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ÚVODEM
Kniha „Poutní kostely a kaple jižních Čech“ vznikla jako výsledek reakce na přízni-
vou odezvu, kterou vzbudil předchozí titul „Poutní místa Českobudějovicka a Novo-
hradska“. Protože čtenáři vyjádřili zájem o podobné zmapování dalších regionů již-
ních Čech, vycházíme jim touto publikací vstříc. Popisovaná oblast je vymezena úze-
mím katolické českobudějovické diecéze, v nynějším stavu, vzniklém po některých 
úpravách územního rozdělení církevní správy roku 1993. Českobudějovická diecé-
ze tradičně zahrnuje i část západních Čech, které ostatně někdy bývají řazeny k již-
ním Čechám. Jedná se o regiony Sušicka a Nepomucka. Pokud velmi zjednodušeně 
rozčleníme jinak svébytné a specifické historické regiony dle bývalých okresů, pak 
oblast českobudějovické diecéze zahrnuje okresy České Budějovice, Český Krum-
lov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, dále větší části okre-
sů Klatovy a Pelhřimov, a konečně menší části okresů Benešov, Jihlava, Plzeň-jih 
a Příbram.

Cílem této práce je zmapování poutních a dalších památných míst katolických 
věřících na území českobudějovické diecéze. Pozornost je věnována nejen pout-
ním kostelům a kaplím, ale také některým drobným sakrálním objektům v kraji-
ně, jako křížovým cestám, kapličkám, Božím mukám a dalším objektům, které lze 
označit jako „místa zvláštní zbožnosti“. Ve vztahu k poutní tradici uvádíme zvláš-
tě kult milostných obrazů a soch, jejichž kopie jsou ve sledovaném území rozšíře-
ny. Z hlediska náboženské tradice i z hlediska umělecko-historického jsou pro ten-
to kraj zvláště významné obrazy Panny Marie Budějovické, Doudlebské, Klokot-
ské, Skočické, Sepekovské, Sušické či milostné sochy v Bechyni, Kájově, Lhotě 
u Svaté Anny, Lomci, Makové hoře, Miličíně, Římově a v dalších místech. Pod-
chyceny jsou též vybrané relikvie světců, zejména pokud se jedná o těla mučedníků 
a vyznavačů. Zmíněna jsou i místa spjatá se životem některých světců (sv. Jan Ne- 
pomucký, sv. Jan Kapistrán, sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Vintíř aj.). V soupise 
se ovšem nevyhýbáme ani legendám a přírodním útvarům s vazbou na legendár-
ní zjevení Panny Marie či divotvorného činu některého světce (např. tzv. „stopy“ 
v kamenech). K mnohým takovým kultům se katolická církev vyjadřuje spíše skep-
ticky či záporně, přesto se však tyto příběhy v lidové tradici stále udržují. Velké 
množství zde uvedených poutních a posvátných míst souvisí s prameny vody, která 
má dle tradice léčivé účinky. Tyto léčivé účinky jsou v některých případech exakt-
ně prozkoumány a daly vzniknout ozdravným lázním. Řada nečekaných uzdravení 
v souvislosti s léčivým pramenem je uváděna v historických záznamech či ve spe-
ciálně založených „Knihách zázraků“.
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Úvodní část knihy omezujeme jen na nezbytné minimum, spočívající spíše v pře-
hledech. Syntézu dílčích poznatků, jejichž výzkum je zatím spíše v počátečním stádiu, 
přenecháváme dalším publikacím. Tato kniha by snad mohla svým způsobem přispět 
k vyplnění velké mezery, která v naší zemi vznikla odklonem od katolické víry. S tím 
souvisí i dlouhodobý nezájem a pohrdání naší společnosti kulturním dědictvím katolic-
ké církve. Další odborné i kvalitní popularizační počiny jistě budou následovat. Potě-
šitelnou skutečností je, že se alespoň na místní úrovni objevují publikace, zabývající se 
touto dlouhodobě tabuizovanou problematikou, a víme také o mladé generaci autorů, 
kteří se zaměřují na kulturně-historický výzkum fenoménu poutí a poutnictví.

Charakter jednotlivých lokalit v encyklopedické části se snaží přiblížit stručný 
nástin historie místa a uvedení statisticko-demografických údajů z posledního sčítání 
lidu roku 2001. Údaje o percentuálním zastoupení věřících římskokatolického vyzná-
ní pochopitelně napomáhají k bližšímu seznámení se s konkrétními regiony a obce-
mi. Je nepochybné, že tento ukazatel vypovídá také o pohraničních oblastech, z nichž 
bylo po 2. světové válce vysídleno německé obyvatelstvo. U lokalit, v nichž měla před 
rokem 1945 německá národnost většinu, je uveden i německý název. Ve starší litera-
tuře a v archivních materiálech se setkáme většinou s těmito výrazy. U hlavních he-
sel poutních míst jsou uvedeny historické údaje a v některých případech také legendy 
o jejich vzniku (ty hrály a hrají důležitou roli v uchovávání tradice a předávání této 
dalším generacím). U významných architektonických či uměleckých památek uvádí-
me také jména autorů, případně stručný popis objektu či předmětu. V některých pří-
padech musely být informace s ohledem na jejich bezpečnost a ochranu vypuštěny 
nebo pozměněny. Po roce 1989 došlo totiž v naší zemi k masovému vykrádání a zne-
svěcování katolických posvátných míst.

V přídavné části je uveden stručný přehled přilehlých poutních míst v sousedních diecé-
zích, v plzeňské, pražské, královéhradecké, brněnské, sanktpöltenské, linecké a pasov-
ské. Závěrem je připojen nezbytný přehled použité literatury a rejstřík lokalit a osob.

V Rudolfově 30. srpna 2006
Autor

POUTNÍ	MÍSTA	A	JEJICH	CHARAKTERISTIKA
Pod pojmem poutní místa v katolické tradici rozumíme místa, kde věřící zbožně uctí-
vají se zvláštní důvěrou a odevzdaností některá tajemství ze života Ježíše Krista (dru-
hé božské osoby tzv. Nejsvětější Trojice) nebo určitého světce, zvláště Panny Marie. 
V celosvětovém měřítku jsou pro katolické křesťany nejdůležitější místa pozemské-
ho pobytu Ježíše Krista v oblasti tzv. Svaté země, v níž se dnes nachází stát Izrael 
(zvláště např. Betlém, Nazaret a Jeruzalém). Poutními místy jsou ovšem také místa, 
v nichž jsou uctívány památky na Ježíše Krista nebo jeho ostatky (např. Trevír, Turín), 
nebo poutní místa zasvěcená největšímu křesťanskému tajemství – Nejsvětější Trojici. 
Z mezinárodních mariánských poutních míst jsou nejvíce navštěvovány např. mexic-
ké Guadaloupy, francouzské Lurdy, portugalská Fatima, italské Loreto, ve středoev-
ropském prostředí Mariazell. Poutní místa nejčastěji vznikají proto, že na nich došlo 
k nějakým zázračným projevům, zjevením, uzdravením či záchraně života. Je o nich 
známo, že právě tam bývají modlitby a prosby věřících Bohem vyslyšeny, a to na pří-
mluvu Panny Marie nebo světců. Zjevným znamením obliby takového místa je pak 
výstavba kříže, sochy nebo kaple, kostela či dokonce kláštera.

V našem prostředí jsou velmi častá poutní místa mariánská spjatá s milostnými 
obrazy (viz následující kapitola) a také lokality, na nichž vyvěrá pramen léčivé vody. 
Někde se staly součástí poutního areálu i léčebné lázně. V českobudějovické diecé-
zi při prameni povstaly větší poutní kostely např. v Dobré Vodě u Českých Budějo-
vic, v Dobré Vodě u Nových Hradů, v Klokotech, v Lázních sv. Kateřiny u Počátek 
a na dalších místech. Ze svatotrojičních poutních míst zaujímá přední místo Křemeš-
ník u Pelhřimova, pro německou jazykovou oblast Novobystřicka, Slavonicka a při-
lehlé části Dolních Rakous měl význam Klášter u Nové Bystřice.

Někdy se spojuje i více důvodů pro vznik poutní tradice, nejčastěji jednak pra-
men, dále milostný obraz a jednak také nějaká zvláštní událost, jíž bývá někdy i zje-
vení či vidění. Je velmi problematické oddělovat přísně historická fakta od legendy, 
která tvoří důležitý prvek kontinuity poutních míst. Proslulost poutních míst je právě 
udržována osobní zkušeností, zážitkem a tradicí, která se předává z pokolení na poko-
lení bez ohledu na historické záznamy.

