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Anotace 

Práce se zabývá grafickými vyobrazeními Svaté Hory a Bohosudova, která byla 

zhotovena v 17. a 18. století. Tato mariánská poutní místa spravována řádem Tovaryšstva 

Ježíšova významně přispěla k rekatolizaci v době pobělohorské. Grafiky jsou dokladem 

zbožnosti poutníků uctívajících zázračné madony, objekty uctívání, a zároveň 

neopomenutelným článkem české grafické tvorby. Spojením objektu uctívání s vedutou 

můžeme sledovat také vývoj památek po stránce architektonické. Cílem práce je sběr 

grafik mapující způsob zobrazování v době barokní a následné vytvoření katalogu. 
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Abstract 

The main theme of this bachelor thesis is graphic depictions of Svatá Hora and 

Bohosudov, that were made in the 17th and 18th century. Administered by Society of 

Jesus, these Marian pilgrimage sites played its role during the huge recatholization after 

the Battle of White Mountain. Graphic depictions seem to be the signs of pilgrims 

devotion, as they worshiped miracle Madonna, objects of worship, and, simultaneously, 

very important part of Bohemia graphic printmaking. According to the vedutas, it is 

possible to watch the development of an architecture through the 17th and 18th century. 

The aim of the bachelor thesis is to collect graphic depictions mentioned above and make 

the catalog of them. 
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Úvod 

Ve své práci jsem se zaměřila na sběr barokních grafik, které se týkají mariánských 

poutních míst Svaté Hory u Příbrami a Bohosudova u Krupky a následné vytvoření 

katalogu. Zvolila jsem poutní místa, která souvisela s působením řádu Tovaryšstva 

Ježíšova. V návaznosti na rozkvět těchto míst v době barokní, se budu zabývat výjevy 

s objektem uctívání ve spojení s vedutou, na kterých lze kromě uměleckého a 

technologického stylu do určité míry sledovat i architektonický vývoj památek. Jako 

protipól ke středočeské Svaté Hoře jsem zvolila Bohosudov v severních Čechách, které 

byly v baroku osídleny převážně německým obyvatelstvem. 

Nejprve se budu věnovat poutnické tradici v Čechách obecně. K největšímu 

rozkvětu došlo v době pobělohorské, kdy u nás začíná působit řád Tovaryšstva Ježíšova 

mající ve velké úctě Pannu Marii. S jejich přispěním dochází k rekatolizaci českého 

obyvatelstva. Do obliby se dostává poutnictví k místům, kde se prostřednictvím Panny 

Marie, Ježíše Krista či světců dějí zázračné události. Začínají se uctívat milostné obrazy 

a sochy. Na takových cestách hledají poutníci odpuštění hříchů, obětují je za splnění 

svých přání, nebo touží děkovat za prokázaná dobrodiní. 

Pro mou práci je nejdůležitější, že se zvýšením zájmu o poutní místa se zvyšuje i 

produkce grafických listů, které vytvářejí rytci ve spolupráci s kreslíři či malíři. Jedná se 

o tisky volné, takzvané svaté obrázky, kramářské listy, či knižní grafiku, která je umístěna 

v modlitebních knihách, prvních mariánských sbornících či v dobové poutnické 

literatuře. Tvořily se především mědirytiny, nebo mědirytiny kombinované s leptem. 

Zřídka najdeme i dřevořezy. Ze 17. století nemáme mnoho zaznamenaných jmen rytců, 

ze století 18. však už literatura pojednává o některých významných autorech. V poslední 

kapitole se otázkou známosti a dohledatelnosti rytců z mnou nalezených grafik budu 

zabývat. 

Co se týká poutních míst, jako první jsem zařadila Svatou Horu, u které bude počet 

dohledaných grafik bezesporu vyšší. Založení klademe podle tradice do 13. století, kdy 

na místě spojované už tehdy se zázračnými událostmi byla postavena kaple. Carlem 

Luragem byl vybudován poutní areál, do kterého byla zahrnuta původní svatyně, 

obklopena čtyřmi ambity s kaplemi a rezidencí. Objektem uctívání je zde milostná soška 

Panny Marie Svatohorské, kterou podle tradice vyřezal arcibiskup Arnošt z Pardubic a 

která byla nejspíš v 16. století umístěna na jižní oltář kostela. Prostřednictvím této sošky 

zde bylo vykonáno mnoho zázračných událostí. 



 

7 

I u počátků poutního místa v Bohosudově u Krupky stojí legendární vyprávění, 

která jsou spojována s gotickou soškou Piety Bohosudovské. Také zde se barokní poutní 

areál vyvinul z kaple, nejprve dřevěné a později kamenné. Založení klademe na počátek 

15. století a k rozšíření došlo na počátku 18. století pod vedením architektů Ottavia a 

Giuliana Broggiů. Kostel Bolestné Panny Marie byl obklopen ambity se sedmi kaplemi, 

které symbolizují sedm bolestí Panny Marie. I zde bylo prostřednictvím sošky vykonáno 

mnoho zázračných událostí, a proto byla uložena do hlavního oltáře kostela. Bohosudov 

dospěl největší slávy v době barokní, kdy se vyrovnal Svaté Hoře i Staré Boleslavi. 

Poslední kapitola, kterou jsem nazvala Rozbor grafik, se bude zabývat shrnutím 

toho, co vyplývá z uvedených katalogových hesel, která jsou zařazena v katalogu na 

samém konci mé práce. Zhodnotím počet dohledaných grafik ve srovnání obou lokalit 

v zájmu mého bádání, budu řešit otázku inventorů a rytců v kontextu jejich známosti a 

dohledatelnosti v dostupné literatuře a naposledy se budu zabývat architekturou. Bude mě 

zajímat reálnost zachycení objektů a v případě věrného vyobrazení architektury se 

pokusím vysledovat případný architektonický vývoj u obou památek. 

Vytvoření katalogu z dohledaných grafik posbíraných v největších grafických 

sbírkách a historických knihovnách tvoří hlavní část mé práce. Zvolila jsem rozdělení po 

institucích, které mají hlavní grafické sbírky v Čechách, to znamená na grafiky ze 

Strahovského kláštera a z Národní Galerie, grafiky z dobové barokní literatury dostupné 

v historických knihovnách Národní knihovny, Knihovny Národního muzea a knihovny 

Strahovského kláštera a poslední položku tvoří ty, které jsou dostupné v již publikované 

odborné literatuře. Samotné grafiky v jednotlivých oddílech katalogu jsou řazeny podle 

rytců a to abecedně. Práce, u kterých je autor neznámý, jsou zařazeny vždy na konci 

kapitoly. Samotná katalogová hesla obsahují název rytce a inventora, pokud je známe, 

dataci přesnou, nebo odvozenou od autora, případně stylu, techniku, rozměry, značení, 

literaturu, ve které případně byla již grafika publikována, a naposledy popis grafiky. U 

grafiky knižní je nezbytné uvést ještě název, autora, rok a místo vydání barokního spisu, 

doplněné o umístění grafiky.  

 

1. Zhodnocení pramenů a literárních zdrojů 

Jelikož cílem mé práce je utvoření katalogu, a především rozbor dohledaných 

grafik, je nutné nejprve se zabývat literaturou, která pojednává o poutnictví v Čechách a 

mariánské úctě. Přední osobností, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá je 
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profesor Jan Royt a to hned v několika příspěvcích do sborníků, ale i v samostatných 

publikacích. Článek pro sborník Český lid 4 z roku 1992 Křesťanská pouť po barokních 

Čechách1 je základní pro kapitolu o poutnictví, jelikož podrobně seznamuje s vývojem 

poutnické tradice v Českých zemích a samostatně popisuje každé uctívané místo na 

našem území.  Seznam mariánských poutních míst nalezneme i ve spise České nebe, které 

bylo napsáno o rok později.2 Sborník Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví 

v Českých zemích ve středoevropském kontextu., který redigoval Jiří Mihola, obsahuje 

příspěvek nazvaný Barokní pouť v Čechách z roku 2010. V něm je obsažen další velmi 

přínosný příspěvek Jezuité a významná mariánská poutní místa v českých zemích od 

Markéty Holubové, která je další významnou osobností zabývající se nejen mariánskou 

úctou, ale i jezuitským řádem.3 Ve spise vydaném spolu s Etnologickým ústavem 

Akademie věd České republiky Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VI. 

s podtitulem Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu z roku 2009 pojednává 

nejprve o jezuitském řádu, jehož působení propojuje s poutními místy, ve kterých se 

vyvinul kult uctívání k některému z milostných obrazů či soch. Tento spis je výchozím 

bodem pro poznání rozšiřování působení jezuitů v době pobělohorské na našem území.4 

Historií jezuitského řádu se zabývá publikace Encyklopedie řádů a kongregací 

v Českých zemích, díl třetí z roku 20075 od Milana Bubna, který se problematice 

jednotlivých řádů dlouhodobě věnuje. 

Dále je důležité zabývat se tradicí uctívání Panny Marie, a to především v baroku. 

Již zmiňovaný profesor Royt o tomto pojednává ve svých spisech Obraz a kult v Čechách 

17. a 18. století z roku 19996 a Zahrada mariánská. Mariánská úcta ve výtvarném umění 

od středověku do 20. století, vydaném o rok později.7 Další příspěvky nalezneme ve 

sborníku editovaném Markétou Holubovou a Marcelou Suchomelovou Salve Regina. 

                                                 

1 Jan ROYT: Křesťanská pouť po barokních Čechách. In: Český lid 4, 79/1992 
2 Jan ROYT: České nebe. Praha 1993 
3 Jiří MIHOLA (ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v Českých zemích ve 

středoevropském kontextu. Brno 2010 
4 Markéta HOLUBOVÁ: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VI. Okruhy kultů poutních madon 

jezuitského řádu. František BAHENSKÝ/Jiří WOITSCH (ed.). Praha 2009 
5 Milan M. BUBEN: Encyklopedie řádů a kongregací v Českých zemích, díl. III, 2. svazek. Jihlava 

2007 
6 Jan ROYT: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 1999 
7 Jan ROYT: Zahrada mariánská. Mariánská úcta ve výtvarném umění od středověku do 20. století. 

Kašperské Hory 2000 
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Mariánská úcta ve středních Čechách z roku 2014.8 Doktorka Holubová se také 

samostatně věnuje Svaté Hoře. V roce 2015 vydala v Praze studii Panna Marie 

Svatohorská. Příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa, který 

shrnuje poznatky o jezuitech na Svaté Hoře, historii, architektuře a také o milostné sošce. 

Důležitá je i evidence zázraků, které potů bývají častým námětem grafických listů.9    

Výchozí informace o architektonických stavbách v Čechách poskytuje 

encyklopedie Umělecké památky Čech od Emanuela Poche vytvořená mezi lety 1977 až 

1982. 10   Další podrobnější informace k lokalitám zpracovalo mnoho historiků. U Svaté 

Hory jmenuji Františka Xavera Holase11 a Josefa Kopečka.12 U Bohosudova jako 

základní literaturu jmenuji monografii Oktaviána Broggia, ve které napsal kapitolu o 

architektuře Petr Macek13 a novější německý spis Mariaschein – Bohosudov. Ein 

Wallfahrtsort im Dornornröschenschlaf od Michaela Hoffmanna z roku 2005.14 

Česká barokní grafika je prozatím ne příliš probádané téma. Osobností, která se této 

problematice nejvíce věnuje je bezesporu Petra Zelenková, která vydala základní lieraturu 

k 17. století Barokní grafika 17. století v zemích Koruny České15 a také katalog Skrytá 

Tvář baroka.16  Informace o barokní grafice nalezneme i rozsáhlé monografii o Martinu 

Antonínu Lublinském.17 Soupis grafiků nejen k 17., ale i 18. století obsahuje katalog 

Drobná devoční grafika, kde o nich pojednává Jan Royt.18 Důležitým zdrojem k poznání 

české barokní grafiky je spis Pavla Preisse Česká barokní kresba, ve kterým se dozvíme 

informace zejména o inventorech a umělcích, kteří vytvářeli předlohy k výsledným 

grafickým listům.19 K podrobnějšímu popisu a dataci grafik, je nutné dozvědět se o 

                                                 

8 Markéta HOLUBOVÁ/ Marcela SUCHOMELOVÁ (eds.): Salve Regina. Mariánská úcta ve středních 
Čechách. Praha 2014 

9 Markéta HOLUBOVÁ: Panna Maria Svatohorská: příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence 
a poutního místa. Praha 2015 

10 Emanuel POCHE: Umělecké památky Čech. Praha 1977–1982 
11 František Xaver HOLAS: Sto kapitolek z dějin Svaté Hory. Příbram 1947 
12 Josef KOPEČEK: Svatá Hora. Kostelní Vydří 2004 
13 Mojmír HORYNA/ Petr MACEK/ Jaroslav MACEK/ Pavel PREISS: Oktavián Broggio. 1670–1742. 

Litoměřice 1992 
14 Michael HOFFMANN: Mariaschein – Bohosudov. Ein Wallfahrtsort im Dornornröschenschlaf. 

Brno 2005 
15 Petra ZELENKOVÁ: Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české. Praha 2009 
16 Petra ZELENKOVÁ: Skrytá tvář baroka. Praha 2011 
17 Petra ZELENKOVÁ: Martin Antonín Lubliňský jako inventor grafických listů. Pohled do 

středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století. Praha 2011 
18 Jan ROYT/Lenka ŠMÍDOVÁ: Drobná devoční grafika. Rakovník 1995 
19 Pavel PREISS: Česká barokní kresba. Praha 2006 
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životopisných údajích jednotlivých autorů. Voitova Envyklopedie knihy,20 zahrnuje 

informace dostupné o všech autorech i pojmech souvisejících se starým českým 

knihtiskem a příbuznými obory. Čerpá mimo jiné i z Allgemeines historisches Kűnstler-

Lexikon fűr Bohmen und zum Teil auch fűr Mahren und Schlesien, základního pramenu 

pro poznání českých umělců sepsaných Bohumírem Janem Dlabačem.21 Užitečným 

zdrojem jsou i monografie jednotlivých grafiků, inventorů a umělců souvisejících 

s barokní grafikou v Čechách v 17. a 18. století. 

 

 2. Poutnická tradice 

K produkci grafických listů spojených s poutními místy dochází po rozšíření 

poutnictví. První záznamy o vykonávání zbožných cest k místům, kde byla zvláštním 

způsobem projevena Boží vůle, nalezneme již v Řecku, ale i v Islámském náboženství 

mají poutě své místo. Muslimové tradičně putují do Mekky či Mediny. Tradice 

křesťanská se vyvíjí už od nejranějšího období. Jsou navštěvována místa spojená se 

životem a působením Ježíše Krista a Panny Marie. Příklad nalezneme v Písmu. Ve Starém 

zákoně je zaznamenána povinnost Izraelity staršího dvanácti let putovat třikrát za rok do 

Jeruzalémského chrámu.22 Také byly navštěvovány hroby prvních mučedníků a místa, 

kde pobývali vyhlášení asketové, jako například poušť s později přistavěným klášterem, 

kde pobýval na sloupu byzantský asketa, poustevník a světec Simeon Stylita.23 

 

2.1. Středověká tradice v Čechách 

Již po tisíc let trvá poutní tradice v Českých zemích. Poutníci navštěvují místa 

spojená se životem Ježíše Krista, Panny Marie, či uctívaných světců, kde hledají útěchu, 

posílení pro pozemský život nebo uzdravení z nemocí tělesných i duševních. „Poutník se 

ponořuje do přítomnosti Boží.“ 24 Ve středověku poutníci zdolávali dlouhé trasy, na rozdíl 

od baroka, kdy se poutnictví stává spíše regionální záležitostí. Z počátku byly 

                                                 

20 Petr VOIT: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 
19. století. Praha 2008 

21 Bohumír Jan DLABAČ: Allgemeines historisches Kűnstler-Lexikon fűr Bohmen und zum Teil auch 
fűr Mahren und Schlesien. Hildesheim 1998 

22 KOUTECKÁ 2010, 4  
23 ROYT 1992, 122  
24 KALISTA 2001 
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vykonávány především poutě do Svaté země. Palestina a Jeruzalém byly křesťanům svaté 

už od počátku, jakožto místa, kde Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Setkávali se zde 

z bezprostřední blízkosti s prostředím, kde se pohybovali první křesťané.25 Druhou 

nejvýznamnější středověkou poutní trasu spatřuje profesor Royt v cestě do Santiaga de 

Compostela, k hrobu svatého Jakuba Většího. Toto tehdy nejpověstnější evropské poutní 

místo je do dnešních dob poutníky hojně navštěvováno. Později máme záznamy o 

putování také do francouzského Saint Baume, k místům spjatým s životem Máří 

Magdaleny, svatým Lazarem a svatou Martou.26 

Z pramenů známe několik významných osobností středověku, které se vydávaly na 

poutní místa a přivážely z nich náboženské předměty k prohloubení zbožnosti českého 

lidu. Před polovinou 12. století navštívil olomoucký biskup Jindřich Zdík Jeruzalém. 

Z této dlouhé cesty přivezl do Čech náboženské relikvie, mezi nimi i část pravého kříže 

Kristova. Předměty uctívání se v této době staly také importy z byzantské říše. Velkým 

poutníkem byl císař Karel IV.,27 který si na svých cestách vyprošoval ostatky 

významných světců a mučedníků a do Prahy přivezl také kopie veraikonu, pravé tváře 

Kristovi, a obrazy madon, jejíž originál namaloval podle legendy evangelista Lukáš. Za 

jeho působení se stala významným poutním místem kaple Božího těla na Karlově 

náměstí, kde byly vystavovány slavné relikvie.28 I poslední pražský biskup Arnošt 

z Pardubic byl mariánským ctitelem. Podle legend sám zhotovil několik zázračných 

obrazů a soch. Jedná se o drobnou dřevěnou sošku ze Svaté Hory u Příbrami,29 krucifix 

na hoře Tábor, nebo plastiky dochované na Kladsku.  

Na konci 14. století začali někteří čeští reformátoři vystupovat proti úctě k 

posvátným obrazům a za husitských válek dochází k částečnému nebo úplnému zničení 

mnohých poutních míst. Můžeme se zmínit i o zvláštním typu poutí, tzv. husitských, které 

byly podnikány na hory s eschatologickou předpovědí.30 Podle historiků existuje 

návaznost pobělohorského kultu Panny Marie na vypjatou devoční situaci české vrcholné 

gotiky. Barokní mariánská úcta byla vyústěním dlouhé řady protireformačních vln už od 

                                                 

25 OHLER 2004, 24 
26 ROYT 1992, 324 
27 ROYT 1993, 14 
28 Upomínkou na vykonanou pouť si věřící odnášeli tzv. poutní odznaky. Významná sbírka poutních 

odznaků je uložena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. ROYT 1992, 125 
29 Viz. kapt. 4.1. 
30 ROYT 1992, 122 
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poloviny 15. století.31 V tomto ani v 16. století nedochází k rozvoji poutních míst, vlivem 

nepříznivé náboženské situace za reformace. Máme záznamy pouze o navštěvování 

poutního místě v Kájově, kde byl uctíván svatý Wolfgang.32  

 

2.2. Poutě v Českých zemích doby barokní 

Po Tridentském koncilu, který mariánskou úctu doporučoval, dochází k renesanci 

poutí v Čechách. V roce 1575 bylo jezuity založeno mariánské bratrstvo při klementinské 

koleji.33 Rozmachu poutnictví v 17. a 18. století pomohl právě příchod jezuitů do Čech. 

Jejich působení na poutní tradici v Čechách bude věnována samostatná kapitola.34 

Nejdůležitějšími místy pro počátek barokního poutnictví byla Stará Boleslav a vyzvednutí 

zde uloženého Staroboleslavského palladia, Tuřany s uctívanou soškou Panny Marie a 

Svatá Hora u Příbrami, kde je do dnešních dob uctívaná milostná soška Panny Marie 

Svatohorské.35 

Počátek nejvýznamnějšího poutního období počítáme rokem 1648, tedy koncem 

třicetileté války. Poutě zahrnují i cesty do zahraničí,36 a také pohraničních památek, kde 

se scházeli poutníci rakouští, bavorští i čeští. Nejuctívanějším obrazem té doby byla 

Panna Maria Pomocná, jejíž původní vyobrazení pocházelo z Pasova, navštěvovaná 

například v Praze, Křešicích na Litoměřicku a Chlumku u Luže. 

