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MILOSTI  PANNY  MARIE  SVATOHORSKÉ  

Všechny klenby dolních ambitů svatohorských jsou ozdobeny dekorativními obrazy. 

Umělecká cena jejich není valná. Co tyto obrazy představují, zůstává většině návštěvníků 

záhadou, zavřenou knihou. A přece dráždí jejich zbožnou zvědavost. Tolik ovšem poznává na 

prvý pohled každý, že tu jde o nějaké neštěstí, ze kterého Rodička Boží vysvobodila své cti-

tele, ale jak se to stalo, kdy a kde, toho se nedovídá. 

Abychom tuto zavřenou knihu učinili zbožným poutníkům přístupnější. Vysvětlíme 

zde krátce, co obrazy na klenbových polích představují a jaký mají účel. 

Po mnoho století dály a dějí se dosud na Svaté Hoře věci podivuhodné na přímluvu 

P. Marie. Rodička Boží pomáhala a pomáhá zde svou přímluvou u Boha svým trpícím dítkám, 

které se k ní s důvěrou obracejí o pomoc v nejrůznějších potřebách duchovních i tělesných. 

Kněží, jimž svěřena duchovní správa na Svaté Hoře, zapisovali svědomitě tyto milosti a podi-

vuhodná vyslyšení, jež jim byla hlášena, prozkoumavše napřed řádně každý případ a 

přesvědčivše se o jejich pravdivosti výslechem svědků neb dobrozdáním úřadů. Takových 

milostí je zapsáno v kronikách svatohorských přes 4300. Daleko více však jich není zaneseno, 

poněvadž nebyly hlášeny. Když se ve století 18. pomýšlelo na uměleckou výzdobu ambitů, 

připadlo se na šťastnou myšlenku: vybrati z kronik svatohorských několik nehod a nebezpečí, 

ze kterých Maria Svatohorská pomohla svým ctitelům, a zobraziti je na klenbách ambitních, 

aby tyto obrazy hlásaly návštěvníkům, jak mocná je přímluva Rodičky Boží u Boha a jak veliká 

je její láska k trpícím jejím dítkám, a vybízely je, aby i oni ve svých souženích a trápeních 

s důvěrou k ní se utíkali o pomoc. 

Příběhy vyobrazené na klenbách nesouvisí nijak mezi sebou. Není tu spojitosti ani 

dějové ani časové. Jsou svorně vedle sebe události staré doby i z doby novější. Přece však 

převládají na každé chodbě takové příběhy, jichž příčinou bylo podobné neštěstí. Tak jsou na 

chodbě východní většinou znázorněna nebezpečí, zaviněná nešťastným pádem s koně, vozu, 

vysokého místa, tedy vše neštěstí ze vzduchu. 

Na chodbě jižní jsou vyobrazena neštěstí, způsobená divokými zvířaty neb zlými lidmi, 

nepřátelským vojskem a morem, slovem neštěstí na zemi. 

Obrazy na chodbě západní zabývají se většinou neštěstími, způsobenými ohněm neb 

střelbou, a na severní chodbě nebezpečími, která způsobil živel vodní. 

Všech obrazů je 100 a jsou číslované. Letopočty v rozích udávají, kdy se událost stala. 

Mnohý moderní člověk, s malou neb žádnou věrou, pokrčí ovšem nedůvěřivě rameny 

nad touto četbou. Ale SH není místem, kde by se tuto lidé utvrzovali ve své nevěře. Věřící 

křesťan jest přesvědčen, že Bůh, Pán přírody a přírodních zákonů může činiti zázraky, tj. 

připustiti výjimku od některého zákona, buď přímo sám, nebo skrze tvory své, má-li k tomu 

vyšší důvod. Jde-li mu o to, aby na př. zázračným vyslyšením na přímluvu P. Marie ukázal, jak 
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je mu důvěra věřícího lidu milá, nemá rozumný člověk důvodu, aby pochyboval, zda to Bůh 

může učiniti neb. 

Proto však neprohlašujeme ještě podivuhodné příhody, o nichž bude v dalším řeč, 

přímo za zázraky. Aby se mohl nějaký mimořádný zjev prohlásili za zjevný zázrak, jest nez-

bytno, aby ta událost byla napřed prozkoumána církevním soudem a jako zázračná též 

uznána. Tak nařídil Papež Urban VIII. duchovní správcové SH se o toto církevní rozhodnutí 

neucházeli. Jenom když r. 1732 měla býti milostná soška P. Marie Svatohorské slavnostně 

korunována, žádal Řím, aby mu byla poslána některá podivuhodná vyslyšení, která se zde 

stala na přímluvu P. Marie, k důkladnému prozkoumání. 

A úřední církevní rozhodnutí dopadlo tehdy pro SH skvěle. Kapitola vatikánská, 

vyšetřivši ony příběhy, uznala je jako pravé zázraky a dovolila korunovati 

Rodičku Boží Svatohorskou tímto výnosem: „Nejdůstojnější páni, v kapitole shromáždění, 

přivolili dobrotivě k zvýšení úcty Panenské Rodičky Boží, aby socha bl. Panny, nesoucí na ruce 

Dítko, vystavěná ve svatohorském kostele důstojných otců z Tovaryšstva Ježíšova 

v arcidiecési pražské, již sto let zázraky proslulá, jež svědectvím kapitolního vikáře jsou 

stvrzeny, byla na jejich vroucí prosby zlatou korunou korunována. V Římě 2. ledna 1732.“  

Že události, zde uvedené dle letopisů svatohorských skutečně se staly tak a tehdy, jak 

je kroniky uvádějí, o tom pochybovati nemusíme, i když tu jde o příběhy zcela mimořádné. 

Svědomí těch, kteří podávali o nich zprávu duchovním správcům SH a nejednou i přísežně 

potvrdili, že se věc přihodila tak, jak ji vylíčili, i poctivost kronikářů, kteří byli vesměs 

katolickými kněžími a zaznamenali jen to, co od hodnověrných svědků slyšeli, zbavují nás 

všech pochybností. 

Při výkladu obrazů povíme napřed krátce, co každý představuje, a pak vypíšeme 

věrně z letopisů svatohorských, co o něm vypravují: jen starý pravopis opravíme.

 

VÝCHODNÍ  KŘÍDLO  

OD KAPLE MNÍŠECKÉ KE KAPLI PRAŽSKÉ 

1. 

První obraz představuje koně v nejprudším trysku. Svržený jezdec leží na zemi a za 

ním věci, které prudkou jízdou ztratil. Stranou vypíná se Svatá Hora. 

Tu vyobrazena událost, o níž v r. 1674 v kronice zaznamenáno: „Dne 27. ledna 

poděkoval zde Adam Maxmilián Čistecký nejbl. Panně Marii Svatohorské za ochranu na cestě 

sem mezi Třeboňskem a Narysovem, kde kůň v plném běhu se přemetl, jej svrhl a přeběhl, 

takže obě pistole se zlomily, uzda a řemeny se potrhaly, ale jemu samému nic se nestalo, 



-Milosti Panny Marie Svatohorské- 

-7- 

 

toliko plášť se mu přes hlavu a tvář přehrnul a on se do něho zapletl, že mu jeho družba 

Vilém Klemens Nepomucký a jeho sluha Jan Vohrna pomoci museli.“  

2. 

Na dalším obraze namalován opět splašený kůň, uhánějící v divokém cvalu. Kůň jest 

na krku zakrvácený; jezdce shodil a ten leží na samém břehu rybníka. Pistole mu vypadla 

z ruky. 

Letopisy svatohorské o tom vypravují: „Urozený pán Petr z Říčan podivnou nám 

příhodu napsal: Když jsem se svým pacholkem jel na koni, pacholkův kůň, s kterého on 

sestoupil právě dolů, utíkal, co mohl nejrychleji; já jsem koně utíkajícího co mohl, následoval 

a dostihl. Když pak jsem chtěl zastaviti a zadržeti, on bráně se, mne uhodil. Tu oba koně 

splašení do sebe se dali. Žádný člověk tu nebyl, který by mně byl přispěl, ale milostivá mně 

byla Rodička Boží Svatohorská, ve které jsem denně korunku se modlíval. To jsem z toho 

patrně poznal, že ač jsem byl kopnut, ano i vláčen od koně, žádného většího úrazu jsem 

neměl, kromě znamení od podkovy na těle. Korunka pak v kapse na nejmenší droboty byla 

rozdrcena, čemuž se všichni, kteří to viděli, divili. Nicméně od pádu kříž na zádech mně otekl. 

Ale když jsem se Rodičce Boží Svatohorské zaslíbil, byl jsem šťastně uzdraven.“  

Dne 15. září 1665 splnil slib svůj, připutoval na Svatou Horu s celou svojí rodinou 

z Klatov, aby Rodičce Boží Svatohorské za podivné zachránění poděkoval. 

3. 

Na následujícím obraze vidíme panský sál, v něm stůl červenou látkou pokrytý a se 

stolu střemhlav padající malé dítko s rozpřaženýma ručkama. Při pohledu na toto neštěstí 

padá jakási dáma do mdlob. 

Tento obraz vysvětluje následující příběh z kroniky: „Roku 1650 v měsíci březnu 

spadla Anna Ludmila, čtyřletá dcera Hedviky Barbory Jeníškové z Újezda, rozené hraběnky 

z Rozdražova, s výšky asi půl druhého lokte na zemi a vykloubila si levou ruku v rameni; veli-

kou bolestí přes půlnoc ustavičně plakala. I vzala ji matka na klín, těšila a chlácholila ji, jak 

mohla, ale nemohla ji upokojiti. Tu jí přišlo na mysl, aby se utekla k Panně Marii Svatohorské, 

jakožto pomocnici, ve všech potřebách. Vzývala ji a slíbila, jestliže se dítě z toho pádu brzy 

uzdraví a žádné vady na svém těle míti nebude, že s povolením manžela se bude po tři so-

boty postíti, na Svatou Horu putovati a tam dvě libry voskových svíček obětovati. Sotva ten 

slib učinila, hned pojal dítě libý sen a ona, položivši je tiše na lůžko, starostlivě hlídala. Po 

chvíli spustila dítěti krev ve spaní z chřípí. Matka se lekla, domnívajíc se, že by dítě umíralo. 

I zavolala děvečky, které přiběhše, svým mluvením a dupáním děvčátko ze sna probudily. 

Anna pozdvihši se trochu na lůžku a uzřevši matku před lůžkem státi a plakati, vesele řekla 

k ní: „Neplač maminko, již mne nic nebolí.“  Matka velmi potěšena tázala se dítěte, čím by 

tak brzy těžké bolesti bylo zbaveno. Dítě odpovědělo: „Svatá Panna Maria přišla ke mně, 

vzala mne za ruku a uzdravila mne.“  Matka: „Jaká byla?“ Děvčátko: „Ta Panna byla tak 

krásná, že jsem jí rovné nikdy neviděla.“  
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Že tomu tak vskutku bylo, dokázalo náhlé a opravdové uzdravení; neboť nic si již na 

ruku a rameno nestýskala. Pročež poznavši zde divnou pomoc bl. Panny Marie, neprodleně 

slib splnila a 17. ledna r. 1652 o tom svědectví podala.“  

4. 

Poslední obraz na klenbě prvního oblouku představuje zasněženou hornatou krajinu 

s kostelíčkem s několika domy v údolí. V popředí klečí muž a vzývá 

Rodičku Boží Svatohorskou. Opodál padá jakýsi hoch do strouhy, která se dále rozšiřuje ve 

vodní nádrž. Strouha i nádrž není sněhem pokryta, znamení to, že měla tekoucí vodu. Na obě 

osoby padají paprsky od obrazu Matičky Svatohorské. 

Malíř vymaloval zde událost z r. 1723. „Pána Petra Rubrika a Marie, paní jeho 

v Příbrami, tříletý synáček do domácích sádek, kde ryby mívali, upadl. Nikdo o tom nevěděl. 

Po dlouhém čase nenalezen v těch sádkách a vytažen jak ryba němý, podle všeho zdání 

mrtvý. Leknutí bylo veliké. Když se to pan primas (starosta města), dědeček, dověděl, zatím 

co všichni odběhli, aby se na utopeného podívali, on s velikou důvěrou, kterou měl 

k Svatohorské Matce, padnuv na kolena ji vzýval a co mohl, prosil, aby život jeho vnukovi 

zachovala. Zatím v domě všechno zkoušeli, aby jej k životu přivedli, ale nadarmo. Až večer dal 

malý synáček znamení života, ráno vstal, jedl, pil. Ještě téhož dne přivedli jej rodiče na Sva-

tou Horu, a Pomocnici Milostivé díky vzdávali.“  

Nyní následuje oltář Narození P. Marie. 

5. 

Na prvním obraze za tímto oltářem je několik dojmů; z jednoho z nich vychází žena, 

která pozdvihuje ruce k Rodičce Boží Svatohorské. Jí vstříc vzpíná ručky ze sklepa malý 

košiláček. 

V české rukopisné kronice je tato událost zaznamenána k roku 1737 takto: „Roku 

1737 paní Doroty Frantylové jednoroční dítě skrz okno do domácího sklepa spadlo. Matka 

hned na kolena padla a se vší možnou důvěrností Rodičce Boží Svatohorské slib za dítě 

učinila. Pak do sklepa běžela a s největším svým a domácích podivením dítě, které ještě cho-

dit neumělo, již na patnáctém schodu, na který po svém pádu vylezlo, beze všeho úrazu 

nalezla a objala, jak to na namalované tabulce, kterou zde obětovala, všechno jest viděti.“  

6. 

Obraz další znázorňuje spřežení koní, padajících se srázné stráně. Za nimi leží žena; 

druhá sedí v rozlámaném voze a dívá se za spřežením. Za ním utíká s rozpřaženýma rukama 

hošík. 

Zobrazen je tu případ, který se v letopisech Svaté Hory uvádí na rok 1686 a zní: „Dne 

8. září toho roku přinesl Václav Čecháček z Dobřevu záslibný obraz a děkoval nejsv. 

Rodičce Boží, že jeho rodina, když koně se splašili a je s vozu svrhli, bez úrazu vyšla, všichni se 

zachovali a zde spolu s otcem díky vzdávali.“  

7. 
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Na obraze na druhé straně oblouku spatřujeme kousek lešení na stavbě. S lešení padá 

střemhlav hošík. 

Svatohorský kronikář o tom píše: „Roku 1693 František Spurger ze Soběslavě, 

svatohorský žáček, z dětské všetečnosti na den Nanebevzetí P. Marie, chtěje viděti poutníky, 

kterých na ten den mnoho na Svaté Hoře bývá, vlezl na zeď residence, kteráž se tehdáž 

stavěla, a neopatrně s výše 14 sáhů spadl na samé kamení. Volal tedy, co mohl: „Ježíši, 

Maria, pomozte mně! Svatohorská Rodičko Boží, pomoz mi!“ Z toho pádu nic nemohlo 

následovati, než se všechen poláme. Ale nikoliv; neb Matka Páně svému žáčku ruku 

nastavila, na níž on spoléhaje, slabým hláskem na p. Pátera jednoho volal, ale nebyl žádný, 

který by slyšel. Až potom jej plačtivě volati slyšel jiný žáček, a pohlédnuv dolů, viděl Františka 

omdlévajícího. Povolal kněze, který přiběhnuv, lítosti znamení nad hříchy dávajícímu 

rozhřešení dal a poslední pomazání. Všichni se domnívali, že hned umře. Zatím jej hojila 

Rodička Boží, které učinil na radu jednoho p. Pátera slib, že na den Nanebevzetí P. Marie, co 

živ bude, pobožně zpověď a sv. přijímání vykoná. Kdo ten pád s tak hrozné výšky na kamení 

viděl, ten nemůže jinak, než přítomnou a zázračnou Matky Milostivé pomoc vychvalovati.“  

Tolik kronika. Rozumí se samo sebou, že slova kronikáře: „Matka Páně svému žáčku 

ruku nastavila,“ nesmí se bráti doslovně, nýbrž obrazně, že na její přímluvu u Boha žáček 

dopadl tak, že žádného smrtelného úrazu neutrpěl. 

8. 

Elipsový obraz představuje vysoký dům, s jehož střechy padá muž, kdežto druhý muž 

ještě něco na střeše robí. Třetí muž leží již na zemi a k němu směřují paprsky od 

Rodičky Boží Svatohorské. Tímto způsobem naznačují svatohorští malíři, komu se dostalo 

milosti. 

K roku 1674, který jest na obraze namalován, zaznamenává kronika stručně: 

„Jan Jiří Weiceneker z Prahy tu děkoval Rodičce Boží Svatohorské, že, ač spadl s vysoka, 

přece nepřišel k žádnému úrazu.“  

Co však znamená ten druhý a třetí muž na obraze? To jsou různé okamžiky jednoho a 

téhož pádu. Aby malíř divákům, kteří o příhodě Weicenekra ničeho nevěděli, událost vylíčil 

tak, aby poznali, v čem milost jemu poskytnutá vlastně záležela, volil jakýsi druh 

kinematografie, a namaloval omilostněného ve třech dobách: na střeše, při pádu a na zemi. 