Z jihočeských míst, k nimž se vztahují legendy o zjevení, jmenujme např. Svatý 
Kámen u Rychnova nad Malší, kde se měla Panna Maria zjevit na kameni již v době 
předreformační, ale známe také případy mladší, dokonce i z 19. a 20. století. Jezuito-
vi Janu Gurremu se někdy před polovinou 17. století ve snu zjevil sám Ježíš Kristus 
a Bolestná Panna Maria, což bylo podnětem k založení velkolepého poutního areálu 
v Římově včetně stavby kopie italské Lorety. Roku 1855 u Chotovin na Táborsku spatřili 
dva chlapci na hladině studánky Pannu Marii a vzniklo tu velmi navštěvované poutní 
místo. Zvláštní událostí bylo i nalezení neporušené sv. Hostie a ukradené monstrance 
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poblíž Včelné na Českobudějovicku roku 1845. Polohu nálezu označil alespoň kovo-
vý křížek. Roku 1916 měla statkářka z Horního Ureše v lesní samotě na samé hrani-
ci s Rakouskem neobvyklé vidění, které se stalo příčinou výstavby mariánské kaple. 
Výhradně do oblasti legend patří zvláště tzv. stopy světců v kameni, nejčastěji Panny 
Marie (Benešov nad Černou, Dobrkovská Lhotka, Chrast, Slavče aj.), v oblasti jiho-
západních Čech také sv. Vojtěcha (Kadov, Kasejovice, Vrčeň, Zelená Hora u Nepo-
muku), vzácně jiného světce (sv. Wolfgang u obce Kladenské Rovné).

Poutními se někdy staly i kaple nebo kostely postavené jako projev vděčnosti za 
záchranu života (Chlum u Třeboně, Křemešník, Nová Včelnice), šťastný návrat z války 
(Čekanice) apod. Ke vzniku nebo konjunktuře některých poutních míst přispěly i vlny 
epidemií, zvláště moru a cholery (Borovany u Bernartic, Hory Matky Boží, Rachač-
ky u Purkarce). V některých případech podněcovala pořádání poutí zbožná bratrstva, 
např. Škapulířové bratrstvo v Borovanech u Českých Budějovic, Růžencové bratrstvo 
v Chvalšinách či bratrstvo Jména Ježíš, Maria a Josef ve Svérázu.

Jiná místa přitahují katolické věřící tím, že zde alespoň část svého pozemského života 
působil světec. Takovými hlavními poutními místy českobudějovické diecéze, působišti 
světců, jsou Nepomuk jako rodiště sv. Jana Nepomuckého a Prachatice jako rodiště 
sv. Jana Nepomuka Neumanna. Na Šumavě u Hartmanic poustevničil sv. Vintíř, v Čes-
kém Krumlově a Jindřichově Hradci konal misie sv. Jan Kapistránský. Také k některým 
osobnostem, které nebyly svatořečeny, ale žily v pověsti svatosti, určitá část věřících 
chová úctu, spojenou s důvěrou v přímluvu za vyslyšení proseb (P. František Pale-
ček, P. Klement Václav Petr, biskup Josef Hlouch a další). Zvláště v minulos-
ti měli věřící také ve velké úctě ostatky světců, z nichž ostatky 1. třídy byla těla 
mučedníků. V českobudějovické diecézi jsou to např. sv. Theodor v Jindřichově 
Hradci, sv. Inocenc ve Vimperku nebo sv. Konkordie v Bavorově (dříve na Sva-
tém Kameni) aj.

Proslulost a návštěvnost poutních míst se velmi liší, některá jsou známa i v mezi-
národním měřítku, jiná, lokální poutní místa, zůstávají utajena jak skryté perly jen 
některým z místních obyvatel. To ovšem nic nemění na tom, že i z takových skrytých 
míst mohou věřící čerpat z pramene Boží milosti. 

Následující tabulka uvádí přehled hlavních poutních míst v českobudějovické die-
cézi. Další přehled pak předkládá přehled patrocinií poutních kostelů a kaplí v témže 
prostoru jakož i přehled pramenů, lázní a křížových cest v krajině.

PŘEHLED HLAVNÍCH POUTNÍCH MÍST	
ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE	
Poutní	místo Zasvěcení Počátky / Vznik Termín poutí

Bechyně Nanebevzetí Panny 
Marie 1274 založen klášter

28. září (sv. Václava) nebo 
následující neděle, (dříve 
15. srpna)

Dobrá Voda 
u Českých 
Budějovic

Bolestná Panna 
Maria 1632 kaple Pátek po 5. neděli postní

Dobrá Voda 
u Nových 
Hradů

Nanebevzetí Panny 
Marie 1701 zjevení

Seslání Ducha Svatého, 
15. srpna nebo následující 
neděle

Chlum 
u Třeboně

Nanebevzetí Panny 
Marie 1737 (kostel 1745) Neděle 15. srpna nebo 

následující neděle

Kájov Nanebevzetí Panny 
Marie

(1263 první písemná 
zmínka o Kájovu)

2. sobota v říjnu (Růžencová 
Panna Maria)

Kašperské 
Hory Panny Marie Sněžné 1815 kaple

1868 svěcen kostel
Nedělě 5. srpna nebo 
následující neděle

Klokoty Nanebevzetí Panny 
Marie

(1220 první písemná 
zmínka o Klokotech)

Nedělě 15. srpna nebo 
následující neděle

Křemešník Nejsvětější Trojice 1555 Slavnost Nejsvětější Trojice

Lomec Jména Panny Marie 1704 (posvěcen 
kostel)

Neděle 8. září nebo 
následující neděle

Maková Hora
Panny Marie 
Karmelské a sv. Jana 
Křtitele

1720 kostel (1723 
svěcen)

16. července nebo 
následující neděle, 
24. června (Nar. sv. Jana 
Křt.) nebo následující neděle

Nepomuk sv. Jana 
Nepomuckého

1393 mučednická 
smrt sv. Jana Nep.
1729 svatořečení
1738 konsekrace 
kostela

Neděle 16. května nebo 
následující neděle

Podsrp Bolestné Panny 
Marie

1718 nalezena socha
1774 poutní kostel

Pátek před Květnou nedělí, 
první neděle v červenci, 
neděle 15. září nebo neděle 
následující

Římov
Panna Maria 
Loretánská a Duch 
Svatý

1658 Loretánská 
kaple a počátky 
poutí

Neděle 14. září nebo 
následující neděle, další: 
poslední neděle v dubnu 
a první neděle v červenci

Sepekov Jména Panny Marie 12. stol.? (legenda)
1733 svěcen kostel

Neděle 12. září nebo 
následující neděle

Skočice 
u Vodňan

Navštívení Panny 
Marie 1678 svěcena kaple První neděli v červenci

Strašín Narození Panny 
Marie

(1383 první zmínka 
o kostele)

Neděle 8. září nebo 
následující neděle

Sušice Andělé Strážní 1683 kostel První neděle v září

Svatý Kámen Panny Marie Sněžné 1500 první zjevení
1631 druhé zjevení

Neděle 8. srpna nebo 
následující neděle, též 
15. srpna (Nanebevzetí 
Panny Marie)

Vyšší Brod – 
 Maria Rast Panny Marie Sněžné 1887 postavena 

kaple

Neděle 2. července, 
15. srpna, 8. září nebo 
následující neděle
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MARIÁNSKÁ PATROCINIA POUTNÍCH KOSTELŮ A KAPLÍ
Nanebevzetí Panny Marie:

Bavorov, Bechyně, Blatná, Brloh, Červená Řečice, Dobrá Voda u Nových Hradů, 
Dobronice, Drahov, Horažďovice, Hroby, Chlum u Třeboně, Jindřichův Hradec, 
Kájov, Klokoty, Mladá Vožice, Nepomuk-Zelená Hora, Nezamyslice, Nová Včel-
nice, Štěpánovice, Trhové Sviny, Vyšší Brod, Zhoř, Zlatá Koruna.

Narození Panny Marie:
Chroboly, Kostelec nad Vltavou, Lutová, Miličín, Kratochvíle, Písek, Pluhův Žďár, 
Slavče-Zahrádky, Strašín, Svéráz, Vodňany.

Jména Panny Marie:
Hrdějovice-Těšín, Lažany, Lomec, Sepekov.

Navštívení Panny Marie:
Hvožďany, Milevsko, Skočice, Skoranovice, Stachy, Stožec, Vimperk.

Bolestné Panny Marie:
Český Krumlov, Čestice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Frymburk, Hořice na Šuma-
vě, Hůrky, Kámen, Kamenice nad Lipou, Miličín, Omlenička, Rožmberk nad Vltavou-
Studenec, Stádlec, Pelhřimov, Podsrp, Soběslav-Svákov, Stachy, Trojas, Škvořetice.

Zvěstování Panny Marie:
Dobrš, Lhenice, Zahájí, Zbynice.

Panny Marie Pomocné:
Myslkovice, Rejštejn, Ktiš, Lažany, Malšín, Odolenka, Rožmitál na Šumavě, Stráž-
ný, Železná Ruda.

Panny Marie Lurdské:
Bílá Hůrka, Cetviny, Horní Ureš, Hrdějovice-Těšín, Chroboly, Kochánov, Lišov, 
Srní.

Panny Marie Karmelské:
Borovany u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Záblatí, Maková hora.

Panny Marie Loretánské:
Český Krumlov (zaniklá kaple), Horažďovice (zaniklá kaple), Prachatice, Římov.

OSTATNÍ PATROCINIA POUTNÍCH KOSTELŮ A KAPLÍ
Nejsvětější Trojice:

Klášter u Nové Bystřice, Křemešník, Libníč, Lnáře, Lomnice nad Lužnicí, Nezna-
šov, Přední Výtoň, Trhové Sviny, Zhůří.