Za josefínských reforem, kdy císař Josef II. nakázal zrušení mnohých klášterů, 

kostelů a kaplí spolu se zrušením náboženských bratrstev, došlo k uzavření poutních míst, 

zabavení majetku a zákazu poutí, a to podle dekretu z let 1782–1784. Po jeho smrti byla 

místa znovu poutníkům zpřístupněna, nikdy však už nedosáhla stejného vrcholu jako 

v době barokní. 37 

Cílem barokní poutě byla prosba o odpuštění hříchů, o dobrodiní, ale také 

poděkování za dary a dosažené milosti. Dalším aspektem bylo získávání odpustků. 

Společné putování prohlubovalo sociální život barokního člověka. Na rozdíl od 

                                                 

31 KOŘÁN 1992, 127 
32 Zmínka od Hilaria Litoměřického. ROYT 1992, 122 
33 MIHOLA (ed.) 2010, 31 
34 Viz. kapt. 3.2. 
35 Viz. kapt 4.2. 
36 Navštěvována jsou poutní mariánská místa v Rakousku (Mariazell a Pasov), Bavorsku 

(Altoeting), nebo poutní místa na bavorsko-českých hranicích (Neukirchen b. hl. Blut, Kreutzberg, Dobrá 
Voda u Hartmanic).  ROYT 1992, 327 

37 ROYT 1992, 328 
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středověku věřící upřednostňovali kratší trasy, které bylo možné vykonat během jednoho 

či pár dní, čímž nastal větší rozmach regionálního putování. Poutnictví se stalo součástí 

života v kraji. Svědčí o tom mnohé poutnické stezky.38„Barokní pouť měla svůj řád, který 

se řídil podle ročního období, jak o tom svědčí poutní a modlitební knihy často opisované 

a bohatě zdobené. Zástup poutníků, směřující k poutnímu místu, nesl v čele poutní prapor 

s vyobrazením patrona jejich kostela, bratrstva, cechu.“ 39 Podél cest se stavěly kapličky, 

architektonické připomínky pašijí či místa k uctění Panny Marie. Co se týče zasvěcení 

poutních míst, nejčastěji jsou k uctění Panny Marie, pašijím, čtrnácti svatým 

pomocníkům, andělu strážnému, českým zemským patronům nebo patronům 

zemědělství.  

S poutním místem bývají většinou spojovány hojné legendy zaznamenané 

v pramenech z ústní lidové tradice. K založení se pojí zakladatelské legendy. Místo bývá 

spojováno většinou se zjevením Panny Marie nebo světců u studánky, ve stromu či dole. 

Na místě této zázračné události lidé později zakládali kapličky, které se často rozšířily 

v hojně navštěvovaná poutní místa a byly přestavovány v kostely nebo celé poutnické 

komplexy, a to především v případě, že k podivuhodným zázračným událostem 

docházelo i později, když se přišli poutníci na toto místo pomodlit, či prosit za uzdravení 

nebo odpuštění hříchů.40 

 

3. Jezuitský řád 

Už jsem předznamenala, že velký význam v rekatolizaci českého obyvatelstva a 

rozšíření poutní tradice v Čechách měl Jezuitský řád neboli řád Tovaryšstva Ježíšova. 

Ten založil Ignác z Loyoly, španělský šlechtic, kolem roku 1534 v Paříži. Vznikl 

k posílení církve při vnitřní krizi a jeho posláním bylo přispět ke katolické reformě. 

Ignác z Loyoly, vlastním jménem Don Iñigo López de Oñaz y Loyola, pocházel ze 

šlechtického rodu. V dětství byl vychováván jako katolík, po smrti rodičů byl přijat na 

výchovu a jako páže na hradě Aréval k příbuznému Donu Juanu Velásquezovi, u kterého 

se naučil dvorským mravům, etiketě a rytířskému chování.41 Vedl zhýralý dvorský život 

plný rvaček, pití a žen. Pro jeho duchovní život je nejdůležitější obléhání města Pampola, 

                                                 

38 HOLUBOVÁ 2009, 48 
39 ROYT 1992, 328 
40 ROYT 2010, 136 
41 BUBEN 2012, 35 
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kde patřil mezi obránce nedostavěného hradu. Došlo k poranění nohy následkem 

odstřelení dělové koule a Iñigo byl odkázán na léčbu na lůžku. Při četbě knih Vita Christi 

a Legenda Aurea si uvědomil dosavadní prázdnotu svého života. K definitivní změně 

smýšlení došlo ale až po zjevení Panny Marie s Ježíškem, která ke šlechtici přišla ve 

snu.42 Svou víru prohluboval na poutnických cestách, na kterých se stal asketou. 

Uvědomil si důležitost vzdělání a započal humanitních studia, později filosofii a nakonec 

teologii, které ukončil roku1537 a následně byl o rok později vysvěcen na kněze. Během 

studií se k němu připojilo sedm druhů zasvěcujících svůj život chudobě a čistotě věnující 

se službě druhým. Později se počet zakládajících členů budoucího Tovaryšstva Ježíšova 

rozrostl na deset.43 Po nezdařené výpravě do Svaté země skupina zažádala u papeže Pavla 

III. o schválení nového řádu a ten jej 22.dubna 1541 schvaluje bulou Regimini militantis 

Ecclesiae. Ignác se stává jeho prvním generálním představeným.44 

Cílem řádu je následovat apoštolský život Krista a jeho apoštolů. Jejich heslo 

Omnia ad maiorem Dei gloriam, čili Vše pro větší slávu Boží, vede ke zdokonalování 

sebe sama, a to prostřednictvím modliteb, svátostí, pokáním a duchovními cvičeními 

k posílení vztahu s Bohem. Toto musí hlásat všem duším a vést je tak ke spáse 

prostřednictví kázání, vyučování a misií. Vycházejí z Ignácova spisu Duchovní cvičení, 

jehož myšlenkou je především každodenní sblížení s Pánem i u prostých lidí. Nikdo 

nebude spasen bez vlastního úsilí. Zde nalezneme základ důležitosti meditací, modliteb a 

zpytování svědomí, které se později přenáší do celé církve. Důležitá je individuální 

spiritualita, jelikož každý jednotlivec má jinou cestu. Spojuje je láska k Bohu, poslušnost 

představeným a papeži a úcta k Panně Marii, Nejsvětějšímu srdci Páně a světcům, 

především řádovým. 

 

3.1. Jezuité v Čechách 

Do Čech přicházejí jezuité kvůli neútěšné situaci na počátku 16. století. Převládala 

zde kališnická církev, církev českobratrská, luteráni a kalvíni. Katolíků bylo v zemi málo, 

stejně tak zde byl nedostatek kněží a nepřítomnost arcibiskupa, což způsobovala nejspíš 

                                                 

42 Po jeho obrácení otřásl ďábel hradem tak, že se v něm objevila trhlina. BUBEN 2012, 36 
43 Prvními sedmi členy byli Simon Rodriguez, František Xaverský, Petr Faber, Alfonso Salmeron, 

Jacob Laines, Diego Lainez a Nicholas Bobedilla. Připojili se Claudius Jay, Jean Codure a Paschal Broet. 
BUBEN 2012, 42 

44  ČORNEJOVÁ 2002, 22 
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jistá náboženská lhostejnost českého lidu. Na Moravě byla situace příznivější. Na žádost 

probošta svatovítské kapituly Jindřicha Píška z Horšova45 došlo k rozhodnutí o obsazení 

kléru členy Tovaryšstva Ježíšova. Později byli posláni někteří mladí muži do Říma, aby 

zde byli vzděláni na školách jezuitů a zformováni jako čeští členové řádu. K vážným 

jednáním o uvedení jezuitů do naší země došlo roku 1554, kdy císař Ferdinand žádá o 

dvanáct členů řádu pro Prahu. Je vyslán Petr Canisius, aby zkontroloval vhodnost uvedení 

řádu a shledal situaci jako příznivou, neboť Češi byli nejednotní ve víře a nekatolíci mezi 

sebou vedli rozepře. Byli posláni muži silní ve víře. Po vykonání zakladatelských 

náležitostí se vydali do Prahy, kde zprvu nebyli vlídně přijati.46 Situace se začala 

zlepšovat po zavedení škol, které si postupně získali oblibu kvůli neobvykle vysoké 

kvalitě. Díky podpoře české šlechty se začal řád rozšiřovat a získávat koleje ke svému 

působení. Nepřátelé jezuitů se snažili narušit rozmach řádu. Za Rudolfa II. byla ústně 

schválená tzv. Česká konfese a napětí rostlo. Vyvrcholilo 23. května 1618 první pražskou 

defenestrací. Dekretem direktorů bylo Tovaryšstvo vyhnáno ze země a řádoví členové 

rozptýleni a koleje vydrancovány. Po Bitvě na Bílé Hoře jsou nekatolické stavy umírněny, 

jezuité se navracejí a nastává vhodná doba k rekatolizaci českých obyvatel. 

Největší nárůst řádových členů nastává v době pobělohorské. V roce 1623 dochází 

k založení samostatné české řádové provincie, je řešen spor mezi arcibiskupem Arnoštem 

kardinálem Harrachem a Tovaryšstvem Ježíšovým o pražskou universitu, z čehož 

vznikne roku 1654 Karlovo-Ferdinandova universita, zvyšuje se činnost misionářská a 

vzrůstá význam poutí a poutních míst. Císařem Ferdinandem je jim svěřena cenzura nově 

vydaných knih, což vedlo k jejich zabavování a pálení. Byly však uchovávány kopie pro 

studijní a archivní účely.47 Na místo zabavených rozdávali schválené knihy náboženské, 

které vydávali ve vlastní tiskárně v pražském Klementinu. Na vrcholu se ocitl roku 1730, 

před rozdělení území Vratislavskou smlouvou. Poté však byl řád zrušen, a to na popud 

Marie Terezie. Papežské breve o zrušení řádu z 21. července 1773 bylo v rakouské 

monarchii zveřejněno o dva měsíce později a všem jezuitům bylo nařízeno vystěhování 

ze svých kolejí a rezidencí. 

                                                 

45 BUBEN 2012, 173 
46 Na členy byly házeny kameny a bylo jim spíláno. BUBEN 2012, 176 
47 Pro tyto knihy byla zbudována zvláštní oddělení zvaná karcer (carcer librorum) nebo libri prohibiti 

(knihy zakázané). BUBEN 2012, 176 
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K obnovení došlo v roce 1814. Řádu byl vrácen Bohosudov a věnován dům při 

kostele svatého Ignáce sloužící k misijním účelům. Především misijní činností dochází 

k postupnému nárůstu členů. 

 

3.2. Jezuité a úcta k Panně Marii 

V pobělohorském období dochází k velkému rozkvětu mariánské spirituality. 

Panna Maria je uctívána pro své mateřství, jako bohorodička a tím matka celé církve, u 

které věřící nalézají útěchu, ale také jako mocná přímluvkyně. „Kult Panny Marie nabyl 

výsadní postavení a spolu s kultem svatého Jana Nepomuckého se stal nedílnou součástí 

oficiální státní katolické zbožnosti, tzv. Pietas Austriaca.“ 48 To sebou přineslo zvýšenou 

zbožnost a uctívání milostných mariánských obrazů a soch, ale také, jak už jsem zmínila 

v kapitole zabývající se poutními místy, k obnově a budování nových poutních míst po 

celé zemi. Důležitou roli v šíření a propagaci hrála tištěná produkce, která mohla být i 

impulsem k návštěvě poutního místa. 49 Úcta se šířila i díky grafickým listům, jejichž 

produkce se začala zvyšovat úměrně k oblíbenosti a návštěvnosti poutního místa.50 

V 17. století dochází k expanzi mariologické literatury, o kterou se z velké části 

zasloužili právě jezuité. Práce se zabývají Mariiným mateřstvím, panenstvím, svatostí, 

nanebevzetím, úctou, přímluvami u Boha a milostmi a vycházejí první soupisy 

milostných obrazů a soch. Také v barokních Čechách šíří úctu k Neposkvrněnému početí, 

což můžeme spatřovat v nauce teologické i v ikonografii jezuitských kostelů. Generální 

kongregací byla nařízena víra v Neposkvrněné početí a docházelo k neúnavnému šíření 

tohoto kultu.51 

 

3.3. Jezuitská poutní místa v Čechách 

Jezuité po svém příchodu do Čech založili mnohé řádové domy po celých Čechách, 

Moravě i Slezsku. Obsazení jezuitů ve všech regionech podnítilo příznivou situaci pro 

šíření víry a mohli se tak podílet na rekatolizaci země prostřednictvím pastorace, misijní, 

katechetické a pedagogické činnosti. Spravováním poutních míst s uloženými milostnými 

                                                 

48 HOLUBOVÁ 2009, 26 
49 HOLUBOVÁ 2014, 26 
50 Viz. kapt. 6. 
51 ROYT 2010, 1293  
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mariánskými obrazy a sochami, se rozšířila mariánská úcta i poutnictví. Díky bohatým 

fundátorům často ze šlechtického rodu se utvořila „mapa mariánských poutních míst 

jezuitského řádu.“ 52 Nyní uvedu jednotlivé lokality a zmíním se o některých významných 

jezuitských rezidencích. Důraz bude kladen na místa, kde se utvořil mariánský kult a která 

měla vliv na rekatolizaci v době pobělohorské. 

První předmět mého bádání se nachází ve středních Čechách, kdy o Svaté Hoře, 

kde je do dnešních dob uctívána milostná soška Panny Marie Svatohorské, pojednává 

samostatná kapitola.53 Nejstarší poutní místo v Čechách, Stará Boleslav, je spojeno s tak 

zvaným Palladiem země české, který podle legendy daroval svatý Metoděj svaté Ludmile 

při jejím křtu a po její smrti ho zdědil kníže Václav. Podle legendy ho po násilné smrti 

vzal do své ochrany věrný služebník knížete, který ho zakopal na vršku za Boleslaví, kde 

byl také na svátek Zvěstování Panny Marie roku 1160 nalezen oráčem, ten ho vzal domů, 

ale on se prý vrátil na své místo na poli. Byla zde vystavěna kaple na počest Panně Marii. 

Prostřednictvím zázračného reliéfu zde došlo k mnohým zázračným událostem. 

Vystavění jezuitské rezidence v roce 1658 pomohlo staroboleslavské kapitule 

k proslavení tohoto místa. Zároveň dochází ke spojení mariánského kultu s místem 

martyria nejuctívanějšího českého zemského patrona – svatého Václava.54 

Pro severní Čechy, s převážně německým obyvatelstvem, bylo rozhodující založení 

jezuitské koleje v Bohosudově u Krupky, což je druhý objekt mého bádání a vytvářel ve 

své době protipól ke středočeské Svaté Hoře. Zde dochází k uctívání Bohosudovské piety, 

ale o tom také pojednává samostatná kapitola.55 

Východní Čechy obydlovalo z části nekatolické obyvatelstvo56 a také tudy za 

třicetileté války procházela vojska znemožňující řešení víry a náboženství. K většímu 

úspěchu rekatolizačních snah došlo až po uzavření vestfálského míru roku 1648, kdy bylo 

založeno biskupství v Hradci Králové a také zde působily hned tři jezuitské rezidence. 

Jezuité přišli do Jičína roku 1622 po žádosti Albrechta z Valdštejna, který se stal 

fundátorem stavby, a založili zde Jičínskou kolej. Kostel zasvěcený svatému Ignácovi 

skrýval milostnou sochu Panny Marie Rušánské a k němu byl později přistavěn ještě 

seminář s konviktem. Druhým východočeským místem byla rezidence v Golčově 

                                                 

52 HOLUBOVÁ 2009, 30 
53 Viz. kapt. 4 
54 MIHOLA (ed.) 2010, 103 
55 Viz. kapt. 5 
56 Blízkost Slezska s povolením luteránského vyznání. HOLUBOVÁ 2009, 31 
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Jeníkově vzniklá při loretánské kapli, jejíž správa, stejně jako správa nedalekého 

gotického kostelíka sv. Markéty57, připadla kutnohorské koleji. Přistavěn byl ještě dům 

s kaplí sv. Františka a po urovnání majetnických sporů roku 1673 byla zřízena i celá 

jezuitská rezidence. V poutním kostele v Chlumku u Luže je uctíván jeden z milostných 

obrazů Panny Marie Pomocné pocházející z Pasova.58 Uchováván byl nejprve v hradní 

kapli na hradě Košumberk, ale poté tu byla zřízena poutní kaple s ambity na vrchu nad 

Luží roku 1667–1669. Ta byla kvůli nedostatku prostoru pro přicházející poutníky 

zbořena a na jejím místě vystavěn kostel podle plánů architekta Pavla Ignáce Bayera 

stavitelem Giovanni Battistou Alliprandim. V roce 1677 byla připojena jezuitská 

rezidence.59 

V jižních Čechách zaznamenáváme též bohatou poutní tradici, jedná se však spíš o 

místa drobnějšího formátu, nevyvinul se zde kult mariánského uctívání. Jedná se o Římov 

u Českých Budějovic, kde věřící navštěvují především křížovou cestu o dvaceti pěti 

zastaveních z roku 1670 a také poutní kostel v Kájově. 

Na Moravě byla situace jiná než v Čechách, fungovala tu nepřetržitá kontinuita 

církve díky olomouckému arcibiskupství a kardinálovi Františkovi Dietrchšteinovi, který 

zde působil mezi lety 1599–1636. Horlivě propagoval kult v Tuřanech u Brna už před 

bitvou Na Bílé Hoře. O obnovu tuřanského poutního místa se po válce zasloužil místní 

farář Matěj Petráš. Největšího rozkvětu dospělo až v roce 1666, kdy sem byli uvedeni 

brněnští jezuité na místo správců rezidence, za nichž se potom stavba významně 

rozrůstala.60 

 

3.1. Jezuité a vztah k umění 

Po papežském potvrzení řádu roku 1540 se začal rozšiřovat do všech katolických 

oblastí. Jeho působení proto zasahovalo nejen do náboženského života, ale byli činní i ve 

školství, vědě, obecné vzdělanosti a svými objednávkami zasáhli i do umělecké sféry. Pro 

své působení potřebovali k získaným kolejím a rezidencím domy a samozřejmě kostely, 

bylo tedy potřeba práce architektonické, ale i sochařské a malířské k vybavení interiérů 

budov. Významnou roli řádů v historickém vývoji můžeme sledovat od raného 

                                                 

57 Farní kostel svatého Kříže vyhořel na počátku třicetileté války. HOLUBOVÁ 2009, 31 
58 ROYT 1992, 328 
59 HOLUBOVÁ 2009, 31 
60 HOLUBOVÁ 2009, 32 
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středověku, kde působil řád benediktínský, přes vrcholný středověk s řádem cisterciáků, 

premonstrátů a kazatelských řeholí.61 

V období po skončení tridentského koncilu došlo na řešení otázek týkajících se 

zobrazování a nezobrazování na náboženských obrazech a významní myslitelé té doby, 

včetně jezuitských učenců, se významně podíleli na výtvarném výrazu sklonku 16. a 17. 

století. Vliv na uvažování nad uměleckou tvorbou měl i již zmiňovaný spis Ignácův, který 

káže obrátit veškeré své pozemské působení a dosažené vědění k Bohu k jeho větší cti a 

slávě. „Od výtvarného díla i architektury požadovali jesuité to, co je charakteristické pro 

barokní cítění, totiž zjevnost nadpozemských skutečností a zpřítomnění, vizualizaci 

Božího působení v pozemském světě.“ 62  

Důležitým výtvarným sdělení se stávají universitní these, jichž se zachovaly 

početné soubory a jsou svou ikonografickou složitostí a hloubkou sdělení srovnatelné 

s barokními freskami. V Čechách máme zachovány početné soubory v Praze a Olomouci. 