Ovšem je tu potřebí jistého důvtipu, abychom uhodli, že je to pouze jedna nešťastná 

příhoda. Podobných způsobů svatohorští malíři častěji užili, jak se ještě přesvědčíme. 

9. 

Jednobarevný menší obraz znázorňuje pád ženské osoby s okna. 

Tento obraz jest asi namalován podle záslibého obrazu, který dle letopisů Svaté Hory 

přinesla 7. května 1686 jakási Kateřina „za chování své služebné v nešťastném pádu s okna 

od všelikého úrazu.“  

10. 
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Další jednobarevný obraz představuje pád ženy se schodů. 

Jest tak namalován dle záslibného obrazu, který 5. června 1699 zaslal na Svatou Horu 

pan Jiří Ignác Vollentin, správce a ředitel statku řádu sv. Kláry ve Znojmě. Zní: „Důstojný 

pane! Netajím se, že dcera má Alžběta věku svého asi 6let majíc do těžké nemoci upadla. 

Ježto veškery lidské prostředky nic neprospěly, zaslíbil jsem ji blah. Panně a Matce Boží na 

Svaté Hoře a hned zdraví nabyla. Připověděl jsem, že tam za ni pošlu jiného, aby tam 

pobožnost vykonal. Ale z mnohých příčin zanedbal jsem to vykonati. Proto se letos 9. dubna 

přihodilo, že Alžběta v předsíni se schodů spadla a ruku levou si zlámala. Vidouc to manželka 

má Marie Terezie, hned obrátila srdce i mysl svou i oči své k zázračné P. Marii na Sv. Hoře, a 

zaslíbila hned dceru na Svatou Horu. Ó zázraku nad zázraky! Požehnaná budiž na věky 

blahoslovená Matka Boží, že v tom okamžiku dcera má ani nejmenší bolesti nepocítila a na 

nic si nenaříkala, nýbrž v téže hodině tak dokonalého uzdravení dosáhla, že na zlámané ruce 

žádného úrazu nebylo viděti. Za to jsme my, rodiče, nejslavnější nejmilostivější Panně a 

Matce Boží Marii nejpokornějšími díky zavázáni. Z povinné vděčnosti hned jsme poutníka 

poslali na Svatou Horu se záslibným obrazem, věncem a librou vosku, prosíce pokorně 

požehnanou Matku Boží, aby ráčila tuto skrovnou oběť od nás milostivě přijmout.“  

11. 

Nejbližší obdélný obraz uvádí několik milostí najednou. Na schodech vyšší budovy, 

podobné kostelnímu portálu, vidíme ženu sedící, či spíše ležící na zemi, a vedle ní malé dítko; 

obě dívají se vzhůru, kde s jiné budovy padá s vysoka mužská nějaká osoba. Dole na silnici 

uhání splašený kůň, který jezdce svrhl. Připsán k tomu rok 1691. Malíř svatohorský spojil tu 

několik zvláštních případů v jeden, jako by se všechny byly udály zároveň a na jednom místě. 

V kronikách r. 1691 čteme: „Dne 26. února 1691 napsal sem na Svatou Horu 

Ferdinand Leopold Malbohon, učitel a vychovatel dítek pana barona Vratislava, že záštitou 

nejsvětější Rodičky Boží Svatohorské, když s koně spadl, nic se mu nepřihodilo. Proto na 

poděkování Pomocnici Svatohorské záslibný obraz, ochranu tu představující, sem poslal.“  

To je jezdec s koně svržený. 

Jinou milost Rodičky Boží zaznamenal přísežný ranhojič slovy: „Anno 1691 dne 1. 

března mezi 4. a 5. Hodinou po poledni spadl 6 ¾ léta starý synáček slovutného muže pana 

Matěje Čapka, měšťana král. Starého Města Pražského, tak nešťastně s výšky 5 sáhů, že byla 

malý naděje, že bude zachován při životě. Já vida takové nebezpečí a hlavu na dva díly 

rozdvojenou, veliké množství krve v ní sražené a nemožnost ji rozehnati, nebo nástroji 

lékařskými vypustiti, nedoufal jsem v jeho zhojení. Zatím však rodiče jeho na Svatou Horu jej 

zaslíbili a o pomoc Rodičky Boží Svatohorské prosili, zázračně se to všechno v malé chvíli 

rozehnalo, takže dále lidské pomoci potřebí nebylo. Samo se to všechno pěkně zhojilo. To já 

nížepsaný s dobrým svědomím dosvědčuji a svou vlastní rukou a obyčejným sekrýtem 

potvrzuji. Actum v Praze, Pavel Fraysler, měšťan staroměstský a přísežný zemský ranhojič. 

To byl ten synáček, padající s vysoka, na něhož se žena s dítkem, u schodů ležící dívá. 
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Pak vypravuje kronika k r. 1691: „Dne 11. června 1691 uzdravena byla zde (na 

Svaté Hoře) Anna Nohová, dcera Matěje Nohy a Barbory, manželky jeho, z Kladrub. Velkou 

putnu vody nesouc, nešťastně padla a nohu si vymkla. Na to celých 14dní se na tu nohu 

postaviti nemohla a za sebou ji vlekla, o berli se podpírajíc. Bídně se sem dostala a 3 dni zde 

v snažných prosbách trvala, aby ji přemilostná Panna Maria uzdravila. Mile ji vyslyšela slavná 

Pomocnice Svatohorská a propustila ji domů uzdravenou. Berla zde na památku zůstala.“  To 

je žena, která nemohouc na nohu státi, leží na schodech před portálem svatohorským, který 

ovšem tentokráte vypadal jinak nežli nyní. A kdo je to malé děvčátko vedle ní? o tom podává 

zprávu kronika. Opět r. 1691. Téhož roku jakýsi poutník svatohorský přinesl z pouti prstýnek 

dotýkaný na zázračné sošce a nastrčil na prstíček své malé dcerušce, která již na čtvrtý rok 

nemohla choditi. V téže chvíli dítě seskočilo s klínu otcova, běhalo po světnici a od té chvíle 

vždycky dobře choditi mohlo. 

12. 

Jednobarevný obraz napravo znázorňuje splašeného koně; jezdec je svržen na zem a 

koněm šlapán. Za tímto výjevem je dům, před nímž kdosi klečí a vzývá P. Marii Svatohorskou. 

Přimalován r. 1661 

V kronice o tom čteme: „Dne 14. ledna připutovali sem (na Svatou Horu) Jan z Dlouhé 

Vsi splniti slib a poděkovati bl. Panně Marii za uzdravení poranění od koně. Chěje se ze studií 

v Praze domů vrátiti a vsednuv na koně, spadl s koně, který se splašil a jej podkovami svými 

kopal, takže jej polomrtvého odnesli. Ležel pět neděl tak těžce nemocen, že žádného z přátel 

již neznal. Otec jeho Jiří s chotí Ludmilou prosil Rodičku Boží Svatohorskou za uzdravení a 

zavázali se slibem, že bude-li zdráv, spolu s ním a všemi přáteli na Svatou Horu putovati 

budou. Po tomto slibu bylo mu lépe a dnes všichni s uzdraveným Janem dostáli slibu svému, 

který zde při mši sv. i ministroval a pak do Prahy se vrátil, aby v studiích filosofických 

pokračoval. 

Osoba klečící před domem znamená otce, vzývajícího P. Marii o pomoc při 

nenadálém neštěstí synově. 

13. 

Jednobarevný obraz na druhé straně vyobrazuje paní, ona padá s vysoké pavlače, jaké 

dosud ve větších městech vídáme. 

V roce 1654, který je na obraze připsán, čteme v kronice svědectví: „Já níže 

podepsaná Kryselda Kateřina Vratislavová z Lažan, známo činím všem: Když jsem jednoho 

času z jistých příčin přijela na Svatou Horu a do kostelíčka vešla, brzo jakási lítost a tesknost 

srdce mne pojala a vždy více a více se vzmáhal, že jsem po celý čas, co jsem kostelíčku byla, 

sama nevědouc proč, srdečně musela plakati. Nad to všechno poroučejíc se Pánu Bohu a 

Matce Boží, voskový dar Svatohorské Panně Marii jsem obětovala a Měst Pražských odtud se 

brala. Ale něco málo v Praze prodlevši na sv. Martina s vysoka jsem spadla a sobě ruku 

zlámala. Od toho pak dne až do nového léta těžce jsem ležela, až naposledy skrze laskavou 
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přímluvu Svatohorské Panny Marie bolesti se krátily a ruka zlomená k prvnějsímu 

dokonalejšímu zdraví se navrátila.“  

14. 

Obraz dále napravo znázorňuje zase pád ženy se zdi do hlubokého příkopu. S druhé 

strany příkopu vyšlehují v dálce plameny jakési budovy. 

V latinské stručné kronice jest zaznamenáno v r. 1677 toto: „Tohoto roku byl na 

Svatou Horu darován obraz od paní rytmistrové z Berini z vděčnosti za to, že když se 

v šílenství vrhla s výše několika sáhů, přece se nezabila. Když pak se jí přiložil obrázek 

Panny Marie Svatohorské, byla šílenství úplně zbavena“ 

15. 

Na dalším obraze vidíme, kterak se krov budovy řítí dolů; pod spadlými trámy vidíme 

tři osoby, znichž jedna pozdvihuje oči k Rodičce Boží Svatohorské. 

V kronice r. 1697: „Jan Luňáček na den Sv. Rocha ve Slaném posluhoval zedníkům. 

Když starý krov s jedné strany s jinými dělníky podepřít chtěl velkými trámy, s druhé strany 

podlaha se skloňovati počala; utekli tedy všichni dělníci, ale dva z nich ježto se opozdili, byli 

raněni. Třetí, stařena, že stála blíž, zasypána a v rumu pochována. Jan Luňáček nevěda kam 

by utekl, vzýval pobožně Rodičku Boží Svatohorskou. A hle, když se vůkol a vůkol všechno 

zbořilo, to místo, na kterém Jan stál, se nezbořilo, ale jako střecha a trám nad hlavou se 

zadrželo, takže byl bez úrazu odtud vytažen. Všichni uznali, že zázračně vysvobozen byl skrze 

nejsv. Rodičku Boží Svatohorskou, které se pod ochranu poroučel a pobožně vzýval.“  

16. 

Opět vpravo na obraze zobrazeno zase splašené spřežení, které uhání po srázné cestě 

dolů. V kočáře sedí paní s dítkem. Na zemi před koňmi leží muž; jiný muž koně zachycuje. 

Dole hledí na ten vzrušující výjev dvě jiné osoby. 

Kronika popisuje r. 1727 případ takto: „Dne 10. července zavěsil zde urozený pán 

František Leopold Urger z Rábu záslibnou tabulku, na níž malba představuje, co zde tvrdil, že 

totiž jeda s vrchu a chtěje na kočár vstoupiti, upadl, ale záštitou blah. Panny Marie 

Svatohorské, kteréž se vždy vřele poroučel, zachráněn byl od všeho neštěstí a úrazu. Hrozilo 

mu veliké nebezpečenství, anť na zemi tváří spadl, ježto podnoží, po kterém chtěl do kočáru 

vstoupiti, se přerazilo a zlámalo a koně s vrchu běželi a tak kolo mu na rameno přišlo. Kdyby 

koně se náhle nebyli zastavili, bylo by mu kolo s ramene na krk přišlo a kočár byl těžký a tři 

osoby na něm seděly. Proto s velikou vděčností sem připutoval a chtěl, aby tato záchrana 

nejsvětější Rodičky Boží pečetí jeho stvrzena, do pamětní knihy svatohorské k uctění 

přemilostné Divotvůrkyně Svatohorské se zapsala“ 

Následuje oltář Obětování Panny Marie. 

17. 

Na prvním obraze za tímto oltářem namalováno ohrazené město, podobné vojenské 

tvrzi. Daleko za městem vidíme šibenici a přípravy k popravě. K šibenici tryskem ujíždí jezdec, 
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drže v ruce dopis. V popředí klečí na skále muž a vzývá Rodičku Boží Svatohorskou. Jezdec 

nese osvobozující list. 

Není pochyby, že se případ vztahuje na poznámku v letopisech svatohorských 

v r. 1749, že jednoho dne přišel na Svatou Horu voják, aby „Zachranitelce“své poděkoval za 

to, že, byv odsouzen na smrt, zaslíbil se sem a šťastně nalezl obhájce, který ho od smrti 

zachránil. Ten obhájce je znázorněn klečícím mužem, na něhož dopadají paprsky od 

Rodičky Boží Svatohorské na důkaz, že mu pomáhala. 

18. 

Na obraze vlevo je krásný bělouš, ale splašený, chystající se ke skoku přes vodu. 

Shozený jezdec je smýkán splašeným koněm. 

V kronice o tom čteme r. 1668: „Dnes, 31. května, osvědčil zde 

Tomáš Vavřinec Zimmermann z Prahy německým listem, že roku 1666 syn jeho Jan Karel 

s koně spadl, když jej k vodě vedl. Ubohého vlekl kůň za sebou as 400 kroků za nohu 

v třmeni, takže celý ve své krvi zborcen jsa, více mrtvému se podobal, než živému. Lékaři 

pomoci mu nemohli, ježto měl kosti zlámané a vymknuté. Tehdy se obrátili rodiče jeho k naší 

nejsv. Královně Svatohorské, zaslíbili se sem, a tak syn ozdravěl a zde své berly 

bl. Panně Marii obětoval, ač ještě trochu křivě kráčel.“  

19. 

Dále vpravo na obraze vidíme ve výši svatyni svatohorskou. Stranou Svaté Hory jsou 

černá mračna a krupobití; padající kroupy jest zřetelně viděti. V popředí nese na Svatou Horu 

něco na míse jakýsi pán. 

Vysvětlení nalézáme v české rukopisné kronice, kde čteme doslovně: „Zaznamenáno 

v letopisech našich na den 9. máje 1693: Znamenitý příklad pobožnosti a velké důvěrnosti na 

sobě dal Tomáš Maček, dobrnický sedlák. Vyznal upřímně, že již více než 12 let stále na 

Svatou Horu putuje, a to zvláště proto, aby mu Rodička Boží na jeho osení požehnání 

vyprosila a všechno neštěstí a škody odvrátila. Toto dobrodiní že vždycky požívá, ale zvláště 

roku 1693, kdy vůkol všem krupobití potlouklo, jemu však ku podivu všech ostatních obilíčko 

pěkně se urodilo a zachovalo“Proto asi přinesl na Svatou Horu mísu pečiva. 

20. 

Poslední obraz na této chodbě představuje zase neštěstí se splašenými koňmi. 

Uhánějí cestou dolů, na kočáře sedí dáma vztahujíc ruce, jakoby se bránila převrhnutí. Pán a 

kočí z kočáru vyhození, leží na zemi. Obraz má letopočet 1656. 

V letopisech o tom toto poznamenáno: „Dne 8. října poděkoval zde Adam Payer, 

hejtman ze Ždichovic, za vysvobození z patrného nebezpečenství života, v které upadl, když 

na cestě koně se splašili a s vozem na zemi jej srazili. Po Bohu jediné útočiště maje 

v bl. Panně Marii Svatohorské, vzýval ji s celou důvěrou a celým srdcem se jí zasvětil a tak 

šťastně smrti a všemu poranění unikl“ 
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JIŽNÍ  KŘÍDLO  

OD KAPLE PRAŽSKÉ KE KAPLI BŘEZNICKÉ 

21. 

První obraz hned nad východem z kaple Pražské představuje muže za mřížemi žaláře, 

k němuž pospíchá muž s listinou. 

Obraz znázorňuje událost, zapsanou v českých letopisech r. 1730. Tam čteme: 

„Václav Ditrich, měšťan poděbradský, nevím z jaké příčiny, byl od svých nepřátel do arestu 

dán; tam tři léta v poutech seděl a v tom stavu mnoho úzkostí, jak na těle, tak na duši vystál, 

a ačkoliv nevinný byl, přece dříve vysvobozen nebyl, až oba jeho protivníci smrtí umlkli. 

Potom teprve ten bídný člověk za nevinného uznán byl a propuštěn. Přijal od soudu výpověď 

nevinnosti a zproštění svého, ale nechtěl vyjíti bez pout, kterých sobě na památku vyžádal a 

aby dokázal, kterak Rodičce Boží Svatohorské zavázán byl, již on za svou vysvoboditelkyni po 

Bohu uznával, nebo se jí slibem zavázal. Že až vyjde na svobodu, na svých protivnících mstíti 

se nebude: když tedy pouta obdržel, zase na nohy je vloživ, s nimi na Svatou Horu putoval a 

sebe s pouty Rodičce Boží, která jej vysvobodila, obětoval.“  Muž s listinou nese mu ono 

úřední prohlášení jeho neviny. 