Ducha Svatého:
Římov, Vlachovo Březí.

Božího Těla:
Český Krumlov, Včelná.

Svatého Kříže:
Borová Lada, Čestice, Pelhřimov, Písek, Strakonice.

PATROCINIA SVĚTCŮ A SVĚTIC
Sv. Anny:

Borová Lada, Božejov, Břežany, Čachrov, České Budějovice, Dolní Lhota, Hojná 
Voda, Horažďovice, Chřešťovice, Kašperské Hory, Koloděje nad Lužnicí, Košetice, 

Křeč, Kvasejovice, Lhota u Svaté Anny, Lukavec, Neznašov, Oslov, Pacov, Pel-
hřimov, Protivín, Rožmberk nad Vltavou-Studenec, Sedlice, Vyšší Brod, Zaluža-
ny, Železná Ruda.

Sv. Antonína Paduánského:
Defurovy Lažany, Elbančice, Hamr, Hradešice, Jindřichův Hradec (františkán-
ský kostel), Lčovice, Nihošovice, Stachy-Javorník, Vyskytná nad Jihlavou- 
-Rounek.

Sv. Barbory:
Majdaléna (zaniklý kostel), Pročevily, Svatá Barbora u Děbolína, Vacov (zanik-
lá kaple).

Sv. Jana Křtitele:
Deštná, Dívčí Kopy (zaniklý kostelík), Maková hora, Onšov (zaniklý kostel), 
Poušt u Bechyně (zaniklý kostel), Paštiky, Radomyšl, Svatý Jan u Květova, Vel-
ká Chyška.

Sv. Jana Nepomuckého:
Český Krumlov (kostel sv. Víta-kaple), Hluboká nad Vltavou, Jemčina, Lišov-
Klení, Mladějovice, Nepomuk, Písek, Plandry, Suchdol nad Lužnicí, Svatý Jan 
nad Malší, Vlčetín.

Sv. Markéty:
Dolní Lhota (zaniklý kostel), Horní Cerekev (zaniklá kaple), Oselce.

Sv. Kateřiny Alexandrijské:
Lázně sv. Kateřiny u Počátek.

Sv. Rozálie:
Borovany u Bernartic, Čížkrajice (zaniklá kaple), Purkarec-Rachačky.

Sv. Vojtěcha:
Kasejovice, Lštění, Střezimíř, Újezd u Chanovic, Vodňany, Vrčeň.

PRAMENY	A	STUDÁNKY
Blanice, Borovany u Bernartic, Božejov, Brloh (2 ×), Břežany, Cetviny, Čekanice, 
Čelkovice, Deštná, Dobrá Voda u Březnice, Dobrá Voda u Břežan, Dobrá Voda u Čes-
kých Budějovic, Dobrá Voda u Hartmanic, Dobrá Voda u Hluboké nad Vltavou, Dobrá 
Voda u Horní Plané, Dobrá Voda u Kovářova, Dobrá Voda u Ktiše, Dobrá Voda u Lště- 
ní, Dobrá Voda u Milejovic, Dobrá Voda u Nových Hradů, Dobrá Voda u Sed-
lečka, Dobrá Voda u Svaté Voršily, Dobrá Voda u Vrčeně, Dobrá Voda u Záblatí, 
Dobrš, Dolní Lhota, Drahov, Dunajovice, Elbančice, Habří, Hamr, Hluboká nad Vl- 
tavou, Hojná Voda, Horažďovice, Hrdějovice, Chelčice, Chotoviny, Chroboly, 
Jablonec, Jedlice, Jinín, Jistebnice, Kájov, Kasejovice, Kašperské Hory, Kláš-
ter u Nové Bystřice, Klokoty, Komařice, Krty, Křeč, Křemešník, Ktiš, Lázně 
sv. Kateřiny, Lhenice, Lhota u Svaté Anny, Libín u Prachatic, Libníč, Lišov-Kle-
ní, Lštění, Netolice, Odolenov, Pacov, Pluhův Žďár, Podsrp, Purkarec-Rachačky, 
Radětice-Poušť, Rožmberk nad Vltavou-Studenec, Rožmitál na Šumavě, Sedli-
ce, Skoranovice, Slavče-Zahrádky, Soběslav-Svákov, Srní, Stachy, Stachy-Javor-
ník, Strašín, Střeziměřice, Svatá Barbora u Děbolína, Svatá Voršila, Svatý Tomáš, 
Trhové Sviny, Údolí-Jetzkobrunn, Újezd u Chanovic, Vacov, Velká Chyška-Stražiš-
tě, Vrčeň, Zdíkov.
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LÁZNĚ U POUTNÍCH MÍST, STÁVAJÍCÍ I ZANIKLÉ
Deštná, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Nových Hradů, Elban-
čice, Hojná Voda, Horažďovice-Sv. Anna, Kasejovice, Křeč-Sv. Anna, Libějo-
vice-sv. Maří Magdaléna, Libníč, Odolenka, Omlenička, Rožmberk nad Vlta-
vou-Studenec, Svatá Kateřina u Počátek, Svatá Markéta u Prachatic, Svatá Vor-
šila, Vrčeň. 

KŘÍŽOVÉ CESTY V KRAJINĚ
Borová Lada (zaniklá), Cetviny, Čestice, Český Krumlov, Dobrá Voda u Českých 
Budějovic, Dobrá Voda u Záblatí, Dunajovice, Frymburk, Horní Dvořiště, Hoři-
ce na Šumavě, Hůrky (zaniklá), Chlum u Třeboně, Chotoviny, Jindřichův Hradec, 
Jistebnice, Kamenice nad Lipou, Křemešník, Ktiš, Lhenice, Lukavec (zaniklá), 
Lutová, Miličín, Mladá Vožice, Prachatice-Libín, Radomyšl, Studenec, Rožmitál 
na Šumavě, Římov, Stožec, Svatá Maří, Vimperk, Vlachovo Březí, Volary, Vyšší 
Brod-Maria Rast, Železná Ruda.

KAPLE BOŽÍHO HROBU
Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hořice na Šumavě, Jindřichův Hradec (zanik-
lá), Mladá Vožice, Pelhřimov (zaniklá), Rožmitál na Šumavě, Římov, Vlachovo 
Březí, Volary, Vyšší Brod-Maria Rast.

KALVÁRIE, KAPLE ČI SKUPINY SOCH NEBO KŘÍŽŮ
Český Krumlov, Čestice, Horní Dvořiště, Hůrky (zaniklá), Jistebnice, Lnáře, 
Kestřany, Miličín, Mladá Vožice, Pelhřimov, Římov, Strakonice (zaniklá), Týn 
nad Vltavou-Depo.

MILOSTNÉ OBRAZY A JEJICH KULT
Specifickou skupinu zobrazení v katolické církvi tvoří tzv. milostné obrazy a sochy 
(případně reliéfy či jiná díla), které jsou vyzdviženy hierarchicky nad ostatní a poží-
vají velké důvěry věřících. Skrze tato díla, jež se většinou stala důležitou součástí 
poutních míst, se věřícím dostává od Boha určitých milostí. Velmi často jde o vysly-
šení prosby za uzdravení, za záchranu v nebezpečí či správné rozhodnutí v těžkých 
životních situacích. Předmět však může být spojen také s událostí, která je považo-
vána za zázrak, např. přirozenými argumenty nevysvětlitelná záchrana při požáru či 
odolání zkáze.

Zvláštní úctu ke konkrétním obrazům v katolické církvi známe přinejmenším již od 
středověku, ale největšího rozšíření došla postupně od pozdního středověku, a zejména 
v době barokní. Prototypy (originály) milostných obrazů byly velmi hojně kopírová-
ny a jejich ikonografické typy se šířily malbou, sochařským provedením, literaturou 
(mariánskými atlasy), grafickými listy a v lidovém prostředí zvláště svatými obrázky 
nebo podmalbami na skle, které si věřící přinášeli z poutních míst. Posvátnost kopie 
se zvyšovala někdy též skutečností, že byla dotýkána s originálem.

Charakteristický vzhled milostným obrazům často dodávaly tzv. votivní dary, totiž 
předměty darované Bohu nebo Panně Marii (či světci) jako projev vděčnosti za vysly-
šení prosby o pomoc. Bývaly zavěšovány přímo na sochu nebo obraz, případně v jejich 

těsné blízkosti. Nejčastěji šlo o mince, křížky, srdíčka, nápisové tabulky s poděková-
ním nebo vypsáním celé události, též šaty, pentle, voskové předměty, svíce atd. Votiv-
ní obrazy, malované převážně lidovými malíři, často znázorňují podivuhodný příběh, 
který se vděčnému věřícímu přihodil, či znázorňují dějiny konkrétního poutního mís-
ta. Mnoho votivních darů vzalo za své v době josefinismu, cennější klenoty a vzác-
né kovy byly dále zabaveny z nařízení rakouské vlády v letech 1810 a 1811. Také 
ve 20. století docházelo k odstraňování votivních darů s cílem očistit a ukázat obraz 
(sochu) jako umělecké dílo nebo bylo důvodem hodnocení votivních darů coby nepa-
třičného projevu naivní zbožnosti.