Rytci pracovali podle předloh slavných malířů Karla Škréty, Antonína Martina 

Lublinského, Michaela Leopolda Willmana a dalších.63 

Největší umělecký rozmach nastal v době pobělohorské, kdy se rozšířilo působení 

řádu a tím i přibývalo staveb a kostelů k uměleckému zpracování. V architektuře se 

obracejí především na italské typy staveb a ke svým stavbám přivolávají slavné umělce 

tehdejší doby. V malířství a sochařství je kladen důraz na sdělnost výjevu. 

Nezanedbatelnou částí je tvorba řádových bratří, členů Tovaryšstva Ježíšova bez 

kněžského svěcení.64  

 

4. Svatá Hora u Příbrami 

Prvním poutním místem v zájmu mého bádání je Svatá Hora u Příbrami, nejstarší 

mariánské poutní místo v Čechách. 65 Pověsti s tímto místem spojované popsal ve svém 

spisu Sto kapitolek z dějin Svaté Hory František Xaver Holas,66 který studoval spisy 

Bohuslava Balbína zázračné události popisující.67 První pověst hovoří o rytíři Malovci, 

                                                 

61 HORYNA 2010, 1139  
62 HORYNA 2010, 1140  
63 Viz. kapt. 6.  
64 Například řezbář a truhlář Jiří Riedel a malíř Jan Ezechiel Vodňanský. HORYNA 2010, 1145  
65 HOLAS 1947 
66 FLEGL/ PETERKA 1991 
67 BALBÍN 1665, 101–104  
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který byl v místě nedaleko dnešní Svaté Hory přepaden lupiči. Po modlitbě k Panně 

Marii, při které slíbil postavit na tomto místě kapli jí zasvěcenou, se stal pro lupiče 

neviditelným a tím byl zachráněn. Podle slibu zde dal vystavět kapli, kterou nazval Svatá 

a od tohoto názvu se začalo říkat kopci, na kterém byla kaple vystavěna Svatá Hora.  

Druhá pověst říká, že obyvatelé města Příbram chtěli zde postavit šibenici, „ale stavidlo 

bylo prý dvakrát přeneseno tajemným způsobem na protější návrší.“68 Tím byla ukázána 

Boží vůle a místo nazýváno svatým. Po mnohých letech zde pražský arcibiskup Arnošt 

z Pardubic nechal vystavět kapli zasvěcenou Panně Marii. K této verzi se přiklání i 

Balbín, který založení spojuje se jménem Arnošta z Pardubic.69  Podle třetí pověsti vídali 

lidé v noci na této hoře pacholátka v bílém oděvu, nesoucí světla až byla hora ozářená 

nadpřirozenou září. Výjev doplňoval krásný zpěv a hudba. O hoře se začalo říkat, že je 

Svatá. Příbramský rodák Václav Holub zapsal pověst, kterou tradovali jeho předci. Prý 

v Příbrami před dávnými časy žila velmi pobožná žena, „která si prý před smrtí vyžádala, 

aby její tělo bylo pohřbeno v posvěcené zemi. Aby prý naložili její mrtvolu na vůz, 

zapřáhli pár volů a nechali je jíti, kam sami půjdou. Její přání bylo splněno, a hle, 

spřežení zavezlo její tělo na horu za městem.“ 70 

 

4.2. Architektura 

Architektonický vývoj poutního místa je stěžejní pro rozbor vedut na grafikách71, 

proto se budu nyní věnovat vnějším proměnám poutního místa. Nejprve zde byla 

postavena kaple, u které dnes neznáme její původní podobu. Podle tradice byla založena 

už ve třináctém století. Jisté je, že nebyla velká. Nejspíš se jednalo o prostou kapli, která 

zaujímala prostor nynější svatyně do délky a do výšky od hlavního oltáře až do konce zdi 

hlavní lodi. 72 Její popis zaznamenal Bohuslav Balbín v Diva Montis Sancti. Slohový 

útvar z něj však není patrný, proto nemůžeme uvést přesnější datum stavby první svatyně. 

Nejsou známy žádné historické písemné prameny. Právě tento nejasný původ dal nejspíš 

vzniknout již zmiňovaným legendám.73 Podle Alžběty Birbaumové je pravděpodobnější, 

že zde první podoba stavby byla postavena až v 16. století, kdy ji dal založit držitel 

                                                 

68 HOLAS 1947, 8  
69 HOLUBOVÁ 2015, 16  
70 HOLAS 1947, 9 
71 Viz. kapt. 7. 
72 HOLAS 1947, 10 
73 KOPEČEK, 2006, 6 
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příbramského panství jako pohřební kapli. Jednalo se prý o raně renesanční budovu 

s plochým trámovým stropem, čtvercového půdorysu a mělkého kněžiště.74 První zmínka 

pochází z roku 1406 z listiny arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Haznburka. Z toho usuzujeme, 

že již v této době zde byla kaple vystavěna. S jistotou víme, že zde stála na přelomu 15. 

a 16. století, z původní výzdoby šlechtickými erby místních šlechticů. 

Za husitských válek kaple chátrala. Její obnovení spojujeme s prohlédnutím 

slepého žebráka Jana Procházky, kterému bylo ve snu zjeveno, aby se začal starat o tuto 

kapli. 10. června 1632 přišel se svým vnukem ke kapličce a po několika dnech péče a toto 

místo mu byl vrácen zrak. O rok později zde již jako poustevník vykopal studánku 

s léčivou vodou. Na Svatou Horu začínají putovat lidé toužící po uzdravení. V roce 1637 

nechal Přibík Jeníšek z Újezda budovat rezidenci pro Tovaryšstvo Ježíšovo. Rezidence 

jim byla předána v roce 1647. „Cílevědomou popularizací získávali jezuité postupně 

náklonnost nejen okolní šlechty, ale i nejbohatších a nejvýznamnějších zemských 

úředníků a velmožů a s ní i jejich štědrou finanční podporu.“75 V roce 1659 začali Carlo 

Lurago a jezuita Benjamin Schlayer vypracovávat projekt obestavení původní kapličky 

osmi kapličkami a dvěma předsíněmi na terase. V níže položeném ambitu na obdélném 

půdoryse s nárožními oktogonálními kaplemi mělo být dalších dvanáct kaplí, jako 

dvanáct hvězd Mariiných. Na každé straně ambitu byly v plánu dvě průchozí kaple. 

Zhotovena byla také Dušičková kaple se zvony a na severní straně ambitu byla vystavena 

hranolová věž. Jezuité se rozhodli zanechat kapličku v původním nepřestavěném stavu,76 

protože „starožitnost, sprostnost, chudoba, i auzkost tohoto kostelíčka jest mnohem lepší 

a způsobnější k zbuzení pobožnosti, než jakékoli jiné stavení.“77 Se stavbou se započalo 

v roce 1661. Ze severu k nim přiléhá rezidenční dům zbudovaný pro jezuity, kteří zde 

pobývali do roku 1774, od roku 1860 až 1950 redemptoristický. Do východního a jižního 

křídla byly v letech 1702 až 1707 prolomeny Pražský a Březnický portál, jehož autorem 

je nejspíš Pavel Ignác Bayer. Oba portály jsou bohatě zdobeny. Pražský balustrádovou 

atikou se sochami proroků a bustami svatých králů. Jan Brokof zhotovil z nich pět 

proroků a poprsí šesti králů, autorem tří zbývajících je příbramský sochař Hubert. Dále 

jsou nad schodištěm vyhotoveni dva andělé od Mayera, sloupový portál, nad kterým je 

v nice umístěna kamenná pozlacená socha Panny Marie Svatohorské a dva jezuitští světci 

                                                 

74 BIRBAUMOVÁ 1940, 3 
75 MIHOLA (ed.), 2010, 105 
76 KOPEČEK, 2006, 16 
77 BALBÍN, 1666 



22 

od Mayera. Po stranách portálu byly původně malby od Františka Antonína Műllera a K. 

Langa zhotovené k příležitosti korunování sošky v roce 1732. Nad malbami je    sdružené 

pravoúhlé okno s andělskými karyatidami od Jana Brokofa. Březnický portál je tvořen 

konkávní odstupňovanou pilířovou bosovanou edikulou. Štít nese nástavec, na kterém je 

socha Panny Marie. V letech 1745 až 1751 došlo k rozšíření o trojici otevřených kaplí na 

západní straně obezděním a probouráním západní části kostela. [1] [2] 

Všechny malby ve venkovních částech trpěly povětrnostními podmínkami, a proto 

musely být opakovaně restaurovány. Nejvíce byla ohrožena freska na Pražské bráně, 

která se nám do dnešní doby vůbec nedochovala. Malby v lunetách v obvodovém zdivu 

ambitu byly několikrát přemalovány námi neznámými autory. Většina byla výrazně 

přemalována v 19. století Josefem Mathauserem z Příbrami. Stejně jako v ambitu trpěly 

i malby v kaplích. Většina byla obnovena v 19. století, a to včetně téměř neznatelných 

oltářních obrazů, které přemaloval pražský malíř Jan Umlauf.78 

V devatenáctém století byl prostor kostela nově zaklenut a na počátku 20. století 

zde nechali redemptoristé zhotovit bohatou štukovou výzdobu složitě ikonograficky 

koncipovanou. Prostranství před hlavním vstupem bylo moderně upraveno v letech 1928 

až 1930. Ve středu byl však zachován raně barokní mariánský sloup79 a schody, které 

kostel spojují s městem Příbramí byly z dřevěných přebudovány na dvouramenné 

kamenné schodiště podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který nebyl plně 

zrealizován, v letech 1727–1728. Svatá Hora propojena s městem Příbramí tímto 

schodištěm je také velmi častým námětem na vedutách barokních grafik.80 

Koncem 18. století nastal po období největší slávy úpadek, a to z důvodu nuceného 

útlumu způsobeného zrušením jezuitského řádu, rušením klášterů a zákazům poutních 

shromáždění. Správa byla svěřena hraběti Čejkovi z Olbramovic, za jehož služby byl 

kostel povýšen na probošství. Kvůli nedostatku finančních prostředků areál chátral. 

Redemptoristům byl předán v roce 1861, kteří provedli restauraci zubožené památky a 

změnily některé ikonografické záměry. Zvelebená bazilika byla povýšena 21. března 

1905 na baziliku minor. Po zrušení redemptoristů nebyla Svatá Hora nikým spravována. 

K vrácení došlo v roce 1990.81 
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4.1. Milostná soška Panny Marie 

Legendární původ sošky zaznamenal Bohuslav Balbín, který vyslechl lidová 

vyprávění, která tvrdí, že sošku nechal zhotovit arcibiskup Arnošt z Pardubic, či byl 

dokonce sám řezbářem. Mnohé dohledané grafiky poukazují na rozšíření této tradice do 

širšího povědomí veřejnosti.82 Naproti tomu jezuita Malchior Gottwirth tvrzení, že 

arcibiskup je autorem, odmítá.83Byla zhotovena pro oltář v kapli jeho tvrze v Příbrami. 

Za husitských válek byla soška ukryta příbramskými horníky v dolech. Poté uložena do 

kostela svatého Jakuba a později Jana Evangelisty. Názory na dobu a okolnosti přemístění 

do svatohorské kapličky se liší. Josef Kopeček píše o přemístění po ničivém požáru 

kostela svatého Jana84, ale zmiňuje se také o možnosti přemístění ve třetím desetiletí 16. 

století roku 1579, nebo po bitvě na Bílé Hoře. Umístěna byla na jižní postranní oltář.  

Jedná se o čtyřicet devět centimetrů vysokou gotickou sošku z hruškového dřeva. 

Historici se shodují na určité neodbornosti, se kterou byla vytesána. Z tohoto důvodu je 

soška těžko stylově zařaditelná. Nelze proto vyloučit možnost, že byla opravdu vyřezána 

samým arcibiskupem, nejspíš podle sochy Panny Marie Kladské, „která od něj v mládí 

odvrátila tvář, a přiměla ho tak k pokání a změně způsobu života.“85 Uměleckohistoricky 

její vznik zařazujeme do čtyřicátých až šedesátých let 14. či 15. století. [3] 

Výrazem nejvyšší mariánské úcty obrazu či soše bylo jejich korunování. V Písmu 

nalezneme, že je Panna Maria oslavována v nebesích po svém nanebevzetí jako královna 

nebes, zde tedy nalezneme liturgický základ tohoto úkonu. Baroko přineslo 

institucionalizaci korunování milostných soch a obrazů. Obřad byl spojen s předepsanými 

liturgickými úkony a podávala se k němu žádost do Říma arcibiskupskou konzistoří či 

arcibiskupem. Schválení trvalo tři roky. První korunovace v Čechách se uskutečnila na 

Svaté Hoře86 a byla schválena 30. prosince 1731. K její příležitosti vyšla celá řada 

slavnostních spisů, devočních obrázků i universitních tezí.87 Celý areál i město byly 

slavnostně vyzdobeny. Jezuité nechali postavit příležitostné slavobrány, k jejichž 

výzdobě povolali malíře z Prahy Františka Miellera a Karla Langera. I město vztyčilo 
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slavobránu, a to na náměstí v městě Příbrami tak, aby připomínala horu. Obě brány byly 

vybaveny zvlášť promyšlenou ikonografickou výzdobou k „větší ozdobě a slávě 

svatohorské madony.“ 88 Stejně tak byly zhotoveny korunky z pravého zlata. Vlastní 

korunovace proběhla 22. června 1732. Slávu a proces celého korunování popisuje 

podrobně profesor Royt ve svém spise Obraz a kult v Čechách. 89 Při této příležitosti 

darovali mnozí poutníci milostné sošce šaty, šperky či svíčky. Na oltář byly umísťovány 

kovové nebo voskové napodobeniny částí lidského těla, které byly na přímluvu zázračně 

uzdraveny. Podle liturgického období bývá soška oblékána do rouch. Nejvzácnější je 

kyrys z roku 1724. 90 

Milosti Panny Marie Svatohorské se podíleli na ikonografickém uspořádání areálu. 

Štukově vyzdobené kaple ambitů byly asi po roce 1751 vymalovány nejspíš některým 

bratrem z okruhu jezuitů. Zachytil zde celkem sto výjevů zaznamenávajících zázračné 

události z let 1639 až 1751. Mezi Mníšeckou a Pražskou kaplí jsou zobrazeny události 

spojené s nebezpečím spojeným s pádem z koně, vozu nebo okna, mezi Pražskou a 

Březnickou potom neštěstí způsobená divokými zvířaty, zlými lidmi, morem a 

nepřátelským vojskem. Události způsobené ohněm nebo střelbou jsou zobrazeny mezi 

kaplí Březnickou a Plzeňskou a poslední část, výjevy mezi Plzeňskou a Mníšeckou kaplí, 

zobrazují nehody spojené s vodním živlem.91 Zázračné události, uzdravení a ochrana 

Panny Marie jsou zaznamenávány nejen na výzdobě Svaté Hory, ale staly se oblíbeným 

motivem i na barokních grafikách.  

 

5. Bohosudov 

Stejně jako u Svaté Hory92 i u kostela v Bohosudově nalézáme původ poutního 

místa v legendách. První z nich hovoří o dvou jeptiškách, které uložily sochu 

Bohosudovské piety do vykotlaného kmene lípy, která se nalézala na místě dnešního 

kostela. Klášter jeptišek z nedalekého Světce u Bíliny byl totiž vypálen husity mezi lety 

1421 až 142693 a oni na útěku opatrovaly sošku Piety, kterou se jim podařilo zachránit. 

Později nedaleko této lípy žala dívka trávu, když v tom ji začal ohrožovat had. Ze stromu 

                                                 

88 ROYT 1999, 135  
89 ROYT 1999  
90 KOUTECKÁ, 2010, 10  
91 HOLUBOVÁ, 2015, 102 
92 Viz. kapt. 4. 
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vyšla záře, která hada personifikujícího ďábla odehnala. Na místě byla postavena kaple a 

později kostel. Druhá legenda spojuje založení kaple s místem, kde byly za husitských 

válek roku 1426 po bitvě u Ústí nad Labem popraveni saští a lužičtí křižáci. Kaple byla 

vystavěna na jejich památku.94 

 

5.1. Architektura 

Původní stavba byla drobná, nejspíš dřevěná kaple postavena po roce 1426. Podle 

historických pramenů zde roku 1443 kancléř českého království Albrecht Libštejnský 

nechal vystavět kapli kamennou.95 Jezuité od svatého Klimenta kapli získávají v roce 

1587, kdy jim ji předává Jiří Popel z Lobkovic. V roce 1590 zakládají kolej v Chomutově, 

ke které byla o rok později připojena i Bohosudovská rezidence. „Posléze vykrystalizoval 

názor, že místo je vhodné pro zřízení velkého poutního místa německy hovořící poutníkům 

jako protipól českého centra na Svaté Hoře u Příbrami.“ 96 Velké poutě začaly roku 1610. 

Nejprve v letech 1621 až 1624 nechali jezuité obnovit kapličku a se vzrůstající oblibou 

místa zde byl zbudován roku 1650 přístřešek pro kněze. Anna Marie Bleiben se zasloužila 

o finanční podporu a založení samostatné jezuitské rezidence.97 Od roku 1677 byla 

rezidence přestavována. Počátek stavby barokní podoby kostela spadá do roku 1697. 

Nejprve je vypracován plán Pavlem Ignácem Bayerem, ale v roce 1701 se stavby ujímají 

Octavian a Giulian Broggio. Přestavba byla dokončena v roce 1708. Původní gotický 

ambit, ke kterému máme písemné doklady z roku 1590, byl také barokně upraven.98 Nese 

sedm kaplí, které symbolizují sedm bolestí Panny Marie. Jednotlivé kaple jsou 

pojmenovány po zakladatelích. První adaptace provedeny v roce 1625 na Duchcovské 

kapli a v roce 1629 na Kolovratské. Projektem Domenica Orsiho na Claryonskou kapli 

roku 1670 začala nová etapa výstavby. Po jeho smrti zpracovávají Martin Rana a 

Abraham Leuther nákres oválu ochozů. Kapli Litoměřickou a Kupskou v roce 1688 

s určitostí navrhl Giulian Broggio. Ambrož Laurentzi, kameník z Chomutova, přestavuje 

kapli Kolovratskou a Bleibenovskou, která byla vložena mezi předchozí. Stavba 

pokračovala až s Ottavianem Broggiem, který zcela přestavěl Duchcovskou a Oseckou, 
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aby mohl být ochoz roku 1722 kompletně dokončen.99 Areál i s kompletně dostavěnou 

rezidencí byl hotov v roce 1724. Čtyřkřídlý objekt rezidence stavěn jižně od areálu 

kostela od roku 1670.100 

Pro mou práci je důležitá vnější podoba kostela i areálu v době barokní. Jedná se o 

stavbu jednolodní, se třemi páry pravoúhlých postranních kaplí na obdélném půdoryse, 

které je zakončeno polokruhovým uzavřeným presbytářem s dvojicí hranolových věží při 

západním průčelí. Téměř neodsazený presbytář je půlkruhově zakončen. Fasáda členěna 

pilastry a lizénovými rámci objímá polokruhová i pravoúhlá okna. Západní průčelí 

členěno mezipatrovou římsou s pilastry je zakončeno trojúhelníkovým štítem. Portál je 

tvořen rozeklanou supraportou na kompozičních sloupech a pilastrech, ve které můžeme 

spatřit niku s plastikou Piety Bohosudovské, volnými sochami andělů a bohatou štukovou 

výzdobou. Plastickou výzdobu fasád zhotovil litoměřický sochař František Tollinger 

v roce 1705, který dodal čtrnáct kamenných soch na hlavní průčelí a nad boční lodě. 

