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1. Úvod 

Muzea církevního umění nejsou novodobým fenoménem. Tradice církve 

zpřístupňovat umělecká díla veřejnosti sahá až na přelom starověku a středověku. Tehdy 

probíhala uvedená praxe např. formou vystavování relikvií spojených s životem Ježíše Krista 

či svatých, v umělecky zhotovených schránách. Cílené prezentování sakrálního umění široké 

veřejnosti mimo liturgický prostor se stalo fenoménem přelomu 19. a 20. století, kdy vznikala 

první tzv. církevní (diecézní) muzea. V novodobé historii se problematika prezentování 

obecně náboženského umění v prostředí „mimo svatyně“ čím dál častěji stává tématem zájmu 

muzeologů i představitelů jednotlivých náboženství.
1
 S tím souvisí nejen rozvoj tematické 

literatury pojednávající o úloze náboženských předmětů v muzejním prostředí, ale také rozvoj 

zakládání úzce specializovaných muzeí. Tyto instituce jsou označovány různými názvy, 

z nichž nejčastější jsou tyto: „muzeum sakrálního (církevního) umění“, „diecézní 

muzeum“, „farní muzeum“, „klášterní muzeum“ či také „poutní muzeum“. 

 Diplomová práce přibližuje a charakterizuje jednotlivé typy těchto muzeí v rovině 

obecné typologie a dále popisuje konkrétní příklady v českém a zahraničním prostředí. Téma 

je zasazeno do širšího historického kontextu v Čechách, jsou tedy zmíněna také již 

neexistující diecézní muzea. Dále jsou uvedena současná církevní muzea i záměry jejich 

zakládání. Problematika je sledována zejm. v kontextu římskokatolické církve, text práce 

ovšem také nastiňuje situaci muzeí křesťanských protestantských církví. 

 V uvedených souvislostech muzeí a expozic v církevním prostředí se práce dále 

zabývá poutním místem Hora Matky Boží v Králíkách. Poutní areál vystavěný na 

poč. 18. stol. má pohnutou historii. Na straně jedné byl cílem desetitisíců poutníků v 1. pol. 

18. stol., na straně druhé byl během 2. pol. 20. stol. řadu let nepřístupný, zejm. když zdejší 

klášter sloužil jako „centralizační“. V areálu poutního místa byl mezi lety 2012–2019 

zpřístupněn „Památník obětem internace“, připomínající dobu perzekuce církve v 50. let 

20. stol. Duchovní správa poutního kostela v současnosti usiluje o vznik nové expozice, která 

by poutníkům i turistům připomněla dějiny poutního místa. Návrh koncepce této „poutní“ 

(potažmo „klášterní“) expozice na Hoře Matky Boží je rovněž předmětem diplomové práce. 

 Cílem práce je popsat současnou situaci muzeí církevního umění v České republice na 

základě historických souvislostí a zároveň navrhnout koncepci expozice na poutním místě 

Hora Matky Boží v Králíkách. Text práce si tedy všímá forem prezentování křesťanského 

umění v České republice a okolností vzniku jednotlivých institucí, které se na prezentaci 

                                                 
1
 V římskokatolické církvi zejména v souvislosti s Druhým vatikánským koncilem, viz kap. 4. 
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církevního umění specializují. V rámci charakteristiky koncepčního pojetí expozic jsou také 

uváděna nejvýznačnější díla, která dané muzeum prezentuje. Sledovaným aspektem je však 

také zájem návštěvníků o tato tematicky zaměřená muzea. Práce proto uvádí dostupná 

návštěvnická data stálých expozic, příp. krátkodobých výstav (tedy bez započítání účasti na 

doprovodných akcích muzeí). 

 Řešená problematika se tedy opírá o dílčí analýzy jednotlivých muzejních institucí, 

expozic či subjektů, v nichž je církevní umění prezentováno. V závěru diplomové práce je 

konstatován celkový stav českých muzeí církevního umění, popsány obtíže, jimž čelí, 

a zároveň jsou nastíněny možnosti dalšího směřování jejich působení. 

 Názvy muzejních institucí jsou uváděny v uvozovkách.
2
 Právnické osoby, jako např. 

příspěvkové organizace, spolky atp. jsou uváděny kurzívou, stejně jako názvy expozic 

a uměleckých děl. Při uvádění zdrojů tabulek jsou užívány zkratky „VZ“ (tj. „výroční zprávy“ 

daných muzeí) a „NIPOS“ (tj. „Národní informační a poradenské středisko pro kulturu“).
3
 

Citované texty jsou uváděny v doslovném znění, tedy vč. pravopisných aj. chyb. 

  

                                                 
2
 Sousloví diecézní muzeum (bez uvozovek) tedy odkazuje k typu instituce, zatímco označení „Diecézní 

muzeum“ (s uvozovkami) ke konkrétní instituce v daném místě. 
3
 Řádně ocitované jsou tyto zdroje v seznamu literatury. 



8 

2. Kritika literatury a dosavadní stav bádání 

Problematika muzeí církevního umění přímo souvisí s tématem prezentace 

náboženských předmětů v muzejním prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená 

problematika není v centru pozornosti diplomové práce, je na tomto místě možné stručně 

uvést několik příkladů publikací. Z nich lze zmínit novodobé sborníky Religion and 

Museums: Inmaterial and Material Heritage,
4
 Du lieu de culte à la salle de musée – 

Muséologie des édifices religieux,
5
 nebo Religion in Museums: Global and Interdisciplinary 

Perspectives.
6
 Dále také sborník příspěvků z konference v Teheránu v roce 2018, již 

uspořádal Mezinárodní výbor pro muzeologii (ICOFOM) při Mezinárodní radě muzeí 

(ICOM), a jejímž tématem byla skutečnost „posvátna“ v kontextu různých náboženství ve 

vztahu k muzeologii.
7
  

Tematikou muzeí církevního umění se ve větším rozsahu věnuje opět především 

zahraniční literatura. V kontextu katolické církve je zásadní oběžník, který vydala Papežská 

komise pro kulturní dědictví církve (Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the 

Church).
8
 Dále je třeba zmínit italskou publikaci Musei e oggetti religiosi: Arte, sacro 

e cultura religiosa nel museo, věnovanou problematice katolických církevních muzeí 

s konkrétními příklady z Evropy,
9
 nebo jiné publikace italské provenience.

10
 Značná 

pozornost je uvedenému tématu věnována v polské odborné literatuře. Lze odkázat na sborník 

Muzea kościelne wobec nowych wyzwań
11

 nebo na tematické číslo periodika Muzealnictwo 

z roku 2008.
12

 O tématu muzeí ve vztahu k sakrálnímu umění katolické církve pojednávají 

                                                 
4
 MINUCCIANI, Valeria (ed.). Religion and Museums: Inmaterial and Material Heritage. Turín: Umberto 

Allemandi & C., 2013. ISBN 978-88-422-2249-1. 
5
 MERLEAU-PONTY, Claire (ed.). Du lieu de culte à la salle de musée – Muséologie des édifices religieux. 

Paříž: L'Harmatann, 2017. ISBN 978-2-343-13149-8. 
6
 BUGGELN, Gretschen, Crispin PAINE a S. Brent PLATE (ed.). Religion in Museums: Global and 

Interdisciplinary Perspectives. Londýn: Bloomsbury Academic, 2017. ISBN 978-1-4742-5551-6. 
7
 MAIRESSE, François (ed.). Museology and the Sacred: Materials for a discussion. Paříž: ICOFOM, 2018. 

ISBN 978-92-9012-448-1. 
8
 The Pastoral Function of Ecclesiastical Museums [online]. Vatican City: The Pontifical Commission for the 

Cultural Heritage of the Church, 2001. [cit. 2020-11-05]. Dostupné z: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzio

ne-musei_en.html. 
9
 CAPURRO, Rita. Musei e oggetti religiosi: Arte, sacro e cultura religiosa nel museo. Milán: Vita e Pensiero, 

2013. ISBN 978-88-343-2649-7. 
10

 Např. sborníky z konferencí „L’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani“ („Asociace italských církevních 

muzeí“). V této souvislosti je možné odkázat na webové stránky asociace, kde lze nalézt výčet tematické 

literatury: Bibliografia [online]. [cit. 2021-05-19]. Dostupné z: http://www.amei.biz/pagine/bibliografia-sui-

musei. 
11

 BŁAŻEJCZYK, Natanaela Wiesława a Piotr MAJEWSKI (ed.). Muzea kościelne wobec nowych wyzwań. 

Varšava: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2019. ISBN 978-83-64889-34-9. 
12

 Muzealnictwo [online]. 2008, (49). [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://nimoz.pl/files/articles/191/muz_49-

calosc.pdf. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_en.html
http://www.amei.biz/pagine/bibliografia-sui-musei
http://www.amei.biz/pagine/bibliografia-sui-musei
https://nimoz.pl/files/articles/191/muz_49-calosc.pdf
https://nimoz.pl/files/articles/191/muz_49-calosc.pdf
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také různé jednotlivé odborné články, kupř. obecně o situaci křesťanského umění 

v sekulárních muzeích
13

 nebo o zkušenostech italských církevních muzeí.
14

 

 Jak již bylo naznačeno, problematika muzeí církevního umění není v české literatuře 

dostatečně zachycena, přesto je možné jmenovat některé tituly. Významný přínos do 

problematiky představuje sborník z 19. Mezinárodního sympozia bavorských, českých, 

hornorakouských a saských muzeologů v roce 2011, mezi kterými je třeba zvláště zmínit čtyři 

příspěvky věnované tématu prezentování církevního umění v České republice.
15

 Jedním 

z typů českých muzeí církevního umění je diecézní muzeum, jehož vzniku a historických 

souvislostem se věnuje kapitola publikace Prostor pro umění.
16

 Významným zdrojem pro 

poznání činnosti těchto diecézních muzeí v 19. a na poč. 20. stol. jsou dobová periodika, jež 

jsou citována v kapitolách práce.
17

 Konkrétním muzeím církevního umění v České republice 

se věnují ojedinělé specializované studie či publikace, zejm. v případě litoměřického
18

 nebo 

českobudějovického diecézního muzea.
19

 Největší ohlas v novodobé literatuře má 

„Arcidiecézní muzeum Olomouc“, jemuž je věnován samostatný sborník a řada článků 

v periodicích, jejichž výčet je uveden v tematické kapitole.
20

 V menší míře se literatura věnuje 

brněnskému diecéznímu muzeu, o kterém pojednávají články ve Věstníku Asociace muzeí 

a galerií České republiky či kapitoly ve sbornících.
21

 Původnímu diecéznímu muzeu v Plzni 

se však dosud ve větším rozsahu nevěnovala žádná publikace.
22

 Diplomová práce také čerpala 

z výročních zpráv muzejních institucí, které novodobá muzea církevního umění provozují. 

                                                 
13

 CLIFTON, James. Truly a worship experience? Christian art in secular museums. RES: Anthropology and 

Aesthetics [online]. 2007, (52), s. 107–115. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/20167746. 
14

 BALDO, Mara Del. Managing the value of ecclesiastical heritage: The experience of some Italian Dioceses. 

Economia Aziendale [online]. 2006, 4 (1), s. 45–68. Dostupné z: http://www.dx.doi.org/10.13132/2038-

5498/2006.1.45-68. 
15

 FRANZ, Jiří a Klaus LANDA (ed.). Christliche Religion im Musealen Kontext: Křesťanské náboženství 

v muzejním kontextu. Leonding: Verbund Oberösterreichischer Museen, 2011. ISBN 978-3-9501618-1-6. 
16

 ŠOPÁK, Pavel. Prostor pro umění: Výtvarné umění na Moravě a v českém Slezsku do roku 1918 jako téma 

historické muzeologie. Opava: Slezské zemské muzeum, 2016. ISBN 978-80-87789-38-4. 
17

 Zvláště se jedná o periodikum Method: časopis věnovaný umění křesťanskému. Praha: Ferdinand J. Lehner, 

1875–1904. 
18

 BARUS, Martin, Jan BAXANT, Stanislav PŘIBYL a Jan ŠTÍBR. Ad gloriam Dei: 130 let Diecézního muzea 

v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění 

v Litoměřicích, 2015. ISBN 978-80-87784-08-2. 
19

 ČERNÝ, Jiří. Bývalé diecézní muzeum v Českých Budějovicích. Magazín SETKÁNÍ. 2004, (2), s. 6–7. 
20

 JAKUBEC, Ondřej (ed.). Arcidiecézní muzeum na olomouckém hradě: příspěvky z mezinárodní konference. 

Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. ISBN 978-80-87149-11-9. 
21

 Např. RECHLÍK, Karel. K zahraničním vztahům Diecézního muzea v Brně. Věstník Asociace muzeí a galerií 

České republiky. 2012, 12 (5), s. 19. Dále kupř.: RECHLÍK, Karel. Dvě etapy Diecézního muzea v Brně. In: 

NEŠPOR, Petr a Jaroslava DOLEŽALOVÁ (ed.). Brněnská diecéze 1777–2007: historie a současnost. Brno: 

Studio Arx, 2007, s. 151–155. ISBN 978-80-86665-04-7. 
22

 O původním diecézním muzeu lze nalézt zmínky menšího rozsahu, např. ČERNÝ, Jiří. Diecézní muzeum 

v Plzni. Magazín SETKÁNÍ. 2004, (2), s. 3. Dále také: JURÁNEK, Michal. Historie plzeňského muzejnictví: 

Historicko-architektonický vývoj muzeí v Plzni. Plzeň, 2013, s. 42. Bakalářská práce. Západočeská univerzita 

v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce: Helena Východská.  

https://www.jstor.org/stable/20167746
http://www.dx.doi.org/10.13132/2038-5498/2006.1.45-68
http://www.dx.doi.org/10.13132/2038-5498/2006.1.45-68
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Jedná se tedy zejm. o výroční zprávy „Západočeského muzea v Plzni“ a „Muzea umění 

Olomouc“. Z literatury o farních muzeích v České republice je možné zmínit diplomovou 

práci, jež se zabývá historií a činností zábřežského „Farního muzea“,
23

 dalším muzeím 

uvedeného typu se věnují zpravodajská periodika.
24

 

 Na tomto místě nebude uveden komplexní výčet literatury referující o Hoře Matky 

Boží v Králíkách, nýbrž pouze soupis relevantní literatury potřebné pro téma práce – 

vytvoření koncepce expozice na poutním místě. Hoře Matky Boží se odborná literatura věnuje 

již od sklonku 19. a poč. 20. stol. Lze zmínit spis redemptoristy Antonína Jeglingera z roku 

1887, jehož čtvrté upravené a aktualizované vydání vzniklo v roce 1919.
25

 Z dobové 

encyklopedické, avšak přínosné literatury, lze dále zmínit soupis rakouských poutních míst 

z roku 1913.
26

 Z německojazyčné literatury pojednávající o poutním místu, jejíž kompletní 

zmapování není v možnostech diplomové práce, je možné uvést novodobé publikace Karla 

Kutila.
27

 Z přelomu 20. a 21. stol. je třeba zmínit dílo s. M. Doubravky Plotěné
28

 a tištěného 

průvodce poutním areálem, jehož autory jsou členové Kongregace redemptoristů.
29

 

O poutním místě se dále zmiňují v malém rozsahu různá periodika, přičemž zásadním 

zdrojem je Králický zpravodaj.
30

 Hoře Matky Boží je v novodobé historii věnována značná 

pozornost závěrečných prací diplomantů, a to zejm. v historickém
31

 či umělecko-historickém 

kontextu,
32

 dále v souvislosti s tématem internace duchovních v klášteře v 50. letech 

20. stol.
33

 a nuceným pobytem sester Kongregace Neposkvrněného Početí Panny Marie na 

                                                 
23

 JANKŮ, Alena. Farní muzeum Zábřeh. Brno, 2015. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická 

fakulta. Vedoucí práce: Václav Rutar. 
24

 Viz u konkrétních příkladů muzeí, např.: Zpravodaj městyse Švábenice. Švábenice: Městys Švábenice. 