Pro ilustraci si uveďme stručný přehled milostných mariánských obrazů a soch, 
s nimiž se v jižních Čechách můžeme nejčastěji setkat. 

Jedním z nejčastěji se vyskytujících multiplikací milostných mariánských obrazů – 
odhlédneme-li od typu Panny Marie Lurdské, který je absolutně nejrozšířenější – je zde 
typ Panny Marie Pomocné (nazývané podle jednoho z poutních míst též Pasovské). 
Jeho vzor se nachází v kostele sv. Jakuba v Innsbrucku a byl malován Lucasem Cra-
nachem, snad někdy roku 1537. V polopostavě znázorněná sedící Panna Maria drží 
nahého Ježíška před svým pravým ramenem; Ježíšek charakteristicky zvedá pravou 
nožku přes Mariinu levou ruku. Matka a dítě se dotýkají obličeji. K hlavním centrům 
kultu Panny Marie Pomocné v Evropě patří Innsbruck a Pasov, dále pak Vídeň a slo-
vinské Brezje. V jižních Čechách se nachází jedna z důležitých filiací cranachovské 
Madony ve Skočicích. Zde vznikl poutní (a později farní) kostel z vděčnosti za milos-
ti Panny Marie, znázorněné na obrazu, který pravděpodobně maloval údajně tentýž 
malíř jako milostný obraz v Pasově. Obraz do Čech z Pasova přivezl ještě před začát-
kem stavovského povstání hrabě Jaroslav Bořita z Martinic (1582–1649) a původ-
ně byl uchováván na zámečku v Nalžovech. Kopie obrazu Panny Marie Pomocné 
se v českobudějovické diecézi těšily úctě např. i v Blansku u Kaplice, Jindřichově 
Hradci, v Rožmitále na Šumavě (poutní kaple dnes ve zříceninách), na Thurmbergu 
u Malšína nebo v Železné Rudě. Spoustu kopií známe z dalších lokalit, z nichž jme-
nujme alespoň např. Častrov, Číměř, Dolní Slověnice, Kamenici nad Lipou, Koše-
tice, Nalžovské Hory, Odolenov u Sušice, Protivín, Rataje, Strážný, Sušice, Štěkeň, 
Ústrašín, Veselí nad Lužnicí, Zálší atd. 

Z barokních multiplikací v jihočeské oblasti v četnosti výskytu zaujímá druhou 
příčku typ Panny Marie Mariazellské. Máme na mysli prototyp nevelké pozdně 
románské sošky trůnící Madony s Ježíškem, která je uctívána ve štýrském Mariazell, 
národní svatyni Rakouska, kdysi hlavním poutním místě celé habsburské monarchie. 
Oděný Ježíšek sedí na pravé ruce Matky a v pravé ručce drží jablko. Panna Maria 
podává Ježíškovi levou rukou hrušku. Obě postavy byly oblékány do drahocenných 
šatů, proto se zvláště v malířských provedeních vyskytuje spíše podoba oděné soš-
ky, z níž bývají vidět jen hlavičky. Přímou souvislost s Mariazell má jihočeské pout-
ní místo Chlum u Třeboně, kde baron Jan František z Fünfkirchenu nechal roku 1737 
postavit kostel na poděkování Panně Marii Mariazellské za záchranu života. Nad hlav-
ní oltář umístil kopii sošky Madony Mariazellské, rovněž oblékané do šatů. V sochař-
ském provedení známe též sošky z bočních oltářů v Kunžaku nebo ve Vlachově Bře-
zí nebo z kaple u Brlohu. V malířském provedení se Madona Mariazellská objevuje 
např. v Jemčině, ve Lhenicích, Slavčích, Želnavě a v dalších místech.
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Západočeského původu je prototyp tzv. Panny Marie Klatovské, s níž se čas-
těji setkáváme v oblasti jihozápadních Čech. Obraz znázorňuje trůnící Matku Boží 
s Ježíškem na klíně. Panna Maria má na čele krvácející ránu, Ježíšek pravou rukou 
žehná a levou přidržuje svitek s latinským nápisem. Centrem kultu je západočes-
ké město Klatovy. Klatovský obraz, údajně přivezený před rokem 1650 z Itálie, je 
velmi volnou napodobeninou prototypu nástěnné malby krvácející Madony z lom-
bardského poutního místa Re. V českobudějovické diecézi patří mezi nejvýznam-
nější centra kultu Madony Klatovské především Kašperské Hory s kaplí ze 17. sto-
letí (znovu postavené roku 1816), která předcházela stavbě poutního kostela Pan-
ny Marie Sněžné. Býval v ní oltář s obrazem Panny Marie Klatovské, jenž je dnes 
vystaven v kašperskohorském muzeu. Kopie obrazu známe v českobudějovické 
diecézi především ze Sušicka (Jiřičná, Stachy, Svojšice aj.), ale nalezneme je prak-
ticky i v celé jihočeské oblasti, a nejen tam. Na Českobudějovicku stojí za zmín-
ku drobná kaplička při zaniklém prameni u obce Lipí. Poměrně daleko od Klatov, 
v Branišově u Jihlavy byl v tamním farním kostele zřízen boční oltář Panny Ma-
rie Klatovské.

Vysloveně jihočeským prototypem je pak obraz Panny Marie Budějovické. Jed-
ná se o gotickou deskovou malbu z doby kolem roku 1400 či z počátku 15. stole-
tí. Ikonograficky představuje samotnou Pannu Marii bez Ježíška, oděnou v dlouhý 
splývavý šat. Panna Maria stojí na rozkvetlé louce, ruce má sepjaté v modlitbě. Pod-
le katolické tradice je zachycena v časovém úseku, kdy sloužila v Chrámu, ještě před 
svým zasnoubením se sv. Josefem. Gotická kopie obrazu se nachází poměrně blízko 
Českých Budějovic, avšak již za státní hranicí, v hornorakouském klášteře Schlägl. 
Z jižních Čech jmenujme barokní kopie obrazu kromě Českých Budějovic také např. 
z Březnice, Mláky, Pluhova Žďáru, Počátek nebo ze Ševětína. Pannu Marii Budějo-
vickou známe i v sochařském provedení z Českých Budějovic, Boršova nad Vltavou, 
Písku, Rudolfova a z dalších míst.

Nejznámějším českým prototypem milostné sochy je Panna Maria Svatohor-
ská, nazývaná podle hlavního českého poutního místa Svatá Hora u Příbrami. Z umě-
leckohistorického hlediska se jedná o poměrně neumělou gotickou dřevořezbu sto-
jící černé Madony s neoděným Ježíškem na levé ruce, vysokou 49 cm. Panna Maria 
drží Ježíška na levém lokti, pravou rukou charakteristicky objímá jeho krček pod bra-
dou. Legenda praví, že sošku sám vyřezal první pražský arcibiskup Arnošt z Pardu-
bic (1297–1364) podle vzoru starobylé Madony v Kladsku. V Čechách, ale nejen tam, 
se vyskytuje mnoho kopií této sochy v kostelech a kdysi se ještě daleko více vysky-
tovalo i v kapličkách. Jako součást poutního místa z českobudějovické diecéze zná-
me drobnou sošku této Madony z Hájku u Soběnova, která byla dle autentiky z roku 
1773 dotýkána s originálem na Svaté Hoře. Celkem běžná jsou ovšem také malířská 
zobrazení. Raně barokní a barokní provedení známe z Jarošova nad Nežárkou, z Bíl-
ska, Mladé Vožice, Předslavic atd.

Přímo českého původu je také obraz Panny Marie Karlovské. Je to vlastně vyob-
razení stojící těhotné Panny Marie s rozepjatýma rukama a svým typem je blízké poz-
dějšímu ikonografickému kánonu Immaculaty Pařížské. Roku 1697 v Praze namalo-
val významný pražský malíř Jan Jiří Heintsch větší plátno podle původního obrazu 
z majetku staroměstského malíře Jana Klaudia Monnota. Obrazy, napodobující tuto 

předlohu, známe v jihočeské oblasti např. z Hodušína, Kestřan, Netolic, Pelhřimova, 
Třeboně, sochařské znázornění pak z Týna nad Vltavou.

Z území českobudějovické diecéze pochází také typ Panny Marie Sušické. Tento 
obraz (vytvořený pravděpodobně začátkem 17. století) znázorňuje polopostavu Matky 
Boží se sepjatýma rukama a s velkým mečem vbodnutým do prsou. V jižních Čechách 
známe jeho kopie např. z Bavorova, Kvášňovic, Svojšic, Volšov. Původem jihočes-
ká Madona Sepekovská byla dříve velmi zobrazována v lidové tvorbě, zejména do 
návesních kaplí na Písecku a Táborsku. Z českých Madon se můžeme setkat samozřej-
mě také s kopiemi Staroboleslavského paládia nebo Madony Zbraslavské.

Moravské miraculosy zastupuje typ Madony Svatotomské (Brněnské), kterou zná-
me např. z Bechyně, Českého Krumlova, Hůrek u Nové Bystřice, Opařan či Stach.