Vyobrazují jezuitské světce a české patrony.101 Důležité je příčné členění os vně i uvnitř 

stavby. Ambit je přísně konstruovaný ovál vytvářející arkádovou chodbu s křížovou 

klenbou. Kaple k němu přiléhají symetricky, mají půdorys ve tvaru čtverce s okosenými 

rohy a jsou zakončeny kupolemi s lucernami. Ottaviano Broggio připojil ještě zajímavý 

vstup do rezidence oválným schodištěm a Vodní kapli. Ke kostelu byla přistavěna i 

bývalá jezuitská rezidence, čtyřkřídlá patrová budova se sedlovou střechou a uvnitř 

uzavřeným dvorem. Strohé průčelí doplněno jen krajními rizality, bohatá štuková 

ornamentika použita ve vlysu.102 [4] [5] 

Po zrušení jezuitského řádu papežem Klementem XIV. v roce 1773 se kostel 

přeměnil na kostel farní a z jezuitského gymnázia se stala škola. Po obnovení řádu v roce 

1814 se až v roce 1851 navrátili do Čech, aby zde znovu působili. Až 1853 jim byl areál 

vrácen. Ve 20. století byla přistavěna nová budova gymnázia. V roce 1924 je kostel 

povýšen na baziliku minor. Dočasný konec poutí nastal v roce 1950. Armádou poškozený 

areál byl postupně původními majiteli opravován. Klášter byl vrácen církvi v roce 1994, 

kdy se k tomuto místu začaly znovu vykonávat poutě a byla obnovena i výuka.103 

 

                                                 

99 MACEK 1992, 46 
100 MACEK 1992, 45 
101 Stejný sochař zhotovil i sochařskou výzdobu kazatelny a interiéru kostela. MACEK 1992, 45 
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5.2. Zázračná pieta Bohosudovská 

Pieta, kterou podle legendy zachránily jeptišky z kláštera ze Světce u Bíliny byla 

zhotovena v době gotické. Jedná se o patnácticentimetrovou sošku z pálené hlíny, která 

byla v roce 1709 opatřena zlatým oplechováním.104 Zobrazuje Sedící Pannu Marii, které 

leží na klíně mrtvý Kristus. V baroku byla uložena do hlavního oltáře od Ondřeje Röbsela. 

Baldachýn vršící se nad oltářem zhotovil František Tollinger, nejvýznamnější autor 

sochařské výzdoby kostela. Vychází z Berniniho baldachýnu ve Svatopetrském chrámě a 

zabírá celou výši prostoru presbytáře. Po baldachýnových tordovaných sloupech se pnou 

zlaté lístky lípy, upozorňující na místo nalezení sošky. Samotný oltář stojí na místě, kde 

dříve opravdu stávala vykotlaná lípa, jde tak tedy symbolicky o umístění milostné sošky 

přímo do vykotlaného stromu.105 [6] 

 

6. Grafika v době barokní 

Barokní grafika zaujímá prozatím velmi málo prozkoumanou kapitolu českých 

dějin umění. Základní prací zabývající se tímto tématem je bezesporu publikace paní 

doktorky Zelenkové Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české.106 Pojem Česká 

barokní grafika zahrnuje nejen produkci na území Čech, Moravy a Slezska, ale i díla 

rytců cizího původu, kteří působili, nebo se usadili v Čechách. Stejně tak nalezneme české 

inventory, kteří vytvořili předlohy pro zahraniční rytce, či objednavatele.  

Z hlediska technologického dochází k proměně oproti středověku. Dřevořez 

považujeme za nejrozšířenější techniku tisku z výšky. Tiskovou formu tvoří dřevěná 

deska, na kterou se přenese zrcadlově obrácený požadovaný obraz,107 který se následně 

zpracovává ocelovými nožíky s krátkou velmi ostrou čepelí. 108 Výsledným obrazem je 

to, co zůstane neodryto na povrchu tiskové formy a vytiskne se po následném nanesení 

tiskařské barvy. V Čechách se těšila tato technika největší oblibě v 15. a 16. století, kdy 

máme doloženy ilustrace a iniciály významných dobových tisků. I přes specifický ráz 

starých českých dřevořezů můžeme sledovat inspiraci ze školy Norimberské. V baroku je 

                                                 

104 DIBELKOVÁ 2004, 144 
105 HOFFMANN 2015, 76–78 
106 ZELENKOVÁ 2009 
107 V případě, že se jedná o grafické zpracování podle inventora, tedy o práci podle předlohy. 
108 Thomas Bewick roku 1771 zásadně změnil techniky dřevořezu, ze kterého se stal dřevoryt. 

Namísto nožíků začal do dřeva rýt rydly, které do té doby používal pro mědiryt a začal používat dřevo 
tvrdší a hustší ze stromu zimostráze. FIKARI 1955, 33 
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postupně vytlačován a do popředí se dostává mědiryt, případně mědiryt s leptem. Po 

technice dřevořezu sahali tvůrci spíše nenáročné lidové grafiky a tisků.109 Techniku 

dřevořezu můžeme dělit na dva druhy. Řemeslný způsob přenáší dokonale každý tah 

inventora, vyrytí výsledného obrazu je z tohoto důvodu mnohem náročnější, jelikož 

vyžaduje preciznost odrytí. Umělecký dřevořez z předlohy vychází, avšak rytec obraz 

zpracovává podle vlastního uměleckého cítění.  

Kromě dřevořezu má u nás tradici i rytina a mědirytina. Ta je nejstarší technikou 

tisku z hloubky. To, co se ocelovým rydlem vyhloubí do hladkého povrchu měděné desky 

následně i tiskne, jelikož se barva zatírá do vyrytých drážek. Zbytek barvy se následně 

setře z povrchu desky a za velkého tlaku je kresba přenesena na vlhký tiskový papír.  

Podle tradice tato technika vyšla ze zlatnictví, ve kterém se také různé drobné ozdoby 

vyrývají.110 Centry vývoje na počátku 15. století se staly Itálie a Německo. V Čechách 

máme dochováno několik grafik z poloviny 15. století, které kopírují předlohy inventorů. 

Kopisté cizích předloh pracovali i ve století šestnáctém. K první tvorbě autorského 

mědirytu u nás dochází až v době Rudolfa II. Ačkoli jde o techniku velmi přesnou a 

precizní, rychle je nahrazována leptem, který je mnohem méně náročný na zpracování.111 

Kovorytci v 15. století začali používat kyselinu k usnadnění práce, z tohoto potom 

vznikly techniky leptu, který je velmi rozmanitý a lehce kombinovatelný s dalšími 

technikami tisku z hloubky. Principem je nanášení leptacího krytu na dokonale 

odmaštěnou kovovou desku. Nezakryté části se následně naleptají, čímž dojde k lehkému 

snížení povrchu v těchto částech a vytvoření tiskové formy. Tmavost výsledného obrazu 

ovlivňuje délka působení leptadla, postupným nanášením krytu docílíme postupného 

ztmavení. Po posledním leptání se pečlivě odstraní kryt. Po zatření barvy je obraz pod 

vysokým tlakem přenášen na vlhký papír. V době barokní zaznamenáváme zejména 

kombinaci mědirytu s leptem, jehož použitím si rytci usnadňují práci. 

Technologickou výjimku tvoří kramářské tisky, které byly většinou vytvořeny 

dřevorytem, a to i v 18. a 19. století. Pro mé téma je nejdůležitější, že skrze tištěnou 

produkci docházelo k významnému zvýšení návštěvnosti poutních míst a mohlo to být i 

jedním z impulsů k vykonání poutě. Specifickou úlohu hrály právě tyto tisky, které 

oslovovaly především nižší vrstvu obyvatelstva. Síla spočívala v propojení vyobrazení 

uctívaného objektu s textem. Na první straně byl většinou vyryt název se samotnou 
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grafikou, zezadu pak šlo o doplnění textem, který sloužil buď k propagaci nebo byl 

zpracován epicky, tzn. obsahoval oslavující báseň či píseň.  Na rozdíl od samotné 

návštěvy „byly tisky vítanou formou zprostředkování legend, zázraků či náboženských 

symbolů přímo do jejich domácnosti. Svatohorský poutník měl tedy jakési důkazy o Boží 

existenci přímo u sebe.“ 112 Produkce těchto tisků ze 17. století je skromná, nejvíce jich 

bylo využíváno ve století 18. a 19. a až do počátku 19. století bývají anonymní.113 

 

6.1. 17.století 

6.1.1. Grafické provedení 

Rytec, technický vyhotovitel díla, bývá označován slovem sculpsit, zkráceně sc. 

nebo sculps.114 I velká zkušenost grafika vyžadovala důkladnou předlohu kreslířsky 

vypracovanou do nejmenších podrobností. O autorských grafických listech nemůžeme 

v této době příliš hovořit. V porovnání s grafikou reprodukční je volná tvorba poměrně 

vzácná.115 Musíme tedy rozlišovat mezi inventorem a samotným grafikem. 

Produkci devoční evropské grafiky na konci 16. a na počátku 17. století ovládají 

Antverpy. Pod patronací jezuitů zde vznikají velké tiskařské dílny, jejichž produkce se 

dostala i do Čech. Působí zde dílny rodiny Wiericxů a Gallů, stejně jako další významní 

umělci, z nichž nejdůležitější jsou Adriaen Collaert, Crispin de Passe, Boetius á Bolwert, 

Carel de Mallery, Jan Baptist Barbé a Henrik Goltzius. Druhým centrem se stává 

Augsburg. Augsburští rytci často za svým jménem uváděli zkratku Cath., což označovalo 

rytce katolického vyznání, neboť zde pracovali také autoři protestanští. V raném a 

vrcholném baroku zde působí rodiny Killiánů, Kűselů, Wolfgangů, Bodenehrsů a 

Rugendasů. Patří sem i rytci Georg Philipp Rugendas a Jeremias Wolf. Podstatnou úlohu 

v produkci devoční grafiky 17. století hrála Francie. Významné jsou zejména pašijové a 

mariánské cykly Jaquese Callota.116 

Původ české barokní grafiky lze sledovat za vlády Rudolfa II.117 Dochází 

k rozšíření a k první volné tvorbě. V té době působil na císařově dvoře Jiljí Saderer, jehož 
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grafická dílna produkovala i rytiny s náboženskou tematikou. Dochovalo se několik 

mistrných kopií domácích rytců, z nich zpracováním vynikal Jan Műller. Několik 

náboženských tisků nalezneme i v díle nejslavnějšího českého rytce Václava Hollara.118 

Nárůst produkce devočních grafik zaznamenáváme v 17. století, kdy vznikají grafické 

dílny snad ve všech větších českých městech. Regionální centrum se utvořilo v Praze, ale 

také v Kutné Hoře. O české barokní grafice můžeme plně hovořit až od čtyřicátých let, 

kdy započala tvorba bosého augustiniána fratera Henrica. V padesátých letech patřili 

k nejvýznamnějším Jan Kryštof Smíšek, který pracoval většinou podle vlastní invence, a 

Škrétův přítel Daniel Wussin. Důležitý byl rozmach dílny Gerharda de Groos a příchod 

Baltazara van Westerhout, rytců z Nizozemska, díky kterým došlo k oživení a nové tvůrčí 

síle. Na konci století přesídlil do Prahy z Noromberku Johann Christoph Sartorius.119 Na 

přelomu potom rytec a inventor Johann Jacob Thummer. Spíše mezi řemeslníky můžeme 

zařadit Samuela Dvořáka, Johanna Borckinga, Václava Wágnera, Jana Gerarda 

Damperviela, Jana Kryštofa Prentla a Michaela Rivolu. Rovněž pracovali řádoví rytci, 

mezi které řadíme, kromě již zmiňovaného fratera Henrica, jeho žáka fratera Constantina, 

dominikána fratera Dominica a františkána fratera Carola. V Kutné Hoře byl činný rytec 

Jiří Čáslavský. Významnými rytci Moravy a Slezska jsou: frater Christohorus, Jan 

Kryštof Laidig, David a Jan Tscherningové, Johann Baptista Paravicini a Michael Lucas 

Willmann.120 

Co se týká grafiky knižní, čili ilustrace, situace se v 17. století nevyvíjela příliš 

příznivě. Od manýrismu dochází k úpadku zájmu o přezdobené knihy. Dřevořez se již 

nezdál dostačujícím vyjadřovacím prostředkem a tisk z hloubky vyžadoval více 

finančních prostředků, což bylo v ekonomicky nepříznivé situaci po třicetileté válce 

nežádoucí.  Vládl také nedostatek knižních grafiků, nejspíš z důvodu sílícího zájmu o 

volnou grafiku. Začala se rozpojovat dosud homogamní textová a obrazová složka titulní 

strany a začaly se tisknout frontispisy,121 kterých vydavatelé s oblibou využívali, aby už 

nemuseli zařazovat další ilustrace přímo do textu. Titulní listy barokních spisů jsou 

vypravovány typograficky a je zde použito často více druhů písma různých velikostí. 

Vývoj spěje k mnohomluvnosti a složitosti.122 Nedošlo však k úplnému vymýcení vnitřní 

ilustrace, stále přetrvával zájem o finančně náročnější biblické ilustrace. S ústupem 
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ilustrací krásné literatury a lidových náboženských tisků se zvyšoval zejména zájem o 

ilustrované naučné publikace. Grafiky byly produkovány grafickými dílnami, které 

vytvářely i grafiku volnou. Vůdčí úlohu má devoční grafika, která je logickým vyústěním 

vlastenecky koncipované pobělohorské literatury. Devoční obrázky byly často 

otiskovány jak na volný list, tak byly také použity jako frontispis do modlitební knížky, 

poutnických průvodců a mariánských atlasů.  Tuto praxi budeme moci sledovat i 

v Katalogu, kde se často stejný grafický tisk objevuje ve volné grafické sbírce i 

v barokním spise.123 

 

6.1.2. Inventoři 

Důležité je zabývat se na tomto místě i otázkou inventorů. Inventor bývá na 

grafických listech značen invenit nebo zkráceně inv., což přeloženo z latiny znamená 

vymyslil.124 Encyklopedie nám napovídá, že jde o původce ideového záměru díla. 

Objevuje se jako doplněk signatury na levém spodním okraji grafiky.125 Umělec, jehož 

dílo bylo na grafiku reprodukováno bývá označován pinxit, zkráceně též p., pi, nebo pinx, 

což v latině znamená maloval.126 

Předloh ke grafickým tiskům se nedochovalo mnoho, zřejmě z důvodu, že byly 

brány pouze jako jakési modeletto, a také, že sběratelství v dnešním slova smyslu vzniklo 

až v 18. století.127 Grafická tvorba vytváří svébytnou část tvorby Karla Škréty. Jeho dílo 

značně pozvedlo úroveň české grafické produkce a má stejně zásadní úlohu jako v malbě. 

Vytvářel návěstí universitních tezí, které dosáhly největší kvality, knižní ilustrace i volné 

grafické listy. Vyznačují se obsahovou složitostí, alegorickými postavami, symboly a 

emblémy, které ukazují na umělcovu vzdělanost v ikonografické sféře i historii, což mělo 

značný vliv na jeho následovníky.128 Tvůrcem jeho předloh byl nejčastěji Samuel 

Weishun, který zřejmě z tohoto důvodu přesídlil dočasně do Prahy. 129 Jeho syn Karel 

Škréta mladší nedosahoval takového talentu jako jeho otec, ale i od něj máme několik 

                                                 

123 Viz. kapt 7. a 8. 
124 Stejný význam mají i výrazy compusit, figuravit, entworfen, inventiert a nach dem Gemälde 

z němčiny, ďaprès-ďun tableau a proposé z francoužštiny, from the painting a proposed z angličtiny. VOIT 
2008, 412 

125 VOIT 2008, 412 
126 Stejný význam označují slova gemalt německy, painted anglicky a peint vycházející z 

francouzštiny. VOIT 2008, 684 
127 PREISS 2006, 15 
128 NEUMANN 1974, 41 
129 ZELENKOVÁ 2009, 6 
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dochovaných grafických děl. Dlouho opomíjenou osobností barokního umění je 

olomoucký kreslíř a malíř Martin Antonín Lublinský, autor nákladných universitních tezí, 

volných grafických listin i knižní grafiky. Důležitou část tvoří návrhy ke Znakovým 

kalendářům, jejichž cílem bylo reprezentovat určitou instituci a její členy, spolu 

s typickými znaky.130 Jeho tvorba se soustředila na oblast Moravy, tedy neočekávám jeho 

zastoupení v grafických listech mnou vybraných lokalit. Z tvorby Jana Bedřicha Hesse 

se nedochovalo mnoho, je zde znatelné následnictví Škréty.131 132 Jan Jiří Heinsch 

pracoval výhradně pro české a moravské objednavatele. Jeho tvorba je spjata s řeholními 

řády. Pro jezuity vytvořil mnoho předloh ke grafickým listům, které oslavují řádová 

poutní místa a svatého Ignáce z Loyoly.133 Dalšími inventory byli Jan Bartoloměj Klose 

a Kristián Šebestian Dittman. Důležitým kreslířem, o jehož životě však není nic známo, 

je Lukáš Jiří Šícha, který vytvořil předlohy pro Balbínovu Diva Montis Sancti i Vita 

Venerabilis Arnesti. 134 135 Jonas Umbach, který se v katalogu také objevuje jako 

inventor, byl augsburský malíř a rytec pracující pro augsburského biskupa. 136 

 

6.2. 18.století 

6.2.1. Grafické provedení 

Centrem stále zůstává Augsburg, kde pokračuje linie rodů zmiňovaných v kapitole 

o grafice 17. století. V pozdním období je potom významný zejména rod Klauberů, který 

pracoval i pro četné zájemce v Čechách. Augsburku mohla konkurovat pouze Vídeň a 

Praha. Nejvýznamnější vídeňští rytci jsou: Jacob Adam, Johann Asner, Franz Anton 

Dietel, Josef Eder, Josef Kollanek, Julius Ernst Mansfeld s jeho synem Johannem 

Gregorem, Franz Leopold Schmittner, bratři Andreas, Joseph a Adam Schmutzerové, syn 

Andrease Jacob Math. Schmutner, Jeremias Jacob Sedelmayr, Marcus Weimann a Johann 

Christoph Winkler. 

                                                 

130 ZELENKOVÁ 2011a, 14 
131 PREISS 2006, 18 
132 Viz. graf. 8.4.5. 
133 Neznáme přesný původ vztahu mezi umělcem a řádem, jisté je, že pro jezuity pracoval celý svůj 

život. Podobná dlouhodobá spolupráce není však výjimečná. Stejně tomu bylo například u cisterciáků, pro 
které pracoval Willmann nebo Liška. ŠRONĚK 2006, 26 

134 VOIT 2008, 857 
135 Viz. graf. 8.2.6., 8.3.13. a 8.3.14 
136 Viz. graf. 8.4.4. 
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Vrcholu grafická produkce v Čechách dosáhne v 18. století, kdy umělci tvoří 

zejména pod vlivem Francie a Itálie.137 Největší produkce dosáhl Antonín Birckhart, 

z jehož dílny pochází celá řada devočních grafik a ilustrací. Technologicky pracoval 

v mědirytu a leptu, a to podle předních českých umělců, jako jsou Petr Brandl, Václav 

Vavřinec Reiner nebo Jan Hiebl. Méně produktivní byl jeho syn Karel. Mezi osobnosti 

české barokní grafiky patří Jan Jiří Balzer, Petr Neuräuter, Michal Jindřich Rentz, rod 

Mansfeldů, kde pracoval Jan Antonín, Gerhard, Martin a Jan Arnošt, a rod Wussinů: 

Daniel, Jan František a Kaspar Zachariáš. Záznamy máme i o práci pražských rytců 

Daniela Dvořáka, Ignáce Freye, Františka Goldschmidta, Jana Kristiána Sysanga, Jana 

Františka Fishera, Jana Hillera, Jakuba Műllera, Eliáše Műllera, Marka Műllera, a 

v pozdním baroku o rodu Saltzerů, Janu Berkovi a Josefovi Kommerovi.138 Mezi ty méně 

známé patří M. Trädl, o jehož životě nevíme téměř nic. Stále byla na nejvyšší úrovni 

produkce augsburských rytců, kteří tvořili často universitní teze na objednávku z Prahy. 