Ev. č. MK ČR: E 14253. Dále také: Katolický týdeník. Praha: Katolický týdeník s. r. o., 1990–. ISSN 0862-5557. 
25

 Hora Matky Boží (u Králík) s milostným obrazem Panny Marie, útočiště hříšníků. [B. m.]: Redemptoristé, 

1919. 
26

 HOPPE, Alfred. Des Österreichers Wallfahrtsorte. Wien: St. Norbertus Verlag, 1913, s. 178–186. 
27

 KUTIL, Karl. Die Kreuzweg-Figuren-Gruppen in den Kapellen der Pilger-Allee: ein authentisch-

retrospektiver Vergeichs-Bericht über deren Zustand in der Vergangenheit und Gegenwart. Vídeň: [b. n.], 2000. 
28

 PLOTĚNÁ, Doubravka. Průvodce ambity a kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží u Králík. 

Králíky: Luna, 1994. 
29

 MICHALČÍK, Josef a Stanislav PŘIBYL. Králíky: Hora Matky Boží. [B. m.]: Pražská provincie Kongregace 

Nejsvětějšího Vykupitele, 2006. 
30

 Králický zpravodaj. Králíky: Město Králíky. Ev. č. MK ČR: E 12828. 
31

 PAULUSOVÁ, Kamila. Hora Matky Boží u Králík: K dějinám poutního místa a kláštera v 19. století. Brno, 

2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce: Jiří Mihola. 
32

 BROKEŠOVÁ, Vilma. Barokní sochy z kaplí na Hoře Matky Boží v Králíkách. Praha, 2006. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta. Vedoucí práce: Petra Oulíková. Dále také: PECHÁČKOVÁ, 

Martina. Poutní areál Hora Matky Boží v Králíkách a jeho stavebník – královéhradecký biskup Tobiáš Jan 

Becker. Olomouc, 2017. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí 

práce: Martin Pavlíček. 
33

 MAŇASOVÁ, Denisa. Akce K a perzekuce řádu redemptoristů. Plzeň, 2015. Diplomová práce. Západočeská 

univerzita v plzni, Filozofická fakulta. Vedoucí práce: Aleš Skřivan. 
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poutním místě od 60. let.
34

 Z dalších autorů odborných článků či publikací zčásti věnovaných 

poutnímu místu lze zmínit PhDr. Janu Croÿ,
35

 doc. PhDr. Marii Mackovou, Ph.D.
36

 

a doc. Veroniku Čapskou, Ph.D.
37

  

 V závěru kapitoly je třeba uvést, které prameny diplomová práce pro svůj účel 

využívá. V první řadě se jedná o fond „Serviti Králíky (1696–1883)“,
38

 který sice tematická 

literatura cituje, avšak přesto se zde nacházejí dosud nepublikované informace. Dále jsou 

významným zdrojem kroniky z archivu Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny 

Marie v Olomouci (dále jako „AKSNPPM“), jež byly zčásti využity pro uvedenou 

diplomovou práci v roce 2011.
39

 Text také dále čerpá ze znalostí o vybraných předmětech 

sbírkového fondu a dokumentů „Městského muzea Králíky,“ které se vážou k Hoře Matky 

Boží a jsou blíže specifikovány v samotném textu návrhu koncepce expozice. 

  

                                                 
34

 ŽÁKOVÁ, Lucie. Perzekuce ženských řádů a kongregací komunistickým režimem: Kongregace sester 

Neposkvrněného početí Panny Marie. Liberec, 2011. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-

humanitní a pedagogická. Vedoucí práce: Ivana Rapavá. 
35

 Následně uvedená publikace se věnuje zakladateli poutního místa Tobiáši Janu Beckerovi a Hoře Matky Boží 

především v době vzniku. Viz: CROŸ, Jana. Královéhradečtí biskupové a jejich rezidence. Hradec Králové: 

Garamon, 2014. ISBN 978-80-86472-58-4. 
36

 Zejm. příspěvky o poutním místě v 19. a na poč. 20. stol. Např.: MACKOVÁ, Marie. Klášter na Hoře Matky 

Boží u Králík. In: VESELÝ, Martin (ed.). O! Werthestes Vatter-Land! Kultur Deustchböhmens 17.–19 Jh. Ústí 

nad Labem: Společnost pro dějiny Němců v Čechách, 2003, s. 15–27. 
37

 Zejm. tematika servitského řádu obecně, také však přímo ve vztahu ke králickému poutnímu místu. Viz: 

ČAPSKÁ, Veronika. Představy společenství a strategie sebeprezentace: řád servitů v habsburské monarchii 

(1613–1780). Praha: Scriptorium, 2011. ISBN 978-80-87271-30-8. 
38

 Státní oblastní archiv v Zámrsku – Archivní oddělení Hradec Králové. Fond Serviti Králíky (1696–1883).  
39

 Archiv Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie. Kroniky Králíky K1, Kroniky Králíky K2, 

Kroniky Králíky K3. 
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3. Terminologie 

  V kontextu muzeí prezentujících umění vytvořené s náboženským účelem, je třeba 

vymezit některé pojmy a sousloví. Jedná se především o tato slovní spojení: „náboženské 

umění“, „sakrální umění“ a „církevní umění“. 

  Pojem náboženské umění („religious art“) lze vztáhnout v obecné rovině k různým 

náboženským představám o transcendentnu. V tomto ohledu lze do této kategorie zařadit jak 

umění křesťanské, tak židovské, islámské a další.
40

 

  Slovo „sakrální“ vychází z latinského „sacer“, což znamená „posvátný“. V českém 

prostředí se užívá sousloví „sakrální umění“ („sacral art“), které odkazuje k posvátnosti 

daných uměleckých předmětů užívaných přímo při bohoslužbách či umístěných 

v bohoslužebných prostorách.
41

 V křesťanském prostředí se termín překrývá s „liturgickým 

uměním“, které je přímo užíváno v kultovní praxi. „Liturgické umění“ tedy zahrnuje „všechny 

složky výtvarné činnosti, směřující k ozdobě úkonů bohoslužebných.“
42

 Sakrální umění je tak 

v křesťanském kontextu vrcholem náboženského umění.
43

 V anglofonním prostředí je této 

souvislosti také užíván pojem „sacred art“ („posvátné umění“), který má obecný charakter.
44

 

  Sousloví „církevní umění“ je pojem, který je typický zejména pro starší českou 

literaturu 19. a 1. pol. 20. stol.
45

 Bývá užíváno ve spojitosti s církví římskokatolickou a jejím 

uměním.
46

 Také je používán termín „křesťanské umění“, který však z podstaty slova 

„křesťanský“ označuje umělecké projevy napříč křesťanskými církvemi. Výjimkou je starší 

literatura – zde lze odkázat např. na periodikum Method: časopis věnovaný křesťanskému 

umění (1875–1904), který redigoval katolický kněz Ferdinand J. Lehner, a jenž referoval 

o výše zmíněném katolickém „církevním umění“.   

                                                 
40

 Problematika prezentování náboženského umění různých vyznání viz např.: MINUCCIANI, Valeria (ed.). 

Religion and Museums: Inmaterial and Material Heritage. Turín: Umberto Allemandi & C., 2013. 
41

 K dalšímu rozlišení mezi „náboženskými“ a „posvátnými předměty“ viz: STRÖM, Helena Wangefelt. How do 

Museums Affect Sacredness? Three Suggested Models. In: MAIRESSE, François (ed.). Museology and the 

Sacred: Materials for a discussion. Paříž: ICOFOM, 2018, s. 196–197. 
42

 ŠTORM, Břetislav. Liturgické umění. Praha: Vyšehrad, 1941, s. 5. 
43

 BAHOUNEK, Jiří. Krása a umění Božího lidu: úvod do teorie krásy a umění. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1992, s. 42. 
44

 Viz sympozium v Teheránu v roce 2018: MAIRESSE, François (ed.). Museology and the Sacred: Materials 

for a discussion. Paříž: ICOFOM, 2018. 
45

 V současnosti však pojem není zcela vytěsněn, viz „Muzeum církevního umění plzeňské diecéze“. 
46

 Užívání sousloví např. zde: VOCEL, Jan Erazim. Vyvinování křesťanského umění a nejstarší památky jeho 

zvláště v Čechách. Praha: [b. n.], 1852. Dále také: ŠITTLER, Eduard. O církevním umění a péči o jeho památky. 

Praha: [b. n.], 1909.  
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4. Typologie muzeí sakrálního umění 

 K vymezení termínu „muzeum“ lze využít množství definic. Soudobé znění základní 

a respektované definice zmíněného pojmu uvádí Mezinárodní rada muzeí (ICOM):  

 

„Muzeum je nezisková, permanentně působící instituce ve službách společnosti a jejího 

rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, odborně zpracovává, zprostředkovává 

a vystavuje hmotné a nehmotné dědictví lidstva a jeho životního prostředí za účelem vzdělávání, studia 

a potěšení.“
47

 

  

Muzejní instituce prezentující náboženské předměty označuje zahraniční literatura 

pojmem „religious museum“ („náboženské muzeum“). V souvislosti s uvedeným termínem 

jsou zmiňována muzea, jejichž vystavované předměty jsou spjaty s různými náboženstvími 

(islám, judaismus ad.). Příkladem tohoto typu muzea je „St. Mungo Museum of Religious 

Life and Art“ v Glasgow. Bylo otevřeno v roce 1993 a věnuje se různým světovým 

náboženstvím včetně prezentování předmětů s nimi spjatými.
48

 

Dalším termínem je pojem „church museum“ („církevní muzeum“), které již obsahuje 

konotace s křesťanským (příp. katolickým) prostředím. Vatikánský dokument The Pastoral 

Function of Ecclesiastical Museums, který vydala Papežská komise pro kulturní dědictví 

církve,
49

 uvádí následující definici pojmu: „Church museums […] have the function of the 

material preservation, juridical protection and integration into pastoral life of the important 

art-historical patrimony that is no longer in regular use.“
50

 V obecné rovině lze také popsat 

význam pojmu „ecclesiastical museum“ („církevní muzeum“).
51

 Na rozdíl od předchozího 

termínu, tento není spjat pouze s prostředím katolické církve. Obecná definice popisuje pojem 

                                                 
47

 LEHMANNOVÁ, Martina. Definice muzea [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: http://icom-

czech.mini.icom.museum/icom/definice-muzea/. 
48

 Více viz: CARNEGIE, Elizabeth, Harry DUNLOP a Antonia LOVELACE. St. Mungo's Museum of Religious 

Life and Art: A New Development in Glasgow [online]. Journal of Museum Ethnography. 1995, (7), s. 63–78 

[cit. 2021-05-18]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/40793565. 
49

 Papežská komise pro kulturní dědictví církve (Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the Church) 

vznikla v roce 1993 a nahradila Papežskou komisi pro ochranu uměleckého dědictví církve (Pontifical 

Commission for the Conservation of the Artistic Patrimony of the Church). V roce 2012 byly kompetence 

Komise včleněny do Papežské rady pro kulturu (Pontifical Council for Culture). 
50

 „Církevní muzea [...] mají za úkol hmotnou ochranu, právní ochranu a integraci do pastoračního života 

důležitého umělecko-historického dědictví, které již není pravidelně používáno.“ The Pastoral Function of 

Ecclesiastical Museums [online]. Vatican City: The Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the 

Church, 2001. [cit. 2020-11-05]. Dostupné z: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzio

ne-musei_en.html. 
51

 Anglické „ecclesiastical“ pochází z latinského „ecclesia“, které vychází z řeckého slova „ekklésiá“ 

(„ἐκκλησία“), které je v Bibli v Novém zákoně označením pro církev. 

http://icom-czech.mini.icom.museum/icom/definice-muzea/
http://icom-czech.mini.icom.museum/icom/definice-muzea/
https://www.jstor.org/stable/40793565
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_en.html
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následovně: „L'aggettivazione indica l'ente proprietario del museo, ovvero un ente 

ecclesiastico. Le tipologie di collezioni possono essere differenti, spaziando dall'arte sacra 

alla collezione scientifica.“
52

 Výše zmíněná papežská Komise uvádí tuto definici:  

 

„Ecclesiastical museums are […] strictly connected to particular churches, and, within these, 

to the community they serve. […] It becomes an instrument of Christian evangelization, of spiritual 

elevation, of dialogue with those ‚outside‘, of cultural formation, of artistic enjoyment, and 

of historical knowledge.“
53

  

 

Z uvedeného je zřejmé, že katolický pohled tedy akcentuje evangelizační funkci 

zmíněného typu muzeí.  

 V křesťanském prostředí (nikoli pouze v katolickém) se vyskytují další označení pro 

muzea, která prezentují sakrální umění. Hojně užívaným pojmem je termín „diocesan 

museum“ či „archdiocesan museum“ („diecézní“ či „arcidiecézní muzeum“). Termín 

akcentuje územní vymezení, které tím odkazuje ke svému primárnímu zdroji vystavovaných 

předmětů (tedy k dané diecézi či arcidiecézi) a zároveň tím může (avšak nikoli zpravidla) 

uvádět svého zřizovatele. Tematický rozsah prezentovaných předmětů v diecézním muzeu lze 

popsat následujícími slovy: „They present the most diverse heritage, from a usage aspect, 

quality and period. There we find major artefacts but also popular objects of devotion, 

liturgical objects, very old testimonials and recent documents.“
54

 Úlohu diecézního muzea lze 

popsat takto: „The diocesan museum can become a place for awareness-raising of the 

ecclesial community and a place for dialogue between the various cultural forces present 

within the territory.”
55

 Diecézní muzeum v chorvatském městě Požega popisuje instituci 

                                                 
52

 „Přívlastek označuje vlastníka muzea, nebo církevní instituci. Typy sbírek mohou být různé a tematicky se 

pohybují v oblasti od sakrálního umění až po vědeckou sbírku.“ CAPURRO, Rita. Musei e oggetti religiosi: 

Arte, sacro e cultura religiosa nel museo. Milán: Vita e Pensiero, 2013, s. 21. 
53

 „Církevní muzea jsou […] striktně spojena s konkrétními církvemi a v jejich rámci s komunitou, které slouží. 

[…] Stávají se nástrojem křesťanské evangelizace, duchovního povznesení, dialogem s těmi ‚zvenčí‘, kulturní 

formace, uměleckého prožitku a historických znalostí.“ The Pastoral Function of Ecclesiastical Museums 

[online]. Vatican City: The Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the Church, 2001. [cit. 2020-11-

05]. Dostupné z: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzio

ne-musei_en.html. 
54

 „Představují nejrozmanitější dědictví z hlediska užití, kvality a období. Najdeme zde zásadní artefakty ale také 

oblíbené předměty devoční zbožnosti, liturgické předměty, staré svědectví a nedávné dokumenty.“ 

MINUCCIANI, Valeria (ed.). Religion and Museums: Inmaterial and Material Heritage. Turín: Umberto 

Allemandi & C., 2013, s. 20. 
55

 „Diecézní muzeum se může stát místem pro zvýšení povědomí o církevní komunitě a místem pro dialog mezi 

rozličnými kulturami přítomnými na daném území.“ The Pastoral Function of Ecclesiastical Museums [online]. 