Ze zahraničních Madon se dále několikrát v oblasti vyskytují Panna Maria Usta-
vičné pomoci, Panna Maria Sněžná, Panna Maria s nakloněnou hlavou, Pan-
na Maria Dobré rady, Panna Maria Karmelská a především francouzská Panna 
Maria Lurdská a Panna Maria Pařížská; obvyklý je též typ Panny Marie Růžen-
cové. Vzácněji lze spatřit Madonu Loretánskou (Římov, Horažďovice), Madonu 
Einsiedelnskou, Pietu Taferlskou, Madonu Altöttingskou, Madonu Kojící, Mado-
nu s pásem a další. 

Z ostatních kopií a replik milostných prototypů mimo mariánskou tématiku je tře-
ba zmínit zvláště poměrně častý výskyt Pražského Jezulátka, ale existuje i několik 
exemplářů Bičovaného Krista z bavorského Wiesu, z nichž nejznámější je dříve uctí-
vaná kopie ve Vyšším Brodě; dále hlava Chrudimského Salvátora, Nejsvětější Tro-
jice Sontagsbergská, postava Salvátora Lateránského a některých „verra effigies“ 
(„pravých zobrazení“) světců aj. Podrobnější soupis včetně zhodnocení problematiky 
milostných obrazů by ovšem přesahoval rámec této úvodní stati.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Před-
ní jihočeské rožmberské dvoulodí 
z 2. poloviny 14. století, regotizované 

1905–06 podle projektu Josefa Mockera. 
Na hlavním oltáři je umístěna soška 
Madony s Ježíškem na levé ruce. Kon-
cem 17. století přicházelo do Bavorova 
procesí na slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie z Vodňan. Jako mariánské poutní 
místo Bavorov propagoval také místní 
duchovní spráce a spisovatel P. František 
Hobizal (1933–2001). V boční kapli 
sv. Anděla Strážce prosklená rakev 
s tělem sv. Konkordie, původem z pout-
ního kostela ve Svatém Kameni u Rych-
nova nad Malší (viz SVATÝ KÁMEN), 
kterou sem roku 1969 P. Hobizal přivezl. 
Z Bavorova pocházejí pozoruhodná pro-
cesní nosítka ze 17. století se sousoším 
„Sv. Jan Nepomucký zpovídá královnu“. 

Z Bavorova známe také barokní obraz 
Bolestné Panny Marie Sušické. Asi 5 km 
severně od Bavorova leží obec BÍLSKO 

s farním kostelem sv. Jakuba, v němž 
býval raně barokní oltář Panny Marie 
Svatohorské s obrazem tohoto typu 
Madony. Nápis svědčí o donaci obrazu 
roku 1699 od Františka Karla hraběte 
z Vrtby, komorníka falckého kurfiřta, syna 
Ferdinanda z Vrtby, majitele panství Dra-
honice u Vodňan, k němuž Bílsko patřilo.

— Andělíček – viz Sušice

BAVOROV	(Strakonice)
Městečko 19 km jihovýchodně od Strakonic (446 m), založeno koncem 13. století na Zlaté stez-
ce Bavorem III. ze Strakonic. Plebánie od roku 1366. Roku 1921: 1879 naprostou většinou čes-
kých obyvatel. Roku 2001: 1 436 obyvatel, z toho 41,7 % katolíků.

Bavorov s kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie.

Soška Madony v Bavorově.

BECHYNĚ (Tábor)
Město 18 km jihozápadně od Tábora (406 m), připomíná se již ve 12. století. Na místě slovan-
ského hradiště nad soutokem Smutného potoka s Lužnicí založil Přemysl Otakar II. hrad. Již 
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le, přistavěné roku 1673 ke klášternímu 
kostelu majitelem panství Janem Norber-
tem ze Šternberka († 1678). Pro návaly 
poutníků nechala pak roku 1725 kapli 
rozšířit hraběnka Marie Terezie Violanta 
Paarová, rozená Šternberková (1699–
1761). Dvě větší sochy se nakonec dosta-
ly na monumentální retabulum hlavního 
oltáře, kde se nacházejí dodnes. Františ-
káni dále pěstovali úctu k Bolestné Mat-
ce Bechyňské a k Ukřižovanému Spasi-
teli. Poutě tu byly slaveny na každý mari-
ánský svátek, hlavní pouť však byla na 
patrocinium Nanebevzaté Panny Marie. 
Františkáni sem směrovali poutníky 
z širokého okolí, zvláště z míst, kde půso-
bili. Tedy i od Jindřichova Hradce a od 
Votic. Procesí z Jindřichova Hradce sem 
pravidelně přicházelo od roku 1741 dle 
slibu po hrozném požáru města. Slavil se 
i svátek Porciunkule, k němuž byly udě-
lovány odpustky. Na ně přicházelo např. 
procesí z Klokot. — V noci ze 13. na 
14. dubna 1950 klášter přepadli komunis-
té. Přítomní mniši byli i s kvardiánem 
Mořicem Kunovjánkem odvezeni do sou-
střeďovacích táborů. Poutní ruch pak ve 
2. polovině 20. století značně ochabl. 
V současné době jsou zde jen dvě poutě, 
a sice hlavní na slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie a menší na sv. Václava. Také 
z památkového hlediska je klášter s kos-
telem neobyčejně cenný. Zachoval se zde 
nejrozsáhlejší a nejhodnotnější soubor 

prostorů se sklípkovou klenbou v českých 
zemích. Rovněž vnitřní zařízení kostela 
je kvalitní a bohaté, některé obrazy jsou 
připisovány Michalu Václavu Halbaxovi 
a Karlu Škrétovi. Objekt kláštera, který je 
stále majetkem františkánského řádu, 
dnes slouží jako sídlo Základní umělecké 
školy. Pěkně udržovaná klášterní zahrada 

je zpřístupněna veřejnosti, avšak „františ-
kánská Bechyně“ dnes bohužel nežije. — 
V děkanském kostele sv. Matěje z počát-
ku 16. století, později upravovaném, se na 
bočním oltáři nachází barokní obraz čer-
né Madony Brněnské.

Kosmas se zmiňuje o bechyňském kraji, který existoval do roku 1751. V letech 1490–1950 zde 
působil klášter františkánů, za nichž byla Bechyně velmi živým poutním místem.

Od roku 1930 zde měly dům školské sestry de Notre Dame. V Bechyni se narodil Mons. Vác-
lav Dvořák (1921), vězněný 10 let komunistickým režimem, v letech 1990–99 generální vikář 
českobudějovické diecéze. Roku 1921: 2 074 naprostou většinou českých obyvatel. Roku 2001: 
5 931 obyvatel, z toho 21,9 % katolíků.

Františkánský kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Nejnavštěvovanějším poutním 
místem českobudějovické diecéze v 1. po-
lovině 20. století byl františkánský kostel 

Nanebevzetí Panny Marie ve staroslav-
ném jihočeském městě Bechyni. Klášter 
založil pro řád minoritů již ve 13. století 
pravděpodobně některý z bechyňských 
měšťanů. Po vyplenění za husitských 
válek sem roku 1491 do obnoveného 
objektu uvedl Zdislav ze Šternberka fran-
tiškány, kteří zde pak působili do roku 

1950. Řádění vojsk v letech 1618–19 
dokázali překlenout, čtyřicetileté působe-
ní komunistů však františkánům zasadilo 
přetěžkou ránu, ze které se zatím klášter 
bohužel dodnes nevzpamatoval. — 
Bechyně se může pochlubit hned třemi 
kultovními předměty, které požívají 
zvláštní úcty katolických poutníků. Jed-
nak je to drobounká gotická soška Piety. 
Protestantští vojáci ji prý roku 1619 tři-
krát vhodili do ohně, ale ona vždy bez 
poškození z plamenů vyskočila. A jednak 
je to větší gotická socha Piety, která je 
spojena s legendou o vojáku, jenž soše 
Panny Marie v době plenění za stavov-
ského povstání usekl mečem hlavu. Oka-
mžik na to se prý pomátl na rozumu. Tře-
tí uctívanou sochou je pozdně gotická 
socha Ukřižovaného Krista. Když na ni 
vhodil další voják kámen, ten se prý odra-
zil a soše neublížil. Po střele jiného vojá-
ka začala z korpusu vycházet záře na 
všechny strany, až polekaní útočníci 
nechali sochy raději na pokoji. Ostatní 
zařízení kostela a kláštera bylo ovšem 
důkladně vydrancováno. Obrazy spáleny, 
oltáře pobořeny a mrtvoly Šternberků 
z hrobek vyházeny! Není divu, že v době 
po skončení třicetileté války po takovém 
řádění věřící prokazovali velikou úctu 
k zachovaným sochám Spasitele a jeho 
matky. Podle farářské relace z roku 1676 
byly dennodenně uctívány modlitbou, 
nejvíce pak na den 25. března a 15. srpna. 
Zvláště tehdy sem z různých míst přichá-
zela procesí. Roku 1673 se konalo slav-
nostní přenesení milostných „obrazů“ 
z děkanského kostela sv. Matěje do kap-

Svatý obrázek z Bechyně.

Milostná socha Piety z Bechyně.