Můžeme jmenovat například Johanna Daniela Herze st., který také spolupracoval na 

Műllerově mapě Čech.139 

Knižní ilustrace se v celé Evropě vyvíjela pod vlivem Francie. Ožil zájem o knižní 

dekor vytvářen v rokokovém stylu. V devoční grafice jde produkce ruku v ruce s volnými 

grafickými listy, jedná se tedy o stejné tvůrce. Knihy jsou stále ilustrované především 

frontispisem nebo titulní obrazovou vinětou. Složitost typografické stylizace titulního 

listu vyvíjející se od 17. století dospěla svého vrcholu v polovině 18. století. 140 Název je 

vyjadřován často v metafoře nebo básnickém obrazu a vyjadřuje celý obsah spisu. Autor 

ho vysvětluje a doplňuje citáty z písma či latinskými texty. Za název jsou udávány i 

okolnosti vzniku knihy, všechny osoby, které se účastnily práce včetně autora. Někdy 

dochází k rozšíření i na rub titulního listu, či dokonce dosáhne název rozměru tří stran, 

které jsou zajímavě typograficky propojeny.141 Inventoři často navrhovali i vlastní 

podobu titulního listu, která byla prováděna rytci v mědirytinu.142 

 

                                                 

137 VOIT 2008, 400 
138 ROYT 1995, 8 
139 VOIT 2008, 351 
140 FIKARI 1995, 172 
141 Projevuje se barokní touha o oslnění a uchvácení diváka. NOVÁK 1948, 158 
142 NOVÁK 1948, 162 
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6.2.1. Inventoři 

Výjimku mezi grafiky, kteří potřebují k vytvoření grafiky detailní předlohu od 

malíře či kreslíře, zaujímá Michel Jindřich Rentz, který pracoval především pro hraběte 

Františka Antonína Šporka a vytvořil velké množství kvalitní volné i knižní grafiky. 

„Jako autor vlastních návrhů k rytinám Rentz zásadně vystupoval z českého ryteckého 

průměru první poloviny 18. století.“143 Nejvýznamnějším tvůrcem předloh v 18. století je 

Václav Vavřinec Reiner, který zaujímá místo Škrétovo o století po něm. Do grafických 

listů jeho dílo převádí Antonín Birghart nebo Jan Balzer. Příležitostným tvůrcem předloh 

byli i slavní barokní malíři jako Jan Kryštof Liška, Jan Petr Molitor či František Karel 

Palko, který prováděl nákresy k občasně prováděným leptům, které byly přísně graficky 

uspořádané. Naopak Jiří Vilém Neunhertz do svých předloh vkládal velmi živý 

temperament. Velmi činným kreslířem ke grafickým listům byl Jan Hiebl, jehož předlohy 

nejčastěji zpracovával Birckart a několikrát i Rentz.144 František Antonín Műller, žák 

Reinerův a významný barokní kreslíř, malíř a freskař, vytvořil také několik významných 

předloh. Podle jeho fresky zrealizoval Anton Birghard frontispis s Pannou Marií 

Svatohorskou a vedutou. 145 146 Výjimkou nejsou ani zahraniční umělci velkého formátu. 

Například Paul Troger, malíř oltářních obrazů a fresek narozený v Tyrolsku, působil 

nějaký čas na Moravě. Podle jeho obrazů bylo zhotoveno několik grafik. 147 Máme 

doloženo, že v roce 1732 tvořil kreslířské návrhy ke knižním grafickým tiskům, které 

byly vydány při příležitosti korunovace na Svatém Kopečku u Olomouce.  148 149 

 

7. Rozbor grafik 

7.1. Otázka množství dohledaných volných grafických listů 

Do katalogu jsem zařadila nejprve volné grafické listy dostupné v našich největších 

grafických sbírkách: Strahovské knihovny a Národní galerie. Z uvedeného katalogu je 

zjevné, že Strahov skýtá více grafik v zájmu mého bádání než sbírka Národní galerie. 

Druhým velmi důležitým poznatkem, který na sebe upozorní hned při prvním zkoumání 

                                                 

143 ŠERÝCH 2007, 401 
144 ŠERÝCH 2007, 402 
145 VOIT 2008, 612 
146 Viz. graf. 8.1.4. a 8.3.15. 
147 VOIT 2008, 945 
148 Pro spisy Sanctum saeculare marianum a Athenaeum sive Universitatis Mariana. VALEŠ 2009, 

183 
149 Viz. graf. 8.1.20. a 8.3.5. 
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je, že grafik s vyobrazením objektu uctívání ve spojení s vedutou je mnohonásobně více 

u Svaté Hory než u Bohosudova. Při vytváření fotodokumentace jsem měla možnost 

prozkoumat nejen vyobrazení s vedutou, ale i grafiky jen s objektem uctívání a ani počet 

grafik samotného objektu uctívání bez veduty nedosahuje v případě Bohosudova 

takového počtu jako u Svaté Hory. Se znalostmi a poznatky, které vycházejí z této 

bakalářské práce, se pokusím nyní krátce pojednat o možných příčinách. 

Příčin může být hned několik. V kapitole o Panně Marii Svatohorské jsem hovořila 

o korunovaci milostné sošky v roce 1732. K tomuto významnému dni bylo vyhotoveno 

mnoho grafických listů označených tímto datem a hojný počet z nich je zastoupen i 

v katalogu. Důvodem jejich produkce je zvýšený zájem o toto místo, se kterým souvisí i 

zvýšený počet poutníků, kteří podnikali poutě za uzdravení a milosti. Zpátky si poté 

odnášeli grafický tisk, svatý obrázek, jako připomínku vykonané poutě, ochranu a 

předmět skrze nějž se mohli spojit s Pannou Marií. Jelikož se jednalo o první korunovaci 

na našem území, sláva a zájem byly o to větší. Tato událost byla využívána i jako námět 

na universitní teze, jelikož zaručovala nejvyšší nebeskou ochranu a ukazovala na 

zbožnost osobnosti, pro kterou byla zhotovená. S korunováním souvisí i produkce knižní 

grafiky. Kromě zvýšené produkce modlitebních a poutnických knížek se vypravují i 

specializované publikace, které celou korunovaci popisují a díky nim se nám do dnešních 

dob zachovaly věrné zprávy. V Bohosudově zaznamenávám absenci nějaké významné 

události, ke které by mohly být zhotovovány speciální grafiky. Významná data se zde 

vztahují k nalezení sošky ve vykotlané lípě, stavbě kapličky a barokní přestavbě, kdy se 

začalo místo rozšiřovat. Přehlédnout nelze ani fakt, že severočeský Bohosudov se v době 

barokní nacházel v oblasti s převážně německým obyvatelstvem. I myšlenkou jeho 

rozkvětu v poutní areál byla opozice „německého“ Bohosudova a „české“ Svaté Hory. 

Ve své práci jsem se zaměřila na materiál dostupný v Čechách. Neúspěšná jsem byla i při 

podrobném zkoumání publikací Soupis vedut vzniklých do roku 1850 a po kontaktování 

kulturních institucí v Litoměřicích. Zda by mi grafické sbírky z německých fondů 

poskytly více materiálu je nyní otázkou, která by vyžadovala rozsáhlé podrobné 

zkoumání.  

Dalším faktorem může být i druh výjevů, který se na grafikách objevoval. Zatímco 

u Svaté Hory si můžeme z přiloženého katalogu udělat celkem přesnou představu o tom, 

co se zobrazovalo, o výjevech souvisejících s Bohosudovem nemůžeme říct totéž. I 

z mála nalezených grafik však můžeme udělat několik závěrů. Místa, kde se zvláštním 

způsobem projevovala nebeská moc skrze zázračné sochy či obrazy, mají vždy nějaké 
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legendické vyprávění. O legendách spojovaných s mými lokalitami jsem se již 

zmiňovala. Jde tedy o první častý námět. Dále se zachycuje objekt uctívání s některým 

zázračným působením, to znamená například u Svaté Hory k zachránění rytíře Malovce, 

prohlédnutí slepého žebráka Jana Procházky či pomoc v bitvách. Nesmíme opomenout 

ani Arnošta z Pardubic, který vyřezává sošku, nebo se modlí k Panně Marii. Tím, že je 

Panna Maria Svatohorská spojována s ochranou české země, bývá často zobrazována 

s českými patrony, nebo také v odkazu na jezuitský řád se světci k tomuto řádu 

náležejícími. Nalezneme i samostatné propojení jen objektu uctívání vznášejícího se 

v nebesích s vedutou pod ním. Pieta Panny Marie z Bohosudova se nejčastěji zobrazuje 

samostatně, případně ve vykotlané lípě, před kterou klečí děvečka. Tyto náměty většinou 

veduty neobsahují. Občas se veduta objeví za vykotlanou lípou. Skromný katalog 

Bohosudova obsahuje grafiky, kde se nad vedutou vznáší pieta, stejně jako panna Maria 

Svatohorská nad první lokalitou. Velmi zajímavá je poslední umístěná grafika, která 

ukazuje nejen pietu a vedutu, ale i křížovou cestu, na které jsou vidět výjevy se sedmi 

bolestmi a sedmi radostmi Panny Marie. 

 

7.2. Otázka množství dohledané dobové knižní grafiky 

Knihovna Strahovského kláštera, Národní knihovna a Knihovna národního muzea 

ve svých archivech ukrývají barokní spisy s dobovými grafikami. Knižní grafika je 

druhým zdrojem. K dohledání jsem využívala dostupné katalogy, ale významnou pomocí 

mi byl i soupis utvořený Akademií věd České republiky, která na svých stránkách mapuje 

historické spisy a také katalog Vyobrazení měst a jiných lokalit v tisících 16.–18. 

století.150 I zde je značný nepoměr mezi grafikami ze Svaté Hory a Bohosudova. Svatá 

Hora skýtá celkem početný soubor, ve kterém jsou zastoupeny především grafiky ze 17. 

století. Na rozdíl od volné grafiky jsou zde i dřevořezby. Podle předpokladu převažují 

frontispisy, které v této době vznikly, ale u mnohých spisů jsou i samostatné ilustrace. 

V několika případech se objevuje stejná grafika v knižní i volné. Na takovouto schodu 

vždy ukazuji odkazy v poznámkovém aparátu. Bohosudovskou pietu můžeme sledovat 

alespoň na jednom exempláři.  

 

                                                 

150 BLAŽKOVÁ 2002–2008 
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7.3. Otázka grafiků a inventorů 

Dalším důležitým výstupem je sledování rytců a inventorů. Pokud se na grafiky 

podíváme, jména u signovaných grafik odpovídají nejvýznamnějším autorům 

zaznamenaných v encyklopediích a literatuře zabývající se barokní grafikou 17. a 18. 

století. O nich jsem pojednávala v samostatné kapitole. Z toho důvodu jsem mohla 

většinu rytců přesně dohledat a konfrontovat grafický list s jejich životopisnými daty. 

Nyní zařazuji seznam umělců seřazený podle abecedy: Jan Arnold, Jan Jiří Balzer, Anton 

Birckart, František Václav Goldschmidt, Johann Daniel Herz st., Jan Hiller, I.C.B., Josef 

Sebastian Klauber, Matthäus Küsel, Antonín Jan Mansfeld, Marek Műller, Jan Kryštof 

Prentl., Johann Georg Pűschel, Christian August Schantz, M. Trädl, Johan Christoph 

Winkler st., Georg Andreas Wolfgang a Daniel Wussin. Signatury, které jsem nenalezla 

jsou: Ant: Obraz ʃc., S. Theÿʃʃen ʃc.151 

Jména inventorů, nebo také umělců podle jejichž maleb byla zhotovovány grafiky, 

jsem rozebrala v samostatné kapitole. Inventoři signovaní na mých grafikách jsou: Josef 

Fridrich Hesse, František Antonín Műller, Lukáš Jiří Šícha, Paul Troger a Jonas Umbach,. 

Významný je tisk rytý podle Paula Trogera, rakouského pozdně barokního malíře, který 

působil i na Moravě. 152 

 

7.4. Otázka architektonického vývoje 

  Jedním z důvodů výběru výjevů objektu uctívání s vedutou byla možnost 

sledování architektonického vývoje staveb. Jelikož architektura obou poutních míst byla 

v baroku zásadně změněna, existovala zde velká pravděpodobnost, že se postupné změny 

ukáží i na grafikách. S výstavbou barokního areálu na Svaté Hoře se začalo roku 1661 a 

dokončen byl 1673. S jistotou tedy můžeme říct, že grafiky datované před tento rok nám 

barokní přestavbu neukážou. Katalog obsahuje jednu knižní grafiku z roku 1655 a 

skutečně si můžeme všimnout, že pod Pannou Marií stojí pouze kamenná kaple.153 Tu 

najdeme na grafikách ještě několikrát, vždy si to však vyžaduje použitý výjev.154 Stavbu 

kostela bez ambitu můžeme zřetelně vidět i na třech grafikách z Balbínových spisů 

                                                 

151 Viz. graf. 8.1.16., 8.1.20., 8.3.16. 
152 Viz. graf. 8.1.20., 8.3.5. 
153 Viz. graf. 8.3.19. 
154 Viz. graf. 8.1.6., 8.1.9,  
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zhotovených v letech 1664 a 1665.155  V českém přepise Diva Montis Sancti z roku 1666 

vidíme už areál obestavěný ambity.156 Dalším důležitým architektonickým stupněm je 

prolomení Pražského a Březnického portálu mezi lety 1702 až 1707. Přes velkou míru 

stylizace staveb si lze této transformace až překvapivě povšimnout. Na grafikách před 

tímto datem chybí v přední části Pražský sloupový portál, který byl prolomen do 

východní zdi ambitu. Druhý portál, Březnický, byl prolomen od jihu, nelze ho tudíž na 

stylizovaných ryteckých dílech s jistotou identifikovat. Architektonickou podobu areálu 

bez prolomených bran si můžeme prohlédnou na několika grafikách v katalogu.157 Na 

grafikách po této transformaci už neshledávám žádné výraznější rozdíly. Rozšíření 

kostela mezi lety 1745 až 1751 o trojici otevřených západních kaplí nelze na grafikách 

zhotovených po tomto datu dohledat, jelikož je areál zobrazován i s ambitem. Při stylizaci 

a nepřesnosti zpracování už drobné změny nelze sledovat. Vrcholem jsou tedy grafiky 

s kompletním barokním areálem.158 

I přes skromnou sbírku grafik z Bohosudova lze i tady architektonický vývoj 

sledovat. Počátek barokní přestavby areálu spadá do roku 1697 a roku 1708 byl 

kompletně přestavěn. Důležité je vnímat i stavbu ambitu, který zde stál nejprve v dřevěné 

podobě a záznamy o jeho existenci máme z roku 1690. Kamenný kostel bez ambitu a 

barokních přestaveb zaznamenává jedna grafika. 159 Už kompletní přestavbu můžeme 

sledovat na ostatních grafikách. Které zřetelně ukazují jak barokní podobu kostela, tak 

kompletní ambit a rezidenční dům.160 Za zmínku ještě stojí, že všechny posledně 

zmiňované grafiky zachycují stavbu areálu věrněji a do větších detailů než většina grafik 

se Svatou Horou. Zda se jedná o náhodu, kdy se podařilo zachovat grafiky vyšších kvalit, 

či v menší produkci grafických listů ke svaté Hoře působili lepší rytci, to může být 

předmětem dalšího zkoumání. 

 

  

                                                 

155 Viz. graf. 8.2.6., 8.3.12., 8.3.13, 8.3.14. 
156 Viz. graf. 8.3.15. 
157 Viz. graf. 8.2.7., 8.3.3., 8.3.10., 8.3.11., 8.3.16., 8.4.4., 8.4.5. 
158 Viz. kapt. 8.1, graf. 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.2.5., 8.3.1.- 8.3.9., 8.3.17., 8.3.18., 8.4.1.-8.4.3., 

8.4.6.-8.4.8.  
159 Viz. graf. 9.3.1. 
160 Viz. kapt. 9.1. a 9.2. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byl sběr barokních grafik, které zachycují mariánská 

poutní místa Svatou Horu u Příbrami a Bohosudov u Krupky a následné vytvoření 

katalogu. Tyto jezuitské rezidence byly v baroku hojně navštěvovány poutníky a díky 

tomu i barokně přestavovány. Z tohoto důvodu jsem svůj zájem zaměřila na grafické 

tisky, kde se objevuje objekt uctívání ve spojení s vedutou. 

Při rekatolizaci v době pobělohorské dochází ke zvýšené úctě ke světcům a Panně 

Marii. Poutnictví dosáhne svého vrcholu, a to za přispění řádu Tovaryšstva Ježíšova.  

Rezidence na Svaté Hoře jim byla přidělena roku 1647. Cílenou popularizací místa, kde 

došlo k mnohým zázračným událostem prostřednictvím milostné sošky Panny Marie 

Svatohorské, získávají náklonnost šlechty a finanční prostředky k rozsáhlé barokní 

přestavbě. Původní kamenná kaple byla zabudována do areálu, s jehož výstavbou se 

začalo roku 1661 a kromě kostela obklopeného ambity zahrnuje i jezuitskou rezidenci. 

V Bohosudově je do péče jezuitů svěřena kaple, která byla vystavěna nad hrobem křižáků 

po bitvě u Ústí nad Labem, v roce 1587. Velké poutě se začaly konat roku 1610 a v roce 

1677 se začíná s barokní přestavbou., která je dokončena v roce 1708. Areál taktéž 

zahrnuje kostel obklopený ambity a přilehlou rezidenci. 

Z mého katalogu i z literatury zabývající se českou grafikou 17. a 18. století 

vyplývá, že se z hlediska technologického nejvíce prosazuje mědiryt a mědiryt s leptem, 

které zaručují přesnější a preciznější výsledek. Nalezneme ale i dřevořezy, a to především 

v lidové tvorbě, nebo u takzvaných kramářských listů. Co se týká rytců a inventorů, 

literatura, která se jimi zabývá, mi byla ve většině případů dostačujícím materiálem. Až 

na dvě signatury, jsem mohla všechny autory přesně pojmenovat a díky jejich 

životopisným údajům jsem mohla i některé grafiky datovat. Velké množství volných 

grafik ze sbírek Strahovské knihovny a Národní galerie není signováno, z tohoto důvodu 

jsem mohla uvést jen století zhotovení. Mnohem lépe datovatelné jsou grafiky knižní, 

jelikož známe většinou rok, kdy byl spis vytisknut. 

Katalog je rozdělen na grafiky nejprve podle lokalit. Už na první pohled je zjevný 

nepoměr mezi počtem grafik. Domnívám se, že u Svaté Hory hrálo velkou úlohu 

korunování sošky v roce 1732, díky kterému se zvýšila jejich produkce. Druhým 

faktorem může být i umístění Bohosudova v severních Čechách, které byly v době 

barokní osídleny převážně německým obyvatelstvem. V mé práci jsem se zaměřila na 

sběr z největších českých katalogových sbírek. Je možné, že větší počet grafik bych 
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nalezla ve fondech v Německu. Po prozkoumání nejen grafik spojujících objekt uctívání 

s vedutou jsem také zjistila vyšší produkci grafik s vyobrazením samostatného objektu 

uctívání, tedy Bohosudovské piety samotné, nebo, a to nejčastěji, ve vykotlané lípě, před 

kterou klečí děvečka. 

Množstevní nepoměr se týká jak volných grafických listů, tak grafiky knižní. V ní 

se začíná objevovat frontispis, tedy grafická ilustrace, která předchází titulnímu listu. 

Často to byla jediná umělecky zpracovaná stránka ve spise. Někdy však obsahují i další 

vložené ilustrace, nebo nalezneme kramářské listy, které spojovaly text a grafiku, 

vypracované většinou jednoduchým dřevořezem. 

Dalším cílem mé práce byla otázka, zda se dá na vyhledaných grafikách sledovat 

nějaký architektonický vývoj lokalit. Po podrobném zkoumání jsem zjistila, že i přes 

velkou míru stylizace vedut především na grafikách Svaté Hory, lze v katalogu jasně 

dohledat určité prvky. U Svaté Hory jsou jasné body kamenná kaple před rokem 1661, 

areál bez Pražského a Březnického portálu před rokem 1702 a kompletní podoba bez 

úpravy nádvoří v 19. století. V Bohosudově se s barokní přestavbou začalo později, a i 

přes mnohem méně materiálu zde vidíme, že na grafice před rokem 1690, kdy máme 

doloženou stavbu prvního dřevěného ambitu, a 1697, kdy bylo započato s barokní 

přestavbou, se objevuje pouze kamenný kostel. Druhou fází je již kompletní poutní místo 

postaveno po jejím dokončení. 