22. 

Vlevo od zmíněného obrazu je vymalované neštěstí se splašeným potahem. Vidíme tu 

koně, jak v divokém běhu uhánějí přes pole, vlekouce za sebou překocený pluh a oráče. Za 

tím uhánějí dva jezdci a lidé, jakoby chtěli splašené koně zachytiti. Také pes utíká za 

potahem. 

Zde zobrazena vzrušující událost, zaznamenána v latinském rukopise roku 1657: 

„Havel Audek z Mníšku byl při orání, když se koně splašili a on kolem krku do provazu 

zapleten, spolu s pluhem od splašených koní smýkán, ale přece z nebezpečí života vyvázl.“  

Na tento výjev hleděl urozený pán Servác Engel z Mníšku a ten přisel tři léta později, tj. 

r. 1660, spolu se svými poddanými v procesí na Svatou Horu. v čele průvodu nesli obraz, 

představující toto dobrodiní, Matičkou Svatohorskou prokázané. Celé to neštěstí způsobil 

vlastně pes, který koně splašil. Když pan Engel viděl, že snad bude oráč od koní pošlapán, 

aneb pluhem přejet, zaslíbil se na Svatou Horu a ihned bylo nebezpečí zažehnáno. 

23. 

Obraz na protější straně představuje osamělé jezdce uprostřed hustých lesů. Jezdec 

vzhlíží k Rodičce Boží Svatohorské, od níž vyzařují naň paprsky. 

Obraz vztahuje se na událost, zaznamenanou v kronice Svaté Hory na rok 1679: 

„Pan Jiljí Včela z Knihnice na Moravě bloudil v noci samotný v lese a upadl mezi tři vlky, kteří 

mu z cesty ustoupiti nechtěli. Nemoha ani zpět ani mimo jíti, nic jiného si nemyslil, než že od 

nich roztrhán a sežrán bude. Vtom přišla mu na mysl Svatohorská Panna Maria; proto hned 
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se jí důvěrně poroučel a zplna hrdla křičel: „O Ježíši, ó Maria Matko Svatohorská, nedejte mi 

na těle i na duši zahynouti!“Tohoto křiku tak se vlci ulekli, nejinak než jakoby zbraní zahnáni 

byli, utekli a tím jej z nebezpečí vysvobodili“Později přisel pan Včela na Svatou Horu a tam to 

kněžím vypravoval. 

24. 

Na elipsovém obrazu je vyobrazen výjev z bitvy. Jezdci s tureckými turbany prudce 

dorážejí na jízdu protivníkovu, kdežto pěchota v hustých řadách přichází této na pomoc. 

Zvláště jeden jezdec jest od Turků krutě ohrožován; i pozdvihuje ruce k Svatohorské Rodičce 

Boží, od níž dopadají naň paprsky. 

Je to zobrazení události z r. 1697: „Vojín Jan Vilém Bezdavský, rodem Čech, trubač 

u pluku Kondolianského, častokráte v bitvách s Turky mimořádné ochrany 

Rodičky Boží Svatohorské zakusil.“  

25. 

Na menším jednobarevném obraze s letopočtem 1706 namalován slepý člověk jak ho 

vede jiný člověk. 

Česká rukopisná kronika o tom vypravuje: „Jan Bedřich z Lomce, maje dvacet let, 

z mnohých ostrých vlhkostí z hlavy tekoucích počal tratiti zrak. o syna starostlivý rodiče jeho 

dali jej hojiti katu, pak jedné židovce, znamenité lékařce, skrze které hojení právě celý zrak 

ztratil bídný člověk. – Ztrápení rodičové, zvláště matka, nad tou syna slepotou, spasitelnou 

radu sobě vzala a syna Rodičce Boží na Svatou Horu za slíbila a s manželem a synem na 

Svatou Horu putovala, tam syna obětovala, pobožnost vroucně vykonala. Rodičku Boží 

o pomoc synu svému žádala.“  Co se dále dělo, vypravuje kronika u příležitosti sepisování 

protokolu o celé té události. Ctěme tam: „Dne 20. listopadu zaveden byl protokol v Sedlici 

o uzdravení slepého Jana Jiříka Bedřicha z Velkého Lomce (fary třebonické u Čáslavě). V něm 

bylo zjištěno a důst. Adamem Pelikánem, z řádu cisterciáckého, administrátorem 

třebonickým, a Janem Říčanem, vikářem čáslavským, potvrzeno, že Jan Bedřich od narození 

dobrý zrak měl, až letos začala ho hlava boleti; potom se mu bolesti do očí vložily. Ve žních 

pak od každodenního potu a horkého slunce unavený, domů se vracel a vždycky méně viděl. 

Když se začal oves sekati, otekly mu oči tak, že téměř nic neviděl. Dali jej rodiče hojiti do 

Kutné Hory jakési katovce. Potom jej hojila židovka z Umonína, a zkazila mu oči tak, že poté 

dokonce nic neviděl. – Anna Sýkorová měla jej pak k tomu, aby putoval na Svatou Horu, že 

tam skrze Rodičku Boží zdraví nabude. I šel za ní až na Svatou Horu, s ní se modle. Litanie a 

písně zpívaje, od 7. října až do 11. října. Tu pak, když 11. října vyzpovídal a nejsvět. Svátost 

Oltářní přijal a mši svatou, kterou dali si sloužiti, slyšel, jak velebný pán Pannu Marii do rukou 

bral, hned ji spatřil a pravil té bábě Anně Sýkorové, že vidí Pannu Marii. – Tehdáž hned také 

viděl všecky věci v kostele a když se domů vraceli viděl lesy i hory. Ale jen na levé oko dobře 

viděl, a na pravé nic neviděl. Proto pravil při výslechu v protokole: „Skrze tu pouť a skrze 

Rodičku Boží jsem k zdraví svému přišel a zraku nabyl.“  Podle toho úředního vyšetření tedy 
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vysvítá, že nebyli se slepým synem rodičové sami na Svaté Hoře, nýbrž ona poutnice 

Sýkorová. 

26. 

Malý jednobarevný obraz představuje osamělého chodce, kterého muž napadá 

kordem. Kronika o tom píše k r. 1683 toto: „Téhož roku byl dvořenín Mikuláš Kolman, od 

pána svého v noci kamsi poslaný, na cestě od nepřítele svého úkladně postižen a proboden, 

že na zem padl. Lékaři a ranhojiči mu nedávali žádné naděje na uzdravení; on však vyvolil si 

naši nejmilejší Matku Svatohorskou za lékařku, vzýval ji důvěrně a již 9. dne byl tak zdráv, 

jakoby jakživ nic nebyl trpěl.“  Že se to přepadení stalo v noci, nasvědčuje na obraze měsíček, 

který v pozadí právě vychází. 

27. 

Obraz vpravo je záhadný. Před vysokým domem leží na zemi povalená žena, na 

kterou doráží zuřivý býk. 

Záhadný jest obraz z té příčiny, že v žádné z kronik svatohorských nelze zjistit nějaký 

podobný případ, vyjímaje jednu událost, která se však lépe hodí k vysvětlení obrazu na 

straně protější. Stručná latinská kronika uvádí sice každý rok dlouhou řadu těch, kteří zde na 

Svaté Hoře děkovali Matce Boží „za záchranu v patrném nebezpečenství života,“ale to 

našemu účelu nestačí, když se nepraví, v čem to nebezpečí záleželo. Na štěstí obraz sám 

dosti jasně naznačuje, že to bylo nebezpečné přepadení od zdivočelého býka nebo krávy. 

28. 

Stejně záhadný je obraz na druhé straně. Býk doráží na osobu s dítkem v náručí, ležící 

na zemi. Žena má krátkou suknici, jak je nosívají ženy na venkově při domácích pracích. 

Z druhé strany je také žena s dítkem v ruce. Od Rodičky Boží Svatohorské osvětlují obě ty 

skupiny paprsky na znamení, že oběma se dostalo nějaké milosti. 

Zde zobrazena událost, kterou zapsal kronikář svatohorský r. 1659 těmito slovy: „Dne 

3. března ozdravěly zde i matka i dcera, jak svědectví pánů radních z Berouna a rytíře 

Zikmunda Měsíčka z Příbrami stvrzuje: Anna Bastlová ze Želkovic u Hořovice, farností 

borecké, hluchá, měla dceru Alžbětu od narození němou a hluchou. Nedávno poranil trkavý 

vůl Alžbětu rohem svým pod oko, div že jí oko nevyrazil. Rána byla z délky prostředního prstu 

hluboká; tím bezmála slepá byla. Matka s ní putovala sem na Svatou Horu, aby obě 

uzdraveny byly; obě se zde Svatohorské Matce Boží poroučely a svatohorskou vodou umyly. 

Dne 3. března zde nabyla sluchu, dcera pak zraku, sluchu i daru řeči. Na žádost zdejších důst. 

Pánů jesuitů předvolány byly obě před radní pány berounské, kteří všecky ty věci vyšetřili a 

za pravdu uznali.“   

29. 

Obraz vlevo představuje jezdce, s ním se kůň na znak překotil; jezdec se marně 

namáhá, aby se vyprostil z této choulostivé polohy. 
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Kronikář o tom píše: „7. července r. 1688zavěsil zde Karel Lefler ze Solšic u Vlašimi 

zaslibný obraz na plátně představující, jak ho Rodička Boží chránila v nebezpečenství, když 

vraceje se koňmo domů z trhu výročního z Chrudimi, nešťastně s koně spadl a obě nohy by si 

byl nepochybně zlomil, kdyby byl hned nevzýval důvěrně Rodičky Boží Svatohorské za 

pomoc.“   

Následuje oltář, zasvěcený Zasnoubení Panny Marie. 

30. 

První obraz na následující klenbě znázorňuje opět splašené koně s kočárem. Kočí leží 

na zemi pod koňmi. Z kočáru padá ženská osoba. Za kočárem utíká zděšeně pán. 

V letopisech Svaté Hory je v roce 1668 událost, která obraz osvětluje. Čteme tam: 

„Dne 21. září vyznal zde František Materna s chotí svou, že sluha jejich pod kola jejich vozu 

spadl a přejet byl na krku, avšak vzýváním milostné Matky Boží Svatohorské bez úrazu 

odešel. Tak i když paní sama s vozu spadla a nejsv. Rodičku Boží Svatohorskou vzývala, žádné 

pohromy neutrpěla.“   

31. 

Na dalším obraze vidíme překocený a převržený vůz, z něhož vyčnívají něčí nohy. 

S druhou polovicí vozu utíkají koně i s kočím, který se marně namáhá, aby je zastavil. Za 

vozem uhání zoufale sedlák. 

Po stranách vozu spatřujeme jakoby rozházené dříví. Kronika o tom vypravuje: „Dne 

28. listopadu r. 1660 poslali na Svatou Horu Daniel Antonín Sládkovský a choť jeho Ludmila 

záslibný dar na poděkování, že dcera jejich v nešťastném pádu před smrtí uchována byla.“  

Tento nešťastný pád souvisel s nebezpečnou jízdou, při které se i vůz převrhl a zvrátil. Nohy, 

vyčnívající z vozu, jsou nohy té dcery. 

32. 

Podivení vzbuzuje obraz, který je na opačné straně. Zříme tu několik domů v úplně 

opuštěné krajině. Nic nepoutá naši pozornost. A přece se nad touto krajinou vznáší 

uprostřed obraz Rodičky Boží Svatohorské a vysílá paprsky na všecky strany; patrně chtěl 

malíř naznačiti, že celá ta krajina stojí pod zvláštní ochranou Panny Marie. 

Zde zobrazena událost, sahající až do r. 1639. v té době řádili po celých Čechách 

Švédové. Proto se rozutíkalo obyvatelstvo na všecky strany a skrývalo se v lesích. Zvláště 

venkovský lid nebyl před divokou soldateskou jist ani majetkem, ani životem. Opouštěl 

statky své, nesklizenou úrodu nechával na polích státi a poroučel všecko Bohu a Matce Boží. 

Tak to bylo ovšem také v okolí Příbramě. Svatohorská kronika vypravuje: „Když pak někteří 

z nich koncem února domů se vrátili, začali teprve úrodu (loňskou) sklízeti. Jiní teprve po 

velikonocích to učinili a měli hojnou úrodu a chleba dost. Jakýsi rolník z Dubna, vesnice to 

nedaleko Svaté Hory, najal si 30 ženců, jiní jinde tolikéž. Selské ženy nalezly len a konopí, 

které přes celou zimu na poli stálo, a snad je pro své potřeby připravily. Tak se nejbl. 

Panna Maria Svatohorská osvědčila býti matkou chudých.“ Ona opuštěná krajina, nad níž se 
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vznáší Rodička Boží Svatohorská, znamená tedy nějakou tu opuštěnou vesnici, snad Dubno 

samo a ochranu Matky Boží nad nesklizenou úrodou. Mohlo by se snad namítnouti, že by 

malíř býval lépe udělal, znázorniv jarní sklizeň se ženci a potahy. Nesouhlasíme; kdyby to byl 

namaloval tím způsobem, každý by myslil, že tu jde o nějakou obyčejnou žeň a teprve by 

nevěděl, v čem mimořádná milost Panny Marie záležela. 

33. 

Podlouhlý obraz představuje tvrz, kolem níž s jedné strany jsou rozloženy vojenské 

stany, s druhé strany zuří bitva. Mezí bojujícími jest nápadný zvláště jeden, který zdvihá 

prosebně ruce k Matce Boží Svatohorské, od níž zase padají paprsky k němu na znamení, že 

se mu dostalo nějaké zvláštní milosti. 

Obraz se hodí výborně na případ, který se v kronikách vypravuje roku 1689. Čteme 

tam: „14. Dubna splnil zde slib svůj Jan Láska, který jako voják u Bělehradu mečem na hlavě a 

týle tak těžce poraněn byl, že mezi mrtvými ležeti zůstal, ale vzývaje nebeskou 

Matku Svatohorskou za pomoc, uzdravil se. Poté jizvy ran svých ukazoval a 

Uzdravitelkyni Svatohorské vřele děkoval.“ – Ta tvrz je tedy známý z dějin Bělehrad, blízko 

něhož se řeka Sáva vlévá do Dunaje; řeku tu malíř svatohorský namaloval. 

34.1 

Na jednobarevném obraze vidíme svatohorský oltář, na něm 

Pannu Marii Svatohorskou, od níž se šíří na všechny strany záře a paprsky padají též na 

šlechtice, klečícího na stupni oltářním. Před obrazem hoří voskovice. Připsán rok 1656. 

Letopisy svatohorské vypravují o tom toto: „Léta 1656 urozený pán Jan Karel, syn 

vysoce urozeného pána Jana Viktorina, svaté říše římské hraběte z Waldštejna, uče se 

liternímu umění na školách malostranské koleje Tovaryšstva Ježíšova a jsa v druhé škole, 

nakazil se morem. Užil mnoho léků, ale s malým prospěchem, protože ho sama Rodičky Boží 

ruka měla uzdraviti. Když tedy nic nepomáhalo a tri lékaři nevěděli si rady, domníval se 

každý, že ten urozený mládeneček zvadne ve svém mladém věku jako kvítek. Zatím urozený 

pan otec jeho dověděv se o nebezpečné nemoci synáčkově a neskládaje naděje v lidské 

lékařství, utekl se k Svatohorské P. Marii, a aby synáčku svému delší život vyprosil, čtyři bílé 

svíce poslal na Svatou Horu a aby před zázračným obrazem rozsvíceny byly, poručil. A divná 

věc! Hned jak dotčené svíce počaly hořeti na svatohorském oltáři (což se poznalo potom, 

když čas k času srovnali), počalo lépe býti nemocnému mládenečkovi v Praze, a čím déle 

hořely, tím on většího nabýval zdraví, až ozdravěl. Od kteréhožto času až podnes dobrodiním 

Rodičky Boží stále zdráv a silný zůstává.“  

35.2 

                                                      
1
 Příběh odpovídá obrazu 33a v areálu Svaté Hory 

2
 Příběh odpovídá obrazu 33b v areálu Svaté Hory 
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Protější obraz s letopisem 1658 znázorňuje pád ženy s pavlače. Od Panny Marie 

dopadají na ni paprsky. V kronikách o té příhodě čteme: 

„Dne 4. května poděkovala zde Voršila Vršovská z Prčice z Prčice za uzdravení svých 

nemocí, které si přivodila pádem s pavlače a jimiž po osm neděl trpěla.“  

36.3 

Obraz následující představuje Svatou Horu a na jejím úpatí vidíme mládenečka, an na 

kolenou k svatyni putuje. Obraz má letopočet 1735. 