BLANICE	(Strakonice)
Obec 21 km jihovýchodně od Strakonic na řece Blanici (445 m). Farnost Bavorov. Původně 
románský kostel sv. Jiljí na kraji obce, gotickým tvaroslovím blízký kostelu v Bavorově. Roku 
1921: 60 českých obyvatel.

Kaple Panny Marie a sv. Gertrudy 
v údolí Blanice. Ve svahu údolí říčky 
Blanice stojí kaple Panny Marie a sv. Ger-
trudy z roku 1835 ve stylu pozdního baro-

ka. V těchto místech, zvaných dřve též 
„Dobrá Voda“ se zachránil blanický mly-
nář, kterému se splašil kůň a smýkal 
ho za nohu až ke stráni. Z vděčnosti za 
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záchranu tu u pramene mlynář postavil 
dřevěnou kapličku. Později, roku 1835, 
pak nechal hospodář Josef Bísek postavit 
zděnou kapli na přání svého otce, který se 
zachránil před utonutím v rozvodněné říč-
ce pod svahem s kapličkou sv. Gertrudy. 
Rodina Bískova pak o kapli pečovala, 
roku 1904 ji opravil Matěj Bísek, který 
také místo stávajícího dřevěného kříže 
pořídil kamenný kříž. Roku 1913 oprave-
nou kapli posvětil bavorovský farář 
P. Maxmilián Jelínek. Zápis z roku 1904 
ve farní kronice Bavorova zaznamenává, 
že ke kapli přicházeli lidé z širokého oko-
lí a došlo tu k mnoha vyslyšení proseb 
a uzdravení vodou ze studánky. Do inte-

riéru je pojata studna s léčivým prame-
nem. Dnes je kaple zdevastovaná. V kos-
tele sv. Jiljí se udržuje tradice svatovoj-
těšských poutí první neděli v září.

Madona z Blatné.

BLATNÁ	(Strakonice)
Město 18 km severně od Strakonic (440 m), proslulé pěstováním růží od počátku 20. století. Na 
místě starší tvrze z 1. poloviny 13. století Bavory ze Strakonic postaven hrad (zbytky románské 
kaple), později upravovaný na zámek. Poloha mezi blaty dala městu název. Roku 1921: 3 097 
naprostou většinou českých obyvatel, z toho 86,6 % katolíků. Roku 2001: 6 644 obyvatel, z toho 
26,1 % katolíků.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
původně románský, přestavěn pozdně 
goticky. Na hlavním oltáři uctívána (již 
roku 1676) pozdně gotická socha Mado-
ny. Pouť se konala 15. srpna. Zbožná hra-
běnka Marie Alžběta Serenyiová darova-
la soše tři stříbrné koruny. Roku 1736 
nechal hrabě Josef Serenyi do kostela 
umístit sochu Panny Marie Škvořetic-
ké (viz ŠKVOŘETICE). Při západní stra-
ně kostela dala roku 1756 hraběnka Sere-
nyiová vystavět ambit, v němž stálo šest 
zpovědnic. O velkých svátcích a při náva-
lech kajícníků se zde zpovídalo. Kolem 
kostela býval dříve hřbitov s gotickou 
kaplí sv. Michala.  ► Asi 2 km seve-
rovýchodně od centra Blatné leží bývalá 
samostatná obec PAŠTIKY se hřbitov-
ním kostelem sv. Jana Křtitele, patřícím 
do farnosti Blatná. Ušlechtilou barokní 

stavbu kostela sv. Jana Křtitele nechala 
v letech 1747–60 postavit hraběnka Marie 
Alžběta Serenyiová-Valdštejnová podle 
plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera 
a Josefa Hoffmanna. Ve starém kostele 
byly oltáře se sochou Panny Marie Sva-
tohorské a sv. Barbory. Kostel stojí za 
obcí na hřbitově a patří k předním ukáz-
kám českého vrcholného baroka. Klenby 
pokrývají fresky s náměty ze života 
sv. Jana Křtitele od Jana V. Spitzera. Hřbi-
tov je ohrazen barokní hradbou, na 
východní straně stojí drobná centrální 
kaple kostnice. Roku 1781 udělil papež 
Pius VI. kostelu v Paštikách odpus-
tky.  ► Asi 6 km jihozápadně od Blat-
né leží obec ZÁBOŘÍ s farním kostelem 
sv. Petra a Pavla. V kostele sv. Petra 
a Pavla byla na bočním oltáři ctěna socha 
Bolestné Panny Marie, nazývaná 
„zázračná“. Kolem roku 1900 se sem 
konaly pouti z okolí.  ► Asi 20 km 
severozápadně od Strakonic a 9 km jiho-
západně od Blatné leží obec KADOV 
s barokním farním kostelem sv. Václava, 
původně raně gotickým; poblíž u hřbito-
va stojí hrobní kaple pánů z Lingenau. 

V okolí obce se nachází množství balva-
nů, z nichž jeden je nazýván kamenem 
sv. Vojtěcha. Podle pověsti na něm totiž 
svatý Vojtěch odpočíval. V lese před obcí 
je na mírném návrší ve skupině balvanů 
kámen s mísovitou prohlubní, v níž se 
zachycuje dešťová voda (viz též NEPO-
MUK, VRČEŇ, ZELENÁ HORA). 
Podobné balvany opředené náboženský-
mi legendami viz též na jiných místech 
jižních Čech (DOBRKOVSKÁ LHOT-
KA, OLEŠNICE, MARIA RAST u Vyš-
šího Brodu) nebo v Rakousku. V hájku na 
kraji obce se nachází proslulý balvan-
viklan.

Kaple sv. Gertrudy u Blanice. Kámen sv. Vojtěcha u Kadova.

BOROVÁ	LADA	(Prachatice)
Šumavská horská obec 23 km západně od Prachatic (900 m), 16 km od Vimperka ve slatinné 
oblasti Kvildských plání. Německy Ferhenheid. Roku 1921: 376 naprostou většinou německých 
obyvatel. Roku 2001: 284 obyvatel, z toho 19,4 % katolíků. Farnost Nové Hutě.

Zaniklá kaple Povýšení sv. Kříže v osa-
dě Zahrádky. Směrem na Horní Vltavi-
ci stála křížová cesta s kapličkami a kap-
lí sv. Kříže (uváděná též jako sv. Anny), 
k níž se každoročně konaly poutě sv. Anny. 
Kapli nechali postavit roku 1860 Franz 
a Dorota Müllerovi z Borových Lad čp. 2, 
současně byla stavěna též křížová cesta se 
zděnými zastaveními. Podle legendy zde 
nabyla zraku slepá dívka. Roku 1871 zde 
poprvé začalo chodit dítě, které bylo do 

svých 5 let invalidní. Votivní obrázky 
svědčily o dalších vyslyšených prosbách. 
Přicházelo sem pravidelně procesí z Hor-
ní Vltavice, ale také z Kvildy, Knížecích 
Plání, Světlých Hor, Stodůlek, Nových 
Hutí i odjinud. Součástí poutě byly i čet-
né krámky a zábava. Původní němečtí 
obyvatelé zde slavili „Annafest“ naposle-
dy roku 1944, po jejich odsunu v letech 
1945–46 bylo poutní místo poničeno. 
Poslední mši svatou tu sloužil roku 1950 
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v neděli na svátek sv.  Anny P. Karel Fořt, 
který krátce nato emigroval do zahraničí. 
Celé poutní místo bylo srovnáno se zemí 
roku 1956. Již od roku 2001 se v těchto 

místech z iniciativy starostky Stanislavy 
Barantálové sloužily bohoslužby a péčí 
obecního úřadu a německých katolíků 
byla kaple roku 2006 znovu postavena.

BOROVANY	(České Budějovice)
Městečko 14 km jihovýchodně od Českých Budějovic (522 m), 6 km severně od Trhových Svinů. 
Klášter augustiniánů založil roku 1455 kupec Petr z Lindy při starším farním kostele Navští-
vení Panny Marie. Roku 1921: 1 108 naprostou většinou českých obyvatel, z toho 93 % katolí-
ků. Roku 2001: 3 584 obyvatel, z toho 35,7 % katolíků.

Poutní kaple Panny Marie Karmelské 
(Škapulířová kaple) při bývalém klášte-
ře augustiniánů-kanovníků. Již roku 1672 

existovalo při augustiniánském kostele 
Navštívení Panny Marie bratrstvo 
sv. Škapulíře, které obdrželo od papeže 
Klementa X. mnoho odpustků. Roku 
1746 nechal při klášterním kostele pro-
bošt Augustin Dubenský postavit ušlech-
tilou barokní kapli Panny Marie Karmel-
ské (Škapulířovou kapli), jejíž ikonogra-

fický program a výzdoba kompletně 
korespondují s oslavou sv. Škapulíře. 
V kapli se každoročně slaví pouť na svá-
tek Panny Marie Karmelské. Roku 2000 
získala kaple od českobudějovického bis-
kupa Antonína Lišky jubilejní plnomoc-
né odpustky. — V interiéru kostela se dří-
ve těšila úctě i zvláštní, expresivně styli-
zovaná pozdně gotická socha Piety 
z doby kolem roku 1466. Podle tradice se 
měl v Borovanech zachovat památný 
korporál sv. Jana Nepomuka Neuman-
na (1811–60), který při své cestě z Ame-
riky do Čech navštívil Borovany roku 
1855 (viz PRACHATICE).