Možností dalšího bádání vycházejícího z této práce je několik. Z důvodu 

kompletnější představy o grafické produkci, by bylo dobré prohledat všechny archívy 

dostupné nejen v České republice, ale v případě Bohosudova i v Německu. Dalším 

stupněm by bylo zkoumání soukromých sbírek. K ověření domněnky, že grafická 

produkce na Svaté Hoře byla vyšší z důvodu korunovace milostné sošky, by bylo dobré 

prozkoumat i další místa v České republice, ve kterých korunovace proběhla. Nabízí se 

zde například srovnání s Kopečkem u Olomouce, kde byl korunován reliéf Panny Marie 

Svatokopecké ze druhé poloviny 16. století. Jeho korunovace proběhla ve stejném roce, 

šlo by tudíž bezesporu o srovnání dvou míst sobě nejbližších.
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8. Katalog Svatá Hora 

8.1. Grafická sbírka Strahovské knihovny 

8.1.1. 

Jan Jiří Balzer, po 1732; sign.: Balzer ʃc. et exc. Liʃa, et Pragæ 

Kolorovaný mědiryt, 155x100 mm 

„REGINA COELI ET TERRÆ SACRO. Montana in Bohemia. Soleniʃsime Coronata. 

1732. 22. Juny.“ 

Socha Panny Marie v mandorle se vznáší na oblaku nad kostelem Svatou Horou. 

Pod ní sedí na zemi dva andílci. Andílek vlevo drží arcibiskupskou hůl Arnošta 

z Pardubic a před ním leží jeho mitra. Druhý drží nákres sochy Panny Marie Svatohorské.  

 

8.1.2. 

Jan Jiří Balzer, [1736–1799]; sign.: Gregorius Balzer ʃc: 

Mědiryt, 112x75 mm 

„Ausccilium Christianorum Regina Coeli et Terræ ʃacro Mont: in Bohemia“ 

Pod Pannou Marií, která se vznáší v mandorle nad Svatou Horou, klečí poutník. Za 

ním putuje ke Svaté Hoře procesí. 

 

8.1.3. 

[Jan Jiří Balzer], [1736–1799]; nesign. 

Mědiryt, 125x65 mm 

„Regina Coeli Terræ Sacro Montana in Bohemia.“ 

Socha Panny Marie Svatohorské obklopené mandorlou je umístěna ve vrchní části 

grafiky. Pod ní Svatá Hora a dva sedící andílci. Andílek vlevo drží arcibiskupskou berlu 

Arnošta z Pardubic, vpravo drží v ruce sošku a kladívko, kterým byla soška vytesána.161 

 

8.1.4 

Anton Birckhart podle Františka Antonína Műllera, po 1732; sign.: Fran: Miller Pinxit. 

Birckhart ʃculp: Prag 

Mědiryt, 378x232 mm 

                                                 

161 Viz. graf. č. 8.2.2. 
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 „Vèra Effigies miraculosa Statua B.md Virginis Sacro=Montana PP.um Societatis IESU 

in Bohemia, supra Regiam Urbem Przibram Solenniter Coronata ab Illo et Rdmo 

Capitulo S. Basilica Divi Petri Apost. de Urbe, per Illmum, et Rdmum D. D. Joanem 

Rudolphum S. R. I. Comitem de Sporck, I. U. D. Episcopum Adratensem, SS miPapa 

Pralatum Domeʃt: Solii Pontificii Aʃsistentem, S. Metropolit: Ecclesia Pragensis 

Canonicum. A.o1732. die 22. Junii.“ 

V popředí grafiky stojí na podstavci umístěná socha Panny Marie. V pozadí vlevo 

v údolí zobrazen pohled na Příbram, vpravo na kopci Svatá Hora.162  

 

8.1.5 

Anton Birckhart, 1732; sign.: Birckhart ʃc: Praga 

Mědiryt, 185x125 mm 

 „Vèra Effigies miraculosa Statua B.ma Virginis Sacro=Montana PP.um Societatis IESU 

in Bohemia, supra Regiam Urbem Przibram Solenniter Coronata ab Illmo et Rdmo 

Capitulo S. Basilica Divi Petri Apost. de Urbe, per Illmum, et Rdmum D. D. Joannem 

Rudolphum S. R. I. Comitem de Sporck, I. U. D. Episcopum Adratensem, SS miPapa 

Pralatum Domeʃt: Solii Pontificii Aʃsistentem, S. Metropolitana: Ecclesia Pragensis 

Canonicum. A.o1732. die 22. Junii.“ 

Socha Panny Marie Svatohorské stojí v popředí grafiky, vlevo v údolí zobrazen 

pohled na Příbram a vpravo na kopci Svatá Hora.163  

 

8.1.6. 

Anton Birckhart, konec 18. století; sign.: Birckhart Sc. 

Mědiryt, 185x115 mm 

 „Arnestus a Pardubicz, gente Bohemus, ex Perillustri Malovecziorum stirpe, primus 

Archi=Episcopus Prag. Legarus Apostolica sedis; S. Rom. Eccl: Cardinalis renunciatus. 

Vir diuinis et humanis litteris excultissimus, legationibus Orbi universo notus, animi 

demissione, et tolerantia, mumificentia in pauperes, magnificentia et splendore in sacris 

et profanis, aliisque Pontific. virtutibus clarus, ideoque ad sum: Pontificatum aliquando 

postulatus. Pontificibus charissimus. Vivens vivæ vocis oraculo ab Üslaudatus et sanctus 

appellatus. (:Comunis enim D.niPapæ, Cardinalium, Prælator, Cleri et Populi Ram. vox 

erat: non habere Alemaniam imo totam Eccleʃ. DEI tatem Prælatum qui observaret legem 

                                                 

162 Viz. graf. 8.3.17 
163 Viz. graf. č. 8.2.3. 
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Eccelʃi.) miraculis et prophetiæ dono insignis, quatuor ditissimor coenobior fundator, 

prim, B. mæ V. isin sancto monte cultor et cunator, cuius hon: doctissimum ac püssimum 

librum Mariale composuit. Obiit ex febribus Raudnicii Ao. Dni 1364. ult. Jun glacii 

conditur ante effig. B.ma V.is quæ olim, duum puer esset, ab eo vultum averterat. 

Sepulchrum eius marmore: um prodigiose rumpitiæ, ex eoque oleum zudori lunnario 

simillimum sæpius stillaud. I. V. … c. s.“ 

Literatura: ROYT 1999, 83; HOLUBOVÁ 2015, 17;  

Klečící Arnošt z Pardubic se modlí k Panně Marii. Za ním v průhledu pohled na 

Svatou Horu s městem Příbram. Stejný výjev zhotovil Matthäus Küsel podle Lukáše 

Jiřího Šíchy v roce 1664 pro Vita Venerabilis Arnesti od Bohuslava Balbína164 a 

nalezneme ho i v ambitu na Svaté Hoře. 

 

8.1.7. 

František Václav Goldschmid, 1732; sign.: F: W: Goldschmid 

Mědiryt, 128x80 mm 

 „Effigies Thaumaturgæ Matris DEI in Monte Sancto, Societatis IESU ad Przibram 

Bohemorum Solenniter Coronata. 1732.“ 

Grafika zobrazuje olivový strom vyrůstající ze země před Svatou Horou. Vlevo u 

kmene klečí rytíř Malovec a prosí Pannu Marii za ochranu „suc tuum Presilium“ Vpravo 

sedí andílek držící listinu s textem: „Filii mei Sunt quo. Donavit … Deus in …“. Nad 

hlavou má mariánský monogram a stuhu „Ecce Mater Tua.“ V koruně olivovníku sedí 

český orel, který drží v zobáku větev olivovníku, na jehož květu stojí Panna Maria. Na 

květu vlevo sedí medailon se svatým Františkem Xaverským. Na druhé straně medailon 

světce. 

 

8.1.8 

František Václav Goldschmid, po 1732; sign.: F. Goldschmid 

Mědiryt s leptem, 115x70 mm 

 „Regina Coeli et Terræ. Sacro Montana in Bohemia. Solenniʃsime Coronata. 1732. 22 

Juni.“ 

Socha Panna Marie Svatohorské obklopena mandorlou. Pod ní ze země vyrůstá 

nápis MRA sestaven z atributů souvisejících s Bohorodičkou. 

                                                 

164 Viz. graf. 8.3.12 
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8.1.9. 

František Václav Goldschmidt, 20.–70. léta 18. století; sign.: Goldschmidt 

Mědiryt, 130x80 mm 

 „S. Maria De Monte Sancto In Regno Bohemiæ.“ 

Grafiku tvoří velká ozdobná kartuš, uprostřed v medailonu soška Panny Marie 

obklopena hlavami andílků. Pod ní dva samostatné medailony, které drží andílci. První 

vlevo zobrazuje uctívanou sošku, nad kterou je vystavěna původní kaple a ve spodní části 

Příbram. Medailon vlevo ukazuje Pannu Marii jako ochranitelku v mandorle nad barokní 

podobou Svaté Hory. 

 

8.1.10 

Jan Hiller, 1737; Sign.: Hiller ʃc: Praga. 

Mědiryt, 120x70 mm 

 „LEVAVI OCULOS MEOS in montes unde Veniet auxiilum milii Pʃal. 120. v. a. Soleniter 

coronata Anno 1737.“ 

Ve vrchní části socha Panny Marie obklopena andílky, kteří nesou desky s vyrytými 

nápisy. Deska vlevo hlásá: „Regna. Pʃ: 44:5.“ a vpravo: „Proʃperè procede. 44.“ 

Korunovaná Panna Maria má kolem hlavy nápis: „Corona aurea Super Caput eʃets.“ a 

pod ní v pozadí spatříme Svatou Horu obklopenou září. V popředí grafiky klečí dva 

světci. Vpravo svatý Václav drží mapu Čech a u nohou mu leží český lev. Vlevo potom 

svatý Dominik držící v ruce, kterou vztahuje k Panně Marii, knihu a růženec. Vzývají 

Pannu Marii a volají „Sub tuum Praʃidium Confugimus.“ 

 

8.1.11 

Josef Sebastian Klauber, po 1732; sign.: Klauber Sc. Aug. V. 

Mědiryt, 140x80 mm 

„REGINA COELI ET TERRÆ SACRO. Montana in Bohemia. Solenniʃsime Coronata. 

1732. 22. Juny.“ 

Panna Maria v mandorle se vznáší nad Svatou Horou, která je svatohorskými 

schody spojena s městem Příbramí. Doplněno o modlitbu: „Ô Maria! …(?)“ 

 

8.1.12. 

Antonín Jan Mansfeld st., po 1732; sign.: Mansfelt ʃc: 

Mědiryt, 115x75 mm 
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„Effigies B.V. Maria in Sacro. Monte. Solenniʃsime Coronata. 1732. 22. Juny.“ 

Výjev Korunované sochy Panny Marie doplňují postavy jejích rodičů, kteří se 

vznášejí na oblaku. Po pravé ruce Panny Marie je to svatý Jáchym a po levé straně svatá 

Anna. Výjev doplňují andílci v horních rozích a dole spatříme Svatou Horu. 

 

8.1.13. 

Antonín Jan Mansfeld st., první polovina 18. století; sign.: Mansfelt ʃc: 

Mědiryt, 130x76 mm 

 „Zdraʃ kralovno…, Matko Miloʃtrdenʃtví Oroduj za nas.“ 

Ve vrchní části zobrazen Otec, Syn a Duch Svatý obklopeny anděly. Pod nimi 

Panna Maria s dítětem, kterým provolávají slávu vlevo svatý Václav a vpravo svatý 

Ignác. Ve spodní části klečí čeští vládci, kteří se modlí k Panně Marii a prosí ji, aby vzala 

český lid pod svou ochranu. 

 

8.1.14. 

Antonín Jan Mansfeld st., po 1732; sign.: Mansfelt ʃen[senior]: ʃc. Pr: 

Mědiryt, 170x115 mm 

 „Venite ad me omnes, qui laboratis, et oneratiestis, egoreficiam vos. Mat=jj. Soleniter 

Coronata A=1732.“ 

Ve vrchní části Panna Maria jako Královna míru stojící na bitevních nástrojích. 

Přímo pod nohami má štít s nápisem: „Omnybus omnia cernit“, který upřesňují oči vyryté 

pod štítem a dvě Boží ruce se vztahují směrem ke Svaté Hoře opatřené svatozáří. Nad 

hlavou Panny Marie čteme nápis: „Terribilisut Castorum Aciesordinata cant:6.“ a 

andílek v levém rohu říká „Relpice“. V dolní části se odehrává pouť na Svatou Horu. 

Několik postav volá k nebi. Andělé „Confide fili. M:9“ a „ite etdirite“, žebrák „ut vide 

am. L:18“. Na kameni ve spodní části grafiky stojí: „Cæci Vident Claudiam bulant Sur 

di au, diunt. Mat 11.“ 

 

8.1.15 

Marek Műller, po 1732; sign.: Műller ʃc. Viennæ 

Mědiryt, 185x112 mm 

„Honori, ac Vener Aam: Rev. Ven. Præcel Dni Mathiæ Jos. Rohaczek S S. Thliæ Bace: 

Form Regiæ Urbis Rakonæ Decani, Archi Ep. Vicar For. qui per quartam i.miMariani 
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Seculi par tem per 25: An in Comitiva Ven Vicini Cleri peregrinor. multa millia adduxit. 

D. D. D. Residentia S. Montis S. J. 

Nad městem Příbram a Svatou Horou drží anděl sochu Panny Marie Svatohorské, 

která je obklopena mandorlou. Vedle ní další z andělů drží listinu se zprávou o korunovaci 

sochy: „Coronata Anno 1732, 22 Juni.“ Procesí věřících míří z město je kostelu.  

 

8.1.16. 

Obraz, 18. století; sign.: Ant: Obraz ʃc. 

Dřevořez, 138x85 mm 

„Regina coeli et terra Sacromontana in Boh:“ 

Socha Panny Marie Svatohorské v kartuši vyzdobené hlavami andílků a navrchu 

mariánským monogramem. Pod madonou průhled do krajiny se Svatou Horou a Příbramí.  

 

8.1.17. 

Johann Georg Pűschel, po 1732; sign.: Pűʃchel ʃc. 

Mědiryt, 105x70 mm 

„REGINA cæli et terræ. Sacro Montana in Bohemia 1732 22 Juny. Soleniʃsime 

Coronata.“ 

V popředí grafiky stojí socha Panny Marie Svatohorské. V pozadí vlevo zobrazen 

pohled na město Příbram, vpravo na kopci Svatá Hora.  

 

8.1.18 

Christian August Schantz, polovina 18. století; sign.: C. A. Schantz de. et Sculps. Praga 

Mědiryt, 145x86 mm 

 „Accendatur affectus cordis inillam efinimi =cos noʃtros induet confuʃione. S. Bona: Ps 

4. in l:M. Timebunt gentes Nomen Tuum  Ps. 101.“ 

Panna Maria s Ježíškem je umístěna ve vrchní části grafiky. Ze stran je obklopena 

hlavami andílků a pod nohama spatříme odkazy na bitvu v dolním výjevu, prapory, kopí, 

palcáty, halapartny a děla. Český orel nese v zobáku znak Panny Marie. Pod ním čteme 

nápis: „In hoc vinces.“ V dolní části pod úpatím kopce Svatá Hora s kostelem zuří bitva. 

Dvě česká knížata vzývají Marii. U nohou mají českého lva a nápis v kartuši: „Inte 

Domina confido s. Bon.“ Na druhé straně klečí rytíř prosící o pomoc nápisem: „Fer 

Auxilium.“ 
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8.1.19 

Christian August Schantz, polovina 18. století; sign.: C. A. Schantz. Sc. Pragæ. 

Kolorovaný mědiryt, 155x85 mm 

„Succurre ergomiseris! ora pro Populo, interveni pro Clero, intercede pro devoto. 

Foemineo fexu, fentiant omnes tuum juvamen. S. August. Serm. 18. de Sanetis.“ 

Panna Maria v mandorle je umístěna v barokním oltáři. Na vrcholu mariánský 

monogram a dole průhled na Svatou Horu. 

 

8.1.20 

M. Trädl podle Paula Trogera, 1758; sign.: M. Trædl. Sc. Prag 

Mědiryt, 56x112 mm 

Vlys s drobným pohledem na Příbram a Svatou Horu, nad kterou se vznáší 

medailonek s Pannou Marií Svatohorskou. Vlevo v rámu zobrazen strom života, kolem 

kterého se obtáčí had personifikující ďábla. Vedle něho v krajině ukazuje anděl směrem 

ke Svaté Hoře a navádí tím na správnou cestu jednoho z poutníků.165 

 

8.1.21. 

Johan Christoph Winkler st., 1747; sign.: JC. Winkler. Sc. Vien. 

Mědiryt, 115x75 mm 

„Effigies B. V. MARIÆ Sacro Montanæ Consolationi devo=torum peregrinorum Anno 

1747, post Stabilitus ibidem. P. P. Soctis I. Sæculari dedicata.“ 

Panna Maria s Ježíškem stojí na podstavci uprostřed. Lemuje ji ozdobný rokajový 

rám v jehož levém horním rohu vidíme Arnošta z Pardubic, který právě dokončuje sošku 

Panny Marie Svatohorské. Nad ním nápis „Sanctiʃsimè culta ab Aō, 1348.“ Pod ním 

arcibiskupův erb s vyobrazením koně. V pravém horním rohu korunuje Rudolf hrabě 

Špork milostnou sošku, což doplňuje nápis „Solemniʃsimè Coronata Aō. 1732.“, Erb nese 

znak rodu Šporků. V pozadí za Pannou Marií spatříme vlevo pohled na Svatou Horu, před 

níž kráčí dva světci jezuitského řádu, Ignác z Loyoly a František Xaverský. Vpravo 

pohled na město Příbram. V dolní části grafiky andílek vytesává nápis, který začíná 

„Seaculum I.“ a pokračuje značením „Miʃsæ celebratæ 289791. Communicantes 

4301846. Beneficia obtenta 6409. Supplicationes 3519.“ Klečící postava v pravém 

dolním rohu grafiky drží rozsvícený svícen. 

                                                 

165 Viz. graf. 8.3.5. 



48 

 

8.1.22 

Johan Christoph Winkler st., 1748; sign.: JC. Winkler. Sc. Vien. 1748 

Mědiryt, 185x135 mm 

„Effigies B. V. MARIÆ Sacro Montana, quam augento Ejus cultui honoris consolationi 

devotorum peregrinorum ad S. Montem venientium Aō. 1747. past stabilitos ibidem P. P. 

S. I. Sæculari D. D. D. Residentia S. Montis S. I.“ 

Uspořádání grafiky stejné jako na předchozí, až na spodní část, ve které text, který 

andílek vytesává, začíná „Seaculum I.“ a pokračuje: „Miʃsæ celebratæ 289791. 

Communicantes 4301846. Beneficia obtenta 6409. Supplicationes 3519.“ Až pod ním ve 

spodní části text značení.166 167 

 

8.1.23 

1737; nesign. 

Mědiryt, 70x12 mm 

„LEVAVI OCULOS MEOS IN MONTE UNDE Veinet auxilium milii Pʃal. 120. V1. 

Solenniter coronata A 1737.“ 

Stejné uspořádání jako na předešlé grafice. Rytec jinak zpracovává mandorlu kolem 

Panny Marie. 

 

8.1.24 

Po 1732; nesign. 

Dřevořez na textil, 112x65 mm 

 „REGINA COELI ET TERRÆ SACRO. Montana in Bohemia. Solenniʃsime Coronata. 

1732. 22. Juny.“ 

V popředí Panna Maria v mandorle, vlevo pohled na Svatou Horu a vpravo na 

město Příbram.  

 

8.1.25. 

18. století; nesign. 

Mědiryt, 70x110 mm 

                                                 

166 Viz, graf. 8.3.4 
167 Viz, graf. 8.3.16 
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Grafika je dělena na dvě části. V levé vidíme klasický výjev sochy Panny Marie 

Svatohorské, která se ozářena mandorlou vznáší nad Svatou Horou. Pravá část 

zaznamenává modlitbu k této madoně. 

 

8.1.26 

Po 1732; nesign. 

Mědiryt s leptem, 125x70 mm 

„Regina Coeli et Terræ. Sacro Montana in Bohemia. Solenniʃsime coronata. 1732. 22 

Junÿ.“ 

Socha Panny Marie v medailonu nad svatou Horou. Ve spodní části výjev doplněn 

modlitbou: „O Maria, Belt hunger krieg abvende. Lebitt ein feeligs Ende.“  

 

8.1.27 

18. století; nesign. 