V rukopisné české kronice je o tom obraze zaznamenáno: „Jan Jiří Krausa měl syna, 

který sedm let od narození svého na žádné noze státi nemohl. Jak jej matka Rodičce Boží na 

Svaté Hoře zaslíbila, tak se postavil na nohy pacholík a choditi začal.“  

37.4 

Na protější straně vidíme povoz tažený dvěma mládenci. Před povozem běží několik 

oveček. V pozadí je namalován s jedné strany kostel a větší klášterní budova, s druhé strany 

v dáli svatyně svatohorská; směrem k ní se povoz pohybuje. 

Letopisy o tom podávají následující zprávu: „V Oborišti roznemohl se Tomáš, ovčák, 

velmi těžce po celém těle cítil náramné bolesti a píchání, jimž žádný lékař pomoci nemohl. 

Smrt zdála se býti jistá. Ač byl toliko na oko katolíkem a jen nedokonale věřil, že mu 

bl. Panna Maria pomoci může, přece přišlo mu na mysl, aby se k ní na Svatou Horu o pomoc 

utekl. Slíbil tedy, že bude-li uzdraven, pět ovcí na Svatou Horu daruje. Hned přestala 

dokonale nemoc, kterou se celý rok byl trápil. Ale on zapomněl na učiněný slib a celých 7 let, 

nedbaje výčitek svědomí, s odvedením ovcí odkládal, ano maje uctívání nejsv. Matky Boží za 

pověru, soudil, že ničím povinen není. Ač mu Rodička Boží dlouho shovívala, netrestajíc ho 

dle zasloužení, dopustila naň r. 1655 na den sv. Václava tak těžkou nemoc, že na ruce i nohy 

ochroměl a ani tělem ani hlavou hnouti nemohl a tři čtvrti léta na jednom místě ležeti musil 

a domácí obraceli jej s boku na bok. Tím měl jasně poznati, že potřebuje pomoci Boží. Uznav 

svou vinu, rozpomínal se, co před lety blah. Panně Marii slíbil, a přesvědčen jsa, že 

Rodička Boží pomocnicí jest těch, kteří v ní skládají důvěru svou, dal se dovézti na 

Svatou Horu a hned do zpovědnice donésti. Vyzpovídav se, přijal uctivě a nábožně Nejsv. 

Svátost Oltářní a poroučel blah. Panně Marii snažně ostatek života. Od toho dne pak patrně 

znamenal, že mu ubývá bolesti a přibývá zdraví. Ještě měsíc ani neminul a již se s radostí 

vrátil k pastýřské povinnosti své a v brzké době těch pět ovcí sám na Svatou Horu dohnal.“ 

Malíř spojil tu v jedno putování nemocného ovčáka a jeho darování oveček po dokonalém 

uzdravení. 

38.5 

                                                      
3
 Příběh odpovídá obrazu 34 v areálu Svaté Hory 

4
 Příběh odpovídá obrazu 35 v areálu Svaté Hory 

5
 Příběh odpovídá obrazu 36 v areálu Svaté Hory 
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Na následujícím oblouku je zase velký, podlouhlý obraz představující nádherný povoz, 

tažený dvěma páry koní. V kočáře sedí dáma s malým dítkem. Povoz byl přepaden tureckými 

loupežníky, kteří dorážejí na muže, na kozlíku sedícího. Jeden zbůjník také střílí, není však 

jasné, zdali na vozku nebo na paní, v kočáře sedící. 

Obraz vztahuje se na událost, kterou kroniky zaznamenávají na rok 1667 slovy: 

„22. února poděkoval zde s chotí svou hrabě z Paaru nejsv. Rodičce Boží Svatohorské za 

zachování života svého ve válce u Kaniše, kde mu ruka pravá prostřelena a odňata byla.“ 

Měl-li malíř svatoborský toto vyobraziti, měl ovšem těžkou úlohu. Kdyby namaloval jenom 

záslibnou pouť hraběte s chotí, nemohl by pozorovatel uhádnouti, co by ten nádherný kočár 

znamenal. Kdyby namaloval jenom bitvu u Kaniše a těžké poranění hraběte, nevěděl by 

divák, kterak tu Panna Maria pomohla. Proto umělec namaloval zároveň záslibnou pouť 

hraběte z Paaru s chotí a spolu i tu událost, která zavdala příčinu k této děkovné pouti, totiž 

těžké poranění jeho. Pro diváky je ovsem těžké rozluštiti, jak to všechno spolu souvisí, ale 

u umělců svatohorských to nesmí překvapovati. Již několikráte jsme viděli, že malíř 

namaloval věci společně, které ani časově ani místně nesouvisely. Ten nádherný povoz je 

tedy kočár hraběte z Paaru, který s chotí a dítkem putuje na Svatou Horu poděkovat P. Marii 

za svou záchranu ve válce; jeho poranění tureckými vojíny namaloval malíř, jako by se bylo 

stalo při té jízdě. – Toť ovšem jen naše skromná domněnka. 

39.6 

Pod obrazem právě vyloženým je malý, jednobarevný obraz. Ve venkovské světnici 

odpočívá na lůžku nemocná dívka. U ní klečí otec a vzpíná ruce k Panně Marii Svatohorské. 

Událost zde zobrazenou líčí rychtář města Klatov v listě svém, který poslal na Svatou Horu a 

který zde zkráceně podáváme: „Kašpar Pithopaeus Kopidlanský, svobodných umění a 

filosofie mistr a královského města Klatov císařský rychtář. 

Všem, kteří tento list budou viděti, věčné spasení a Kristových zázraků skrze jeho 

zásluhy a přímluvu jeho nejčistší Rodičky účastenství vinšuje. 

Předstoupil přede mne náš měštěnín Daniel Vister, zedník, a přísahou potvrdil, že 

jeho dcerka Magdaléna, dívčina pětiletá, minulého roku na svátek sv. Voršily velmi těžkými 

nemocemi obtížena byla. Neb v nohou i zádech, v uších a očích a na celé hlavě i ve střevách 

přeukrutné píchání cítila, kteréž nestálo na jednom místě, ale z jednoho na druhý úd 

přecházelo. Když pak žádný lidský prostředek nepomáhal, radil kdos zarmouceným rodičům, 

aby zkusili některých posvátných prostředků. Oni však jako dobří katoličtí křesťané jich užíti 

nechtěli. I vzpomněl si jmenovaný Daniel Vister na veliké zázraky. Které blah. Panna Maria na 

Svaté Hoře koná, a hned obrátil naději svou na Svatou Horu k divotvorné Uzdravitelkyni 

nemocných, Panně Marii. Doporoučel jí ve svém srdci svou nemocnou dcerku, prose, aby 

ona sama ji uzdraviti ráčila. Po osmi dnech pak oznámil své manželce, že všecku naději složil 

ve Svatohorskou Pannu Marii, a že má v úmyslu putovat na Svatou Horu a tam svou dcerku 
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na kolečku dáti dovézti. Což uslyševší manželka netoliko k tomu svolila, ale také slíbila, že 

i ona s nimi na tu svatou pouť se vypraví. Hned od toho okamžení jejich dcerka pocítila 

zmírnění bolestí a v krátkém čase tak okřála, že všechno předešlé píchání zmizelo, a ta, která 

byla nedávno toliko kost a kůže, počala přicházeti k prvotní síle. 

K potvrzení toho všeho, a aby jak naši krajané, tak také od nás vzdálení národové 

poznali, že české hory netoliko zlatem a stříbrem a drahým kamením, ale také velikou 

zbožností křesťanského lidu a nebeskými zázraky z milosti Boží oplývají a poznavše divné 

skutky Boží, divili se jim a pospíchali na ty dobré hory, sepsal jsem tento list, jej svou vlastní 

rukou podepsal a stvrdil pečetí. 

V Klatovech dvacátého pátého dne měsíce máje, léta 1656. M. Kašpar 

Pithopaeus Kopidlanský. 

40.7 

Na protějším jednobarevném obraze vidíme Svatou Horu, na ní z města Příbramě 

ubírá se děkovný průvod. V pozadí řádí smrt. Na Svatou Horu a Příbram padají paprsky, 

vycházející od P. Marie Svatohorské. 

Obraz má letopis 1713. Kronika o tom vypravuje: „Roku 1713 řádil mor po Čechách 

tak strašně, že i v Příbrami působil veliký strach a hrůzu. Magistrát příbramský sám prosil 

tehdejšího superiora Svatohorského P. Větrovského T. L, aby ustanovil zvláštní veřejnou 

pobožnost za odvrácení rány morové. P. superior ochotně vyhověl této prosbě a 9. října 

vykonán slavný průvod s milostnou soškou kolem města. Důvěra Příbramských 

k Matce Boží Svatohorské nebyla zklamána. Svatá Hora však sama utrpěla bolestnou ztrátu. 

Tři kněží byli ze Svaté Hory vysláni do Prahy, kde mor zvláště zuřil, aby nemocným 

posluhovali sv. svátosti. Záhy však došla zpráva, že dva z nich již morem zemřeli a třetí leží 

nemocen.“  

41.8 

Pokročíme-li dále vpravo, vidíme před větším domem na obraze osobu naznak 

padající, aniž jest kdo jiný přítomen. Připsán rok 1740. 

Kronika o tom vypravuje: „Kateřina Krásínská, šlakem po pravé straně poražená, 

hlavu a rameno celé ochromeno měla, řeč pozbyla, osmnáct týdnů nemocná byla. Pak se jí 

zdálo, jakoby Rodičku Boží Svatohorskou viděla. Když k ní volala o pomoc a jí se zaslíbila, 

hned ráno lépe se vynacházela, a pak celá zdravá zde se vděčnou Rodičce Boží prokázala.“  

42.9 
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Vlevo spatřujeme na obraze tři osoby ženské, z nichž prostřední má v ruce berlu; oči 

jakoby měla šátkem zavázané. Jsou to patrně poutnice, jdoucí na Svatou Horu, kterou je 

v dáli viděti. 

Latinská kronika zaznamenává přesně na rok 1647, který je k malbě připsán, tuto 

událost: „Dorota Adamovská trpěla na obou očích nesnesitelné bolesti; na jedno pak již po 

celý rok byla slepá. Dala se na Svatou Horu od jiných vésti. Když přišla k vršku nad Drahlínem, 

pozdvihla oči a v tom okamžiku spatřila kostel svatohorský ve vzdálenosti 2 mílí, ačkoli dříve 

kostel ten z blízkého domu viděti nemohla.“  

43.10 

Ještě vlevo vidíme na obraze zasněženou krajinu. Na jedné straně je spřežení 

strakatých, plašících se koní s povozem, jak jej kramáři mívají, a za nimi skupina lidí kolem 

rozdělaného ohne se hemžících. Mezi nimi zvláště je nápadný člověk v popředí, padající 

k zemi. 

Na první pohled je patrno, že je to nějaké přepadnutí člověka, který se asi původně 

vezl ve voze, ale potom od zbůjníka byl vytažen a násilím ohrožován. Případné vysvětlení 

nalézáme k tomu v letopisech Svaté Hory v roce 1662. Čteme tam: „Dne 28. května 

poděkoval se na Svaté Hoře Kristián Talenský z Budějovic, který byl od sedláků v lese 

přepaden a tak zraněn, že jej jako mrtvého opustili. On pak vzývaje 

Svatohorskou Rodičku Boží, zakusil mocné její pomoci. Ačkoli nebyl okamžité uzdraven a 

dlouho jen o berlích choditi mu bylo, před časem i tyto odhodil a úplně uzdraven byl.“  

Přicházíme k oltáři Zvěstování Panny Marie. 

44.11 

První obraz na následující klenbě znázorňuje zase jakési hromadné přepadnutí 

několika kočárů najednou. Přepadající zbůjníci náležejí vojenskému stavu, neboť mají na 

sobě vojenský stejnokroj. Mezi přepadenými poutají naši pozornost zvláště dva muži klečící 

vedle kočáru na zemi a vzývající Pannu Marii Svatohorskou. Obraz má letopočet 1648. 

K roku 1648 zaznamenávají letopisy svatohorské: „Když za příčinou švédské války 

pocestní přepadeni a oloupeni bývali, upadli vlašští obchodníci, kteří ze Strakonic do 

ostatních krajin českých železo a jiné věci na trhy vyváželi, často do rukou nepřátel se vším 

zbožím svým. Majíce však vědomost o blahosl. Panně Marii Svatohorské, skládali v ni svou 

důvěru a tak často podivně zachováni byli. Tak když jednou na širém poli od loupežníků 

postiženi byli a nikam ujeti nemohli, padli strachem na kolena svá a prosili Rodičku Boží 

Svatohorskou za milostivou ochranu; i slib učinili, budou-li zachráněni, že koupí velkou 

voskovou svíci a ji z vděčnosti na Svaté Hoře obětují. Jak patrně je chránila Panna Maria jest 

z toho seznati, že vojenští loupežníci ostatní obchodníky obrali a oloupili, kteří se Panně 
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Marii neporoučeli, tyto však ctitele Rodičky Boží Svatohorské úplně na pokoji nechali, jakoby 

jich ani neviděli. S vděčností splnili slib svůj a přinesli na Svatou Horu šestnáct svící.“  

45.12 

Obraz další jest označen letopočtem 1648. Představuje přepadení muže dvěma 

vojíny. Lidé se k tomu sbíhají. V pozadí jest kostel a ulice; dále svatyně svatohorská. 

V kronice čteme: „Ve válce švédské byl 26. července 1648 i Jan Zeigmüller, někdejší 

varhaník svatohorský, na levé straně prsou od Švédů postřelen, takže kulka skrze játra na 

druhou stranu prošla; když tento ranou na zemi padl, přistoupil jiný voják a ranil jej mečem 

do pravého boku. Když přátelé jeho zavolali ranhojiče a tento rány prozkoumav stvrdil, že mu 

pomoci nemůže a že po něm veta jest, rozpomenul se Jan Zeigmüller na Svatou Horu a prosil 

P. Marii Svatohorskou, aby mu v tomto nebezpečí zahynouti nedala, a slíbil jí, že uzdraví-li 

jej, na Svatou Horu přijde a dar na poděkování obětovati bude. Nato lépe mu bylo, až se rány 

dokonale zhojily. Pročež 30. července 1649 asi výroční čas svého smrtelného zranění, přišel 

na Svatou Horu a přijav sv. svátosti, zavěsil pěkný růženec z chalcedonu na oltář 

Panny Marie.“ Latinská kronika, která stručně tutéž událost oznamuje, praví, že zranění se 

stalo v Praze, když Švédové dobývali Malé Strany. 

46.13 

Na opačné straně vidíme okrouhlou nádrž na vodu; před ní ženu, jako by padala 

naznak do vody. Nikdo při tom neštěstí není přítomen. 

Kroniky svatohorské zaznamenávají na rok 1688: „Dne 25. dubna 1688 vydala zde 

svědectví jedna paní, že dcera její do studně padla, pod vodou se potopila a za půl hodiny 

teprve vytažena byla, podobná jsouc více mrtvé nežli živé. Když však matka slibem se sem 

putovati zavázala, počala dívka dýchati a žíti. Proto ji dnes Zachovatelkyni její, 

Svatohorské P. Marii, obětovala. 

47.14 

Obdélný obraz znázorňuje veliké město, kde patrně řádí mor; všude viděti známky 

hromadného umírání. Nad městem se vznáší obraz Rodičky Boží Svatohorské, vyzařující 

paprsky na všecky strany, čímž chtěl malíř patrně naznačiti ochranu, kterou Panna Maria 

svým ctitelům při této pohromě udílela. 

Není pochyby, že obraz znamená morovou ránu, která r. 1714 po celých Čechách a 

zvláště v Praze zuřila, a mimořádnou pomoc, kterou Panna Maria Svatohorská tu 

poskytovala, jak v četných případech v kronikách Svaté Hory je zaznamenáno. - Tak čteme 

tam na př., že „dne 26. března přišla na Svatou Horu paní Pelikánová z Prahy poděkovat 

nejblah. Panně Marii, že bydlíc v domě p Chlumčanského, uprostřed domů morem 
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nakažených, vzýváním blahosl. Panny Marie Svatohorské s celým domem nejen od moru 

zachována byla, nýbrž že všichni v domě žádnou nemocí postiženi nebyli.“  - A jiné svědectví 

zní: „Alžběta Čechová z Prahy připutovala sem poděkovat Zachovatelce své Svatohorské, a 

dosvědčila, že sloužila dvanácti nemocným na mor, z nichž šest jich zemřelo, ona však žádné 

nákazy neutrpěla.“ – Jiné: „Johanna Hurtová přinesla sem z Prahy obraz záslibný na 

poděkování mocné Královně Svatohorské, že zaslíbivše se sem, ze dvou morových boulí 

ihned uzdravena byla.“  Podobných osvědčení nalézáme v kronikách na tento rok 1714 

dlouhou řadu. 

48.15 

Na jednobarevném zeleném obraze s letopočtem 1659 vidíme svatohorskou 

mariánskou studánku a u ní klečícího řeholníka v černém rouše. 