Kaple Panny Marie Karmelské 
v Borovanech u Českých Budějovic.

Socha Piety z Borovan u Českých 
Budějovic.

BOROVANY u Bernartic (Písek)
Obec 17 km severovýchodně od Písku. Roku 1921 celkem 471 naprostou většinou českých oby-
vatel. Roku 2001: 219 obyvatel, z toho 59,4 % katolíků. Farnost Bernartice.

Poutní kaple sv. Rozálie. Mezi nejzná-
mější protimorové patrony patří sicilská 
panna sv. Rozálie (12. století), která – ač 
byla hraběcí dcerou – žila po vzoru pous-
tevníků přísně asketicky v jeskyni u Paler-
ma. Morovou patronkou se stala až sekun-
dárně, když v roce 1624 při přenesení je-
jích ostatků do palermského dómu náhle 
přestali lidé umírat na mor. Kult sv. Rozá-
lie se v Čechách velmi silně rozšířil 
v době barokní a také v naší diecézi 
nacházíme jeho zajímavé doklady, zvláš-
tě z období 4. čtvrtiny 17. století. — 
Nedaleko Bernartic na Písecku, v údolí 
u lesa „Mladý“, stojí poutní kostelík 
sv. Rozálie, patřící katastrem obci Boro-
vany. Ke vzniku kostelíka se váže pověst 
o záchraně dívky Alžběty Andělové, pře-
padené roku 1674 v lese dvěma vojáky. 
Vojáci jí vsypali písek do očí, ale nestači-
li svůj zločin dokonat, neboť je zahnali 
dva sedláci. Dívka oslepla a živila se pak 
žebráním. Když se jednou vracela z Boro-
van do Bernartic, slyšela volat své jméno 
a neznámý hlas se jí ptal, zda ví, kde se 
nachází. Když řekla, že ví, uslyšela, že na 
tomto místě budou mnozí pohřbeni, mís-
to bude zasvěceno Bohu a budou sem 
putovat četná procesí. Dívka to vyprávě-
la v Bernarticích, ale lidé jí nevěřili a tro-
pili si z ní ještě posměšky. Již po šesti 
letech se však dívčino vidění začalo napl-
ňovat, když vypukl roku 1680 mor. 
Zemřelo tolik lidí, že hřbitov v Bernarti-
cích nepostačoval a v místech u Borovan 
byl založen nový hřbitov a posvěcen ke 
cti sv. Rozálie. Dle historických pramenů 
nechali kostelík postavit roku 1682 jezu-
ité, kteří měli v držení ves Borovany 
i městečko Bernartice. Podle Trajera 
nechal kapli postavit roku 1681 rektor 

jezuitské koleje u sv. Klimenta v Praze 
P. Jan Waldt. Kapli posvětil toho roku 
P. Ondřej Munzar, rektor jezuitské koleje 
u sv. Klimenta v Praze. Chodila sem pro-

cesí z Bernartic na svátek sv. Marka, na 
křížové dny, v neděli po svátku Rozeslá-
ní sv. Apoštolů a později též na sv. Rozá-
lii. Od roku 1711 sem po slibu bernartic-
kého P. Bernarda Rierenschopfa přichá-
zelo každoročně procesí z Bernartic na 
svátek sv. Rozálie 4. listopadu. — Když 
se roku 1713 objevila další vlna epidemie, 
začala sem chodit procesí každoročně 
také na svátek sv. Rozálie, např. i z Týna 
nad Vltavou. Kapli nechal rozšířit roku 
1719 západním směrem rektor jezuitské 
koleje P. Jakub Stessl a opatřit dvěma 
oltáři: sv. Rozálie Palermské a Karla 
Boromejského, rovněž morového patro-
na. Z té doby je zaznamenáno několik 
uzdravení v souvislosti s vyslyšením pro-
seb. Roku 1735 sem byl přenesen 
z opařanského kostela oltář Panny Marie 
Svatohorské. V letech 1772–87 bylo na 
místním hřbitově pohřbeno přes 700 mrt-
vých z bernartické farnosti. Za josefín-
ských reforem postihl sv. Rozálii podob-
ný osud jako jiná menší poutní místa. 

Kaple sv. Rozálie u Borovan ve farnosti 
Bernartice.
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Roku 1785 byly průvody zakázány, 
15. prosince 1786 kaple zavřena a pozdě-
ji prodána. Začala pustnout, roku 1818 se 
zřítila střecha, ale záhy byla opravena. Po 
žádosti o znovuotevření kaple, směrova-
né do Vídně, došlo roku 1832 k obnove-
ní tradice poutí. Českobudějovický bis-
kup Arnošt Konstantin Růžička povolil 
konání dvou poutí do roka. Roku 1835 
byla ke kapli přistavěna sakristie. — Ved-
le kostelíka se nachází kaplička s umělou 
jeskyňkou, vytesanou ve skále. Bývala 
v ní socha ležící sv. Rozálie (ukradena 
zač. 90. let 20. století), po stranách stály 
v mělkých nikách sochy sv. Šebestiána 
a Rocha. Pod jeskyní vyvěrá pramen, kte-
rý má léčivou moc. Roku 1714 se tu 
uzdravil Jan Karlík z Dražíče u Chrášťan 
a roku 1718 čtyřletá dcera Víta Kusy 
z Oseka. Poslední oprava kaple sv. Rozá-
lie proběhla v letech 1989–91 péčí ber-
nartického starosty L. Boušky. Svatyně 

má dispozici podélného plochostropého 
jednolodí s drobným chórem a půlkruho-
vou apsidou, na jižní straně přiléhá sak-
ristie. V současné době je zde sloužena 
poutní mše satá jednou do roka, a to ke cti 
sv. Rozálie, přičemž termín je přizpůso-
ben vhodnému ročnímu období (namís-
to listopadu se pouť koná v červenci). 
Okolí kaple je v prostoru bývalého hřbi-
tova pěkně upraveno a poskytuje příjem-
né prostředí. Směrem k Borovanům stojí 
dvě obrovité lípy. Kaple sv. Rozálie 
u Bernartic patří spolu s kaplí v Rachač-
kách u Purkarce k nejvýznamnějším 
památkám v českobudějovické diecézi, 
dokládajícím kult této morové patron-
ky.  ► Ve farní obci BERNARTICE, 
asi 2 km severně od sv. Rozálie, bývaly 
v kostele sv. Martina na bočních oltářích 
obrázky Panny Marie Sepekovské 
a Panny Marie Dobré rady.

— Bouček – viz Kasejovice

BRLOH	(Český Krumlov)
Obec 13 km severozápadně od Českého Krumlova (568 m) na severním úpatí Blanského lesa, 
20 km západně od Č. Budějovic. Roku 1921: 761 většinou českých obyvatel. Roku 2001: 1 036 
obyvatel, z toho 50,6 % katolíků.

Kaple sv. Ondřeje při prameni na louce 
směrem ke Kuglvajtu. Socha sv. Ondře-
je, pocházející z paulánského kláštera na 
blízkém Kuglvajtu, byla považována za 
divotvornou a přicházela k ní na světcův 
svátek procesí (1677). Po zániku klášte-
ra Kuglvajt (Kuklov) byla socha sv. Ond-
řeje uschována u Bauerů právě na Kugl-
vajtu. Když roku 1840 manželé Bauero-
vi chtěli péci chléb a neměli po ruce 
dřevo na otop, použili jako topivo starou 
sochu. Sotvaže však plameny vyšlehly, 
dostali takový strach, že sochu ihned 
vyndali a oheň uhasili. Žena ji zabalila do 
bílého plátna a poslala po děvečce na faru 

do Brloha. Děvečka se s ní nechtěla lopo-
tit až na místo určení a pohodila ji u pra-
mene v místech mezi Kuklovem a Brlo-
hem, kde dnes stojí kaple. Socha se ale 
sama zvedla z vody. Farář Vojtěch Jakeš 
z Brloha pak sochu umístil do tamního 
kostela. U pramene, kde došlo k podiv-
nému úkazu se sochou a kde podle pověs-
ti býval hřbitov zaniklého pavlánského 
kláštera, nechal majitel mlýna „U Grillů“ 
postavit kapli sv. Ondřeje. Na oltáři 
sv. Barbory ve farním kostele sv. Šimona 
a Judy bývala soška Pražského Jezu- 
látka. Na vítězném oblouku skříňka  
se soškou Bičovaného Krista z konce  