Kap. 4.3. Vatican City: The Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the Church, 2001. [cit. 2020-11-

05]. Dostupné z: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_en.html
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diecézních (a katedrálních) muzeí následovně: „they are pastoral institutions of individual 

bishoprics, in which their sacral legacy, collected from the cathedral or from parish churches 

and other institutions in that area, preserves a living memory of the past generations and 

shows the continuity of faith in the present community.“
56

 Intenzita zakládání diecézních 

muzeí se zvýšila zejména po Druhém vatikánském koncilu (1962–1965). V důsledku 

liturgické reformy se přestaly používat mnohé liturgické předměty, které poté nalezly své 

sekundární využití jakožto exponáty diecézních muzeí. 

 Dalším typem muzeí spjatých s prezentací sakrálních předmětů jsou „parish museums“ 

(„farní muzea“). Tento pojem také zdůrazňuje územní vymezení, ke kterému se sbírka muzea 

vztahuje. Oproti diecézi se zde však jedná o území menší rozlohy. 

V kontextu katolické církve lze dále rozlišit typ muzeí, která vznikají v objektech 

klášterů a prezentují jejich umělecké bohatství. Zahraniční literatura hovoří o typu „convent“ 

a „monastic museums“ („konventní“ či „klášterní muzea“). Podobně specifickým typem 

budovy, která neslouží zcela svému primárnímu účelu, ale nalezla uplatnění muzejního 

charakteru, jsou biskupské paláce, bývalé budovy kněžských seminářů či dílčí sakrální 

prostory chrámů (např. krypta či tzv. klenotnice nebo pokladnice). Tyto prostory sekundárně 

využívané jako muzeum „must be able to maintain their identity and, at the same time, be at 

the service of this new purpose so that visitors may appreciate both the significance of the 

architecture and the proper value of the works displayed.“
57

 

Dále lze zmínit pojem „museum of religous congregation“ („muzeum náboženského 

sboru“ či „společenství“) a „museum of confraternities“ („muzea bratrstev“). Ve výčtu je také 

třeba dále zahrnout termín „pilgrimage museums“ („poutní muzea“), kterému se text práce 

blíže věnuje v samostatné kapitole. 

 Specifickým typem muzea, které je třeba v kontextu prezentování náboženských či 

sakrálních předmětů v závěru kapitoly zmínit, je „missionary museum“ („misionářské“ 

či „misijní muzeum“). Jedná se o typ muzea charakteristického jak pro katolické, tak 

                                                                                                                                                         
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzio

ne-musei_en.html.  
56

 „Jsou to pastorační instituce jednotlivých biskupství, ve kterých sakrální odkaz, shromážděný z katedrály nebo 

farních kostelů a dalších institucí v této oblasti, uchovává živou vzpomínku na minulé generace a ukazuje 

kontinuitu víry v současné komunitě.“ REPANIĆ-BRAUN, Mirjana a Ivica ŽULJEVIĆ. Dijecezanski Muzej 

u Požegi i Riznica Požeške Katedrale. Požega: Požeška biskupija, 2016, s. 6. 
57

 „Musí být schopny zachovat svou identitu a zároveň sloužit novému účelu tak, aby návštěvníci ocenili jak 

význam architektury, tak náležitou hodnotu vystavených děl.“ The Pastoral Function of Ecclesiastical Museums 

[online]. Kap. 3.1.1. Vatican City: The Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the Church, 2001 [cit. 

2020-11-05]. Dostupné z: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzio

ne-musei_en.html. 
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http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_en.html
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protestanské prostředí. Misionářská muzea, která vznikala zejm. v 19. a 20. stol., 

shromažďovala předměty, jež misionáři přiváželi ze svých evangelizačních cest. Poněvadž se 

text práce dále misionářským muzeím nevěnuje, lze na tomto místě uvést několik příkladů: 

„Missionary Museum of the London Missionary Society“ v britském Finsbury,
58

 „Mission 

Museum“ v nizozemském městě Steyl
59

 a z českého prostředí pražský kostel Panny Marie 

Vítězné a sv. Antonína Paduánského, kde je umístěna expozice předmětů spojených 

s misijním působením řádu karmelitánů.
60

 

4.1. Dvojí přístup k sakrálnímu umění v České republice 

 Sakrální umění je obecně prezentováno prostřednictvím rozličných institucí. 

V českém kontextu lze rozlišit dva přístupy uchovávání a prezentování sakrálního umění. 

 Sakrální umění je v České republice prezentováno primárně „in situ“, tedy přímo 

v sakrálních stavbách. V křesťanském kontextu se jedná o kaple, kostely, kláštery (jež 

umožňují vstup laiků) či modlitebny. V rámci uvedených objektů je umístěno množství 

uměleckých děl, z nichž mnohé jsou památkově chráněny. Standardní způsob prezentace 

těchto děl představuje jejich umístění v interiéru či exteriéru sakrální stavby. Do značné míry 

tento způsob vychází z historického a kulturního vývoje daného objektu a sepjetí s místní 

komunitou věřících obyvatel. Příkladem může být umísťování specifických uměleckých děl 

do prostoru (i nad rámec estetického či evangelizačního účelu) – tedy kupř. epitafů. Jejich 

účelem bylo „vyjádřit památku, eschatologickou naději, víru a vzory křesťanských ctností,“
61

 

přičemž toto se týkalo konkrétních zesnulých obyvatel daného křesťanského společenství. 

Jiným příkladem je cyklus křížové cesty, tedy ustálený soubor pašijových výjevů. Každé 

z tzv. zastavení „bylo vyznačeno zpodobením určité události původní cesty, před nímž se 

účastníci modlili.“
62

 Umělecké dílo tedy mohlo vést věřící k hlubšímu prožívání modliteb 

a liturgie. Druhým – nestandardním – způsobem prezentování sakrálních uměleckých 

předmětů je podobně jako u předchozího jejich vystavování v rámci prostoru sakrální stavby, 

nicméně již v jiném prostředí, než které pro ně bylo původně určeno. Příkladem je ostenze 

tzv. sedlecké monstrance v pokladnici katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele 

                                                 
58

 SETON, Rosemary. Reconstructing the Museum of the London Missionary Society. Material Religion: The 

Journal of Objects, Art and Belief [online]. 2012, 8 (1), s. 98–102. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.2752/175183412X13286288798015. 
59

 LEYTEN, Harrie. Shared Cultural Heritage Missionary Collections in the Netherlands. Material Religion: The 

Journal of Objects, Art and Belief. 2012, 8 (1), s. 103–104. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.2752/175183412X13286288798051. 
60

 Průvodce kostelem [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: https://www.pragjesu.cz/budova/. 
61

 JAKUBEC, Ondřej. Malované renesanční epitafy předbělohorské éry jako zrcadlo náboženského vyznání. In: 

HORNÍČKOVÁ, Kateřina a Michal ŠRONĚK (ed.). Umění české reformace. Praha: Academia, 2010, s. 396. 
62

 HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Paseka, 2008, s. 497. 

https://doi.org/10.2752/175183412X13286288798015
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v Kutné Hoře – Sedlci. Liturgický předmět je umístěn v pokladnici, která se nachází v přízemí 

transeptu katedrály a je tak přístupná návštěvníkům nad rámec standardních uměleckých 

předmětů (obrazů, soch apod.). Jako jiný příklad lze zmínit brněnskou expozici Klenotnice 

katedrály, která je umístěna v oratoři katedrály sv. Petra a Pavla. Zde jsou ve dvou 

místnostech prezentovány již nepoužívané liturgické předměty, paramenta ad. Jako příklad ze 

zahraničního prostředí lze zmínit kostel Orsanmichele ve Florencii. Gotický kostel (původně 

sýpka) je aktivně využíván jako bohoslužebný prostor a v místnosti nad klenbou kostela je 

zřízeno muzeum. Zde jsou vystavovány originální sochy a sousoší původně umístěné na 

fasádě kostela.
 63

 

  Sekundární způsob vystavování sakrálního umění se uskutečňuje v muzejních 

institucích (jejichž zřizovatelem je zejm. stát, kraj či obec). Je třeba zmínit, že předměty 

sakrálního (či potažmo liturgického) charakteru se nacházejí v řadě muzeí jako součást 

sbírkového fondu, ať už v depozitářích, nebo ve stálých expozicích. Z mnohých příkladů 

napříč Českou republikou i právním postavením jednotlivých institucí lze pro ilustraci uvést: 

z příspěvkových organizací státu (jež spadají přímo pod působnost Ministerstva kultury) 

„Slezské zemské muzeum v Opavě“,
64

 z krajských příspěvkových organizací „Muzeum 

Cheb“
65

 a z příspěvkových organizací měst např. „Městské muzeum v Čelákovicích“.
66

 

Současně je nutno dodat, že sakrální umění může být dále vystavováno v původně církevním 

prostředí, v němž se již ale nekonají pravidelné bohoslužby a které mnohdy je majetkem státu. 

Tímto specifickým typem je v českém prostředí kupř. „Muzeum barokních soch“ v Chrudimi, 

které bylo otevřeno v roce 2011. Barokní sochy z regionu jsou prezentovány v bývalém 

kapucínském kostele, který po roce 1950 převzal do správy stát. V současnosti jej provozuje 

příspěvková organizace města Chrudimská beseda.  

  V souvislosti s popsaným způsobem vystavování sakrálního umění lze dále uvést, že 

řada výše uvedených necírkevních muzeí je pořadatelem krátkodobých výstav tematicky 

zaměřených tímto směrem. Protože však toto téma není primárním předmětem zájmu práce, 

lze na tomto místě uvést pouze několik význačných výstav z nedávné minulosti. „Vlastivědné 

                                                 
63

 CAPURRO, Rita. Reinterpreting a sacred place. When a church becomes a museum from an ecclesiastical 

point of view. In: MAIRESSE, François (ed.). Museology and the Sacred: Materials for a discussion. Paříž: 

ICOFOM, 2018, s. 51. 
64

 Podsbírka výtvarné umění [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: 

http://www.szm.cz/rubrika/93/sbirka/podsbirka-vytvarne-umeni.html. 
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 Viz sbírkové předměty v podsbírkách „Sochy“ a „Obrazy“: Sbírkový fond Muzea Cheb [online]. [cit. 2021-

01-20]. Dostupné z: https://muzeumcheb.cz/sbirka-muzea-cheb/. 
66

 Výstava církevního umění ze sbírek muzea v roce 2014 viz: Zvedám své oči k tobě: Církevní umění ze sbírek 

muzea [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: http://www.celmuz.cz/dre-cs/388-zvedam-sve-oci-k-tobe-

cirkevni-umeni-ze-sbirek-muzea.html. 
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muzeum v Šumperku“ uspořádalo výstavní cyklus Ars longa, vita brevis v jehož rámci 

proběhla trojice výstav prezentující sakrální umění.
67

 Na třetí výstavě z uvedeného cyklu 

věnované období klasicismu byly představeny umělecká díla z majetku římskokatolických 

farností i muzea. Jednalo se mj. o předměty lidového umění, liturgické předměty uměleckého 

řemesla, paramenta či zde byl instalován interiér dobově zařízené sakristie.
68

 Jako další 

příklad lze uvést výstavu Znamení vertikál v opavském „Slezském zemském muzeu“ 

(25. 9. 2013 – 23. 3. 2014). Výstava v devíti tematických celcích prezentovala umělecké 

předměty náboženského (nejen římskokatolického, ale také židovského a protestantského) 

života – např. umělecké řemeslo, plastiky, obrazy, devocionálie ad.
69

 V nedávné minulosti 

bylo církevní umění výrazně zastoupeno na výstavě Uprostřed Koruny české – Gotické a raně 

renesanční umění východních Čech 1250–1550 (7. 2. – 28. 6. 2020) v „Muzeu východních 

Čech v Hradci Králové“. Výstava prezentovala kromě jiného dobové církevní umění, tedy 

zejm. křídlové oltáře (či jejich části), dřevěné sochy světců nebo liturgické předměty 

uměleckého řemesla (monstrance, kalichy ad.).
70

 

  V rámci České republiky existují instituce, které se zaměřují pouze na sakrální 

(potažmo církevní) umění. Následující kapitoly práce popíší typ farního, diecézního, 

klášterního muzea či muzea na poutním místě. 

  

                                                 
67

 Konkrétně se jednalo o výstavy Církevní umění gotiky a renesance na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku 

(8. 9. – 6. 11. 2005), Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku (7. 9. –

 7. 12. 2006) a Církevní umění období klasicismu na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku (13. 9. – 12. 12. 2007). 
68

 GRONYCHOVÁ, Marie. Církevní umění období klasicismu na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Věstník 

Asociace muzeí a galerií České republiky, 2007, (5), s. 18. 
69

 Katalog výstavy: ŠOPÁK, Pavel (ed.). Znamení vertikál: církevní a náboženský život českého Slezska od 

středověku po první světovou válku. Opava: Slezské zemské muzeum, 2013. ISBN 978-80-87789-13-1. 
70

 Průvodce výstavou: DÁŇOVÁ, Helena a Markéta PRAŽÁKOVÁ (ed.). Uprostřed Koruny české: Gotické 

a raně renesanční umění východních Čech (1220–1550). 2. upravené vyd. Hradec Králové: Muzeum východních 

Čech, 2020. ISBN 978-80-87686-35-5. 
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5. Farní muzeum 

  Jak již bylo popsáno výše, farní muzeum ve své expozici či sbírce zpravidla 

shromažďuje předměty z území malé rozlohy na základě církevního členění – z území 

farnosti. Lze rozlišit dva aspekty významu přídavného jména „farní“ muzeum. Uvedený 

název může nést muzeum umístěné do historické budovy fary, jež není osídlena knězem 

a nachází se v majetku necírkevního subjektu. Ve druhém případě se jedná o prostory využité 

k expozici sekundárně, ve kterých jsou vystaveny umělecky či historicky cenné předměty 

dané farnosti. Nemusejí se ovšem nutně nacházet na půdě budovy farního úřadu. Jako příklad 

prvního druhu farních muzeí lze uvést „Farní muzeum Kondrac“ (okr. Benešov).
71

 Místní 

farnost byla od roku 1967 spravována „ex currendo“ a roku 2008 sloučena s vlašimskou 

farností. „V současnosti je budova fary i s přilehlým dvorem dlouhodobě pronajata obci 

Kondrac, která realizovala projekt obnovy celého farního areálu.“72
 Náklady na obnovu 

činily 14 184 000 Kč.
73

 V objektu bývalé fary a márnice byly v roce 2010 zpřístupněny tři 

expozice: první prezentuje dobový interiér venkovské fary z přelomu 19. a 20. stol., další 

historii kostela a obce, a poslední je věnována tematice pohřbívání.
74

 Objekt s pozemkem 

pronajímá Římskokatolická farnost Vlašim obci Kondrac, která muzeum provozuje. 

  Dále lze uvést několik příkladů z celé řady objektů bývalých far, které již neslouží 

svému primárnímu účelu. Jedná se např. o faru v Horním Maršově (okr. Trutnov), která od 

roku 2013 slouží jako „Dům obnovy tradic, ekologie a kultury“, jenž provozuje zapsaný 

spolek SEVER.
75

 Dále lze zmínit faru v Křenově (okr. Svitavy), v níž se v současnosti nachází 

soukromé muzeum prezentující např. původní barokní vybavení fary, liturgické předměty vč. 

preciosy, obrazy i paramenta.
76

 V neposlední řadě lze zmínit barokní faru v Dolní Krupé 

(okr. Mladá Boleslav), kterou již od roku 2013 spravuje „Muzeum Mladoboleslavska“ a ve 

které se nachází expozice Zaniklé obce kolem Ralska.
77

 

  Do druhého typu farních muzeí je možné zařadit několik subjektů. Jedním z nich je 

„Církevní muzeum v Polné“, jemuž je v práci věnována samostatná kapitola. Další farní 
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muzea lze v současnosti nalézt na Moravě – v Zábřehu, Švábenicích a ve Velkých 

Pavlovicích. Z české historie lze zmínit existenci farního muzea v Roudnici nad Labem, které 

bylo založeno po roce 1956, kdy se duchovním správcem farnosti stal mjr. Hugo Vaníček, 

S. J. (1906–1995). Expozice se nacházela v kapitulní síni bývalého augustiniánského kláštera, 

přičemž zde byly vystaveny plastiky, obrazy, devocionálie a také např. renesanční kancionál 

roudnického literátského bratrstva.
78

 Muzeum zaniklo na přelomu 60. a 70. let 20. stol. 