Mědiryt s leptem, 120x75 mm 

 „Regina Coeli et Terræ. Sacro Montana in Bohemia.“ 

Ve velké ozdobné kartuši stojí ve svatozáři Panna Maria s Ježíškem nad Svatou 

Horou a Příbramí. V rámu dva medailony se světci. Vlevo vidíme svatého Františka 

Xaverského a vpravo svatého Tomáše. Výjev doplněn o andělíčky, maskarony a 

mariánský monogram. 

 

8.1.28. 

18. století; nesign. 

Mědiryt s leptem, 90x65 mm 

„Maria auf dem H. Berg.“ 

Socha Panny Marie Svatohorské je korunována. Pod ní na kopci Svatá Hora. 

 

8.1.29 

Po 1732; nesign. 

Mědiryt, 150x65 mm 

„Effigies Thaumaturgæ DEI Matris in Monte Sancto ad Przibram Bohem: coronata Ao 

1732. 22 Juni 

Panna Maria s Ježíškem v ozdobné kartuši obklopená andílky. Pod kartuší pohled 

na město a Svatou Horu. 
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8.1.30. 

18. století; nesign. 

Mědiryt, 245x135 mm 

 „Deipara Thaumaturga de Monte Sancto“ 

Socha Panny Marie Svatohorské. V pozadí vlevo pohled na Svatou Horu. 

 

8.1.31. 

18. století, nesign. 

 Mědiryt, 245x135 mm 

„Deipara Thaumaturga de Monte Sancto“ 

Bohorodičce uprostřed grafiky se klaní vlevo Arnošt z Pardubic a vpravo svatý 

Ignác z Loyoly. Ve vrchní části andílci odkrývají baldachýn, za kterým je průhled na 

Svatou Horu spojenou s městem Příbramí.168 

 

8.1.32 

18. století; nesign.  

Mědiryt, 138x85 mm 

„S. Maria auf dem Heile Berg. Heil Fűnfsig Jahr vorbeg, Schenck ich vir mein Berg aufs 

Deu.“ 

Socha Panny Marie v oblacích obklopena andílky hrajícími na hudební nástroje. 

Pod ní v kartuši putuje procesí věřících ke Svaté Hoře. 

 

8.1.33. 

18. století, nesign. 

Mědiryt, 90x60 mm 

„Marienbild auf dem heil. Berg.“ 

Medailon s Pannou Marií s Ježíškem nesou dva andílci. Vrchol medailonu nese 

korunu. Pod ním detailní pohled na Svatou Horu. 

 

8.1.34. 

18. století, nesign. 

                                                 

168 Viz. graf. 8.3.6. 
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Mědiryt, 90x55 mm 

„B. V. Maria de Monte S: in Regna Boemia miraculis clara.“ 

Pannu Marii typu immaculata stojící na půlměsíci obklopují hlavy andílků. Pod ní 

vyobrazena na kopci Svatá Hora a město.  

 

8.1.35 

18. století; nesign. 

Dřevořez, 130x80 mm 

Grafika je tvořena z velké ozdobné kartuše, která uprostřed objímá sochu Panny 

Marie v mandorle. Pod ní miniaturní zobrazení Svaté Hory. Po stranách modlitba k této 

madoně. 

 

8.1.36. 

18. století; nesign. 

Mědiryt s leptem, 100x60 mm 

Panna Maria Svatohorská zobrazena jako immaculata stojící na půlměsíci a 

obklopena hvězdami je vyobrazena nad Svatou Horou a Příbramí. 

 

8.1.37 

18. století, nesign. 

Mědiryt, 120x75 mm 

„S. Maria auf dem h. Berg“ 

V popředí soška Panny Marie Svatohorské, za ní Svatá Hora. 

 

8.1.38. 

18. století; nesign 

Mědiryt, 120x75 mm 

„O Advocata Sacro Montana Ora pro nobis.“ 

Socha Panny Marie v oblacích, u její paty sedí dva andílci. Svatá Hora v pozadí 

vlevo. 

 

8.1.39 

18. století; nesign. 

Mědiryt, 173x125 mm 
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Socha Panny Marie je uprostřed grafiky na pahorku, pod ní na něm těží horníci. Po 

stranách dva prosí Pannu Marii za ochranu. Uprostřed kopce autor vyryl pečeť města 

Příbram, kterou doplnil nápisem: „Sigillum Civitatis Przibramensis.“ V pozadí vlevo 

pohled na Svatou Horu. 

 

8.1.40. 

18. století, nesign. 

Mědiryt, 115x64 mm 

„S. Maria auf dem Heil Berg.“ 

Sochu Panny Marie a Ježíška korunují dva andílci v krajině. Vlevo Svatá Hora 

s putujícím procesím a údolí napravo od Panny Marie zobrazeno město Příbram. 

 

8.1.41. 

18. století, nesign. 

Mědiryt, 100x63 mm 

Socha Panny Marie Svatohorské v popředí, po stranách výjev lemují závěsy. Vlevo 

Svatá Hora s putujícím procesím. Vpravo Příbram. 

 

8.2. Grafická sbírka Národní galerie 

8.2.1. 

Jan Arnold, druhá polovina 18. století; sign.: J. Arnold Sc. Pr. 

Mědiryt s leptem, 130x83 mm 

„Regina Coeli et Terræ Sacro Montana in Bohemia. Solenisime coronata. 1732. 22. 

Juni.“ 

Literatura: ROYT 1999, 140; 

Socha Panny Marie Svatohorské v mandorle stojí obklopená medailony českých 

světců, které obrůstají olivovníkové ratolesti. Vepředu svatý Václav vyobrazen jako české 

kníže se lvem u nohou. V pozadí vlevo Svatá Hora a Příbram, vpravo pohled na Prahu 

s katedrálou Víta, Václava a Vojtěcha s Karlovým mostem.  

 

8.2.2. 

Jan Arnold, druhá polovina 18. století; nesign. 

Lept, 135x80 mm 
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Literatura: ROYT 1992, 324 

Panna Maria v mandorle stojí na podstavci, v němž je průhled do krajiny. Vidíme 

Svatou Horu spojenou Svatohorskými schody s Příbramí. 

 

8.2.3. 

Jan Jiří Balzer, po 1732; sign.: Balzer ʃc. et exc. Liʃa, et Pragæ 

Mědiryt, 150x94 mm 

„Regina Coeli et Terræ Sacro Montana in Bohemia. Soleniʃsime Coronata. 1732. 22. 

Iunÿ.“ 

Socha Panny Marie v mandorle se vznáší na oblaku nad kostelem Svatou Horou. 

Pod ní sedí na zemi dva andílci. Andílek vlevo drží arcibiskupskou hůl Arnošta 

z Pardubic a před ním leží jeho mitra. Druhý drží nákres sochy Panny Marie 

Svatohorské.169 

 

8.2.4. 

Anton Birckhart, po 1732; sign.: Birckhart ʃc: Praga 

Mědiryt, 165x110 mm 

„Vèra Effigies miraculosa Statua B.ma Virginis Sacro=Montana PP.um Societatis IESU in 

Bohemia, supra Regiam Urbem Przibram Solenniter Coronata ab Illmo et Rdmo Capitulo 

S. Basilica Divi Petri Apost. de Urbe, per Illmum, et Rdmum D. D. Joannem Rudolphum 

S. R. I. Comitem de Sporck, I. U. D. Episcopum Adratensem, SS miPapa Pralatum Domeʃt: 

Solii Pontificii Aʃsistentem, S. Metropolitana: Ecclesia Pragensis Canonicum. A.o1732. 

die 22. Junii.“ 

Socha Panny Marie Svatohorské stojí v popředí grafiky, vlevo v údolí zobrazen 

pohled na Příbram a vpravo na kopci Svatá Hora.170 

 

8.2.5. 

Josef Sebastian Klauber, [1700–1768]; sign.: Klauber Cath Sc. A. V. 

Mědiryt, 134x80 mm 

„Auxilium Christianorum Regina Coeli et Terræ Sacro Mont: in Bohe.“ 

                                                 

169 Viz. graf. č. 8.1.3. 
170 Viz. graf. č. 8.1.5. 
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Socha Panny Marie Svatohorské v mandorle stojí na oblacích. Korunují ji dva 

andílci a dva andělé po stranách na ní ukazují. V dolní části detailní pohled na Svatou 

Horu.  

 

8.2.6. 

Matthäus Küsel podle Lukáše Jiřího Šíchy, 1665; sign.: Lucas Reorgius ʃsicha del 

Mědiryt s leptem, 177x128 mm 

„Hiʃtoria Miraculorum B. V. MARIAE in Monte Sancto Regni Bohemiæ. Aut S.B.B.S.J.“ 

Literatura: Markéta HOLUBOVÁ 2015; 36 

Ve vrchní části Panna Maria s Ježíškem ve svatozáři obklopena dvanácti hlavami 

andílků. Kolem sedí v nebi čeští patroni. Vlevo svatý Václav, Vojtěch a Jan Nepomucký, 

u kterých andílek drží listinu s nápisem: „Afficta Patria.“ Po druhém boku madony sedí 

svatí Vít, Norbert, Zikmund a Prokop s andílkem, který doplňuje: „Supplicant Cines.“ 

Ve spodní části vidíme vyobrazení významných hor z Písma s latinskými citáty. 

Uprostřed korunovaná Panna Maria Svatohorská s žezlem, sférou a lvem ukazuje na 

plánku Podbrdského kraje Svatou Horu.171 

 

8.2.7. 

Jan Kryštof Prentl, 1680; sign.: Prentl fecit 1680 

Mědiryt s leptem, 135x80 mm 

„S. Maria de Monte Sancto in Pestifera lve Patrona.“ 

Výjev zobrazuje, jak se k Panně Marii Svatohorské chodí modlit věřící i nemocní, 

kteří ji prosí za uzdravení. Panna Maria se vznáší v nebi nad Svatou Horou, obletují ji 

andílci a dva andělé po stranách drží lebky a mučednické nástroje. 

 

8.3. Barokní literatura 

8.3.1. Andächtige Dreyfache Ammuthungen Zu der Mutter… Maria, Gemäss dem 

Dreyfachen Lob=Spruch Innocentii Dieses Nahmen des Dritten Römischen 

Pabsts… Příbram 1732 

Rub titulního listu 

František Václav Goldschmid, 1732; sign.: frantz: Goldʃchmidt 

Mědiryt s leptem, 121x89 mm 

                                                 

171 Viz. graf. 8.3.13. 
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„Regina Coeli et terræ Sacro Montana. in Bohemia. Solenniʃsime Coronata. Anno 1732. 

22. Juni.“ 

Ve velké ozdobné kartuši stojí ve svatozáři Panny Maria s jezulátkem. V rámu 

spatříme vlevo svatého Františka Xaverského a vpravo apoštola Tomáše. Pod nimi poutní 

kostel na Svaté Hoře. Kartuš se značením nesou dva andílci s portrétními medailony 

svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava. 

 

8.3.2. Andächtige Wall=Fahrt Zu dem … Bild Mariæ, Auff dem Heil: Berg in 

Königreich Böheimb. … Jáchym František Prachynus Příbram 1708 

Titulní strana 

1708; nesign. 

Dřevořez, 62x60 mm 

Socha Panny Marie Svatohorské v lunetě. V pozadí vlevo Svatá Hora a vpravo dole 

město Příbram. 

 

8.3.3. Andächtige Wall=Fahrt Zu dem … Bild Mariæ, Auff dem Heil=Berg in 

Königreich Böheimb. … Jiří Laboun. Praha [1687–1710] 

Titulní strana 

[1687–1710]; nesign. 

Dřevořez, 62x60 mm 

Socha Panny Marie Svatohorské v lunetě. V pozadí vlevo Svatá Hora a vpravo dole 

město Příbram. 

 

8.3.4. Historia Divæ Virginis in Regni Bohemiæ Monte Sancto. Ignatius Popp. Praha 

1758 

Frontispis 

Johan Christoph Winkler st., 1758; sign.: Joh. Chriʃtoph WinKler; Sculpsit, Vienna. 

Dřevořez, 171x119 mm 

Literatura: HOLUBOVÁ 2003, 18; HOLUBOVÁ/SUCHOMELOVÁ 2014, 70; 

„Effigies B. V. MARIÆ Sacro Montanæ, quam augendo Ejus cultui hononri, a 

consolationi devotorum peregrinorum ad S. Montem venientium. Anno 1747, post 

Stabilitus ibidem. P. P. Soctis I. Sæculari dedicata.“ 
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U dochovaných výtisků spisu Historia Divae Virginis in Regni Bohemiae Monte 

Sancto byly nalezeny tři druhy frontispisů. V roce 1758 ho poprvé vydala tiskárna 

arcibiskupská. 

Panna Maria s Ježíškem stojí na podstavci uprostřed. Lemuje ji ozdobný rokajový 

rám, v jehož levém horním rohu vidíme Arnošta z Pardubic, který právě dokončuje sošku 

Panny Marie Svatohorské. Nad ním nápis „Sanctiʃsimè culta ab Aō, 1348.“ Pod ním 

arcibiskupův erb s vyobrazením koně. V pravém horním rohu korunuje Rudolf hrabě 

Špork milostnou sošku, což doplňuje nápis „Solemniʃsimè Coronata Aō. 1732.“, Erb nese 

znak rodu Šporků. V pozadí za Pannou Marií spatříme vlevo pohled na Svatou Horu, před 

níž kráčí dva světci jezuitského řádu, Ignác z Loyoly a František Xaverský. Vpravo 

pohled na město Příbram. V dolní části grafiky andílek vytesává nápis, který začíná 

„Seaculum I.“ A pokračuje značením. „Miʃsæ celebratæ 289791. Communicantes 

4301846. Beneficia obtenta 6409. Supplicationes 3519.“ Klečící postava v pravém 

dolním rohu grafiky drží rozsvícený svícen.172 

 

8.3.5. Historia Divæ Virginis in Regni Bohemiæ Monte Sancto. Ignatius Popp. Praha 

1758 

Post pag. 16. 

M. Trädl podle Paula Trogera, 1758; sign.: M. Trædl. Sc. Prag 

Mědiryt, 56x112 mm 

Vlys s drobným pohledem na Příbram a Svatou Horu, nad kterou se vznáší 

medailonek s Pannou Marií Svatohorskou. Vlevo v rámu zobrazen strom života, kolem 

kterého se obtáčí had personifikující ďábla. Vedle něho v krajině ukazuje anděl směrem 

ke Svaté Hoře a navádí tím na správnou cestu jednoho z poutníků.173 

 

8.3.6. Historia Divæ Virginis in Regni Bohemiæ Monte Sancto. Ignatius Popp. Praha 

1758 

Frontispis 

1758; nesign. 

Mědiryt, 245x135 mm 

„Deipara Thaumaturga de Monte Sancto“ 

                                                 

172 Viz. graf. 8.1.20., 8.3.18. 
173 Viz. graf. 8.1.22 
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Bohorodičce uprostřed grafiky se klaní vlevo Arnošt z Pardubic a vpravo svatý 

Ignác z Loyoly. Ve vrchní části andílci odkrývají baldachýn, za kterým je průhled na 

Svatou Horu spojenou s městem Příbramí.174 

 

8.3.7. Historia Divæ Virginis in Regni Bohemiæ Monte Sancto. Ignatius Popp. Praha 

1758 

Frontispis 

Josef Sebastian Klauber, 1758; sign.: Klauber Carh Sc. Aug. V. 

Mědiryt s leptem, 165x114 

„Regina Coeli et Terræ Sacro Montana in Bohemia. Solenniʃsime coronata. 1732. 22. 

Juni.“ 

Panna Maria v rokajovém medailonu. Na vrcholku mariánský monogram, pod ní 

průhled na poutní kostel na Svaté Hoře a Příbram. 

 

8.3.8. Neu Marianischer Historischer Calender, auf das Jahr 1768. František 

Augustin Höchenberger, Příbram 1768 

Titulní strana 

1768; nesign. 

Dřevořez, 185x141 mm 

Ve vrcholu Panna Maria Svatohorská mezi svatým Václavem a svatým Vojtěchem. 

V horních rozích vyobrazeni dva andělé s kartušemi s českým lvem a znakem města 

Příbram. Uprostřed grafiky na pásce vytištěný název spisu, pod kterým je kartuš, kde 

vidíme vlevo Prahu, vpravo Příbram se Svatou Horou. Nad vedutu se vznáší říšský orel. 

 

8.3.9. Neu Marianischer Historischer Calender, auf das Jahr 1773. František 

Augustin Höchenberger, Příbram 1772 

Titulní strana 

1772; nesign. 

Dřevořez, 185x141 mm 

Ve vrcholu Panna Maria Svatohorská mezi svatým Václavem a svatým Vojtěchem. 

V horních rozích vyobrazeni dva andělé s kartušemi s českým lvem a znakem města 

                                                 

174 Viz. graf. 8.1.31 
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Příbram. Uprostřed grafiky na pásce vytištěný název spisu, pod kterým je kartuš, kde 

vidíme vlevo Prahu, vpravo Příbram se Svatou Horou. Nad vedutu se vznáší říšský orel. 

 

8.3.10. Decas Sacrorum Anagrammatum, è Sacris Programmatis, utpote Sacris 

Hymnis, Textibusqve Sacris, Metrico Labora concinnatorum. Jiří Černoch. Praha 

1672 

Post fol. E 1 

1672, nesign. 

Mědiryt, 81x56 mm 

„Beatis.ma Virgo Sacro Montana.“ 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 88;  

Pod baldachýnem Panna Marie Svatohorská, vpředu klečí dva světci jezuitského 

řádu, svatý Ignác a František Xaverský. 

 

8.3.11. Decas Sacrorum Anagrammatum, è Sacris Programmatis, utpote Sacris 

Hymnis, Textibusqve Sacris, Metrico Labora concinnatorum. Jiří Černoch. Praha 

1672 

Post fol. A4 

I.C.B., 1672; I: C: B: 

Mědiryt, 100x80 mm 

„Beatissima uirgo  Sacromontana.“ 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 63; 

Uprostřed Olivovníku je umístěn medailon s Pannou Marií Svatohorskou a kolem 

ve větvích portrétní medailony s českými patrony svatou Ludmilou, Václavem, 

Norbertem, Vítem, Vojtěchem a Prokopem. U kořene poutní kostel Svatá Hora. 

 

8.3.12. Vita Venerabilis Arnesti. Bohuslav Balbín. Praha 1664 

Titulní list 

Matthäus Küsel podle Lukáše Jiřího Šíchy 1664; sign.: L. Georgius Ssicha del., Matt 

Küsell f. 

Mědiryt, 166x127 mm 

„Arnestus a Pardubicz, gente Bohemus, ex Perillustri Malovecziorum stirpe, primus 

Archi=Episcopus Prag. Legarus Apostolica sedis; S. Rom. Eccl: Cardinalis renunciatus. 

Vir diuinis et humanis litteris excultissimus, legationibus Orbi universo notus, animi 

demissione, et tolerantia, mumificentia in pauperes, magnificentia et splendore in sacris 
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et profanis, aliisque Pontific. virtutibus clarus, ideoque ad sum: Pontificatum aliquando 

postulatus. Pontificibus charissimus. Vivens vivæ vocis oraculo ab Üslaudatus et sanctus 

appellatus. (:Comunis enim D.niPapæ, Cardinalium, Prælator, Cleri et Populi Ram. vox 

erat: non habere Alemaniam imo totam Eccleʃ. DEI tatem Prælatum qui observaret legem 

Eccelʃi.) miraculis et prophetiæ dono insignis, quatuor ditissimor coenobior fundator, 

prim, B. mæ V. isin sancto monte cultor et cunator, cuius hon: doctissimum ac püssimum 

librum Mariale composuit. Obiit ex febribus Raudnicii Ao. Dni 1364. ult. Jun glacii 

conditur ante effig. B.ma V.is quæ olim, duum puer esset, ab eo vultum averterat. 

Sepulchrum eius marmore: um prodigiose rumpitiæ, ex eoque oleum zudori lunnario 

simillimum sæpius stillaud.  