Znázorňuje tu událost, která je v kronice takto vylíčena: „1659, dobře-li se pamatuji, 

na den sv. Alexia, když jsem se vracel z Březnice do Prahy, spatřiv zdaleka svatohorský 

kostelík, cítil jsem v sobě touhu, abych se tam ze svých hříchů vyzpovídal a Veleb. Svátosti 

přijal. Učinil jsem tak a tam mi přišlo na mysl, bych poprosil Pannu Marii o milost, aby mne 

ráčila vysvoboditi od mé staré bolesti, která usadivši se v páteři, tam dvanáct let vězela a ve 

dne v noci mne trápila, někdy tak hrubě, že mi ani spáti nedala. S mnohými lékaři jsem se 

radil, mnoho léků užil, avšak bez polepšení. Když však jsem vykonal uloženou si pobožnost na 

Svaté Hoře, nejsvět. Pannu za uzdravení žádal a napil se vody ze svatohorské studánky, hned 

jsem byl zbaven těch bolestí tak dokonale, že, ač minula dvě léta a dva měsíce, dosud jsem 

dřívějších bolestí nepocítil. Abych pak to, co se se mnou stalo jiným vyjevil, přinutilo mne mé 

vlastní svědomí, jemuž jsem často mne napomínajícímu, abych netajil toho zázraku, nechtěl 

ani nemohl dále odporovati. Pročež jsem sepsal toto vysvětlení v Praze, léta 1661 třetího dne 

měsíce srpna. – Marek Remmo, řeholník z Tovaryšstva Ježíšova.“  

49.16 

Na protějším obraze znázorněna panská síň. V ní klečí na zemi muž a drže v obou 

rukou stříbrnou hlavu, obětuje ji Panně Marii Svatohorské, od níž padají na něho paprsky. 

Připsán letopis 1661. Malíř zobrazil zde následující osvědčení z kroniky svatohorské: 

„Já podepsaný písař J . M. Pana nejvyššího berníka v království českém, když mne 

bolela hlava, učinil jsem slib P. Marii Svatohorské a hned jsem cítil polehčení. A protož na 

poděkování Matičce Boží a abych od bolení hlavy v budoucnosti byl uchován, obětoval jsem 

stříbrnou hlavu na den seslání Ducha sv. léta 1661. – Jindřich Krištof Klucz. 

50.17 
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Obraz na následujícím klenutí zabývá se též morem. Vidíme tu v popředí na zemi 

ležeti skupiny lidí, částečně polonahých, padlého koně, i jiné známky spoušti, která vůkol 

panuje. V pozadí spatřuje se kousek ulice města, kde lidé pobíhají sem tam, aniž je tam tyto 

známky zpustošení viděti. K obrazu připsán rok 1649. Byl to rok po ukončení třicetileté války. 

Dlouhé útrapy válečné přinesly zemi české hlad a mor. Letopisy svatohorské o tom píší: „Po 

válce bývá mor. Tak se přihodilo i v Čechách, že po válce švédské šířila se morová rána a 

počavši od Prahy skoro celé království české hubila a v okolí města Příbramě mnoho lidí se 

světa sprovodila. V samém pak městě Příbrami ani jeden touto ranou postižen nebyl, 

protože se všichni utekli pod ochranu Svatohorské Panny Marie, kromě jediného radního 

pána, o němž říkali, že jeho přičiněním výroční trh na zasvěcený svátek se odbýval. Tato 

milost jest tím divnější, čím více poutníků z Prahy i všech nakažených okolních krajů sem 

přicházelo, jednak své rodiče neb dítky neb příbuzné na morovou ránu zemřelé, jednak i živé 

Matičce Boží doporučovati. Ač takové sjezdy a shromáždění jinak velmi nebezpečné bývají, 

přece na Svaté Hoře nikdy se nezaznamenalo, že by se kdo od druhého nakazil. Mnohá 

města a vesnice, poznavše tuto zvláštní ochranu Svatohorské Rodičky Boží, počaly s velkou 

důvěrou na Svatou Horu putovati a zakusily samy pak podobné ochrany „Panny Marie od 

morové rány.“  

51.18 

Nad vchodem do kaple Březnické vidíme vyobrazený pěkný dům, zámku podobný. Na 

nádvoří je hromada trámů, pod jedním leží muž. Jakýsi pán běží k místu neštěstí. Na střeše 

domu je ještě několik jiných trámů namalováno. 

V kronikách r. 1715 je příběh, který by mohl obraz vysvětliti, ačkoliv uznáváme, že se 

malíři tentokráte vylíčiti událost nepodařilo“Téhož roku Jan Kousek, měšťan a stavitel 

Kutnohorský, když jeden starý dům přestavoval a nenadále celý krov naň padl, mezi shnilými 

trámy věze, Rodičku Boží Svatoborskou vzýval a volal na pomoc, jí se zaslíbil a šťastně z toho 

těsného vězení vyvázl, potom na Svatou Horu přišel a Pomocnici své díky činil.“ Patrně si tuto 

událost přizpůsobil tak, jakoby přestavba již byla ukončena a pan Kousek teprve při 

odstraňování starého krovu svou nehodu utrpěl. 

52.19 

Poslední obraz na klenbě této chodby představuje pád dobytka, v němž 

Rodička Boží Svatohorská ctitelům svým pomohla. Vidíme tu skupinu domácích zvířat, volů a 

krav patrně pošlých. Na dobytek dopadají paprsky od Rodičky Boží Svatohorské. Pozadí tvoří 

několik domu a lidí, živě mezi sebou rokujících. Obraz má letopočet 1657. 

Obraz mluví k nám sice dosti zřetelnou mluvou, ale v kronikách svatoborských 

nenalezli jsme k němu žádného vysvětlení. Jenom k r. 1761 se zaznamenává, že když panoval 
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v českých krajinách dobytčí mor, osada Bubovická ochranou Panny Marie Svatohorské byla 

celá od této pohromy zachráněna. Ale to se přece nemůže vztahovati na náš obraz, který má 

letopočet 1657, a kde mimo to je namalováno mnoho pošlého dobytka. Proto soudíme, že se 

nám zpráva o této pohromě ztratila. 

ZÁPADNÍ  KŘÍDLO  

OD KAPLE BŘEZNICKÉ KE KAPLI PLZEŇSKÉ 

Obrazy na klenbě této chodby zabývají se většinou neštěstími, způsobenými ohněm 

neb střelbou. 

53.20 

Hned první obraz nad východem z kaple Březnické znázorňuje takové neštěstí. Vidíme 

tu velký dům před ním stůl a za stolem mladého muže. Na stole leží před ním pistole; několik 

jiných pistolí drží ještě v rukou. Z jedné z nich se ještě kouří, jako po výstřelu. Dělá to dojem, 

jakoby to byl sebevrah. 

Sebevrahem však nebyl. Postřelil se jen náhodou. Kronika o tom sděluje: „Dne 

23. října r. 1686 věnoval zde Václav Markvard z Hrádku stříbrná prsa na poděkování 

nejsv. Panně Marii Svatohorské za uzdravení z prostřelení kulkou.“ Pan Markvard byl asi 

puškařem, nebo aspoň velkým milovníkem střelných zbraní, že měl tolik pistolí u sebe. 

54.21 

Na následujícím obraze vidíme pokoj, plný rozličného kuchyňského náčiní; u plotny 

stojí dívka. Stalo se jí nějaké neštěstí, protože venku za dveřmi klečí jiná žena a spíná 

prosebně ruce. 

Latinská kronika obsahuje zprávu, která v českém překladu zní: „Dne 16. srpna 1651 

polila si Mariana, dcera pana Marka Vorla z Příbramě, nohy vřícím mlékem. V tom okamžení 

zaslechla svatohorský zvon a ihned vzývala Pannu Marii, aby jí to popálení neuškodilo. Tak se 

též stalo, i necítila žádných bolestí“ 

55.22 

Další obraz znázorňuje hranici dříví, složenou do milíře. Z milíře se kouří a vyčnívá 

z něho muž, který vztahuje obě ruce k Rodičce Boží Svatohorské. 

K r. 1710 píše rukopisná česká kronika: „Hrozné je, co zde vypravoval Lukáš Sedlečka 

ze vsi Růžené. Postavil hranici z 50 sáhů dříví k vypálení uhlí, a zapálil ji. Když se svrchu díval, 

jak se uhlí pálí, nešťastně do ní po krk spadl a rukama toliko se zadržel a jimi sobě pomáhal. 
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Když se však dýmem udusiti měl, a žádného pomocníka neměl, v tom ukrutném utrpení 

Pannu Marii Svatohorskou, co mohl, srdcem i ústy volal a jí se na Svatou Horu zaslíbil. Vtom 

hned jakoby větříček od východu, od Svaté Hory vějící, byl přišel a dým od cesty odháněl, a 

tam uzřel na blízku trám, kterého se nejináč, než jako ve vodě tonoucí chopil a, ač hodně 

popálený, vší silou ven se mrštil. Po dvou potom letech, když zcela uzdraven byl, na 

Svatou Horu přišel a Rodičce Boží, své Spasitelkyni, díky vroucně vzdával.“  

56.23 

Další obraz vlevo znázorňuje zámek, z něhož vyšlehují plameny. Lidé se žebříky a 

hasičským náčiním se k němu sbíhají. V popředí klečí pán a vzývá Rodičku Boží Svatohorskou. 

Připsán letopočet 1655. 

V české kronice jest r. 1658 tato událost zaznamenána: „Dne 9. října splnil zde slib 

urozeny pán Jiří Ludvík Miličovský, pán na Kralovicích, za vysvobození od ohně. Po sv. Janu 

vzňalo se městečko Kralovice na dvou místech, a panský zámek jeho, který jsa uprostřed 

ohně nedal se lidskou prací uhájiti. Šestkrát počal hořeti a šestkrát oheň udušen; neboť 

urozený pán bl. Pannu Marii Svatohorskou za ochranu vzýval a slíbil sem pěšky putovati. 

Dnes dostál slibu svému, pěšky sem připutoval a obětoval šest velikých svící před její obraz.“ 

Patrně nemohl pan Miličovský slib svůj hned vyplniti, poněvadž dle připsaného letopočtu 

udál se oheň již r. 1655, kdežto dle záznamu kronikáře přišel urozený pán na Svatou Horu 

teprve r. 1658. 

Nyní následuje oltář Bolestné Panny Marie. 

57.24 

Na nejbližším obraze spatřujeme opět hořící dům; tentokrát však oheň dům do 

základů spálil. V pozadí je kostel a přilehlá velká budova. Nápadné jsou zvláště postavy bílých 

mnichů, které se všech stran k ohni se sbíhají, a pak obrázek Rodičky Boží Svatohorské, který 

jako by byl k obrazu nad místem neštěstí přilepen. 

Kdo zná okolí Svaté Hory, vidí na první pohled, že to může býti pouze Obořiště. Tam 

je klášter, který dříve náležel mnichům sv. Pavla poustevníka, jejichž oděv byl přesně takový, 

jaký spatřujeme na obraze. Na místě ohně stála již tehdy kovárna, náležející také klášteru. 

o této kovárně pak zaznamenává kronika k r. 1726: „O dvanácté hodině v noci vyšel u kováře 

v Obořišti oheň a shořely v něm dvě osoby, protože dříve se neprobudily, až dům byl 

v jednom plameni. Kovář ten byl před málo dny na Svaté Hoře na pouti; odtud si přinesl 

obrázek (papírový) Rodičky Boží Svatohorské a ten zastrčil za obraz ve světnici. Když celý 

dům na popel shořel, nalezen byl ten papírový obrázek mezi kusy železa a škvárů, ještě 

řeřavých, celý neporušený, nezačmouděný, jako nový. Dali jej klášteru velebných pánů 
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Páterů v Obořišti, a chová se v jejich klášteře až posavád, veřejně vystavený na schodech a 

od mimojdoucích se uctivě ctí a líbá.“  

58.25 

Na sousedním obraze vidíme muže, který střílí po jakési paní nebo dívce; ta 

rozpřahuje ruce své k Rodičce Boží Svatohorské. Obraz má letopočet 1733. 

Česká rukopisná kronika, vypravuje k r. 1733: „Jeden mládenec, vzav nerozvážně 

zbraň do rukou, střelil Dorotu, dceru Ludvíka Roubovského, velkými broky do střev. Když 

felčař (ranhojič) viděl, že z prostřelených střev kal vychází, všechnu naději ztratil, že by ji 

mohl vyhojiti. Ona ve své úzkosti zůstavena, slíbila Rodičce Boží Svatohorské, že se bude 

každodenně růženec modliti co živa bude, a na Svatou Horu ročně putovati. To když pobožně 

sobě umínila, felčár, ač ji měl za nezhojitelnou, ku podivu ve svém léčení prospíval, neboť 13 

broků bylo z ní vytaženo a 140 broků šťastně zhojeno. Tak tedy zhojena, 8. října sem přišla a 

Hojitelkyni své vděčnou se prokázala.“  

59.26 

Na obraze dalším spatřujeme velikou klášterní budovu; na straně kostelní vyšlehují 

plameny a lidé se sbíhají k hašení ohně. Také z klášterní budovy vychází na zadní straně 

několik osob v kněžském rouše. Nad budovou vznáší se v oblacích postava nějakého světce, 

vzývajícího Rodičku Boží Svatohorskou. Pozadí ohrožené budovy dává tušiti, že to bylo ve 

velkém městě, protože viděti několik věží a vysokých domů. 

Kdo zná Klementinskou kolej v Praze, ihned pozná, že budova zde znázorněná je tako 

kolej. A skutečně dočítáme se v kronikách, že r. 1679 darovala sem na Svatou Horu kolej 

Jesuitů u sv. Klementa v Praze „záslibný obraz“za šťastné odvrácení požáru od koleje. 

60.27 

Ponurý obraz vlevo znázorňuje muže, ležícího na zemi. Nad krajinou zuří bouře, i zdá 

se, že blesk toho muže zasáhl. 

V rukopisné české kronice nalézáme r. 1719 příhodu, která obraz vysvětluje. Čteme 

tam: „Zprávu nám dal velebný pan děkan budyňský, že předešlého roku 1718, když své 

ovečky s pouti na Svatou Horu domů vedl, na konci procesí mezi ženy se přimísil jeden muž, 

který se jejich pobožnosti zvláště putování, jakožto zbytečné a pověrečné věci vysmíval, a 

k tomu ještě mnoho hanebného proti Rodičce Boží z úst svých vypustil. Nato hned se hrozná 

bouře strhla a takový vítr povstal, že všecky poutníky z lesa, kam se před bouří utekli, na širé 

pole vyhnal a na zem porážel. Hřímání a blýskání bylo hrozné. Devětkrát hrom na to místo 

uhodil, takže duše z nich pro strach vyhnati mohl. Když se utišilo a vyjasnilo, jeden každý 
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svým životem jistý, staral se o život svého bližního, a všichni při zdraví zachování jsou, krom 

toho rouhače, do kterého hrom udeřil a na místě zabil.“  

61. 

První obraz za tak zvanou dušičkovou kaplí, kterou jsme právě minuli, zobrazuje 

zámek Zruč. Z jednoho křídla vystupuje dým z uhašeného ohně. Branou odcházejí za zámku 

lidé, kteří pomáhali oheň hasiti. Před branou klečí kněz a drží ve zdvižené ruce růženec, na 

který padá paprsek od Panny Marie Svatohorské. 

Obraz vysvětluje, co vypravoval r. 1669 na Svaté Hoře dp. Děkan ze Štěpánovic, 

Jan Šlechta: „Na zámku Zruči u Čáslavě vypukl oheň. On sám hodil do ohně růženec svůj, 

dotýkaný na divotvorné sošce blah. Panny Marie Svatohorské. Ačkoliv oheň se vzmáhal, přec 

hned poté přestal. Růženec pak, který čtvrt hodiny v ohni zůstal a v uhlí žhavém nalezen byl, 

byl tak horký, že žádný v rukou ho držeti nemohl, a přec ani nit z něho neshořela.“  

62. 

Vlevo od tohoto obrazu namalována jest osoba ženská, klečící na zemi a spínající ruce 

k Rodičce Boží Svatohorské. Vzadu za ní, od ní na opačnou stranu obrácený, střílí muž do 

vrcholů stromů:nač vlastně střílí, nelze uhádnouti. Tento obraz má letopočet 1726. 

Obraz týká se asi události, kterou česká rukopisná kronika sděluje teprve r. 1746 

slovy: „Anna Barbora Rozvadová z Kolína poslala sem 18. března vysvědčení, že mnoho 

dobrodiní od Rodičky Boží dostala. 