5.1. Farní muzeum v Zábřehu 

 „Farní muzeum Zábřeh“ vzniklo v roce 1996 z iniciativy místních zvoníků (Zvoníci od 

sv. Bartoloměje a sv. Barbory). Výstavní prostory se nacházejí ve věži a na půdě kostela 

sv. Bartoloměje (od roku 1996) a ve věži kostela sv. Barbory (od roku 2004). Webové stránky 

farního muzea uvádí, že „při koncepci farního muzea je uplatňován přístup snažící se co 

nejvíce posilovat původní vazbu mezi dílem, místem, kam náleží, a místními obyvateli.“
79

 

Muzeum se odvolává na princip „museo diffuso“, jehož autorem je architekt Fredi Drugman 

(1927–2000). Tento pojem, do anglického jazyka překládaný jako „extended“ či „widespread 

museum“, představuje ideu tzv. „rozšířeného muzea“. Jedná se o muzeum, které je nahlíženo 

ve vztahu k danému území a zdejšímu kulturnímu dědictví. Uvedený pojem se tedy 

významově úzce překrývá s termínem „ekomuzeum“. Muzea zmíněného označení „svým 

profilem spočívají spíše na typu tzv. vlastivědných muzeí, která se zrodila v druhé polovině 

19. stol. v řadě středoevropských zemí.“
80

 Termín „ekomuzejnictví“ je tedy možné označit za 

směr, „snažící se muzejními prostředky podchytit dokumentaci přírody a společnosti na 

daném teritoriu, soustřeďující v sobě historický, památkový i přírodovědecký aspekt za přímé 

účasti komunity.“
81

 V tomto ohledu je činné také zmíněné zábřežské společenství zvoníků – 

např. projektem „Drobné sakrální památky Zábřežska“ (z něhož vzešla publikace Drobné 

sakrální památky Zábřežska a okolí).
82

 

  V počátcích činnosti muzea zde byly vystavovány předměty spojené s tematikou 

zvonů. Roku 2004 byla expozice, nejdříve umístěná pouze ve věži, rozšířena také na část 

kostelní půdy. Expozice zábřežského farního muzea nabízí šest tematických částí. V kostele 

sv. Bartoloměje se jedná o tyto: Depositum liturgiae, Lapidárium, Poklad mincí pod lavicemi 
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a Historie zvonů kostela sv. Bartoloměje. Vystavenými exponáty jsou liturgické předměty 

vč. liturgických knih, paramenta, zvonová technika či drobné předměty, které byly nalezeny 

při rekonstrukci kostela, tedy mince, svaté obrázky apod. Expozice „Farního muzea“ 

pokračuje v kostele sv. Barbory. Zde je umístěna dvojice tematických částí: Historie kostela 

sv. Barbory a Předměty nalezené při úklidu věže kostela svaté Barbory. „Farní muzeum“ má 

nepravidelnou otevírací dobu.
83

 

  Jak již bylo uvedeno, muzeum od počátku spravovalo společenství zvoníků. 

V souvislosti s možností získat městskou dotaci vzniklo roku 2007 občanské sdružení Farní 

muzeum Zábřeh, které se v roce 2014 transformovalo na Farní muzeum Zábřeh, z. s.
84

 

 

Návštěvnost Farního muzea Zábřeh 

2007 1 566 2014 350 

2008 3 300 2015 308 

2009 1325 2016 300 

2010 1 350 2017 350 

2011 935 2018 – 

2012 825 
2019 200 

2013 485 

Tabulka č. 1: Návštěvnost „Farního muzea Zábřeh“. (Zdroj: NIPOS.) 

5.2. Švábenice 

  V městysu Švábenice (okr. Vyškov) se nachází muzeum farního charakteru ve věži 

kostela sv. Michaela Archanděla. Spíše než adjektivem „farní“ bývá ale označováno jako 

„kostelní muzeum“.
85

 Již v roce 1965 bylo umístěno v prostorách prvního patra věže kostela 

malé muzeum, jehož iniciátorem a autorem byl rodák Josef Sláma.
86

 Roku 1983 bylo 

rozšířeno i do druhého patra a téhož roku znovu otevřeno. Správcem kostelního muzea 

(a současně také „Vlastivědného muzea Švábenice“) je Libor Pištělka.
87

 Stálá expozice ve 
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věži kostela s názvem Umění z 18. a 19. století prezentuje farní liturgické předměty, obrazy, 

plastiky, krucifixy, tiskoviny atp.
88

 Muzeum je přístupné zpravidla každou neděli. 

 

Návštěvnost farního muzea ve Švábenicích 

2007 200 2014 200 

2008 100 2015 150 

2009 100 2016 200 

2010 100 2017 200 

2011 100 2018 200 

2012 100 
2019 200 

2013 130 

Tabulka č. 2: Návštěvnost farního muzea ve Švábenicích. (Zdroj: NIPOS.) 

5.3. Velké Pavlovice  

  Muzeum farního typu zpřístupnila také farnost ve Velkých Pavlovicích. Bylo otevřeno 

dne 15. srpna 2018 a nese název „Malé Vatikánské muzeum a Velké Pavlovické muzeum“.
89

 

Farní muzeum vzniklo v souvislosti s opravou exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, jež 

byla oceněna v „kategorii velkých staveb“ v soutěži „Nejlépe opravená památka 

Jihomoravského kraje v roce 2016“.
90

 Součástí výhry byl finanční obnos 150 tis. Kč. Místní 

duchovní správce P. Marek Slatinský uvedl: „Uvažoval jsem, jak získané peníze využít 

v kostele, a napadlo mne udělat ve věži malé stálé muzeum.“
91

 

  Muzeum je rozděleno na dvě části, z nichž první prezentuje předměty tematicky spjaté 

s osobou papeže (model papamobilu, autentické solideo papeže Františka atd.), zatímco druhá 

část je věnována liturgickým předmětům farnosti – kalichy, roucha atp. Expozice má 

nepravidelnou otevírací dobu – je přístupná po bohoslužbě či domluvě. 

5.4. Muzea osobností 

Specifickým typem muzeí, který lze dále rozlišit v kontextu římskokatolických 

církevních muzeí v Čechách, jsou muzea osobností. Jak z názvu vyplývá, tento tato muzea se 

zabývají konkrétními osobnostmi (české) církve – světci či lidmi, u kterých byl beatifikační 
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proces již zahájen.
92

 V kapitole o farních muzeích jsou zmíněna proto, že expozice se mnohdy 

nacházejí na faře, osobnosti přímo souvisí s danými farnostmi a mnohé expozice jsou tvořeny 

farními předměty. 

 V Čechách lze zmínit „Svatojánské muzeum“ v Nepomuku, které se věnuje osobnosti 

sv. Jana Nepomuckého (muzeu se práce věnuje v kapitole o muzeích na poutních místech). 

V Prachaticích se v rodném domě sv. Jana Nepomuka Neumanna (1811–1860) nachází 

„Galerie Jana Nepomuka Neumanna“, která nabízí expozici o životě světce opřenou o bohaté 

archivní materiály.
93

 V domě také bude zřízena „Galerie Matky Vojtěchy“, která se 

v současnosti připravuje.
94

 

Na Moravě lze nalézt pět muzeí věnovaných osobnostem církve 20. stol. Ve Francově 

Lhotě bylo v roce 2015 otevřeno „Muzeum kardinála Štěpána Trochty“. V obci Beňov se 

nachází „Muzeum A. C. Stojana“, jenž prezentuje dobové jím užívané předměty vč. ornátu, 

knih apod.
95

 Salesiánské „Muzeum Ignáce Stuchlého“ vzniklo v roce 2008 ve Fryštáku.
96

 

P. Jana Bulu (1920–1952) připomíná expozice Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo 

v obci Lukov u Třebíče.
97

 Život P. Antonína Šuránka (1902–1982) představuje expozice 

v „Pastoračním domě P. A. Šuránka“ v Ostrožské Lhotě.
98

 

5.5. Situace farních muzeí v zahraničí 

Typ farního muzea je rozšířen téměř po celé Evropě. Expozice farních muzeí se 

nacházejí nejen na farách, ale také např. v sakristiích či jiných částech interiéru farních 

kostelů. Lze uvést několik příkladů z různých evropských zemí.  

Z polského prostředí lze zmínit např. „Muzeum Parafialne w Dobrej“, které je jednou 

z poboček tarnowského diecézního muzea (diecézní muzeum je charakterizováno v kapitole 

6.6).
99

 Z rakouských farních muzeí je možné uvést „Pfarrmuseum Serfaus“ v Tyrolsku,
100
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z německých „Pfarrmuseum Flintsbach“ v Bavorsku
101

 a jako příklad ze Španělska lze zmínit 

„Museo de la Parroquia“ v obci Paradas u Sevilly, které mj. prezentuje obraz Magdalena 

Kajícnice od malíře El Greca (1541–1614).
102
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6. Diecézní muzeum 

  Římskokatolický Kodex kanonického práva, uvádí následující vysvětlení pojmu 

„diecéze“: „Diecéze je část božího lidu, která je svěřena do pastýřské péče biskupovi 

v součinnosti s kněžstvem tak, že spojena se svým pastýřem a jím […] shromážděna, ustavuje 

místní církev, v níž je skutečně přítomna a působí jedna svatá katolická a apoštolská Kristova 

církev.“
103

 Každá diecéze je dále dělena na jednotlivé farnosti. 

  V práci již dříve popsaný pojem „diecézní muzeum“ (potažmo „arcidiecézní 

muzeum“) tedy představuje instituci, která prezentuje umělecky či historicky cenné předměty 

sakrálního charakteru zpravidla z území dané diecéze (resp. arcidiecéze). Avšak podobně jako 

u farních muzeí se může jednat o instituce, jejichž označení „diecézní“ či „arcidiecézní“ 

nemusí nutně určovat zřizovatele, nýbrž povahu a původ sbírek. 

  Typ diecézního muzea se na území Čech poprvé objevil v 19. stol. V kontextu českého 

prostředí lze říci, že diecézní muzea byla „specifickým typem muzea občanské éry druhé 

poloviny 19. a 20. století.“
104

 Uvedený muzejní typ v sobě současně zahrnoval „principy 

vyznačující jiné soudobé typy muzeí, konkrétně muzeum umění, uměleckoprůmyslové muzeum 

s jeho uměleckoprůmyslovými zřeteli, muzeum historické a muzeum technologické.“
105

 

Zakládání těchto církevních muzeí podpořila Pražská provinciální synoda, jež proběhla v roce 

1860. Závěry ze synody, shrnuté v dokumentu Acta et Decreta Concilii Provinciae Pragensis, 

se věnují tématům jako např. udělování svátostí, kult světců či liturgická nařízení. Synoda se 

také zabývala sakrální architekturou, uměleckým vybavením kostelů či obecně církevním 

uměním.
106

 V této souvislosti ze synody vzešel podnět, aby kněží byli vzděláni v oblasti dějin 

církevního umění. Jinými slovy, zřizování těchto muzeí bylo žádoucí z toho důvodu, „aby 

poskytlo potřebných pomůcek ku přednáškám o křesťanské archaeologii v seminářích.“
107

 Na 

Pražskou provinciální synodu navázaly diecézní synody, které se tématu věnovaly detailněji 

v návaznosti na možnosti každé diecéze.
108

 Výuka dějin křesťanského umění nejsnadněji 

probíhala v pražském semináři, neboť „Praha, chovající památníky od nejstaršího slohu 
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románského v řadě nepřetržité až k nádhernému baroku, jest ovšem jako stvořena pro takový 

postup názorného vyučování.“
109

 Vyjma uvedeného edukativního účelu muzeí, lze již 

v polovině 70. letech 19. stol. nalézt zmínku o dalším účelu církevních muzeí, který byl silně 

akcentován až v 90. letech 20. stol. Jedná se o odpovídající ochranu uměleckých předmětů, na 

jejichž bezpečnost měli dohlížet duchovní správci: „Nejlépe by ovšem uschovaly se vzácné 

památky umění církevního […] v křesťanském museum, prozatím ve stále výstavě Svato-

Václavské.“
110

  

  Činnost diecézního muzea probíhala v úzké spolupráci s muzejním spolkem.
111

 

Uvedený způsob fungování lze ilustrovat na příkladech diecézních muzeí v Českých 

Budějovicích a v Litoměřicích (viz tematické kapitoly).  

 V kontextu poznání a odpovídající ochrany církevních památek je třeba dále zmínit 

osobnosti, které k realizaci obou činností přispěli. Jedná se zejm. o P. Eduarda Šittlera (1864–

1932),
112

 P. Antonína Podlahu (1865–1932)
113

 a P. Josefa Cibulku (1886–1968).
114

 Osvětovou 

činností v oblasti církevního umění a jeho ochrany působil např. P. Ferdinand J. Lehner 

(1837–1914), který vydával časopis Method: časopis věnovaný umění křesťanskému 

(vycházel v letech 1875–1904). 

 Význam instituce diecézního muzea byl zpochybněn na počátku 30. let 20. stol. Stalo 

se tak v souvislosti s tehdejší situací českobudějovického a litoměřického diecézního muzea. 

Sbírky obou subjektů se nacházely v nevyhovujících podmínkách a snaha zachránit je 

nenacházela pochopení (více viz tematické kapitoly). Z uvedeného kontextu vyplývá 

následující úryvek, který typ diecézního muzea kritizuje:  

 

„V sídlech biskupských diocésí byla zakládána církevní musea, a stejné nebezpečí hrozilo 

i v Praze. Šittler s Doubravou postavili se na odpor tomuto názoru a podařilo se jim, že nebylo zřízeno 

pražské diocesní museum, nýbrž církevní předměty byly ukládány do historických sbírek Národního 
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musea. A doba dala Šittlerovi zcela za pravdu. Diocesní musea, zápasící těžce o udržení své existence, 

někde již se spojila s jinými veřejnými musei.“
115

 

 

 Následné období od druhé světové války do současnosti je v kontextu diecézních muzeí 

nastíněno v jednotlivých kapitolách zaměřených na konkrétní muzea. Následující část práce 

se tedy věnuje jednotlivým institucím v současnosti i v historii, které odpovídají charakteru 

diecézního muzea. 

6.1. Litoměřické diecézní muzeum 

  Diecézní muzeum v Litoměřicích je označováno za nejstarší instituci tohoto typu 

v Čechách (resp. v tehdejším Rakousko-Uhersku).
116

 Informace o založení „Diecézního 

muzea“ byla zveřejněna v církevním oběžníku Consistorial Currende der Leitmeritzer 

bischöfflichen Diözese dne 3. září roku 1885. Iniciátorem vzniku muzea a jeho správcem byl 

P. Vinzenz Luksch.
117

 Ve zmíněném oběžníku popsal dvojí účel muzea:  

 

  „Na jedné straně, že v něm budou zachovány všechny předměty výše uvedeného druhu hodné 

povšimnutí, které ale nejsou už tolik s to sloužit svému původnímu účelu […]. Budou zachovány díky 

odpovídajícímu uložení a odborné péči. […] A na druhé straně, že se zde docení jejich hodnota 

a budou jako příkladné a výukové předměty ještě i nadále sloužit praktickému, a sice zároveň 

církevnímu účelu.“
118

  

 

  Zároveň zdůraznil potřebu spolupráce s kněžími v rámci diecéze, kteří měli 

„v případě, že se v kostele […] nacházejí vhodné předměty k umístění do tohoto muzea […], 

tyto předměty sem při nejbližší příležitosti zaslat.“
119

 Jednalo se zejm. o obrazy, sochy, 

paramenta, zvony, svícny ad. Tyto předměty shromážděné muzeem měly také sloužit 

k edukaci diecézních seminaristů. Jedním z cílů vzniku sbírek tedy bylo, „aby byli především 
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kandidáti stavu duchovního seznámeni s pravými zásadami o tomto předmětě, nejen cestou 

obšírné a méně plodné theorie, ale spíše užitečnějším názorem praktickým.“
120

 Jinými slovy 

„aby sloužily jako poučný materiál pro rozšiřování správných názorů o starším umění, 

a prakticky podporovaly vybroušení vkusu umění novějšího.“
121

 Úsilí Vinzence Luksche tedy 

koresponduje se závěry provinciálního koncilu v Praze v roce 1860. 