Literatura: DLABACŽ 1815 III, col. 192; REJZEK 1908, 56–57; HOLLSTEIN GERMAN XX, 

36; HRUBÝ–ROYT 1997, 38; Arnošt z Pardubic 2005; Slezsko–Perla v České koruně 2006, 

347–348; ZELENKOVÁ 2009, 57; 

Spis Bohuslava Balbína Vita Venerabilis Arnesti považujeme za první ryze 

historické dílo tohoto autora. Tisk byl vydán při příležitosti beatifikace Arnošta z Padubic 

k příležitosti třísetletého výročí jeho úmrtí. V knize najdeme celkem tři rytiny podle 

předloh Lukáše Jiřího Šíchy, vyryté augsburským rytcem Mäthausem Küselem.175 

Klečící Arnošt z Pardubic se modlí k Panně Marii. Za ním v průhledu pohled na 

Svatou Horu s městem Příbram. Stejný výjev zhotovil Anton Birghart.176 

 

8.3.13. Diva Montis Sancti. Bohuslav Balbín. Praha 1665 

Frontispis 

Matthäus Küsel podle Lukáše Jiřího Šíchy, 1665; sign.: Lucas Reorgius ʃsicha del 

Mědiryt s leptem, 177x128 mm  

„Hiʃtoria Miraculorum B. V. MARIAE in Monte Sancto Regni Bohemiæ. Aut S.B.B.S.J.“ 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 105; 

Spis Diva Montis Sancti od Bohuslava Balbína je věnován poutnímu místu Svaté 

Hoře u Příbrami. Byl vydán roku 1665 v Praze napsán v latině. O rok později vyšel 

v českém a v roce 1668 v německém překladu. Obsahuje frontispis a tři volné ilustrace. 

Pojednává o uctívané sošce, poutním kostelu, ale i městu a stává se tím základním 

pramenem k poznání historie slavného poutního místa, i díky reflektování stavebních 

                                                 

175 ZELENKOVÁ 2009, 56 
176 Viz. graf. 8.1.6. 
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úprav v novějších vydání.177 V roce 1670 vyšlo druhé vydání, které je až na počet příloh 

totožné s prvním. 

Ve vrchní části Panna Maria s Ježíškem ve svatozáři obklopena dvanácti hlavami 

andílků. Kolem sedí v nebi čeští patroni. Vlevo svatý Václav, Vojtěch a Jan Nepomucký, 

u kterých andílek drží listinu s nápisem: „Afficta Patria.“ Po druhém boku madony sedí 

svatí Vít, Norbert, Zikmund a Prokop s andílkem, který doplňuje: „Supplicant Cines.“ 

Ve spodní části vidíme vyobrazení významných hor z Písma s latinskými citáty. 

Uprostřed korunovaná Panna Maria Svatohorská s žezlem, sférou a lvem ukazuje na 

plánku Podbrdského kraje Svatou Horu.178 

 

8.3.14. Diva Montis Sancti. Bohuslav Balbín. Praha 1665 

Post pag. 152 

Matthäus Küsel podle Lukáše Jiřího Šíchy, 1665; sign.: P. Beni. Sslaier S. J. delin., 

Matthæus Kűʃʃel. ʃculp. 

Mědiryt s leptem, 185x335 mm 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 36; 

Pohled na Svatou Horu a město Příbram. V oblacích Panna Maria Svatohorská 

stojící na půlměsíci, kolem ji obletují andělé. Na levé straně v oválné kartuši vyobrazen 

mariánský monogram, vpravo potom znak Příbrami, v levém dolním rohu kompas. Pod 

vyobrazením zapsána latinská legenda. Lze předpokládat, že se stejná grafika objevila i 

na vydání z roku 1670, které je totožné s vydáním z roku 1669, ze kterého se dochoval 

jen jeden exemplář s jednou přílohou ze strany 96. 

 

8.3.15. Přepodivná Matka svatohorská. Bohuslav Balbín. Litomyšl 1666 

Titulní list 

1666; nesign. 

Mědiryt  

„B. V. Maria De Monte Sancto in Regno Boemæ Supra Civit. Przibram:“ 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 95; 

Panna Maria se vznáší nad Svatou Horou obklopena dvanácti hlavami andílků. Od 

města Příbram putuje procesí k baroknímu areálu. 

 

                                                 

177 KOPEČEK 2006, 19 
178 Viz. graf. 8.2.6. 
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8.3.16. Triphyllum Marianum, Marienklee. Drey newe Lob=Reden auff einen jeden 

Feyrtag Mariæ … bey dem Gnaden=Bild Auff dem heiligen Berg im Königreich 

Böhaimb, umb Heyl … dess Leibs Verlobt, Und zu Ehren=Danck, umb dieselbe 

erlangt, in Druck … verfertigt. Daniel Schwartz. Köln am Rhein 1688 

Frontispis 

Theÿssen, 1688; sign.: S. Theÿʃʃen ʃc. 

Mědiryt, 190x138 mm 

„Triphyllum Marianum. Marien klee. Dreÿ Perʃonen und eine Bott Nirgend iʃt ein ʃo 

ʃchöner klee. Ich wil ʃie loben in der hohe, Ich wil ʃie lieben biʃt in Todt. P. Daniel 

Schwartz Societatis IESU.“ 

Panna Maria na půlměsíci v levém horním rohu obklopena hlavami andílků. 

Paprsky z její svatozáře dopadají na portréty Marie, Josefa a Ježíše umístěných na 

jetelových listech. K Panně Marii se blíží tři andělé, držící taktéž snítky jetele. Poutní 

kostel zobrazen pod Pannou Marií. 

 

8.3.17. Regina Cæli … Maria Hodie In … Effigie sua toto Orbe Germano 

Celeberrima De Monte Sancto Regni Bohemiæ … prodisiisque Clara, Probataq; 

Prima ritu Vaticano … Corona Regali Aurea Coronata. Jan Norbert Fický. Praha 

1732 

Frontispis 

Anton Birghart podle Františka Antonína Műllera, 1732; sign.: Fran: Miller Pinxit. 

Birckhart ʃculp: Prag 

Mědiryt, 378x232 mm 

„Vèra Effigies miraculosa Statua B.md Virginis Sacro=Montana PP.um Societatis IESU in 

Bohemia, supra Regiam Urbem Przibram Solenniter Coronata ab Illo et Rdmo Capitulo 

S. Basilica Divi Petri Apost. de Urbe, per Illmum, et Rdmum D. D. Joanem Rudolphum 

S. R. I. Comitem de Sporck, I. U. D. Episcopum Adratensem, SS miPapa Pralatum Domeʃt: 

Solii Pontificii Aʃsistentem, S. Metropolit: Ecclesia Pragensis Canonicum. A.o1732. die 

22. Junii.“ 

V popředí grafiky stojí na podstavci umístěná socha Panny Marie. V pozadí vlevo 

v údolí zobrazen pohled na Příbram, vpravo na kopci Svatá Hora.179 

 

                                                 

179 Viz. graf. 8.1.4 
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8.3.18. Aurora Promae Diei In Seculo Mariano Per PP. Societatis Jesu Anno 167. In 

S. Monte Stabilitos Seu Notia Eorum, Quae Ante Hunc Annum, Et Seculum Cum 

Thaumaturga Icone … Acta sunt …. Praha [1747–1758] 

Johan Christoph Winkler st., 1747; sign.: JC. Winkler. Sc. Vien. 

Mědiryt, 115x75 mm 

„Effigies B. V. MARIÆ Sacro Montanæ, quam augendo Ejus cultui hononri, a 

consolationi devotorum peregrinorum ad S. Montem venientium. Anno 1747, post 

Stabilitus ibidem. P. P. Soctis I. Sæculari dedicata.“ 

Panna Maria s Ježíškem stojí na podstavci uprostřed. Lemuje ji ozdobný rokajový 

rám, v jehož levém horním rohu vidíme Arnošta z Pardubic, který právě dokončuje sošku 

Panny Marie Svatohorské. Nad ním nápis „Sanctiʃsimè culta ab Aō, 1348.“ Pod ním 

arcibiskupův erb s vyobrazením koně. V pravém horním rohu korunuje Rudolf hrabě 

Špork milostnou sošku, což doplňuje nápis „Solemniʃsimè Coronata Aō. 1732.“, Erb nese 

znak rodu Šporků. V pozadí za Pannou Marií spatříme vlevo pohled na Svatou Horu, před 

níž kráčí dva světci jezuitského řádu, Ignác z Loyoly a František Xaverský. Vpravo 

pohled na město Příbram. V dolní části grafiky andílek vytesává nápis, který začíná 

„Seaculum I.“ A pokračuje značením. „Miʃsæ celebratæ 289791. Communicantes 

4301846. Beneficia obtenta 6409. Supplicationes 3519.“ Klečící postava v pravém 

dolním rohu grafiky drží rozsvícený svícen.180 

 

8.3.19. Succurre miseris. Jiří Konstanc. Praha 1655 

frontispis 

1655; nesign. 

Mědiryt 

„Effigies B. V. MARIÆ Sacro Montanæ Consolationi devo=torum peregrinorum Anno 

1747, post Stabilitus ibidem. P. P. Soctis I. Sæculari dedicata.“ 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 103; 

Rytina zobrazuje Pannu Marii Svatohorskou vznášející se nad městem Příbramí. Po 

stranách ji vzývají dva andělé, v horních rozích hlavičky andílků. 

 

                                                 

180 Viz. graf. 8.1.20., 8.3.4. 
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8.4. Publikované grafické tisky 

8.4.1. 

Jan Arnold, 1732; Sign.: Arnold ʃc. 

Kolorovaný mědiryt, 128x78 mm 

„Regina Coeli et Terræ Sacro Montana in Bohemia.“ 

Literatura: ROYT 1993, 11; 

Socha Panny Marie Svatohorské uprostřed grafiky je obklopena anděly. Nad její 

hlavou spatříme Otce, Syna a Ducha Svatého. V přední části klečí dva jezuitští světci, 

svatý Ignác z Loyoly a František Xaverský. 

8.4.2. 

Johann Daniel Herz, 1746; 

Lept 

Literatura: ČORNEJOVÁ 2002, 181; 

Universitní teze pro F. Rupertha obsahuje ve vrchní části Pannu Marii 

Svatohorskou s Ježíškem, jak se vznáší v nebesích mezi anděly a světci. Výjev je zasazen 

do architektury, skrze kterou vidíme v průhledu vedutu Svaté Hory. Ve spodní části jsou 

zobrazeny alegorie, které vzývají Pannu Marii. Na pravém okraji spatříme v medailonu 

Arnošta z Pardubic. Jedná se o jednu z tezí, které byly vytvořeny po korunovaci Panny 

Marie na znamení nejvyšší pobožnosti. 

 

8.4.3. 

Jan Hiller, 1732; Sign.: Hiller ex: Pragæ 

Mědiryt 

„Effigies Taumaturga Matris DEI in Monte Sancto Societatis IESU ad Pŕźibram 

Bohemorum Solemniter coronatæ Anno. 1732,“ 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 69; 

Socha Panny Marie Svatohorské uprostřed grafiky je obklopena anděly. Nad její 

hlavou spatříme Otce, Syna a Ducha Svatého. V přední části klečí dva jezuitští světci, 

svatý Ignác z Loyoly a František Xaverský. 

 

8.4.4. Draždany, Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 

Georg Andreas Wolfgang podle Jonase Umbacha, 1666–1668; sign. Jonas Umbach d., G. 

A. Wolfgang s. 

Mědiryt, 667x482 mm 
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Literatura: THIEME–BECKER XXXIII, 566; ZELENKOVÁ 2009, 23; 

Universitní teze Františka Augustina Bzenského z Proruby dedikována Alešovi 

Ferdinandovi Vratislavovi z Mitrovic z úcty jeho rodu k Panně Marii Svatohorské 

vyobrazuje oslavu rodu Vratislavů a jejich dobrodiní prokázaná Panně Marii 

Svatohorské. „Vratislavové se zasloužili o převedení Svaté Hory do správy jezuitů a 

přimluvili se u císaře za obnovu poutního místa, jemuž tak ve shodě se svým jménem 

vrátili slávu.“ Ve středu kompozice vidíme ověnčenou podobiznu Aleše Ferdinandy 

Vratislava z Mitrovic, kterou drží dvě ženy se žhnoucími srdci v ruce, symbolizujícími 

nehasnoucí víru rodu. Mezi podobiznou a Pannou Marií v nebesích se vznášejí troubící 

andělé s atributy zbožnosti a štědrosti. Za tu mají již v nebesích Vratislavové zbudovaný 

chrám stejné podoby jako má Svatá Hora v době před barokní přestavbou. 

 

8.4.5. 

Daniel Wussin podle Jana Bedřicha Hesse, po 1664; sign. Jo: Frid: Heʃs, del: Daniel 

Wuʃsim Sculp 

Mědiryt 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 96; ROYT 1999, 85; 

Předlohou ke grafice je kresba grafitem, perem a štětcem v hnědém a šedém tónu 

na zažloutlém papíře181 z roku 1664 Adorace Panny Marie Svatohorské personifikacemi 

pražských měst a Plzně od Jana Bedřicha Hesse. Milostná socha Panny Marie se vznáší 

nad krajinou, ve které se modlí alegorie českých měst. Vzývají Pannu Marii a jsou 

doplněny erby měst, které zastupují. Nejvyšší z nich je Čechie se svatováclavskou 

korunou na hlavě a heraldickým lvem na plášti. Okolo ní sedm měst, vyznačených 

hradbovými korunami. Znaků nalézáme jen šest:182 růže – některé z měst z panství 

Rožmberků či pánů z Hradce, Nového Města pražského, Plzně, Prachatic a Kouřimi. 

Myšlenkou rytiny je záštita Panny Marie Svatohorské nad Královstvím českým a úcta 

k ní po celé zemi.183  Vedle Panny Marie vlevo stojí Arcibiskup Arnošt z Pardubic, který 

říká: „eʃto Conso Latlo Veʃtra In a D. Vers Is, MARIA.“ Veduta dosud nepřestavěného 

areálu umístěna uprostřed grafiky. 

 

                                                 

181 ZELENKOVÁ 2011, 32 
182 PREISS 2006, 72 
183 ČORNEJOVÁ 2001, 208 
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8.4.6. 

1715; nesign. 

Dřevořez, 62x60 mm 

„Píʃně nowé o Panně Marnji Swato=horʃké: wʃʃem pobo=žním téhoż zázraċneho Obrazu 

Ctitelům/ k obwzláʃʃtnimu jich potěʃʃeni na Swětlo wydané a wytištěné.“ 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 109; 

Kramářský tisk vydaný v Kutné Hoře u příležitosti ochrany od moru zobrazuje 

sochu Panny Marie Svatohorské v lunetě. V pozadí vlevo Svatá Hora a vpravo dole město 

Příbram. 184 

 

8.4.7. 

1782; nesign. 

Dřevořez, 62x60 mm 

„Píʃně nowé o Panně Mariji Swato=horʃké: wʃʃem pobo=žním téhoż zázraċneho Obrazu 

Ctitelům/ k obwzláʃʃtnimu jich potěʃʃeni na Swětlo wydané a wytištěné.“ 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 109; 

Německá kramářská píseň k Panně Marii Svatohorské. Vidíme ji, jak se vznáší 

v mandorle nad Svatou Horou obklopena rokaji. V pozadí vlevo Svatá Hora a vpravo dole 

město Příbram.  

 

8.4.8. 

Druhá polovina 18. století; nesign. 

Dřevořez 

„Modlitba k … Rodiċce Bożi Panně Mariji Swato Horské.“ 

Literatura: HOLUBOVÁ 2015, 109; 

Pohled na milostnou sochu je doplněn vlevo o vedutu Svaté Hory a vpravo o město 

Příbram. V popředí andílek rozsvěcí svícen

                                                 

184 Viz. graf. 8.1.4 
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9. Katalog Bohosudov 

9.1. Grafická sbírka Strahovského kláštera 

9.1.1. 

Jan Jiří Balzer, [1736–1799]; sign.: Balzer ʃc. et excud. Pragæ 

Mědiryt s leptem, 122x90 mm 

„Effigies Thaumaturgæ B. V. Mariæ Scheinensis.“ 

Literatura: ROYT 1993, 16; 

Bohosudovská pieta obklopena hlavami andílků se vznáší nad poutním areálem 

v Bohosudově. Dva andělé drží podstavec bolestné sošky a celá je obklopena latinským 

nápisem: „Secundum multiludinem dolorum meorum consulationes tuæ Lætificaverunt 

animam meam.“ 

 

9.1.2. 

Po 1724; nesign. 

Mědiryt, 125x75 mm 

„Wunderthätiges Gnadenbild in Maria Schein.“ 

Socha piety na oblaku nad areálem bohosudovského kláštera. 

 

9.1.3. 

Po 1724; nesign. 

Mědiryt, 145x90 mm 

„Wunderthätiges Gnadenbild ut Funter Graupen in Böhmen.“ 

Pieta Bohosudovská doplněna hlavami andílků zobrazena nad poutním areálem 

v Bohosudově. 

 

9.2. Grafická sbírka Národní galerie 

9.2.1. 

Po 1724; nesign. 

Mědiryt, 120x80 mm 

„Wunderthätiges Gnadenbild in Mariaʃchein unter Graupen.“ 

Socha bolestné piety je zobrazena ve stromu, u kterého klečí dívka s obmotaným 

hadem na ruce. Zobrazuje zázračné objevení Bohosudovské piety. V pozadí pohled na 

poutní areál. 
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9.3. Barokní literatura 

9.3.1. Via Spino-Rosea. Leid=und Dornweeg, … Allen Zu der Schertzhaffen Mutter 

Gottes unter Grauppen Andächtigen Wallfährten gebahnt. Urban Baltazar Goliáš. 

Praha 1668 

Frontispis 

1668; nesign. 

Mědiryt, 115x64 mm 

„Via ʃpino-roʃea ád doloroʃam Dei Matrem sub Grupna.“ 

Procesí putuje ke kostelu v Bohosudově, nad kterým se vznáší samotná pieta. Cesta 

je obklopena na jedné straně růžemi a na druhé trním, stejně jako pozemský život Panny 

Marie a lemuje jí čtrnáct výjevů z jejího života. Po levé straně je to sedm bolestí. Výjevy 

čteme od zdola: Panna Maria přijímá ze Simeonových rukou Ježíška, utíká do Egypta, 

hledá Ježíška mezi učenci, potkává Ježíše na křížové cestě, vidí Krista umírat na kříži, 

přijímá na klín svého mrtvého syna a pokládá ho do hrobu. Růžemi je lemována cesta 

sedmi radostí, která je snazší, a proto vede dolů od poutního místa. Vidíme jak: Panna 

Maria počala Ježíška z Ducha svatého, navštívila Alžbětu, porodila Božího syna 

v Betlémě, představila ho třem mudrcům, nalezla Ježíška v chrámě, zdraví 

zmrtvýchvstalého Krista a je vzata na nebesa. 
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Obrazová příloha textová část 

1. Svatá Hora u Příbrami, celkový pohled, 1660–1673, Carlo Lurago 

 

2. Svatá Hora u Příbrami, průčelí, 1660–1673, Carlo Lurago  
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3. Milostná soška Panny Marie Svatohorské, čtyřicátá až šedesátá léta 14. či 15. 

století, Arnošt z Pardubic? 

4. Bohosudov u Krupky, celkový pohled, 1701–1722, Giolio a Ottaviano Broggio 
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5. Bohosudov u Krupky, průčelí kostela, 1701–1722, Giolio a Ottaviano Broggio 

 

 

6. Bohosudovská pieta, 15. století 
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Obrazová příloha katalog 

 

8.1.1. Jan Jiří Balzer, po 1732, Strahovský klášter, Praha 
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8.1.2. Jan Jiří Balzer, [1736–1799], Strahovský klášter, Praha 

 

8.1.3. [Jan Jiří Balzer], [1736–1799], Strahovský klášter, Praha 
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8.1.4. Anton Birckhart podle Františka Antonína Műllera, po 1732, Strahovský 

klášter, Praha 

 

8.1.5. Anton Birckhart, 1732, Strahovský klášter, Praha 
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8.1.6. Anton Birckhart, konec 18. století, Strahovský klášter, Praha 
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