Předně, že před 20 lety (tedy asi r. 1726), samotná doma jsouc, od 3 loupežníků 

přepadena byla, a když jí 400 zl. vzali a na nich dost neměli, zabíti ji chtěli; ona v těch 

úzkostech postavena Rodičku Boží Svatohorskou vzývala, a na to hned slyšela, že někdo 

vystřelil, čehož se náramně loupežníci ulekli; ona pak od leknutí celá zděšená do těžké 

nemoci padla, ale od Rodičky Boží uzdravena byla. Po druhé, že byla od francouzského 

vojáka přepadena, který jí chtěl násilí učiniti. Volajíc k Rodičce Boží o pomoc, šťastně z jeho 

pazourů vysvobozena byla.“ Patrně chtěl malíř svatohorský vystihnouti situaci nastalou, 

„když slyšela, že někdo vystřelil,“anebo, což je více pravděpodobné, že obě události v kronice 

vypravované spojil v jednu, kterak dívka, vzývající P. Marii Svatohorskou, z rukou těch 

ničemníků byla vysvobozena. 

63. 

Na obraze následujícím vidíme sál, v něm stůl, dvě zděšené dámy a pána, kácejícího 

se se židle na zemi. Venku je bouře a zdá se, že otevřenými dveřmi udeřil blesk do této 

skupiny. Od Rodičky Boží Svatohorské dopadá na pána paprsek. 

Událost, kterou obraz znázorňuje, stala se roku 1702. V letopisech Svaté Hory líčí se 

takto: „Dne 3. června byl Pavel Šimon Radounský bleskem zasažen tak, že levá polovice těla 

celá byla spálená a rozdrcená, noha ochromená, celé tělo naběhlé a strupem jako kůrou 

obklíčené. Slovem celý byl omráčený, jen duši vypustiti měl. Když trochu k sobě přišel, volal 
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k nejsv. Rodičce Boží Svatohorské a zaslíbil se jí. Pomohla mu milosrdná Matka Boží a tak jej 

uzdravila, že ani nejmenší známky té pohromy na něm nezůstalo.“  

64. 

Obraz 64. představuje nové neštěstí, ohněm způsobené. Hořící dům. Lidé pobíhají 

sem a tam, pomáhajíce hasiti. Na střeše jednoho domu, který stojí nedaleko hořícího domu, 

klečí muž vzývá Pannu Marii Svatohorskou. Plameny hořícího domu jakoby vítr odháněl na 

opačnou stranu. 

Není pochyby, že je to příběh, který zaznamenává kronika r. 1668. “Dne 23. října 

poděkovali zde František Ježovský s babičkou svou bl. Panně Marii za odvrácení a utišení 

požáru, který V domě jejich vypukl a již i střechu uchvátil. Sotva však se zaslíbil, přestal oheň 

zle řáditi. Zavěsili sem obraz záslibný.“  

Následuje oltář zasvěcený Úmrtí P. Marie. 

65. 

Na poslední klenbě této chodby poutá naši pozornost obraz, znázorňující obléhání a 

zkázu jakési tvrze. Kolkolem jsou rozloženy vojenské stany a panuje čilý vojenský život. 

Zvláště vyniká na jedné straně skupina dělostřelecká, od níž lítají dělové střely do pevnosti. 

A mezi dělostřelci zase poutá naši pozornost jeden vojín, který právě vystřelil z děla a jehož 

koule dopadla, jak se zdá, do nepřátelského skladiště střeliva, poněvadž nastal na tom místě 

velký výbuch. Na tohoto dělostřelce padají paprsky od blah. Panny Marie Svatohorské. 

Obraz znázorňuje obléhání a dobytí Bělehradu rakouským vojskem roku 1716. Při tom 

se dostalo zvláštní milosti Matěji Žižkovi z Telče, který zde na Svaté Hoře svou příhodu 

vypravoval a kterou kronika takto podává: „Udatný muž Matěj Žižka, rodilý z Telče, 

připutoval sem na Svatou Horu a vypravoval zde, co již téměř po celé Evropě známo bylo, že 

když minulý rok naše císařské vojsko město Bělehrad obléhalo a pevnosti té dobývalo a do 

města ohnivé koule metalo, on maje vystřeliti kouli, nejsv. Rodičku Boží Svatohorskou si na 

pomoc vzal, důvěrně ji vzýval a poté tak šťastně vystřelil, že koule padla na místo, kde 

mnoho set centů prachu bylo. Prach se chytil a tak celé město u řeky Sázavy a v něm 

12.000 Turků zahynulo.“  

66. 

Na dalším obraze vidíme, jak na jedné straně střílí kdosi ze zadu, tedy zákeřně, na 

osamělého chodce; na druhé straně zasahuje klikatý blesk jiného muže. 

U tohoto obrazu třeba zase připomenouti, že svatohorští malíři spojili někdy dvě 

časové neb místně různé příhody v jednu. To se asi stalo také tentokráte. V české kronice 

zaznamenáno stručně toto: „Dne 2. července 1667 byl Matěj Mareš, měšťan soběslavský, 

zákeřně na cestě postřelen; kule prorazila mu hrdlo. Když nebezpečí života nastalo a se 

množilo, slíbil, že bude sem putovati a tak šťastně se uzdravil.“ Po svém úplném uzdravení 

přišel r. 1668 na Svatou Horu vyplniti svůj slib. Ale kdo byl ten druhý, do něhož blesk uhodil? 

Tentokráte musíme obrátiti hodně listů v kronikách, nežli najdeme příhodné vysvětlení. Až 
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v roce 1749 zaznamenává český rukopis toto: „Matěj Horák z Kamenného díky zde na 

Svaté Hoře konal 17. srpna, že v čase hrozné bouřky, vzývaje pomoc Rodičky Boží, od zabití 

hromem vysvobozen byl, kdežto tovaryš vedle něho, který Rodičku Boží nevzýval, od hromu 

uhozen na místě zůstal.“  

67. 

Na protějším obraze jsou vyobrazeni čtyři jezdci, kteří všichni dorážejí vytesanými 

kordy na muže, stojícího vedle svého koně a spínajícího úzkostlivě ruce své. Poblíž stojí 

kaplička se soškou Panny Marie Svatohorské. 

Hned na první pohled patrno, že tu jde o nějaký souboj. Rukopisná kronika 

zaznamenává o tom: „Jan Koza sloužil tři léta při mariánském chrámku na Svaté Hoře. Chtěje 

však lepší službu míti, přišel za lokaje k vysoce urozenému pánu ze Švamberků, který tehdáž 

statky sobě přikupoval a právě o Hostomice vyjednával. Že však jiný pán také je koupiti chtěl 

a srovnati se nemohli, vyzvali se na souboj. Páni ti měli své služebníky, kteří jich hájili; z jedné 

strany byli na koních z druhé pěší. Ale pěší, hned jak jezdci na ně dorážeti počali, dali se na 

útěk, a zůstal sám Jan Koza, který napřed kulkou do života střelen, že se ještě bránil a vzdáti 

se nechtěl, potom mnohými smrtelnými ranami raněn byl, až nebylo téměř možno, aby smrti 

vyvázl. Ačkoliv jej pán jeho ranhojičům hojiti dal, oni veřejně vyznali, že nemůže zhojen býti a 

smrti ujíti. Když již, tak říkaje, duše na jazyku byla, přišla mu na mysl Svatá Hora a 

milostivá Matka Boží, na niž on mnoho dal, nebo očitý svědek byl mnohých, skrze ni 

prokázaných milostí. Pročež slib učinil, že k ní putovati bude, jestli ho uzdraví. A hle, od toho 

okamžiku počal se lépe míti a pomalu se tak pozdravil, že všecky služby pána svého potom 

vykonávati mohl.“  

68. 

Poslední obraz na klenbě této chodby je umístěn nad vchodem do Plzeňské kaple. 

Znázorňuje námořní bitvu. Dvě lodi, plně osazené námořním vojskem s tureckými turbany na 

hlavách a tureckým půlměsícem na stěžních, pálí divoce na třetí loď, na níž pozornost budí 

zvláště jeden muž, jenž prosebně zdvihá ruce své k Rodičce Boží Svatohorské. Jej zasahují též 

paprsky od ní, na znamení, že se jemu, vlastně jeho lodi dostalo zvláštní ochrany. 

Je to přepadení křesťanské lodi tureckými námořními lupiči, o kterém letopisy 

svatohorské k připsanému roku 1659 toto sděluji: „Rytíř František Doudlebský konal pout do 

cizích zemí. Vraceje se z ostrova Malty, byl přepaden od tureckých loupežníků, kteří chtěli již 

jeho loď zajmouti a křesťany v ní si podmaniti. V tom nebezpečenství učinil František přede 

všemi slib, že bude na Svatou Horu putovati, a chystal se k obraně. Než Matka Boží jinak je 

obhájila; neb hned po učiněném slibu loď křesťanův šťastně a velmi rychle silným větrem 

hnána jako šíp odplula, kdežto turecká vlnobitím zadržena, rytířovy lodi dohoniti nemohla.“  
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SEVERNÍ  KŘÍDLO  

OD KAPLE PLZEŇSKÉ KE KAPLI MNÍŠECKÉ 

Nástropní obrazy této chodby vesměs znázorňují nebezpečí, která způsobil lidem živel 

vodní a z nichž Rodička Boží Svatohorská své ctitele vysvobodila. 

69.28 

Hned nad východem z kaple Plzeňské spatřujeme na obraze takové vodní neštěstí. Na 

rozvodněné řece pluje cosi, jako nakloněný, potácející se kočár. V něm sedí paní s malým 

dítkem, kdežto dále vpředu pluje muž ku břehu. Od Rodičky Boží Svatohorské dopadají 

paprsky na paní s dítkem. 

Latinská kronika zaznamenává k roku 1650, který je k obrazu připsán, toto: 

„Voršila Našincová měšťanka ze Strakonic, měla dcerušku Kateřinu, kteráž, ač teprve jeden 

rok jí bylo, již všemi téměř nemocemi nebezpečně stižena byla. Nevidouc u lékařů žádné 

pomoci, utekla se s ní k Rodičce Boží Svatohorské. Posadivši se s ní na vůz, jela na pouť. Dvě 

míle cesty urazily šťastně; když vsak přijely k rozvodněnému potoku (Úslavě) u Buzic, v kraji 

blatenském, vjel vozka směle do potoka, domnívaje se, že jako jindy často, i tentokráte 

šťastně přejede. Když tak do hlubiny vjel, plovali koně a kočár se nakloňoval, prudkou vodou 

jsa unášen. Paní znamenajíc, v jakém nebezpečenství života všichni jsou, vzývala ihned 

Rodičku Boží Svatohorskou a slíbila, že na Svatou Horu putovati bude, vysvobodí-li ji 

bl. Panna Maria z neštěstí tohoto. Sotva tak učinila, narovnal se vůz, koně se dostali na 

mělčinu a šťastně jej vytáhli z vody. Paní Voršila musila si, z velkého leknutí polomrtva jsouc 

na břehu odpočinouti a až na druhý den, 15. května, se dostala na Svatou Horu. Tu 

poděkovala blah. Panně Marii za uzdravení dcery své; i v tom vyslyšena byla.“  Muž, plovoucí 

pod kočárem je kočí pí. Našincové. 

70.29 

Od tohoto obrazu vlevo vidíme starou Příbram s kostelem na náměstí. Stranou na 

vršku je viděti Svatou Horu. Za městem rybníček. V popředí je veliký dům s přilehlým 

dvorkem. Tam poutá naši pozornost několik věcí. V rohu dvorku je studně, do níž někdo 

střemhlav padá; nohy je ještě viděti. V druhém rohu klečí dvě ženy, jedna z nich černě 

oděná, modlící se; před nimi leží na zemi nějaký chlapeček. Od obrazu 
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Rodičky Boží Svatohorské osvětlují paprsky zvláště tuto poslední skupinu. Je přimalován 

r. 1661. 

Česká kronika líčí příběh zde vymalovaný takto: „Letního času, když bývá největší 

parno, stonal Ferdinand Kamel, doktor obojího pravá a přísedící apelačního soudu v Praze. 

Když po té nemoci okřál, dal se z Prahy na Svatou Horu dovézti, aby poděkoval za to 

Svatohorské Rodičce Boží. Přijel sem na svátek Nanebevzetí blahosl. Panny Marie, spolu 

s chotí a dvěma synáčky. Rodiče prodloužili pobožnost svou na Svaté Hoře až do večera; 

večer sestoupili do Příbramě, do domu, kdež si zjednali hospodu, a kdež zatím synáčkové 

sem tam pobíhali. V tom běhání ztratil se však starší Jeníček, který tehdáž již do druhé třídy 

koleje Tovaryšstva Ježíšova na Malé Straně v Praze chodil. Ani mladší bratr, ani žádný jiný 

nevěděl, kam se tak brzy poděl. Zatím šel kočí, který je do Příbramě s rodiči přivezl, ze 

studnice vážit vody, aby dal koním pití a zanamenal, že se v studnici cosi šplýchá. Běží do 

světnice, volá, aby rozkřesali oheň a svíčku rozsvítil, že se mu zdá, jakoby se dítě v studnici 

šplýchalo. Těmi slovy, jako hromem omráčena matka na zemi upadla. Hospodyně pak toho 

domu, kde se to stalo, zaslechnuvši něco o ohni a nedoslechnuvši všeho domnívala se, že 

někde v domě hoří, vyběhla ven a křičela, aby kdekdo dobrý běžel, vodu nosil a pomáhal 

hasiti. Hned stal se pokřik v městě, síla lidu se sem sběhla hasit oheň, jak se domnívali, 

vpravdě však, aby byli svědky divu, který tu bl. Panna Maria Svatohorská byla učinila. 

Bezpochyby ráčil Bůh tento omyl dopustiti, aby tak mnoho lidu se sběhlo a bylo více svědků 

milosti a slávy mocné Rodičky Boží. Když pak jedni před domem křičeli, jiní matku Jeníčkovu 

omdlévající křísili, jiní křesali a svíci rozsvěcovali, přiběhl otec k studni a křičel do ní vším 

hlasem: „Jeníčku! Jeníčku!“Ale Jeníček neodpovídal, ani toho křiku dole neslyšel. To otce tak 

zabolelo, jakoby mu někdo nůž do srdce vrazil. Opět a opět tedy křičel: „Poruč se 

Panně Marii na Svaté Hoře! Pros Svatohorskou Pannu Marii!" Nato zvolal Jeníček dole 

v studnici: „Ó svatá Maria! Ó svatá Maria!" Tu poznavše, že Jeníček ještě na živu jest, rychle 

spustili okov a křičeli, aby se do něho posadil. Pachole se chytilo provazu a drželo se ho tak, 

až je s ním nahoru vytáhli. Podivná věc jest, že se nikde nezranilo, ale bylo dokonale zdravé, 

ano i veselé. Aby otec lépe poznal, jak veliké dobrodiní všemocná Rodička Boží jemu a dítku 

jeho prokázala, hned toho večera doptával se, jak hluboká ta studnice jest, a pravil mu, že 

8 sáhů, a že mívá vody toliko přes 3 sáhy. Dále se tázali dítka, jak se do studnice dostalo a jak 

mu tam bylo. Jeníček odpovídal: „Když jsem běhal okolo studnice a z všetečnosti do ní 

nahlížel, převážil jsem se a po hlavě jsem do vody spadl tak, že hlavou jsem se dna dotkl. Jak 

jsem vyplul z vody, toho nevím, než zdálo se mi, jako bych stál bezpečně na nějaké louce.“ 

Jistě div se s ním stal, neb ač v studnici tonul přes čtvrt hodiny, přec nebylo na něm žádné 

pohromy, žádné mdloby a žádného strachu, jakkoliv jej bedlivě pozorovali.“ Ještě jest 

podotknouti, že Jan Kamel zůstal po celý život své nebeské Zachránkyni vděčně oddán, a při 

své smrti r. 1701 odkázal jí celé své jmění. Jeho obraz i s krátkým popisem milosti, které se 

mu za jeho dětství od bl. Panny Marie Svatohorské dostalo, posud se chová na chodbě 

residence svatohorské. 
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71.30 

Na protějším obraze vidíme nové neštěstí na vodě. Ve vlnách rozvodněné řeky plovou 

kusy dříví, jako rozházené klády voru, a mezi nimi četní lidé, zápasící s dravým živlem. Zvláště 

vyniká tu jeden muž, který zdvihá ruce k Rodičce Boží Svatohorské, od níž září paprsky na 

topící se lidi. 

Rukopisná česká kronika zaznamenává k roku 1739, který je k obrazu připsán, tuto 

příhodu: „Pavel Nálevka z Moravy, poustevník, asi se šesti poutníky přišli sem na 

Svatou Horu na pouť: po vykonané pobožnosti vraceli se domů přes Prahu a když u Zbraslavi 

na prámu vezeni byli, u splavu tak tuze prám na koly narazil, že s prámu všichni do vody 

spadli. Poustevník tehdáž v hrozném nebezpečenství Svatohorskou Rodičku Boží o pomoc 

vzýval a jakkoliv velkou vodou do největší hlubiny nesen byl, přece jemu i všem spomoženo 

bylo, a žádný se neutopil: „za to dobrodiní Bohu a Rodičce Boží díky slušné vzdávajíce, velice 

je vychvalovali.“  

72.31 

Oválový obraz znázorňuje prudkou bouři na moři. Vysoké vlny zmítají rozpoutaným 

živlem, trosky lodi plovou po moři a trosečníci utíkají zmateně po skalnatých březích vzhůru. 