  V rámci své činnosti vydával Luksch v letech 1886–1891 přílohu výše zmíněného 

diecézního oběžníku s názvem Mittheilungen aus dem Diözesan-Museum. V celkem patnácti 

číslech autor čtenáře informoval o činnosti muzea a plánech do budoucnosti, o ochraně 

církevních památek a zároveň zde recenzoval vybrané publikace, jež pojednávaly o církevním 

umění. V občasníku Luksch zároveň (nepravidelně) nabízel některé liturgické předměty 

aj. diecézním kněžím. 

  Depozitář „Diecézního muzea“ – tedy jediný prostor, jež muzeum využívalo a v němž 

byly umístěny předměty – stával v přízemí západního křídla biskupského paláce. Muzejní 

inventář čítal celkem 194 položek, tedy asi 250 uměleckých předmětů. Většina jich byla 

nashromážděna do roku 1890 (nejvíce akvizic – celkem 39 – muzeum získalo v roce 1886). 

  V roce 1892 byl ustaven Spolek litoměřického diecézního muzea, jehož smyslem byla 

podpora zkoumání církevních památek v diecézi a snaha o jejich zachování, zároveň také 

přímá podpora činnosti „Diecézního muzea“ skrze členské příspěvky. Prvním předsedou byl 

Vinzenz Luksch,
122

 prvním protektorem spolku litoměřický biskup Emanuel Jan Schöbel. 

Spolek byl rozpuštěn roku 1933. 

  Na počátku 20. století činnost muzea stagnovala, k čemuž dílem přispěla nečinnost 

muzejního spolku a dílem smrt Vinzenze Luksche v roce 1920. Městské muzeum 

v Litoměřicích projevovalo v letech 1923 a 1927 opakovaně zájem o diecézní sbírku, snaha 

přemístit umělecké předměty do vyhovujících prostor (litoměřické Staré radnice) však zůstala 

bez výsledku. Na závažný stav umělecké sbírky litoměřické diecéze poukázal v roce 1927 

historik umění Vincenc Kramář. V Lidových novinách konstatoval, že je „sbírka úplně 

přenechaná prachu, červům i vlhku […], složena na zemi v přízemních místnostech 

biskupského paláce, připomínajících spíše prádelnu, a při tom je těžko přístupna 

obecenstvu.“
123

 Ještě v roce 1936 je instituce diecézního muzea zmíněna v tisku.
124

 Ke změně 
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došlo v roce 1940, kdy biskup Anton Alois Weber předal budovu biskupské rezidence do 

užívání německé armádě. Zároveň z rozkazu gauleitra Pavla Illinga byla spojena všechna 

muzea v Litoměřicích. Sbírka „Diecézního muzea“ byla přemístěna do depozitářů městského 

muzea, přičemž některé předměty byly vystaveny ve Staré radnici. Většina předmětů byla 

v letech 1954–1956 zapůjčena „Krajské galerii Ústeckého kraje“ – současné „Severočeské 

galerii výtvarného umění v Litoměřicích“.
125

  

  Po roce 1989 se začalo uvažovat o znovuobnovení „Diecézního muzea“ a tehdy také 

započala cílená muzejní práce s uměleckými předměty ze sbírky diecéze. Ve spolupráci 

„Národní galerie v Praze“ a zmíněné „Severočeské galerie“ byly postupně realizovány tři 

výstavy s ústředním názvem Z pokladů litoměřické diecéze.
126

 Realizace první výstavy 

z litoměřické diecézní umělecké sbírky byla dle tehdejšího tisku „skutečností velice záslužnou 

– vždyť jde o jednu z nejzajímavějších a nejcennějších sbírek, které kdy na našem území 

vznikly – a naše veřejnost má tak výjimečnou možnost spatřit vystavená díla poprvé na 

dlouhou dobu, protože normálně jsou nepřístupná.“
127

 Realizace v pořadí druhé výstavy, 

v letech 1994–1995, byla komentována pochvalnými slovy, že „je příkladem dobré 

spolupráce mezi státní a církevní institucí.“
128

 Závěrečná výstava o uměleckém řemeslu (již 

za obnovené existence „Diecézního muzea“) byla označena za „jednu z největších výstav 

církevního mobiliáře v poslední době.“
129

 V dalších letech měly na uvedené navázat další 

výstavy, např. o starých rukopisech,
130

 k realizaci však již nedošlo.  

  Dne 28. září 1995 byla otevřena instituce, jež navázala na násilně ukončenou existenci 

„Diecézního muzea“ – „Galerie a muzeum litoměřické diecéze“. Ve zřízení muzejní instituce 

tedy lze spatřit jeden z důsledků realizací předchozích výstav (výše uvedených).
131

 Novodobé 

litoměřické diecézní muzeum bylo organizačně začleněno k „Severočeské galerii výtvarného 

umění v Litoměřicích“, která byla v letech 1991–2001 zřizována Ministerstvem kultury. Od 

roku 2001 je i nadále začleněno ke zmíněné galerii, nicméně zřizovatelem je Ústecký kraj. Na 
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zřízení „Galerie a muzea litoměřické diecéze“ se podílel ředitel „Severočeské galerie“ 

PhDr. Jan Štíbr (1950) a archivář, historik a biskupský kancléř Jaroslav Macek (1925–

2008).
132

 Sídlo „Galerie a muzea“ se nachází v historickém domě v centru města na Mírovém 

náměstí. Pro muzejní účely byl objekt pozdně gotického původu rekonstruován za částku 

5,5 ml. Kč. Biskupství litoměřické bezplatně zapůjčilo umělecké předměty na dobu 15 let. 

V roce 2010 byla uzavřena smlouva na dalších 10 let a v roce 2020 byla prodloužena. Vztah 

mezi muzejní institucí a biskupstvím je vyřešen tak, že umělecké předměty se nadále nachází 

v církevním majetku (resp. v majetku biskupství, kapituly a farností), vlastník také zajišťuje 

případné restaurování a „Severočeská galerie“ provoz muzea a prostory. 

  Stálá expozice „Galerie a muzea litoměřické diecéze“ prezentuje nejvýznamnější 

církevní umělecké předměty ze sbírek litoměřických biskupů i z farností diecéze. Její 

koncepce řadí díla chronologicky od 12. stol. po pozdně barokní umění. Autory expozice jsou 

PhDr. Ladislav Kesner st. a kurátorka PhDr. Jiřina Kumstátová, na vzniku se také podílel výše 

zmíněný kancléř biskupství Jaroslav Macek. Mezi nejvýznačnější exponáty patří deska 

Madona v uzavřené zahradě od Mistra Tiburtinské Sibylly, obraz Sv. Antonín Poustevník od 

Lucase Cranacha st. nebo obraz Sv. Matouš s andělem od Karla Škréty. Vystavované 

předměty jsou obměňovány.
133

 Mezi lety 2020 a 2021 začala reinstalace a revitalizace stálé 

expozice, přičemž hlavní autorkou nové koncepce je doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 

(termín dokončení nebyl prozatím upřesněn).
134

 

  V roce 2015 byla v prostorách „Galerie a muzea“ uspořádána výstava s názvem Ad 

Gloriam Dei – 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence 

(30. 1. – 19. 4. 2015). Zároveň byla vydána stejnojmenná publikace s katalogem výstavy, jež 

představila činnost a osudy původního „Diecézního muzea“ vzniklého v roce 1885.
135

 

Výstava prezentovala stěžejní umělecká díla z celé litoměřické diecéze.
136

 

  Dále je třeba uvést, že od roku 2016 je návštěva „Galerie a muzea litoměřické diecéze“ 

součástí projektu, jehož autorem je Destinační agentura České středohoří, o. p. s. Projekt 

nabízí návštěvníkům absolvování „Okruhu církevní památky“, v rámci něhož je pro ně 
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připraven balíček vstupů např. do litoměřické katedrály sv. Štěpána, kostela sv. Jakuba nebo 

právě „Galerie a muzea litoměřické diecéze“.
137

 

  Výběr z diecézní sbírky byl také prezentován v rámci projektu a výstavy současně 

s názvem Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea 

Olomouc. Spolupráci tak navázaly instituce, jež pojí prezentace církevních uměleckých děl. 

„Cílem společného projektu je představení dvou v České republice výjimečných institucích 

založených v nové společenské situaci po listopadu roku 1989.“
138

 Olomoucká výstava byla 

realizována ve dnech 28. 5. – 18. 10. 2020. Jak již bylo v práci zmíněno dříve, „Galerie 

a muzeum“ hostilo výstavu výběru děl ze sbírky olomouckého „Arcidiecézního muzea“ ve 

dnech 10. 12. 2020 – 18. 4. 2021.  

  Za významnou lze označit výstavu, resp. intervenci, v prostorách „Galerie a muzea 

litoměřické diecéze“ s názvem Obraz obrazem (přístupná ve dnech 20. 5. – 18. 10. 2020). 

Konfrontaci „starého a nového umění“ vytvořil Patrik Hábl. S Háblovou současnou tvorbou 

byl konfrontován obraz Sv. Antonín Poustevník od Lucase Cranacha. Významnost projektu 

spočívá v tom, že se jednalo o jedinou uměleckou intervenci do stálé expozice. 

  Od roku 1992 spravuje litoměřická „Severočeská galerie“ – mimo své hlavní budovy 

v Michalské ulici a výše zmíněné pozdně gotické stavby – také bývalý jezuitský kostel 

Zvěstování Panny Marie. Je využíván pro výstavy, koncerty a další kulturní akce, mj. se zde 

také konala Mezinárodní sympozia současného umění. V souvislosti s využívanými budovami 

uvažovala „Severočeská galerie“ o koupi zdejší bývalé jezuitské koleje. Prostory by byly 

využity jako hlavní výstavní prostor „Severočeské galerie“, zázemí pro kanceláře a depozitář. 

Uvažovaný projekt počítal s využitím financí z evropských fondů mezi lety 2021–2025.
139

 

V současnosti však byl záměr dočasně opuštěn. 

  Následující tabulka zobrazuje návštěvnost „Galerie a muzea litoměřické diecéze“. 

V rozmezí od ledna 2010 do března roku 2017 zahrnují návštěvnická data jak stálou expozici 

diecézního muzea, tak i expozici naivního umění. Od dubna 2017 jsou dostupná pouze data za 

jednu směnu ze dvou, proto byla vynásobena dvěma. 
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Návštěvnost Galerie a muzea litoměřické diecéze 

2010 2 748 2016 919 

2011 1 415 2017 1 197 

2012 1 032 2018 1 894 

2013 766 2019 2 620 

2014 706 
2020 2 412 

2015 743 

Tabulka č. 3: Návštěvnost „Galerie a muzea litoměřické diecéze“. (Zdroj: E-mail, Alena 

Beránková, 13. 5. 2021.) 

6.2. Českobudějovické diecézní muzeum 

  Vznik diecézního muzea v Českých Budějovicích je spjat s osobností Mons. Adolfa 

Rodlera (1843–1912),
140

 jenž byl nejen „ušlechtilý kněz, vážený celou českobudějovickou 

veřejností,“
141

 ale také aktivní postavou v různých sférách společenského i církevního života. 

Sám vyvíjel sběratelskou aktivitu různých památných předmětů (např. odevzdal do muzejních 

sbírek nález sekerky z hromadného nálezu u obce Křtěnov). V 80. letech 19. stol. vyzýval 

věřící, aby sepsali historii svých chrámů či uměleckých památek a text mu zaslali
142

 nebo 

poskytoval církevní umělecké předměty na výstavy (např. na Všeobecnou zemskou výstavu 

v roce 1891).
143

 

  Počátky českobudějovického diecézního muzea sahají k roku 1892, kdy Mons. Rodler 

začal přímo ve svém bytě shromažďovat církevní umělecké předměty. Jeho zájem o umění lze 

dále doložit mj. tím, že je v první polovině 90. let 19. stol. uváděn jako předplatitel periodika 

Method: časopis věnovaný umění křesťanskému. Po přelomu 19. a 20. stol. se stal místním 

jednatelem Kommisse ku prozkoumání a zachování dávnověkých památek země, jejích dějin, 

literatury a umění v rámci Stálé kommisse České Akademie. 

  Dne 17. října 1895 byly schváleny stanovy diecézního muzejního spolku. Dle 

dobového periodika Budivoj došlo k ustavení spolku 18. prosince 1895. Zveřejněné stanovy 

spolku definovaly jeho účel následovně: „Účelem […] jest podporovati zpytování 

a zachovávání církevních uměleckých a historických památek diecése budějovické a šířiti 

                                                 
140
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správné názory o všem, co spadá v obor umění církevního.“
144

 Naplňování výše uvedeného se 

mělo uskutečňovat zejm. skrze (pokračující) činnost „Diecézního muzea“, průzkum a úsilí 

o kompletní evidenci církevních památek a jejich následné soustředění do sbírek. Protektorem 

spolku měl být vždy diecézní biskup českobudějovický – v době vzniku spolku jím byl Martin 

Josef Říha (1839–1907). Orgány spolku byly sedmičlenný užší výbor (z jehož členů byl volen 

tzv. starosta, jeho náměstek a pokladník) a širší výbor, jenž byl tvořen tzv. důvěrníky 

pocházejícími z min. pětičlenných místních vikariátních výborů. Na každoročně pořádaném 

valném shromáždění byli členové voleni do dalších funkcí, rozhodovalo se o podaných 

návrzích apod. 

  Stanovy o podobě muzea v témže roce uvádí, že se jedná o „již upravené malé církevní 

museum.“
145

 Text záhy dodává, že „nové museum má být také učitelkou života a má nám 

dávati ponaučení pro budoucnosť.“
146

 Diecézní muzeum se v roce vzniku spolku nacházelo 

stále v rezidenci Mons. Rodlera na Kanovnické ulici. V roce 1900 je muzeum popisováno 

následovně: „Dva pokojíky v nárožním kanovnickém domě jsou přeplněny vzácnými 

uměleckými památkami z oboru církevního.“
147

 Zmiňována jsou paramenta, dále obrazy, 

liturgické předměty uměleckého řemesla, předměty zámečnické práce, knihy a také předměty 

osobní potřeby (nejen) českobudějovických biskupů. Mezi významné umělecké předměty, jež 

byly za dobu trvání „Diecézního muzea“ získány do jeho sbírek, lze zařadit např. gotický 

deskový obraz Narození Páně (Adorace českobudějovická), gotickou dřevěnou sochu Madony 

ze Suchdolu nad Lužnicí, ciborium gotického původu z Pohorské Vsi (dříve Terčina Ves), 

část Rožmberské kasule ze 14. stol., Kaplický misál ze sklonku 14. století nebo latinské 

inkunábule. Kvalitu sbírky dokládá Soupis památek historických a uměleckých v politickém 

okresu česko-budějovickém, vydaný roku 1900. Text konstatuje, že muzeum „vyniká řadou 

zajímavých řezbářských prací z dob pozdní gotiky, pěknou kollekcí nádob bohoslužebných 

[…] a zvláště bohatou sbírkou mešních rouch […] a lidových výšivek shotovených k účelům 

církevním.“
148

 V téže době se uvažovalo o přesunu muzea do nových prostor: „Cena 

diecésního musea ještě více vynikne, až bude vystavěn u sv. Anny nový seminářský dům, 

z něhož celé poschodí bude vyhraženo museu.“
149

 Roku 1904 byla otevřena expozice muzea 
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v šesti místnostech budovy Jirsíkova gymnázia, které se roku 1903 přesídlilo ze Skuherského 

ulice na nároží ulic Jírovcovy a Fráni Šrámka. Zdejší prostory ovšem technicky nevyhovovaly 

uložení sbírek (nízké stropy, výskyt plísně, nevhodné osvětlení), proto byl vypracován návrh 

nové budovy v blízkosti kostela sv. Anny v Českých Budějovicích. K samotné stavbě již však 

nedošlo. Sbírky „Diecézního muzea“ čítaly v roce 1908 1656 sbírkových předmětů. 

