 

141. W. Hoffmann, Panna Maria Svatohorská s českými patrony, před polovinou 19. století, 

oceloryt, sbírka autora 
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142. W. Hoffmann, obrázek s Pannou Marií Svatohorskou a modlitbou, před polovinou 19. 

století, oceloryt, sbírka autora 

 

 

 

143. Tzv. ,,krajkové“ svaté obrázky z let 1850 – 1900, sbírka autora 
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144. Milostná soška Panny Marie Svatohorské, Svatá Hora 
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