18. století.  ► Kaple Nanebevzetí 
Panny Marie na Rychtářově. V letech 
1991–92 postavil František Klement 
(† 1996) z Brlohu kapli Panny Marie 
v poloze „Za lesem“ v Jánském údolí 
v místě zvaném také „Honza u kapličky“ 
(zváno podle majitele usedlosti příjme-
ním Honzy). Jedná se v pořadí již o třetí 
kapli v těchto místech při prameni léčivé 
vody. Původní dřevěnou kapli zde posta-
vil zeman Rábl, ta však byla za třicetile-
té války zbořena. Obyvatelé dle pověsti 
ukryli sošku Panny Marie s Ježíškem pod 
kořeny mladého dubu. Někdy v letech 
1820–25 byla soška nalezena. Potomek 
zemana Rábla, Matouš Klement, posta-

vil novou zděnou kapli na obdélníkovém 
půdorysu. Přicházelo sem množství pout-
níků. Ke kapli Panny Marie na Rychtářo-
vě chodila procesí ze Lhenic, Jablonce 
a Pištína. O první neděli v červenci sem 

směřovalo procesí z Brloha. Došlo zde 
k několika uzdravením po požití vody ze 
studánky, např. nechodícího chlapce 
z Hejdlova, ženy z Dobré Vody u Čes-
kých Budějovic či hospodáře z Brloha. 
Soukromou kapli však rod Klementů 
neudržoval a po roce 1919 musela být 
z nařízení úřadů zbořena. Rodinu Kle-
mentů pak stíhala různá neštěstí, ale 
v době komunistické totality nesměli rea-
lizovat svůj úmysl postavit novou kapli. 
Až v letech 1991–92 uskutečnil kovář 
František Klement své přání, aby odčinil 
hříchy svých předků. Plány ke stavbě 
malé svatyně na lichoběžníkovém půdo-
rysu nakreslila ing. arch. Ivana Hanzlíko-
vá z Rudolfova, vlastní stavbu realizoval 
František Klement téměř celou sám. Kap-
li, která stojí v těsném sousedství zboře-
né kaple předchozí, pak slavnostně 
posvětil českobudějovický biskup Anto-
nín Liška v sobotu 9. května 1992 za 
účasti P. Karla Rendla a dalších kněží. 
Základy předchozí kaple jsou dodnes 
patrné. Starší soška Panny Marie s Ježíš-
kem typu Madony Mariazellské se 
dochovala, ale ikonograficky je poněkud 
pozměněna poslední opravou. Pramen 
vody vyvěrá těsně u kaple. Od roku 1992, 
kdy byla kaple obnovena, je tu sloužena 
mše svatá dvakrát do roka, a to v květnu 
na výročí posvěcení nové kaple a v srp-
nu okolo slavnosti Nanebevzetí Panny 
Marie.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie 
u Brlohu.

BŘEZNICE (Příbram)
Město 14 km jižně od Příbrami na řece Vlčavě. Roku 1623 získal panství Přibík Jeníšek z Újez-
da, královský prokurátor, který se zasloužil o potrestání vůdčích osobností stavovského povstá-
ní (poprava na Staroměstském náměstí 21. června 1621). Usiloval o rekatolizaci a již od roku 
1625 do Březnice povolával jezuitské misionáře. Po založení jezuitské koleje roku 1650 se Břez-
nice stala baštou katolické víry pro celé okolí. Již roku 1647 spravovali jezuité blízké místo Sva-
tá Hora, která je dodnes hlavním centrem mariánské úcty v celých Čechách. Březnice byla také 
centrem stavební huti, jejímž hlavním architektem-projektantem byl Carlo Lurago (1615–84), 
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původem z Itálie, který zanechal své dílo v Čechách, Rakousku a Bavorsku. Zámek (původně 
hrad) s kaplí z roku 1632, hřbitovní kostel sv. Rocha, zaniklý kostel sv. Mikuláše (zbořen roku 
1787). Roku 1921: 2 252 naprostou většinou českých obyvatel, z toho 95% katolíků. Roku 2001: 
3 659 obyvatel, z toho 31,4 % katolíků.

Zámecká kaple Panny Marie s obrazem 
Madony s Ježíškem. Původní hrad získal 
čtyřkřídlou dispozici za Zmrzlíků ze 
Svojšína, roku 1567 hrad přebudoval na 
renesanční zámek místokancléř římské 
říše Jiřík z Lokšan. Roku 1623 získal zá-
mek Přibík Jeníšek z Újezda, který nechal 

v letech 1625–32 vystavět zámeckou kap-
li Neposkvrněného početí Panny Marie na 
místě zasypaného vodního příkopu. Dne 
28. října 1689 kapli konsekroval pražský 
sufragánní biskup Jan Ignác Dlouhoves-
ký. V období let 1728–1872 patřilo pan-
ství Krakowským z Kolowrat, 1872–1945 
Pálffyům, jimž byl majetek zkonfiskován. 
Kaple prostupuje obě patra zámku a její 

klenbu zdobí renesanční štukatury. Po 
roce 1760 obdržela kaple rokokovou 
úpravu a byl pořízen mobiliář z dílen 
umělců z Dobré Vody u Březnice, z nichž 
vynikal především sochař Ignác Hammer. 
Na hlavním oltáři tu byl uctíván gotický 
obraz Madony byzantského typu Hode-
getrie mimořádné umělecké kvality 
z roku 1396 (dnes je vystaven v Národní 
galerii v Praze). Obraz vznikl pro krále 
Václava IV., který jej dle pověsti daroval 
pražskému arcibiskupovi Janovi z Jen-
štejna. Ten jej pak věnoval některému 
z rodu Kolowratů, kteří jej po nabytí 
Březnice umístili do zámecké kaple. His-
toricky podložen je však názor, že obraz 
byl v zámecké kapli již před rokem 1627 
a darovali jej sem Jeníškové z Újezda. 
Madona i Ježíšek mají černou barvu ple-
ti, na zlatém pozadí svatozáře a rytých 
rozvilin je latinský nápis, úryvek z Písně 
písní: „Nigra sum, sed formosa...“ (Čer-
ná jsem a přece krásná...). Až do doby 
josefinismu přicházela do zámecké kaple 
procesí, např. v oktávu Božího Těla 
z Bubovic, o křížových dnech, na Velký 
pátek. V kapli sloužil mši svatou kněz 
každou neděli a svátek. Mariánské bratr-
stvo v Březnici dalo roku 1672 zhotovit 
rytinu obrazu od rytce Samuela Dvořáka 
a věnovalo ji Václavu Přibíkovi z Újez-
da. O obrazu se zmiňuje Vincenc a S. Giu-
lelmo v rukopisu „Nová záře mariánská“ 
z roku 1687. Místo originálu obrazu, jenž 
je majetkem Biskupství českobudějovic-
kého, je v kapli umístěna kopie, malova-
ná Bohumilem Slánským. V kapli se 
dochoval též votivní obraz k Panně Marii 
Březnické z roku 1773 a barokní obrá-
zek Piety Přeštické.  ► Farní kostel 

sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského 
na náměstí. Jezuitskou kolej v Březnici 
založil roku 1650 Přibík Jeníšek z Újez-
da na Březnici, který sem uvedl jezuity již 
roku 1637. Od roku 1625 tu působili jezu-
itští misionáři, mimo jiné i P. Albert Cha-
novský a P. Štěpán Fodr. K březnické 
koleji patřila od roku 1647 také reziden-
ce na blízké Svaté Hoře, jednom z nejvý-
znamnějších poutních míst v celých 
Čechách. Výraznou raně barokní jezuit-
skou stavbu (jednolodí typu Il Gesú 
s dvouvěžovým průčelím) postavili v blíz-
kosti kostela sv. Mikuláše v letech 1642–
50 milánští stavitelé Carlo a Martin Lura-
gové z nadace Přibíka Jeníška z Újezda. 
Podle pověsti našel Přibík Jeníšek z Újez-
da s ženou Ludmilou velký poklad u kříže 
v zámecké oboře. Za tyto peníze pak 
nechal postavit jezuitskou kolej s koste-
lem. Ve farním (bývalém jezuitském) kos-
tele sv. Ignáce a Františka Xaverského byl 
na raně barokním bočním oltáři Panny 
Marie uctíván obraz Madony Piekarské, 
kopie původního pozdně gotického pro-

totypu. Úctu k Panně Marii Piekarské 
v českých zemích šířili jezuité po moro-
vé epidemii roku 1680 v Praze. Na jed-
nom z bočních oltářů je umístěna proskle-
ná rakev s ostatky sv. Víta, nad ní byla 
ve skříni ctěna socha Panny Marie, kte-
rá měnila barvu tváře (do roku 1885 měla 
tvář černou). Tuto sochu nosili březničtí 
farníci každoročně na pouť na Svatou 
Horu, konanou vždy ve středu po posled-
ní květnové neděli. Nad mensou oltáře 
sv. Felixa a Adaukta byl umístěn za sklem 
menší barokní obraz Madony Budějo-
vické, dnes na jiném místě. Na poprsni 
kruchty visí obraz Přibíka Jeníška z Újez-
da a jeho ženy Ludmily, rozené z Talm-
berka, s Pannou Marií Svatohorskou, 
z doby kolem roku 1650.  ► Kaplič-
ka Panny Marie Růžencové u mostu 
přes Skalici. Byla postavena roku 1649 
jako první z řady šestnácti kaplí svatého 
Růžence, vedoucích na Svatou Horu. 
Svatá Hora u Příbrami, jedno z největších 

Obraz Madony Březnické koncem 
19. století.

Farní kostel sv. Ignáce a sv. Františka 
Xaverského v Březnici.

Obraz Madony Piekarské z Březnice.
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