  Během první světové války byly umělecké předměty shromážděny pouze ve dvou 

místnostech, neboť do budovy bývalého gymnázia byli nastěhováni bohoslovci, jejichž 

alumnát se stal vojenským lazaretem. Po válce byla expozice v daných místnostech obnovena, 

avšak umělecké předměty se nacházely „zaklety v místnostech neútulných, škodlivých, kde 

málo kdo je najde.“
150

 Po válce projevilo „Městské muzeum“ v Českých Budějovicích zájem 

o sbírku církevního umění, přičemž rovněž nabídlo patřičnou konzervaci předmětů, avšak bez 

výsledku. Další aktivitu podnikl konzervátor Adolf Träger, který roku 1922 podal návrh na 

přemístění části sbírek do vyhovujících prostor českobudějovického „Městského muzea“. 

Téhož roku oznámil sídelní biskup, že diecézní muzeum je vlastnictvím diecéze a tato také 

přijímá péči o něj – k tomu má dopomoci nově zřízené kuratorium.
151

 Ještě roku 1926 je 

o muzeu v tisku psáno, že je „hojně v čase letním navštěvováno.“
152

 Bylo otevřeno od května 

do září dva dny v týdnu – ve středu v čase 14–17 hod. a v neděli 9–12 hod. Expozice se 

nacházela v 1. a 2. poschodí budovy bývalého gymnázia, přičemž prezentovala zejm. sochy 

a oltáře (2. patro), paramenta (1. patro), dále osobní předměty biskupů, knihy a listiny, 

monstrance a kříže, relikviáře a v neposlední řadě také sbírku poštovních známek. 

  V roce 1927 začal postupný přesun církevních předmětů z „Diecézního muzea“ do 

českobudějovického „Městského muzea“, přičemž tyto zůstaly nadále majetkem diecéze. 

Důvodem byl nedostatek prostoru pro získané množství předmětů. „Diecézní muzeum“ mělo 

své personální zastoupení také v muzejním správním výboru, což umožňovalo další akviziční 

činnost církevních předmětů. Díla ze sbírek „Diecézního muzea“ byla prezentována v rámci 

výstavy Gotické umění „Městského muzea v Českých Budějovicích“ v pražské „Alšově síni 

Umělecké besedy“ v roce 1935. O dva roky později byla v „Městském muzeu“ otevřena stálá 

expozice věnovaná gotickému umění jižních Čech. 

  Během druhé světové války se muzeum proměnilo ve skladiště, ale již v roce 1947 

byla expozice (gotických a barokních děl) obnovena. Ještě v roce 1950 literatura uvádí, že 

v budově „Městského muzea“ „je trvalo umístěno Církevní a diecésní museum, jehož sbírky 
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jsou instalovány společně s musejními.“
153

 Muzeum však v roce 1951 přešlo pod správu 

Krajského národního výboru, přičemž došlo ke změně názvu instituce na „Krajské 

vlastivědné muzeum“ (od roku 1960 „Jihočeské muzeum“). Význačná barokní a gotická díla, 

v počtu 41 předmětů, byla roku 1952 vyčleněna „Alšově jihočeské galerii“ v Hluboké nad 

Vltavou. Dobový tisk o instituci uvedl, že „obsáhne přehled umění od doby románské přes 

gotiku, renesanci, barok a empír až do přítomnosti. Základem bude jihočeská gotika a dílo 

Mikoláše Alše.“
154

 Ostatní umělecké předměty ze sbírek „Diecézního muzea“ byly předány či 

zapůjčeny státním institucím (např. Státní archiv v Třeboni či Krajské středisko památkové 

péče), nebo uloženy v depozitáři. „Alšova jihočeská galerie“ využívala k muzejním účelům 

také klášter ve Vyšším Brodě. Významným počinem byla výstava Jihočeská pozdní gotika 

1450–1530 konaná v roce 1965. Výstava „shromáždila gotickou tvorbu jihočeskou poprvé 

v souboru tak početném – obsahuje 350 obrazů, soch, reliéfů a předmětů umělecko-

řemeslných.“
155

 Jihočeská gotická umělecká díla byla také prezentována na výstavách EXPO, 

např. v Ósace v roce 1970.  

  Sbírka bývalého „Diecézního muzea“ v Českých Budějovicích se tedy v současné 

době nachází na dvou místech – v „Alšově jihočeské galerii“ a v „Jihočeském muzeu“. 

Zřizovatelem obou institucí a tedy i vlastníkem dříve převedených sbírkových předmětů je 

Jihočeský kraj.
156

 Myšlenka na obnovení činnosti „Diecézního muzea“ v českobudějovické 

diecézi se znovu objevila na přelomu 20. a 21. století. Zřízení muzea bylo zvažováno 

v klášteře Zlatá Koruna, který roku 2000 převzal do správy Národní památkový ústav (dále 

jako NPÚ). Tehdy „vznikla potřeba naplnění kláštera expozicí. […] Původní úvaha 

o propůjčení kláštera pro diecézní muzeum ztroskotala na rozdílných představách 

českobudějovického biskupství a památkového ústavu.“
157

 

6.3. Olomoucké arcidiecézní muzeum 

  Počátky snah o zpřístupnění rozsáhlých sbírek arcibiskupského paláce lze nalézt již 

v 19. století. Jsou spjaty se jmény architekta Gustava Merrety a kardinála Bedřicha 

Fürstenberka. Zmíněný architekt navrhl projekt zahradnického domu v blízkosti 
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Arcibiskupského paláce, přičemž se uvažovalo o tom, že zde bude umístěno (arci)diecézní 

muzeum (stavba byla dokončena v roce 1884, ale muzeum zde nevzniklo).
158

  

  V roce 1893 uvádí Handbuch der Kunstpflege in Östereich, že v Olomouci byla 

přístupná dómská klenotnice, sbírky v arcibiskupské rezidenci a také na dómském 

děkanství.
159

 Dále lze poukázat na řadu nejasných zmínek o diecézním muzeu. Jako první lze 

uvést text Mořice Kračmera o „k. a. dioecesanním museu v Olomouci“
160

 z roku 1887. Text 

popisující historii olomoucké katedrály sv. Václava z roku 1905 uvádí, že jistý znovunalezený 

kamenný sarkofág byl „v diocésním museu uschován.“
161

 Roku 1910 byla v katolickém 

týdeníku Čech zveřejněna zpráva o rozšíření olomouckého semináře. Text zprávy mj. uvádí 

informaci, že v zamýšlené novostavbě by mělo mít své prostory v přízemí také diecézní 

muzeum.
162

 O čtyři léta později již tisk informoval, že „se připravuje diecésní museum, jež má 

býti umístěno v kapli Božího Těla.“
163

 Konečně nekrolog Františka kardinála Bauera – 

v letech 1904–1915 arcibiskupa olomouckého – uvádí informaci, že „zřídil v Olomouci 

diecésní museum.“
164

 

  Zcela jasná zpráva o diecézním muzeu pochází z počátku 20. let 20. stol. 

Arcibiskupský archivář Antonín Breitenbacher, jenž se zasloužil o vznik soupisu uměleckých 

sbírek olomouckých arcibiskupů, jej založil v roce 1921 v Kroměříži. (Arci)diecézní muzeum 

však fungovalo neformálně, tedy bez potřebných právních dokumentů, ačkoliv i tehdejší 

biskup Leopold Prečan zasílal do muzea – i jím označovaného jako „diecézní“ – cenné 

předměty. Ještě roku 1931 dobový tisk píše, že z kroměřížského muzea „se může […] 

vyvinouti diecésní museum, jehož podnes není.“
165

 

  V roce 1931 se situace ohledně kroměřížského muzea vyjasnila. Sám Breitenbacher 

uvádí, že „rozřešení přinesl úřední list olomouckého ordinátu […] nařízením, aby památky 

církevní byly sváženy, když jest to nutno, do kroměřížského zámku až do té doby, kdy bude 
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zřízeno zvláštní arcidiecézní museum.“
166

 Dobový tisk o vzniku kroměřížského arcidiecézního 

muzea informoval s tím, že „neškodilo by podobná zaříditi též v jiných diecésích Čech, 

Moravy a Slovenska.“
167

 

  Další osobností v kontextu muzejních aktivit v tehdejším církevním prostředí 

v Olomouci byl Josef Kachník, kapitulní děkan. Z jeho nákladů a iniciativy byla dne 12. srpna 

1934 v budově kapitulního děkanství zpřístupněna stálá expozice s názvem Dvorana 

Přemyslovců.
168

 Ve třech místnostech bylo možné shlédnout reprodukované obrazy 

s přemyslovskou tematikou a také pomník Václava III., vytvořený sochařem Josefem 

Hladíkem. V rámci děkanství bylo také zpřístupněno „Vzorkové museum arcidiecesní 

památkové rady“, v němž si návštěvníci mohli prohlédnout na dvě stě fotografií kostelů 

a návrhů jejich obnovy.
169

 

  Před druhou světovou válkou lze ovšem také nalézt zmínky o olomouckém 

arcidiecézním muzeu. V roce 1938 vyjádřil arcibiskup Leopold Prečan přání, aby „museum 

církevních památek arcidiecése olomoucké, jež hodlá vybudovati, bylo přidruženo k museu 

Vlasteneckého spolku musejního.“
170

 Zmíněný spolek vznikl v roce 1883 a založil první české 

muzeum na Moravě – „Vlastivědné muzeum v Olomouci“, zároveň od roku 1884 vydával 

Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. Další informaci o budoucím muzeu 

zmiňuje tisk roku 1942. Text však zmiňuje pouze účel, činnost muzea a popisuje předměty, 

jež bude muzeum shromažďovat.
171

 Arcidiecézní památková rada v Olomouci na svém 

poválečném zasedání stanovila, že kněží by měli nepoužívané liturgické a staré cenné 

předměty „uchovat na bezpečném místě anebo je odevzdat pro nastávající diecésní 

museum.“
172

 Text také informuje o tom, že pro účely uskladnění těchto předmětů z kostelů 

vyčlenila kapitula několik místností za kapitulním děkanstvím, aby tak „mohlo vzniknout 

diecésní museum, po němž arcidiecése a zvláště kněžský dorost volá již přes půl století.“
173

 Je 

zřejmé, že se svou podstatou jednalo spíše o depozitář, než o koncepčně uchopený prostor 

muzejního charakteru. 
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  Prostor pro zřízení dlouho uvažovaného diecézního muzea se otevřel až 

v 80. a 90. letech 20. století. V roce 1985 vznikl návrh, aby v místě olomouckého 

Přemyslovského hradu a kapitulního děkanství byla zřízena „Oblastní galerie výtvarného 

umění“. K realizaci záměru však nedošlo. Přemyslovský hrad byl o tři léta později 

zpřístupněn veřejnosti. Na začátku 90. let 20. století bylo kapitulní děkanství, tedy areál 

hradu, vrácen v restitucích římskokatolické církvi – Arcibiskupství olomouckému.
174

 

Významným podnětem pro založení arcidiecézního muzea byla návštěva města Olomouce 

Svatým otcem Janem Pavlem II. roku 1995. Papež „opakovaně zdůrazňoval potřebu péče 

o dochované kulturní dědictví a jeho prezentace.“
175

 Jednání o zřízení arcidiecézního muzea 

začaly v listopadu 1995, pokračovaly během následujícího roku, kdy byl na základě 

výběrového řízení vybrán provozovatel – „Muzeum umění Olomouc“ (dále jako „MUO“) 

a zároveň byla uzavřena Dohoda o vědeckém zpracování arcibiskupských sbírek (10. října 

1996). Jednání vyústila v uzavření smlouvy o založení muzea v prostorách kapitulního 

děkanství, hospodářského dvora a Přemyslovského hradu dne 30. dubna 1998. Jeho 

zřizovatelem měl být zpočátku Olomoucký kraj, nicméně 1. června 2006 došlo k přechodu 

muzea pod Ministerstvo kultury. Vztah s olomouckým arcibiskupstvím byl vyřešen tak, že 

stát má financovat rekonstrukci, provoz i restaurování uměleckých děl, zatímco arcibiskupství 

má dát k dispozici dané prostory a zejména své sbírky na dobu padesáti let. Architektonická 

soutěž podoby muzea byla vyhlášena dne 3. srpna 1998 a 11. listopadu z ní vzešel vítězný 

návrh. Jeho autory jsou architekti Petr Hájek, Tomáš Hradečný a Jan Šépka (ateliér HŠH 

architekti). Pro návrh, který byl realizován v letech 2000–2006, jsou charakteristické „zásady 

respektování autentičnosti jednotlivých historických celků i jejich detailů, omezení materiálů 

nových prvků na tři základní – beton, kov, sklo – […], minimalizace zásahů a princip vkládání 

nových prvků, jasně odlišených od starých částí.“
176

 „Arcidiecézní muzeum Olomouc“ bylo 

otevřeno dne 1. června 2006. 

  Stálá expozice s názvem Ke slávě a chvále: Tisíc let duchovní kultury na Moravě 

chronologicky prezentuje ve dvanácti okruzích umělecká díla z arcibiskupských sbírek, 

farností arcidiecéze, majetku řeholních společenství a dalších subjektů.
177

 V roce 2016 

proběhla reinstalace expozice (název změněn pouze přidáním římské číslice dva za stávající). 
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Součástí muzejních prostor jsou místnosti vyhrazené pro krátkodobé výstavy, lektorský sál, 

kavárna a sál Mozarteum. 

  Sbírky uložené v kroměřížském Arcibiskupském zámku se v roce 2007 dostaly pod 

správu „Arcidiecézního muzea v Olomouci“. Tehdy zde vzniklo jeho detašované pracoviště – 

„Arcidiecézní muzeum Kroměříž“. Veřejnosti byly zpřístupněny kabinety, knihovny 

a obrazárna. Změna zámecké prohlídkové trasy v roce 2012 vedla k prudkému zvýšení 

návštěvnosti (viz tabulka níže).
178

 

  Architektonické úpravy historických budov děkanství a hradu v Olomouci na 

„Arcidiecézní muzeum“ vzbudily (nejen) v době vzniku řadu protichůdných reakcí.
179

 Návrh 

architektů byl však v roce 2004 (projekt proměny hospodářského dvora) a 2006 (projekt 

„Arcidiecézního muzea“) nominován na evropskou Cenu Miese van der Rohe. Muzeum dále 

získalo ocenění Olomouckého kraje Stavba roku 2006 v kategorii „Stavba občanské 

vybavenosti“, téhož roku také 2. místo v kategorii „Muzejní počin“ v Národní soutěži muzeí 

Gloria Musealis a v roce 2015 označení Evropské dědictví (European Heritage Label), jež je 

udělováno v rámci Evropské unie od roku 2013. 