Dvě lodi poutají zvláště naši pozornost. Na jedné klečí muž v rouše kněžském a vzývá P. Marii 

Svatohorskou. Na druhé lodi znamenati jiného muže ve vojenském stejnokroji. Na oba tyto 

muže dopadají paprsky od Rodičky Boží na znamení, že je vzala pod svou ochranu. 

Zde zobrazen případ, který je zaznamenán v letopisech Svaté Hory na r. 1678. Tam 

čteme: „Dp P. Jan Pinter T.  J. psal dp. superioru svatohorskému o těchto milostech 

dobrotivé Rodičky Boží Svatohorské. (Následuje několik milostí, kterých se dostalo jeho 

společníku, plukovníku Collonellimu  Vallisu, s kterým cestoval.) Píše pak dále: „Když jsme 

byli na moři v den Narození Panny Marie a 19 hodin hrozná bouřka trvala, takže mnoho lidí 

veliké škody utrpělo a vítr a vlny dvakrát celou loď obrátily a pod vody smetly, učinil jsem 

slib, putovati na Svatou Horu a tak jsme šťastně vyvázli z nebezpečenství a dostali se ku 

břehu, kde jsem prozatím z daleka Rodičku Boží Svatohorskou v paláci císařského vyslance 

pozdravil a mši svatou sloužil. 

73.32 

Na obraze vpravo vidíme náměstí nějakého města, uprostřed pak vysokou kašnu a do 

ní střemhlav padajícího hocha. Nikdo není na blízku, aby tomu zabránil, ale z povzdálí utíká 
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k místu neštěstí z jedné strany hoch, z druhé strany muž. Opodál stojí několik žen, které 

zděšeně zdvihají ruce. Připsán rok 1690. 

O tom obrazu je r. 1969 v rukopisné české kronice toto: Dne 14. července pan 

Jiří Paleček, měšťan Nelibovský, muž víry hoden, slze nám povídal, že jeho syn Antonín 

neštěstím do studně upadl, čtyřiadvacet loket hluboké a žádný přítomen nebyl, jen malý 

chlapec čtyřletý. Ten co mohl k tátovi běžel a křiče jemu to povídal. Otec přiběhl a vidí dítě 

své, ano hlavou dolů nohama pak nahoru ve vodě se topilo, popadl hák a za oděv je zatáhl. 

Že pak je pohodlně vytáhnouti nemohl, sám se do studny pustil a chlapce vytáhl, na lůžko 

položil a nezaznamenav žádného života znamení, jako utopeného ho oplakával. Po chvíli 

chlapec k sobě přišel, dýchal a když jej sem a tam obraceli a vodu z úst vylili, tu on hned 

zdráv byl. Otec přičítal ten zázrak Rodičce Boží Svatohorské, neb hned jak slyšel, že chlapec 

do studně padl, co mohl nejpobožněji Rodičce Boží jej poroučel a zaslíbil se na Svatou Horu 

putovati a oběť přinésti, což učinil dne zaznamenaného.“  

74.33 

Odtud vlevo vidíme na obraze malé dítko, ve vodě se topící. Nad ním je 

Rodička Boží Svatohorská, od níž vycházejí k dítku paprsky, na znamení, že je Matka Páně 

ochraňuje. Zdá se, jakoby dítě se chytalo šatů Panny Marie. Jinak není v blízkosti nikoho 

viděti. 

Česká kronika rukopisná zaznamenává k roku 1741, který je k obrazu připsán tuto 

událost: „Josef Junkmann z Rakovníka, jedenáct let starý do řeky upadl, kde velká voda byla a 

v ní půl hodiny vězel.Slyšíc to matka, oběma rukama obraz Rodičky Boží Svatohorské 

popadši, syna Rodičce Boží poroučela, jej líbala, objímala, prosila, o pomoc žádala a dobře, 

nebo syn z řeky vytažen byl živý.“ Malíř chtěl patrně naznačiti, jak mocně působila na 

slitované srdce Matky Svatohorské. 

 

75.34 

Obrátíme-li se vlevo, spatřujeme obraz, který znázorňuje opět potok. Přes něj vede 

lávka, se které padá dítko do vody. Hodně daleko od místa neštěstí je muž, který vytahuje 

zase dítko z vody. Připsán rok 1717. 

V kronice nalézáme tento zápis: „V červenci roku 1717 spadl dvouletý syn mlynářův, 

Jan Bernard Morgenstern, do vody a plaval 26 loktů daleko a 8 loktů hluboko. Rodiče, 

vidouce jej mrtvého, obětovali jej P. Marii Svatohorské a tak obživl“Podiv budí okolnost, že 

pád dítka do vody a jeho zachránění je znázorněno na jednom obraze. Je to podobný způsob 

umělcův, jaký častěji na obrazech svatohorských lze viděti. 
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76.35 

Na malém zeleném obraze, zobrazen selský dvůr, na něm stojí vroubená studna. Do 

studny padá střemhlav dítko. Ke studni spěchá žena. V pozadí je jinoch a dívka. 

Událost popisuje latinská kronika takto: Ludmila dceruška 

Víta Františka Straky z Březnice a matky Marie, dne 24. června r. 1659 z náruče služky a kojné 

spadla do studně 8 sáhů hluboké a tam víc než půl hodiny zůstala. Vynořila se sice na chvíli 

na povrch, ale ježto sluha ji nechtěl z vody vytáhnouti, opět se ponořila. Konečně přece se 

podařilo ji z vody vytáhnouti, ale považovali ji již za mrtvou. Když učinili slib 

P. Marii Svatohorské, při motlitbách všech přítomných opět ožila. Z vděčnosti pořídili její 

rodiče obraz této události a věnovali Svaté Hoře na věčnou památku. 

77.36 

Na druhém zeleném obraze vidíme světnici, v ní vanu s topícím se dítkem. U vany 

klečí děvčátko, dveřmi řítí se do světnice matka. Udán rok 1660. 

Kronika vypravuje o tomto příběhu toto: „Mariana žena sládka v Žichovicích, chtíc 

učiniti koupel dítěti, posadila je do vany, do níž prve nalila vody. Vtom pro nějakou domácí 

práci musela někam odejíti. Aby se dítě, dokud by nepřišla, neutopilo dala mu pod paždi 

ručníček a tím je přivázala k uchu vany. Když se dlouho nevracela, rozvázalo si dítě ručníček a 

převrhlo se do vody. Po chvíli přišla jeho sestřička a spatřivši, že bratříček leží potopený ve 

vodě, běžela k matce a vykládala jí, že se bratříček schoval do vody. Matka přiběhla, vytáhla 

dítě, na němž žádného znamení života ani dýchání ani tlučení srdce znamenati nemohla. 

Pročež náramnou lítostí jsouc jako omámená, nesouc dítě na rukou, vyběhla z domu na 

silnici s velkým křikem, naříkáním a pláčem, takže se pro tento křik hned mnoho lidí sběhlo, 

před nimiž ona velikým hlasem volala, že to své dítě daruje a obětuje bl. Panně Marii na 

Svaté Hoře a hledíc k nebi, prosila Pána-Boha, aby skrze zásluhy nejsvětější Panny ráčil tomu 

dítěti popřáti dalšího života. Po nedlouhé takové její motlitbě, ti, kteří tu byli, znamenali, že 

dýše, hýbe se, otvírá oči a brzy hledí tak čerstvě, jakoby žádné mdloby ani proměny na zdraví 

nepocítilo, jakož i potom zdravé zůstalo.“  

Následuje oltář Nanebevzetí P. Marie. 

78.37 

Na prvním obraze na klenbě následujícího oblouku spatřujeme jezdce ve vlnách, kůň 

jakoby se pod ním vzpínal. Jezdec vzýval Rodičku Boží Svatohorskou, od níž padají k němu 

paprsky. Nikdo jiný není přítomen. 

Pěkně vysvětluje obraz ten rukopisná česká kronika na rok 1669: Urozený 

pán Ferdinand Schleichert z Wiesenthálů, hejtman při regimentu Karaffiánském, odjel do 
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Portugalu a přišel do Sevilly města, okolo kterého řeka Betis nazvaná teče. Stalo se, že když 

ten pán okolo řeky jel a koni se píti chtělo, s koněm do vody sjel, že však koni horko bylo, 

chtěje se snad se ochladiti, dále se pustil a do hlubiny pána svého, těžkou zbraní a pancířem 

oděného, s sebou táhl, topil se, že mu sotva hlavu vidět bylo. Žádného tu nebylo, kdo by 

spomohl, vší tedy silou pracoval, aby k břehu připlaval, kam když přišel, předníma nohama 

kůň břehu se držel, do něho nohy zarazil, ale že ještě zadní v blátě vězely, kterých vytáhnouti 

nemohl, neb hlubina byla na tři sáhy, nijak sobě pomoci nemohl. V takovém nebezpečenství 

postaven, pan Ferdinand vzpomněl na to, co někdy ve školách jsa studentem, slýchával, 

kterak jistý mládenec v nebezpečenství postaven volal k Marii, Matce Boží: „Ukaž se býti 

matkou“a slyšel: „Ukaž se býti synem“. A tu on co mohl nejpobožněji vzýval 

Rodičku Boží Svatohorskou, a na to zdálo se mu, jako-by slyšel říci: „Doufej synu, já jsem, 

která tobě z tohoto nebezpečenství spomohu“. A když on myslil, že matku Boží už drží a že 

mu již ruku podává, tu hle, viděl dva lovce, kteří spěšně s loďkou se přibližovali a popadše jej 

za ruku, z hlubiny vytáhli. Kůň, znamenaje vytaženého pána, vší silou na břeh sebou vyhodil a 

pána svého obskakoval. Na břehu, vida se pan Ferdinand se všemi věcmi svými bezpečen, na 

kolena padl, a s radostí mnohým vyprávěl a aby žádný o tom pochybovati nemohl, sám svou 

rukou nám to napsal a poslal 11. června 1669, vzav Boha za svědka a duši svou, že se tak 

stalo.“  

79.38 

Další obraz zobrazuje řeku, přes kterou vede most. Pod mostem je převrácený kočár a 

koně, a ti co byli v kočáře jsou roztroušeni ve vlnách. Připsán rok 1669. 

Kronika vysvětluje příběh tento takto: „Dne 27. června poděkoval zde 

Jiří Hakel z Kutné hory blah. Panně Marii za zachování jeho a jeho dvou dítek, když z mostu 

do řeky, 4 sáhy hluboké, spadli.“  

80.39 

Na opačné straně na obraze znázorněna opět veliká bouře na moři a vlnami zmítané, 

ztroskotané lodi. Na jedné z nich je nápadný muž, který vzývá Rodičku Boží Svatohorskou. Je 

oděn vojenským stejnokrojem. K němu vycházejí paprsky od Rodičky Boží. 

Obraz s letopočtem 1751 je dosti dovedně malován. A v kronice o tom čteme: „Dne 6. 

března (r. 1751) přišel jsem slib svůj vyplniti a díky povinné složiti Jan Blník z Čech z Liběšic, 

voják, na 20 mil s dobrým svého officíra povolením, za které také Rodičce Boží, že je dostal, 

děkoval. Ten, když se plavil a ve veliké bouři loď již od mnohých z boků ran polámána se 

topila a on s mnohými jinými v převelikých vlnách s nebezpečenstvím smrti se potýkal, slib 

Rodičce Boží Svatohorské učiniv a horlivě ji vzývaje, šťastně utonutí unikl. Jakož také, že ve 
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dvou krvavých bitvách potýkaje se nepřáteli, těžkou ránu dostal, v jejížto hojení a ve velkých 

bolestech jedno potěšení u Rodičky Boží měl a její pomocí šťastně uzdraven byl.“  

81.40 

Následuje obdélný větší obraz. Je na něm znázorněn poštovní dostavník, plný lidí. Led 

se pod ním láme, koně se plaší, lidé jsou v nebezpečí. Ze zadu ještě přistupuje nový pocestný. 

Opodál stojí loďka. Na břehu utíká z jedné strany muž k místu neštěstí, z druhé strany jakýsi 

jezdec. Nad celou skupinou září obraz Rodičky Boží Svatohorské na znamení, že jsou ti lidé 

pod její ochranou. 

Letopisy svatohorské vypravují o této události: „Roku 1695 vysoce urozený 

pan Baron Balbín z Waldů, když se v něm po celém těle žluč rozlila a on žádné pomoci od 

lékařů neměl, zaslíbil se Rodičce Boží a jel na Svatou Horu. Když však na převozu byl, koně se 

na prámu splašili a s něho pána i s vozem vytáhnouti chtěli. Podivně se ale stalo, že přední 

koně řemeny přetrhli a do vody skočili, druhé pak také, leknuvše se, za nimi co nejrychleji 

běželi, ale to štěstí bylo, že se kočár zlámal a na prámu zůstal a pána od nebezpečenství 

utopení zachoval. Však i koňům ve vodě a pacholkovi se nic nepřihodilo. To obojí dobrodiní 

přičítal ten pán Rodičce Boží, ku které putoval a kterou v tom patrném nebezpečenství 

pobožně vzýval. 

82.41 

Vpravo od tohoto obrazu je malý, jednobarevný obraz, na němž je namalována skříň 

s ozubeným kolem uvnitř, zevně pak nahoře jakási deska. Kolkolem lítají kusy rozbitého 

nádobí, dělá to dojem, jakoby se stal nějaký výbuch. Před skříní stojí polonahý muž a na něho 

vysílá paprsky Rodička Boží Svatohorská. Vedle té záhadné skříně jsou složeny kamnové 

kachle. Připsán rok 1732. 

Rukopisná kronika česká vypravuje k roku 1732 takto: Pavel hrnčíř Dačický, prací svou 

zaměstnaný na prkna hrnce sázel a chtěje se na polici postaviti, celé prkno s hrnci na sebe 

shodil a padnout nechal. Od toho prkna tak těžce byl uhozen, že mu tři hodiny života 

nedávali. Ale manželka jeho muže napomínala, aby se zaslíbil k Panně Marii Svatohorské a ji 

vroucně vzýval, že mu pomůže. A stalo se tak: po slibu učiněném ve snách se jemu 

Rodička Boží zjevila v takové postavě, jak se obyčejně maluje, jejímžto obličejem tak potěšen 

a posilněn byl, že ve třech dnech celý zdravý z lože povstal a na Svatou Horu se vydal. 

83.42 

Na druhé straně jest také jednobarevný obrázek, představující kočár s plašícími se 

koňmi blízko rybníka nebo potoka. Na břehu za kočárem klečí paní, vzývající 

Rodičku Boží Svatohorskou, ve vodě topí se dítko. 
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Na rok 1772, který je připsán, mezi dobrodiními, která Rodička Boží svým ctitelům 

prokázala, je toto stručné sdělení: „Zachránila Marii Jecinovou z Liberce, kterou mrtvou již 

z vody vytáhli.! Topící se dítko jest ona Marie Jecinová. 

84.43 

Pokročíme-li dále do nejbližšího oblouku, spatříme na prvním obraze vpravo mlýn, do 

mlýnského kola je zapleten jakýsi hoch a padá s ním do vody. Před mlýnem zříme vodní 

náhon, ze kterého se přivádí voda na vodní kolo, do této nádržky padá chlapec, stejně oděný, 

jako ten v kole zapletený. 

V kronikách je zaznamenán roku 1716 tento případ: Pavel, syn Jana Žihy, mlynáře ve 

vsi Domažličkách, nešťastně upadl do mlýnského kola, zapletl se v něm a hrozně se na hlavě 

i rukou polámal. Matka přiběhla, syna vynesla a do lůžka polomrtvého položila. Tři dni ležel 

tak nemocen, že sotva dýchal a čtvrtého dne promluvil takto: „Žádný mne neuzdraví, jedině 

Rodička Boží Svatohorská, které jsem se zaslíbil.“ Tak i šťastně zhojen byl. Vysvědčil to 

kněžskou věrou tamější administrátor. Že nešťastný hoch je dvakráte namalován, jednou jak 

padá do náhonu, podruhé jak se zapletl do mlýnského kola, je pouze způsob znázorňování, 

u malířů svatohorských nejednou již zjištěný. 

85.44 

Na protější straně vidíme řeku a přes ní Karlův most v Praze.Poněkud dále od mostu 

je splav,na jednom místě protržený. Za tímto protrženým místem topí se člověk. 