  Následující tabulka představuje vývoj návštěvnosti „Arcidiecézního muzea 

v Olomouci“ i detašovaného pracoviště v Kroměříži, taktéž je pro přehlednost uvedena 

celková návštěvnost „Muzea umění Olomouc“. Data ohledně návštěvnosti jednotlivých muzeí 

mezi lety 2006 a 2008 nejsou z výročních zpráv MUO dostupná. Návštěvnost za rok 2005 je 

uvedena pro úplnost. Kromě výše uvedeného zvýšení návštěvnosti „Arcidiecézního muzea 

v Kroměříži“ v roce 2012 lze zmínit snížení návštěvnosti „Arcidiecézního muzea 

v Olomouci“ mezi lety 2016 a 2017, kdy probíhala uzavírka přilehlé třídy 1. máje. 
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rok 
Arcidiecézní muzeum 

Olomouc 

Arcidiecézní muzeum 

Kroměříž 
Celkem MUO 

2005 – – 121 517 

2006 cca 100 000 – 185 948 

2007 – – 238 244 

2008 – – cca 225 000 

2009 88 109 13 465 215 000 

2010 47 076 10 314 122 466 

2011 86 172 10 475 187 368 

2012 80 147 70 805 226 252 

2013 64 583 61 650 203 153 

2014 76 306 46 256 215 453 

2015 77 803 50 963 201 605 

2016 65 783 54 366 172 519 

2017 49 935 50 970 167 280 

2018 47 847 50 866 150 686 

2019 54 255 49 859 146 389 

2020 10 846 9 554 28 343 

Tabulka č. 4: Návštěvnost „Arcidiecézního muzea v Olomouci“, „Arcidiecézního muzea 

v Kroměříži“ a celkově „Muzea umění Olomouc“. (Zdroj: VZ „Muzea umění Olomouc“.) 

  Z novodobé historie muzea lze zmínit, že „Arcidiecézní muzeum v Olomouci“ 

navázalo spolupráci s institucí obdobného zaměření – „Galerií a muzeem litoměřické 

diecéze“. Již zmíněná výstava s názvem Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST 

Arcidiecézního muzea Olomouc se konala ve dnech 28. 5. – 18. 10. 2020. V rámci ní se 

v Olomouci představily vybrané umělecké předměty litoměřické diecéze. Recipročně se poté 

konala výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické 

diecéze ve dnech 10. 12. 2020 – 18. 4. 2021. 

 Na počátku roku 2021 bylo „Arcidiecézní muzeum“ uzavřeno do května 2022 z důvodu 

rekonstrukce Zdíkova paláce. Po stavebních úpravách by muzeum mělo mít k dispozici nový 

výstavní prostor v podkroví kapitulního děkanství.
180
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6.4. Brněnské diecézní muzeum 

  V Brně se na vznik diecézního muzea pomýšlelo již roku 1934. Jak uvádí tehdejší tisk 

při zmínce vídeňského diecézního muzea: „u nás v diecesi brněnské častěji již bylo 

poukazováno, aby se zřídilo diecesní museum; památek shledalo by se zajisté dost, ale všecko 

jednání posud se rozbilo, protože není místností.“
181

 

  V souvislosti s tematikou brněnského muzea, jež bylo zřízeno církevní osobou 

a prezentovalo předměty spojené s křesťanskou vírou, je třeba zmínit „Biblické muzeum“. 

Vzniklo v roce 1938 ve starobrněnském  klášteře augustiniánů, který dříve obývaly 

cisterciačky, a jeho zakladatelem byl Msgre. Antonín Bartoš (1876–1939). Expozice se 

nacházela v bývalém klášterní kapitulní síni. Sám Bartoš podnikl řadu cest do Svaté země, 

z níž přivezl do vlasti množství předmětů – biblických reálií – jenž se staly základem pro 

muzeum. Z vystavených předmětů lze zmínit náboženské knihy, dobové mince, tradiční 

oděvy, modely (např. lisu na víno či Šalamounova chrámu) nebo herbář. Dále je třeba 

poznamenat, že se v síni nacházela olejomalba Ludwiga Bluma znázorňující město Jeruzalém 

při pohledu z Olivetské hory a dioráma malíře Danie s názvem Hora olivetská. Muzeum 

„vzbudilo neobyčejný zájem a hned v prvém půl roku navštívilo je přes 2000 osob.“
182

 V roce 

1951 „Biblické muzeum“ zaniklo, stejně jako Palestinský spolek, který jej spravoval. 

  Ke vzniku diecézního muzea v Brně došlo v roce 1993. Sídlilo tehdy ve zmíněném 

starobrněnském klášteře augustiniánů. Jednalo se o první církevní muzeum diecézního 

charakteru založené v novodobé historii – tedy po roce 1989 – na území České republiky. 

Oficiální název byl „Diecézní muzeum Brno“, přičemž svou činnost zahájilo 1. června 1993 

v čele s ředitelem PhDr. Karlem Rechlíkem.
183

 Dle tehdejšího tisku byla hlavním posláním 

muzea „prezentace soudobé, křesťansky inspirované tvorby a hodnotných památek církevního 

umění.“
184

 Zřizovatelem muzea byla od počátku římskokatolická církev – tedy biskupství 

brněnské. 

  Muzeum nedisponovalo svou vlastní sbírkou a v klášterních výstavních prostorách 

nebyla zřízena stálá expozice, nýbrž zde byly prezentovány krátkodobé a „putovní“ výstavy. 

Provoz muzea byl zajišťován dobrovolníky a brigádníky, nikoli však zaměstnanci. Bylo 

přístupné od úterý do neděle v čase 10–17 hod. Vstupné do „Diecézního muzea Brno“ bylo 

dobrovolné, přičemž zde byla možnost zakoupit drobnou grafiku, ruční výrobky ze skla (ze 
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sklárny v Tasicích), vitráže či různé publikace. Návštěvnost muzea nelze uvést přesně, 

nicméně první výstavu v letech 1993–1994 navštívilo přibližně 6 tis. návštěvníků a následující 

výstavy zhruba 1,5–3 tis. osob.
185

 

  První výstava nesla název Dům a znamení (20. 10. 1993 – 31. 1. 1994). Věnovala se 

sakrálním stavbám brněnské diecéze – od těch nejstarších až k návrhům soudobých 

architektů. Za dobu existence původního „Diecézního muzea“ v letech 1993–1998 bylo 

v klášterních prostorách prezentováno celkem 17 výstav.
186

 Řada z nich byla realizována ve 

spolupráci se zahraničními partnery. Jednalo se např. o Akademii výtvarných umění ve Vídni, 

„Galerii BASF Schwarzheide“, Klášterní archiv ve městě St. Gallen, „Diecézní muzeum 

v Řezně“ anebo „Arcidiecézní muzeum ve Vídni“. Důvody spolupráce s převážně německými 

a rakouskými subjekty lze popsat těmito slovy: „Západoevropská diecézní muzea […] 

imponovaly svou tradicí, kvalitou svých uměleckých sbírek i rozsahem činnosti. Inspirující pro 

nás byly zejména myšlenky výstavní a interpretační konfrontace historického a současného 

umění.“
187

 Poslední výstavu uskutečněnou v prostorách augustiniánského kláštera, s názvem 

Setkání v kapli – Kaple setkávání, bylo možné navštívit ve dnech 8. 10. – 15. 11. 1998. Ke dni 

30. listopadu 1998 byla činnost „Diecézního muzea“ přerušena na základě dohody 

s augustiniánským Opatstvím Staré Brno (důvodem byla výpověď z prostor opatství).
188

 

  Mezi lety 2005 a 2006 byl rekonstruován kanovnický dům č. p. 1 na Petrově 

v blízkosti katedrály. Rekonstrukce – v rámci projektu „Petrov – klíč k živé historii“ – byla 

financována zejm. z evropských strukturálních fondů, dále z prostředků biskupství a zčásti ze 

státního rozpočtu.
189

 Zde biskupství dne 15. srpna 2006 otevřelo „Informační kontaktní 

centrum“. V objektu byla také zpřístupněna stálá expozice sakrálního umění brněnské diecéze 

s názvem Vita Christi – Život Kristův.
190

 Autorem koncepce a libreta je PhDr. Karel Rechlík, 

autory architektonického řešení jsou Tomáš Rousín a Ivan Wahla (Ateliér RAW s. r. o.). 

Expozice prezentuje v sedmi místnostech vybraná umělecká díla diecéze: jsou zde zastoupeny 

obrazy, sochy i umělecké řemeslo. Každá z místností je tematicky věnována jednotlivým 
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úsekům života Ježíše Krista. Mezi nejvýznačnější umělecká díla (mimo deskový obraz 

Madona z Veveří, o níž se text zmiňuje níže) lze zařadit autorskou kopii Veraikonu od 

Gabriela Maxe (1840–1915), dvě části jediného dochovaného gotického oltáře na Moravě 

z Mostišť nebo Madonu z Klentnice z přelomu 13. a 14. stol. Díla ve stálé expozici jsou 

obměňována – v roce 2021 byl např. nově vystaven kalich, který Napoleon III. daroval 

mikulovskému probošství. 

  V roce 2007 byla v kanovnickém domě obnovena činnost „Diecézního muzea“. 

Kromě zmíněné stálé expozice pořádá muzeum krátkodobé (sezónní) výstavy v  kryptě, jež se 

nachází pod presbytářem katedrály sv. Petra a Pavla. Krypta byla odhalena v rámci 

archeologického průzkumu v letech 1991–1993. 

  V souvislosti s tzv. církevními restitucemi byl brněnské diecézi (resp. farnosti 

Veverská Bítýška) vrácen do vlastnictví gotický deskový obraz Madony z Veveří – národní 

kulturní památka. Umělecké dílo ze 14. století bylo umístěno do stálé expozice Vita Christi 

a dne 16. března 2016 zpřístupněno veřejnosti. Díky umístění v „Diecézním muzeu“ lze 

konstatovat, že „obraz […] přinesl v dlouhodobé perspektivě dvojnásobně vyšší zájem 

o expozici.“
191

 

  Dne 7. listopadu 2019 byla v interiéru muzea (v tzv. salónku) otevřena „Galerie 

Diecézního muzea s prodejní výstavou současného křesťanského umění“. Umělecká díla 

pochází od několika českých autorů, kteří se dlouhodobě věnují tvorbě s křesťanskou 

tematikou.
192

 Z vlastních aktivit muzea lze zmínit pořádání přednášek, koncertů a od roku 

2020 také organizování příměstských muzejních táborů. 

  Během roku 2020 byly veřejnosti zpřístupněny revitalizované zahrady pod 

„Diecézním muzeem“, včetně několika místností v suterénu kanovnické budovy. Částečně 

v zahradách a zčásti ve zmíněných místnostech je umístěna Expozice sakrální architektury 

z brněnské diecéze. Formou informačních panelů a modelů staveb seznamuje návštěvníky 

s významnými stavbami jednotlivých uměleckých epoch v brněnské diecézi. 

  „Diecézní muzeum“ se účastní řady projektů, z nichž lze zmínit turistickou kartu 

BRNOPAS, geocachingový projekt,
193

 Brněnskou muzejní noc či projekt Euro Souvenir.
194

 

Dále lze zmínit členství muzea v Asociaci muzeí a galerií České republiky.  
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  Následující tabulka představuje návštěvnost „Diecézního muzea“ v letech 2006–2020. 

Zvlášť je uvedena návštěvnost stálé expozice Vita Christi a krátkodobých (sezónních) výstav. 

 

Rok Stálá expozice Krátkodobé výstavy Celkem 

2006 1 425 – 1 425 

2007 2 686 – 2 686 

2008 2 066 – 2 066 

2009 1 088 – 1 088 

2010 2 338 3 636 5 974 

2011 2 385 4 384 6 769 

2012 1 623 2 002 3 625 

2013 2 713 2 208 4 921 

2014 2 522 2 623 5 145 

2015 2 997 2 894 5 891 

2016 5 456 3 324 8 780 

2017 3 500 3 000 6 500 

2018 3 000 3 700 6 700 

2019 3 000 3 400 6 400 

2020 900 2 000 2 900 

Tabulka č. 5: Návštěvnost stálé expozice a krátkodobých (sezónních) výstav „Diecézního 

muzea“. (Zdroj: Rozhovor s Martinem Motyčkou, Brno 16. 3. 2021.) 

6.5. Plzeňské diecézní muzeum 

  Expozice sakrálního umění v Plzni vznikla již v 60. letech 20. století. Nacházela se 

v prostorách františkánského kláštera, jenž byl založen po roce 1295. Řád zde setrval do roku 

1950, kdy byli řeholníci v rámci „Akce K“ z kláštera převezeni a internováni v klášterech 

v Broumově a Bohosudově. Budova kláštera sloužila jako domov mládeže a v 50. letech bylo 

                                                                                                                                                         
194
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vyhověno návrhu krajského církevního tajemníka, aby byla dána do užívání „Západočeskému 

muzeu v Plzni“ (dále jako „ZČM“). Muzeum v prostorách kláštera tedy vystavovalo církevní 

umění ze svých sbírek. Dobový tisk uváděl stručně informace o možnosti navštívení klášterní 

expozice: „Františkánský klášter: Středověké umění (do konce září) a stálá archeologická 

expozice,“
195

 „Františkánský klášter – Archeologie, gotika, baroko,“
196

 nebo „PLZEŇ – 

muzeum: Gotické a barokní umění v ambitu kláštera františkánského.“
197

 K uzavření expozice 

došlo v roce 1973 z ideologických důvodů, nicméně muzeum prostory dále využívalo jako 

depozitář. Roku 1990 byl klášter v rámci restitucí církevního majetku vrácen řádu františkánů. 

Řád společně se ZČM hledal vhodné řešení nastalé situace, přičemž bylo konstatováno, že 

„požadavky řádu jsou v této budově při symbióze s muzeem neřešitelné.“
198

 Muzeum nicméně 

klášter využívalo dále a výše zmíněná expozice byla zpřístupněna ještě v letech 1991–1993. 

Gotické, renesanční a barokní plastiky zde byly prezentovány zejm. v prostorách křížové 

chodby a kapitulní síně.
199

 Roku 1993 byla bulou papeže Jana Pavla II. zřízena Plzeňská 

diecéze. Františkáni tehdy předali klášter do užívání diecéze a vzniklo zde sídlo nového 

děkanství i farního úřadu, objekt zároveň dále využívalo i ZČM. Zároveň od téhož roku 

probíhaly nutné opravné práce na budově kláštera podle projektu architekta Jana Soukupa. 

V rámci výstavy Gotika v západních Čechách (1230–1530), konané roku 1995, byla klášterní 

křížová chodba opět využita jako výstavní prostor.
200

 

  Roku 1997 započaly ve františkánském klášteře přípravy vzniku „Diecézního muzea“, 

které bylo veřejnosti zpřístupněno dne 3. června 1998. Muzeum vzniklo z iniciativy Ing. arch. 