Obraz sám dává tušiti, o jakou událost asi jde. Je zaznamenána v letopisech 

svatohorských těmito slovy: „Dne 11. května r. 1715 vyznal zde František Ignác Svoboda, 

kancelista Františka, barona Bechyně z Lažan, následní milost 

Matky Boží Svatohorské…Roku 1703 vystoupil jsem v Praze nad Novými mlýny na loď 

s jakousi osobou. Když, pomáhaje loď proti proudu plaviti, po hlavě do vody jsem spadl, kde 

hlubina na 2 sáhy byla,nedaleko od kol, kde se voda do novoměstské vodárny s mlýny táhla: 

skrze orodování Královny Svatohorské přec beze všeho uškození na zdraví jsem vyvázl.“  

86.45 

Následuje zase obdélný obraz, znázorňující rozvodněnou řeku. Ve vlnách plove muž, 

dle oděvu jakýsi šlechtic a vzývá Rodičku Boží Svatohorskou, od níž vyzařují na něho paprsky, 

- Na obraze vymalován šlechtický erb letopočet 1688. 

K tomu roku zaznamenává kronika: „Obraz záslibný zavěsil zde František Rosfeld, díky 

vzdávaje přelaskavé Pomocnici Svatohorské za vysvobození ze smrtelné nemoci a patrného 

nebezpečí utonutí v Uhrách.“ Podle toho záslibného obrazu namaloval asi umělec 

svatohorský také náš obraz. 
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87.46 

Vpravo o něho je malý, jednobarevný obraz znázorňující, kterak malé dítko padá 

střemhlav do sudu s vodou. Žena utíká k místu neštěstí. 

V rukopisné české kronice je událost, o níž asi běží, na rok 1741 tato: 

„Jana Maylera z Černic půldruhého léta holka, do kádě plné vody padla a hlavou cele 

tam vězela. Matka po dlouhém hledání, našla dceru v kádi utopenou, vytáhla ji a co mohla 

k obživnutí dcerušky dělala a nic svésti nemohla. To když viděl její bratříček, sám od sebe 

k obrazu Rodičky Boží běžel a za sestřičku se modlil, co když několikrát učinil a se zase 

podíval,zdali je živa,ona opravdu po malé půlhodině zívla a obživla.“  

88.47 

Na protější straně opět je malý jednobarevný obraz. Vidíme na něm studni, do níž 

padá hošík. Jiný muž chystá se spustiti do studně okov. 

V téže kronice čteme na rok 1724 tuto událost: „Svědectví vydal dvojctihodný 

pán Jan Nierenschop, farář velešínský, že chlapec jeden Wentzl jménem syn Pavla, sluhy na 

panství Vltavotýnském, do studně 7 sáhů hluboké spadl a celou hodinu pod vodou byl, 

potom pak od bratra svého, že se v studni utopil, prozrazen, když rychle okov dolů spustili a 

na něj volali, on popadnuv řetěz do okovu se posadil a ze studně vytažen byl. Když se však ho 

zeptali, kterak pod vodou živ zůstal, odpověděl, že Rodička Boží Svatohorská a anděl strážný 

jej chránili. To když uslyšela matka Dorota Nanhernová upamatovala se na slib,který byla 

učinila za to pachole, když nemocné bylo,že za něj na Svatou Horu putovat bude. Pročež si 

hned cestu předsevzala a na Svaté Hoře u tak milosrdné Matky, která 2 milosti synu jejímu 

prokázala, srdečné díky vzdávala, slib vykonala a to všecko napřed svému panu faráři, potom 

pak nám, úplně vyznala.“  

89.48  

První obraz vlevo nad nejbližším obloukem znázorňuje pád hošíka do studně na 

náměstí nějakého města. Z povzdálí dívají se na to zděšení lidé, zvláště jedna žena zdvíhá 

ulekaně ruce vzhůru. 

Obraz je dosti dovedně namalován. Připsán je rok 1715. V kronice o události, již 

znázorňuje, vypravuje týž Frant. Svoboda, který již jednou hlásil dobrodiní, kterých se mu od 

Rodičky Boží Svatohorské dostalo, o sobě dále: „Když mně bylo okolo pěti let, vyběhl jsem 

k studni a na dřevěnou obrubu jsem vystoupil. V tom moje matka, paní Dorota Svobodová, 

mne spatřila a pro uleknutí, abych po hlavě do studnice nespadl, slova ke mně promluviti 

nemohla, nýbrž v duchu svém k nejsv. Královně Svatohorské volala. V tom okamžiku mne 

s druhé strany na zemi dopadnouti spatřila.“  
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90.49  

Obrátíme-li se vlevo, uvidíme opět rozvodněnou řeku, na ní lodici, lodníka a 2 muže. 

Lodice pluje k místu, kde se jakási paní topí. Na břehu stojí jiná žena, spínající ruce a modlící 

se růženec. Na topící se paní padají paprsky od Rodičky Boží Svatohorské. 

Událost, kterou obraz vypodobňuje, je zaznamenána v letopisech již r. 1658: „Tento 

obraz obětován jest od Magdaleny Fojtové z Telče, kteráž plavíc se přes řeku, byla by se 

utopila, vzývajíc však blah. Pannu Marii Svatohorskou na pomoc ihned z nebezpečenství 

vyšla.“  

Dle toho obrazu malíř svatohorský asi také svůj obraz namaloval. 

91.50  

Na obraze následujícím vidíme zvláštní výjev. Celá skupina koní vězí ve vodě, která kol 

kolem stříká, koně se plaší. Stranou stojí muž a drží opratě v rukou, tyto jsou však přetrhané. 

Za koňmi stojí kočár, ale bez koní. Kočí skáče z kozlíku ke koním, jakoby jim chtěl přispěti na 

pomoc. Docela vzadu, stranou od kočáru, klečí dáma s rozpřaženýma rukama, za ní stojí 

druhá, spínajíc ruce své k Rodičce Boží Svatohorské. Připsán rok 1735. 

Rukopisná česká kronika zaznamenává k roku 1735: „Josef Hrbek, když v Štokeravě 

v Rakousích od cesty a horka upachtěný, pět koní v řece brodil a neopatrně s nimi do 

hloubky přišel, prudkostí vody se sedla svržen, v kšírách nohy zapletené maje, rukama dna se 

držel, že ale silný byl, všecku sílu vynaložil a třikrát z vody ven sebou vyhodil, až přiběhnuvší 

lidé jemu ven pomohli. Když potom na břehu kapsu prohledával, zdali mu něco nevypadlo, 

ježto veskrz a veskrz mokrý byl, že ani niti suché na něm nezůstalo, jedinká knížka 

Svatohorské Rodičky Boží, kterou taky v tom nebezpečí vzýval a volal, suchá v kapse zůstala, 

kterou radostí slzami pokropil.“ Muž s přetrhanými opratěmi je onen Josef Hrbek, dříve 

ještě, než jej voda strhla do hlubiny. Muž s kozlíku seskakující je asi kočí dam, který Hrbkovi 

spěchá na pomoc. Dámy jely asi právě mimo a když viděly to neštěstí, sestoupily a modlily se 

k Rodičce Boží za pomoc. Že byly vyslyšeny naznačují paprsky, od ní vycházející. 

Následuje oltář Korunování P. Marie.“  

92. 

První obraz nejbližšího oblouku znázorňuje zase velikou bouři na moři, všude vidět 

ztroskotané lodi s trosečníky. Zvláštní pozornost poutá jeden z nich, klečící na skále a mající 

na oděvu poutnickou mušli. Na něho padají paprsky od Rodičky Boží Svatohorské. 

Stručná latinská rukopisná kronika udává tento příběh na rok 1670 slovy: „A 

submersione in mari Andreas Linek Ungarus Altenburgensis,“t.  j. děkoval zde Panně Marii 

Ondřej Linek Uher z Altenburgu, že jej zachránila před utonutím v moři. Mušle poutnická na 

oděvu měla jistě jeho daleké cesty naznačiti. 
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93. 

Na obraze dalším vidíme rybník, do něhož padá po hlavě malá holčička. Na to se dívá 

několik zděšených žen, se strany pak běží na pomoc nějaký hoch. 

Teprve v roce 1748 zaznamenává česká rukopisná kronika příběh, který je zde 

zobrazen takto:“Anny Milkovy z Hřebova dceruška do řeky padla. Pod vodou na 12 sáhů 

v délce se topila. Matka to spatřivši, co mohla, Rodičku Boží vzývala, prosila, spínajíc ruce za 

ochranu žádala a vyslyšena byla, neb dceruška z vln vyplula a volala též podobně: „Ó, 

Rodičko Boží Svatohorská, pomoz, pomoz Maria!“A tu od dvou havířů, kteří se tu maně 

nahodili, šťastně vytažena byla.“  

94. 

Na protějším obraze vidíme mlýn s dvěma koly. Kolem něho je rozlitá voda. Hráz je 

ozdobena nádobami s květinami. Ve vodě stojí paní až po pás a pán, který se jí chytá za ruku, 

jako by se jí chtěl přidržeti. Oba zasahují paprsky od Rodičky Boží Svatohorské. 

Záhadný tento výjev vysvětluje česká kronika roku 1726. Tam čteme: „Dne 21. března 

poděkovala zde jedna žena nejbl. Panně Marii Svatohorské za její milostivou ochranu a 

vysvobození z utopení. Když se totiž z Říma vracela a z Benátek do Padovy se bráti chtěla, 

byla náhle v Benátkách velikou vodou překvapena, jež jí až po pás šla. Když mnozí jiní 

v těchto vlnách utonuli, počala důvěrně Matičku Boží Svatohorskou za pomoc vzývati a tak 

záchrany její došla.“  

95. 

Poslední obdélný obraz představuje opět bouři na moři. Je hojně ztroskotaných lodí 

ve vlnách, trosečníci lezou po skalách. Na jedné ohrožené lodi je nápadná zvláště postava, 

řeholním rouchem oděná, která klečíc vzývá Pannu Marii. Na ni dopadají paprsky. Zdálo by 

se, že je to nějaká řeholnice. 

A přece to není jeptiška, nýbrž kněz z řádu sv. Dominika. V kronice zaznamenává se 

totiž r. 1686, že „Důst. Pán Dominik František z řádu sv. Dominika vydal svědectví, že 

ochranou Panny Marie Svatohorské v ztroskotané lodi na moři neutonul.“ Domnělou 

řeholnici na obrazu považovati jest pouze za nepodařenou malbu umělce, který snad ani 

oděvu Otců dominikánů neznal. 

96. 

Vpravo od tohoto obrazu je menší, jednobarevná malba, představující mlýn s několika 

koly, pod jedním z nich vězí člověk. 

V české rukopisné kronice čte se na r. 1692 toto: „Mezi mnohými dobrodiními 

Matky Boží Svatohorské patrné je ono, které svou rukou zaznamenal pan Pavel Višín, měšťan 

staroměstský, který 27. máje s dvěma syny na pouť sem přišel. Toho pána pětiletý synáček 

Michal, když podle řeky chodil, kde nejprudší jest, nešťastně tam padl a nesen byl pořád 

k mlýnům od jednoho k druhému a přišel pod pět kol, která tenkráte se točila. Nešťastná ta 

novina jak k uším rodičů přišla, matka nevědouc jiné pomoci, Rodičku Boží Svatohorskou 
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vzývala a dítě její ochraně poroučela. Dítě zatím, od vody na 273 kroky nesené, ani se lidé na 

ně dívali, vždycky pod vodou se ztratilo a opět vyplulo u toho místa, kde své vyražení měli 

dva mládenci. Vencl Vrána a Jan Krtička. Ti se za neznámým ptákem hnali, a jak na místo 

přišli, kdy ptáka dostati měli, zmizel jim pták a místo něho vyplulo pacholátko, to tedy 

vytáhnouti se přičinili na břeh, a když je vytáhnouti nemohli, celé již pod vodou naběhlé bylo, 

připlavil se neznámý vinař a loďku pozdvihnuv, pomohl jim je vytáhnouti a na břeh uložiti. 

Vtom ten vinař zmizel, na chlapci nic pozorovati nebylo, že by živ byl, nicméně vzali jej a z úst 

vodu vylíti nechali a když potom ho položili, za chvilku chlapec k sobě přišel a nejsv. jména 

Ježíš a Maria volal. Podivili se tomu všichni, nebo ho všichni za mrtvého měli a zdálo se jim, 

že by možné nebylo, aby živ byl, jenž tolik kol prošel a tak dlouho ve vodě vězel, zvláště pak, 

když večer úplně zdráv byl a pokrmu si žádal, jakoby nic nebyl trpěl a nic nevystál. Dobrodiní 

to vypravovali a vychvalovali ke cti Rodičky Boží rodiče a po krátkém čase na Svaté Hoře 

tabulku na věčnou památku toho příběhu vymalovanou zavěsili.“ Dle této tabulky byl jistě 

i tento obraz namalován. 

97. 

Na protější straně je také jednobarevný malý obrázek. Vidíme na něm vzpínajícího se 

koně ve vlnách s jezdcem, který padá naznak do vody. 

Také tento obrázek byl asi zhotoven dle záslibného obrazu, který roku 1661 přinesl na 

Svatou Horu rytíř Jindřich Felix z Brloha. Votivní obraz měl nápis: „Léta 1661 dvacátého dne 

měsíce února v řece rozvodněné pro nenadálý pád s koně byl jsem na tom se již utopiti: ale 

skrze slib, Svatohorské Rodičce Boží učiněný, s podivením všech přítomných jest vysvobozen 

ten, který to tímto obrázkem dotvrzuje. Jindřich Šťastný Záborský z Brloha.“  

98. 

Na sousedním obraze spatřujeme mlýna na potoce, přes který vede lávka, je na 

jednom místě prolomená a za tímto prolomeným místem je tonoucí paní, ku které pronikají 

paprsky od Rodičky Boží Svatohorské. 

Kronika latinská zaznamenává k roku 1667, který je připsán toto: „A periculo 

submersionis N. D. Dubskianae,“tj. vysvobození od nebezpečí utonutí urozené paní Dubské. 

Jiná česká kronika uvádí to poněkud obšírněji: „Dne 19. února splnila zde slib svůj urozená 

paní Dubská za zachování své z nebezpečenství života, když přes rozvodněný potok jdouc, 

pomocí nejsv. Matky Svatohorské smrti unikla.“  

99. 

Na druhé straně oblouku znázorněno, kterak celý povoz, i s koňmi a lidmi na něm, 

topí se v řece. Od obrazu P. Marie Svatohorské padají paprsky na celou tu skupinu na 

znamení, že všem bylo spomoženo. 

Rukopisná česká kronika vysvětluje událost tuto k roku 1704 takto: „Dne 3. května 

zde poděkoval Erasmus Říčan, radní z Litoměřic, s paní svou nejmilostivější Zachránkyni své, 
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Svatohorské P. Marii, za to, že jej od utonutí v Labi uchovala, kamž i s dcerou Annou a 

2 služebníky i s vozem a dvěma koňmi spadl.“  

100. 

Poslední obraz nad vchodem do Mníšecké kaple, znázorňuje zase hromadné topení se 

lidí. 

Roku 1690 čteme v kronice o této události: „Když poutníci Jindřichohradečtí na 

Svatou Horu putující u Opořan, 2 hodiny severně od Bechyně, přes vodu se převézti dali (u 

nyn. Markova mlýna), sedlo jich mnoho na prám a tak skoro všichni pod vodu přišli, zvláště 

mladí a ti, kteří zavazadla měli na zádech. Byl s nimi jeden z Tovaryšstva Ježíšova, který vida 

je v nebezpečí, napomínal je, aby Svatohorskou Rodičku Boží důvěrně vzývali. Hle všichni 

jako jedním hlasem k milostivé Pomocnici Svatohorské důvěrně o pomoc volali, a zakusili 

zvláštní její záštity, takže všichni šťastně na břeh se dostali a ani jedno dítko nezahynulo 

k podivení všech, kteří na břehu stojíce, je topiti se viděli.“  

Na opačném konci této chodby právě u východu z kaple Plzeňské, viděli jsme 

podobné neštěstí vyobrazené (obr. 71), kde se poutníci, vracejíce se ze Svaté Hory, topili 

u Zbraslavě, když se prám, na němž se plavili, pod nimi ztroskotal. Snad měl ten, který 

určoval, co má býti na klenbách vyobrazeno, zvláštní úmysl: povzbuditi poutníky, aby 

nastupujíce pouť na Svatou Horu a vracejíce se z ní, vždycky se poroučeli ochraně 

P. Marie Svatohorské. 

____ 

Končíme pouť po ambitech svatohorských. Účelem jejím bylo podati důkaz 

návštěvníkům Svaté Hory, že Rodička Boží byla po staletí českému lidu „Útočištěm hříšníků“, 

„Uzdravením nemocných,“ „Potěšením zarmoucených. “Prostý lid i šlechta, neučení 

i vzdělaní volali k ní ve své bídě a nikoli nadarmo. Jako jindy i nyní volá Matka Boží: „Ó, vy 

všichni, kteří trpíte a obtíženi jste, pojďte ke mně a já vás občerstvím.“ Kéž i nynější náš lid 

pozvání toho uposlechne! I on nalezne zde pomoci i útěchy. Neníť moc její zkrácena. 
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