Jana Soukupa, ve spolupráci Biskupství plzeňského a ZČM. Mezi uvedenými subjekty byla 

uzavřena dohoda, že provozovatelem muzea bude Biskupství plzeňské a ZČM v klášteře 

ponechá své sbírky církevního umění.
201

 Plzeňské „Diecézní muzeum“ vzniklo jako třetí 

svého druhu v České republice. Jeho účelem bylo shromáždit a prezentovat 

„nejcennější gotické a barokní sochy či obrazy, které po staletí sloužily v západočeských 

kostelích a před několika lety musely hledat útočiště před bezohlednými zloději v depozitářích 
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muzeí i církve.“
202

 V souvislosti se zřízením „Diecézního muzea v Plzni“ se uvažovalo 

o vzniku dalšího diecézního muzea na zámku v Bečově nad Teplou.
203

 

  Na bečovském zámku nakonec diecézní muzeum nevzniklo, ale byla zde vystavena 

památka sakrálního charakteru – relikviář sv. Maura. V září roku 2021 bude 

v tzv. Pluhovských domech zpřístupněna nová expozice s názvem Muzeum relikviáře 

sv. Maura. Na příběhovou linii osudu relikviáře by měla navazovat linie sakrální, jenž 

představí relikviář v širších souvislostech – bude připomenuta středověká religiozita 

a problematika kultu svatých. V expozici budou prezentovány také další příklady relikvářů 

zapůjčených z farností plzeňské diecéze, dále bude představena tematika poutí a problematika 

kultu světců obecně.
204

 

  Plzeňské diecézní muzeum bylo přístupné sezónně a provoz muzea realizovala 

společnost TEMPORALIA – BONA s. r. o., již založilo Biskupství plzeňské.
205

 To také hradilo 

mzdu pokladní, přičemž další práce a tvorbu výstav realizovali dobrovolníci.
206

 Na počátku 

činnosti muzea byla expozice zpřístupněna v křížové chodbě a v kapli sv. Barbory, přičemž se 

uvažovalo o jejím rozšíření do prvního patra. Výběr exponátů se odvíjel od jejich technického 

stavu a mnohé z nich jsou součástí i nynější expozice.
207

 Zároveň muzeum pořádalo koncerty 

a krátkodobé výstavy. Z nich lze zmínit výstavu Plzeňské kostely a kaple (jejich historie 

a současnost) přístupnou ve dnech 15. 6. – 30. 10. 2000, výstavu 10 let plzeňské diecéze 

(10. 4. – 30. 9. 2003) nebo Humor v církvi (22. 6. – 30. 9. 2005). Zahraniční spolupráci lze 

ilustrovat spoluprací s francouzským „Musée d´Art religieux et d´Art mosan Liége“ na 

výstavě Obraz katedrály (26. 5. – 30. 9. 2006)
208

 nebo výstavou Dialog 7 (29. 9. –

 22. 10. 2004), která byla instalována nejen v Plzni, ale také v německém Řezně. Poslední 

jmenovaná prezentovala současnou křesťanskou tvorbu západočeských a bavorských umělců 

– mezi nimi např. Jaroslava Šindeláře (nar. 1950) či Marie Maier (nar. 1954). 
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  Dále je třeba zmínit, že od října 2001 je činná, diecézním biskupem Františkem 

Radkovským ustavená, „Odborná rada diecézního muzea“. V době vzniku rady byly jejími 

členy nejen osoby z Biskupství plzeňského, ale především osoby necírkevních institucí.
209

  

  I při činnosti „Diecézního muzea“ pokračovaly rekonstrukční práce na klášterní 

budově pod vedením architekta Jana Soukupa. Františkánský klášter byl roku 2003 uveden 

na Seznamu nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. Popis 

tehdejšího stavu uvádí, že „budovy mají staticky narušené nosné konstrukce zdí a krovů 

a poškozený střešní plášť.“
210

  

  „Diecézní muzeum“ ukončilo svou činnost v říjnu roku 2008, přičemž primárním 

důvodem bylo získání níže popsané evropské dotace na rekonstrukci františkánského kláštera. 

Vzhledem k tomu, že nemělo právní statut, nemohlo žádat o dotace. Dalším z uváděných 

důvodů je i nízká návštěvnost (viz tabulka níže), poněvadž muzeum „bylo skryté a nemělo 

vhodný vchod, protože se do něj muselo jít přes faru.“
211

  

 

Návštěvnost Diecézního muzea v Plzni 

2001 1 700 2005 996 

2002 1 800 2006 894 

2003 1 108 
2007 364 

2004 1 635 

Tabulka č. 6: Návštěvnost „Diecézního muzea v Plzni“ v letech 2001–2007. (Zdroj: Finanční 

a ekonomické hodnocení projektu „Revitalizace objektu bývalého františkánského kláštera 

v Plzni a zřízení Muzea církevního umění Plzeňské diecéze“. Plzeň: Regionální a rozvojová 

agentura Plzeňského kraje, 2008.) 

  V roce 2008 vedení Plzeňského kraje podpořilo návrh vzniku muzea církevního umění 

ve františkánském klášteře. Projekt, jehož iniciátorem a později i dotačním žadatelem bylo 

Biskupství plzeňské, nesl název: „Revitalizace objektu bývalého Františkánského kláštera 

v Plzni a zřízení Muzea církevního umění Plzeňské diecéze.“ Stavební práce směřující ke 

vzniku nového muzea měly dle ZČM zahrnovat především „vybudování nového přístupu do 
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prostor kláštera přímo z ulice Františkánská, zajištění prostor pokladny, vybudování 

prohlídkového okruhu a zajištění zabezpečení objektu.“
212

 Finančně byl podpořen dotacemi 

Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (operační program „NUTS II 

Jihozápad“), dále Biskupstvím plzeňským a Plzeňským krajem, přičemž celkové náklady 

činily téměř 40 ml. Kč.
213

 Od počátku opravných prací v 90. letech 20. stol. se tak náklady na 

opravu kláštera postupně vyšplhaly na celkovou částku přibližně 180 ml. Kč. Vztah mezi 

vlastníkem objektu (biskupstvím) a ZČM, jakožto příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, 

byl upraven tak, že první jmenovaný zajistí opravu objektu, propůjčí část exponátů, které má 

ve svém majetku, a ZČM bude „Muzeum církevního umění“ provozovat.
214

 Projekt, jenž měl 

tři etapy, byl úspěšně ukončen v červnu 2012. 

  „Muzeum církevního umění plzeňské diecéze“ bylo otevřeno dne 15. června téhož 

roku. Autory stálé expozice s názvem Po stopách víry františkánským klášterem jsou historik 

umění PhDr. Jan Mergl, historik Mgr. Luděk Krčmář a Ing. arch. Jan Soukup. Expozice 

prochází celou budovou kláštera, v přízemí tedy historickou kuchyní, křížovou chodbou 

a kapitulní síní s kaplí sv. Barbory, v prvním patře kláštera je zpřístupněna knihovna a také 

tzv. klenotnice (prostor bývalé nemocnice s kaplí) a obrazárna. Letní refektář je také přístupný 

a je využíván pro krátkodobé výstavy. Přístupný je rovněž rajský dvůr.  

  Autor projektu obnovy kláštera Jan Soukup při přípravě expozice uvedl, že „Diecézní 

muzea budovaná v sídlech biskupství se vyskytují po celé Evropě. My ale chceme jít jinou 

cestou, než jak tato muzea obvykle své sbírky prezentují.“
215

 Svou koncepcí tedy expozice 

představuje „soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů, 

a sice za pomoci výtvarných děl, bohoslužebných náčiní, rouch a textů, které uvádějí tyto 

předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy.“
216

  

  Expozice v křížové chodbě sestává ze čtyř tematických celků, které se postupně věnují 

zobrazování apoštolů, světců, Panny Marie a života a smrti Krista od jeho narození až 

po zmrtvýchvstání. V klášterní chodbě v prvním patře pokračuje expozice prezentováním 
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In: dotaceeu.cz [online]. [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-
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214

 Jedná se  podobný model, kterým je provozováno „Muzeum loutek v Plzni“. 
215

 BARBORKOVÁ, Eva. V Plzni začala oprava františkánského kláštera, kde vznikne muzeum. In: archiweb.cz 

[online]. 3. dubna 2009 18:30 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: https://www.archiweb.cz/n/home/v-plzni-zacala-

oprava-frantiskanskeho-klastera-kde-vznikne-muzeum.  
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vybraných liturgických předmětů uměleckého řemesla, jež doprovází doprovodný text 

zaměřený na církevní rok a svátosti, dále je zde návštěvník za využití počítačových obrazovek 

seznámen s historií plzeňské diecéze. Vrcholem expozice je klenotnice, ve které je vystavena 

preciosa, paramenta nebo např. nejstarší skříň v Čechách z konce 15. stol., a obrazárna, kde 

jsou umístěna rozměrná barokní plátna. Mezi nejvýznamnější exponáty lze zařadit obraz 

Poleňské Madony od Lucase Cranacha st., stříbrnou monstranci z Malesic z poč. 16. stol. 

s původním pouzdrem či zmíněná oltářní plátna od Petra Brandla, Václava Vavřince Reinera 

nebo Karla Škréty. Vystavené umělecké předměty pocházejí především z majetku Biskupství 

plzeňského, farností diecéze a ZČM, zapůjčiteli jsou dále např. „Západočeská galerie v Plzni“ 

nebo Řeckokatolická církev. Projekt proměny františkánského kláštera na „Muzeum 

církevního umění“ získal druhé místo v Národní soutěži muzeí Gloria musealis v kategorii 

„Muzejní počin roku 2012.“ Muzeum je také nositelem ocenění „Stavba roku Plzeňského 

kraje 2012“ v kategorii „Rekonstrukce budov.“
217

 

  Jak bylo uvedeno výše, muzeum „je inspirováno současnými moderními evropskými 

expozicemi.“
218

 Prezentované umělecké předměty současně „patří k tomu nejlepšímu, co se 

v západních Čechách zachovalo.“
219

 Kritika expozice si všímá výběru uměleckých předmětů, 

když uvádí, že jsou „zcela opomenuty […] některé stylové epochy, především klasicismus 

a směry 19. i 20. století.“
220

 Je však třeba také konstatovat, že se krajské město Plzeň stalo 

„vedle Brna, Litoměřic a Olomouce jedním z českých a moravských biskupských měst, která 

se mohou pochlubit církevním muzeem.“
221

 

  Kromě stálé expozice muzeum nabízí také krátkodobé výstavy, které se konají 

v prostorách klášterního letního refektáře. První výstava nesla název Vor Medúzy 

a prezentovala tvorbu pedagogů Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček. Pro 

ilustraci lze uvést některé z dalších krátkodobých výstav: Poutní místa plzeňské diecéze 

(4. 4. – 2. 6. 2013), Lidová zbožnost na Plzeňsku (8. 6. – 5. 11. 2017) nebo Církev a pivo 

(31. 5. – 25. 8. 2019).  
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 Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 v kategorii Rekonstrukce budov [online]. [cit. 2021-04-21]. 

Dostupné z: http://archiv.stavbarokupk.cz/2012/ocenene-stavby/clanky/titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2012-
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 V Plzni se otevře nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. In: cirkev.cz [online]. 13. června 2012 
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 Ikonou nového muzea je Poleňská madona. Radniční listy. 2012, 17 (6), s. 5. 
220

 ŠTĚPÁNEK, Jan. Plzeňští světci – umění svědci. In: artalk.cz [online].  16. listopadu 2012. [cit. 2021-04-21]. 
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 ČERNÝ, Jiří. Obnovené diecézní muzeum v Plzni. Setkání: diecézní časopis pro křesťanské společenství. 

2013, 23 (9), s. 9. 
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  Významným počinem byla krátkodobá výstava Poustevníci a poustevny v Plzeňském 

kraji, konaná ve dnech 1. 4. – 1. 6. 2014. Představovala totiž „výsledek dlouholetého bádání 

autorů na tomto dosud nezpracovaném tématu,“
222

 neboť na vernisáži výstavy byla 

představena stejnojmenná kniha autorů Petra Rožmberského a Luďka Krčmáře, mapující mj. 

místa pousteven v Plzeňském kraji. V rámci výstavy byly rovněž prezentovány výsledky 

tematické výtvarné soutěže, do níž se zapojilo sedm základních i středních škol. Na 

problematiku muzejního uchopení tématu zmíněného duchovně-historického rázu poukázal 

kritický článek ve Zpravodaji plzeňské diecéze. Autor sice poznamenává, že „pro milovníka 

vlastivědy a putování po památkách je tato výstava […] přínosem,“ nicméně výstavu – 

s odvoláním na pořádající instituci diecézního charakteru – shledává výstavou „promarněných 

šancí. […] Například promarněné šance ukázat zasvěcený život, […] jako touhu po výlučném 

životě s Bohem.“
223

 Výstavě byla věnována značná pozornost v médiích.
224

 

  Mezi další aktivity „Muzea církevního umění“ patří pravidelné pořádání přednášek či 

večera autorských čtení Střediska západočeských spisovatelů. Od roku 2017 také navázalo na 

tradici „Diecézního muzea“ v pořádání koncertů v kapli sv. Barbory – kapitulní síni. Lze také 

zmínit zapojení muzea do projektu Letnice umělců
225

 či Plzeňské dvorky.
226

 Otevírací doba 

muzea není celoroční, nýbrž pouze v měsících duben – říjen (denně kromě pondělí).  

  V kontextu plzeňského muzea umění katolické církve lze dále zmínit záměr zpřístupnit 

pro návštěvníky podkroví katedrály sv. Bartoloměje. Chrám mezi lety 2018–2021 prošel 

generální rekonstrukcí interiéru. Kromě nové vyhlídky zde měl vzniknout „návštěvní okruh 

v podkroví katedrály. […] A poslední novinkou bude expozice o vývoji katedrály, kde budou 

vystaveny například zbytky zvonů z minulého století.“
227
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Rok 
Návštěvnost Muzea církevního umění 

plzeňské diecéze 

Celková návštěvnost 

Západočeského muzea v Plzni 

2011 – 59 869 

2012 2 833 56 433 

2013 7 544 82 866 

2014 2 976 61 524 

2015 4 872 104 694 

2016 2 713 90 097 

2017 3 280 77 729 

2018 3 695 83 992 

2019 2 560 62 318 

2020 946 – 

Tabulka č. 7: Návštěvnost „Muzea církevního umění plzeňské diecéze“ v letech 2012–2020. 

(Zdroj: VZ „Západočeského muzea v Plzni“.) 

  V závěru této podkapitoly o plzeňské diecézi je možné ještě zmínit expozici Církevní 

umění západního Krušnohoří, jež bývá označována jako „Církevní muzeum v Ostrově“.
228

 

Expozice byla zpřístupněna v roce 2019 v ostrovském kostele Zvěstování Panny Marie, jenž 

je součástí tzv. Posvátného okrsku. Prezentuje sakrální předměty mj. spojené s činností místní 

církve a také piaristů, kteří v Ostrově působili. Expozice se tedy zabývá zdejší piaristickou 

kolejí a gymnáziem, dále historií kostela, činností internátní školy Sester křesťanské lásky či 

osobností skladatele Johanna C. Fischera (1656–1746). Sbírkové předměty jsou zapůjčeny 

nejen od církevních subjektů, jako např. farnost Ostrov či Horšovský Týn, ale zejm. subjektů 

od necírkevních – kupř. „Muzeum Karlovy Vary“, „České muzeum hudby“ či Město Ostrov. 

V kostele se rovněž nachází výstava Zničené kostely na Karlovarsku
229

 a v lodi kostela 

krátkodobá výstava Bible a mince – peníze v příbězích Písma svatého. Kostel s dalšími 

objekty na tzv. Posvátném okrsku je spravován příspěvkovou organizací města – Dům kultury 

Ostrov, přičemž expozice a výstavy má v kompetenci kurátor města Ostrov. Popsaná expozice 

v Ostrově je na tomto místě blíže popsána proto, že v nedávné minulosti existoval záměr ji 

přičlenit k „Muzeu církevního umění plzeňské diecéze“ (tedy k ZČM), aby tak mohlo 

                                                 
228

 Církevní muzeum v Ostrově [online]. [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: https://www.icostrov.cz/cirkevni-

muzeum/. 
229

 Autory výstavy jsou Jaroslav Vyčichlo a Ing. arch. Jan Soukup. 
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vzniknout muzeum pro karlovarskou část plzeňské diecéze.
230

 Zamýšlený projekt se 

v současnosti nachází pouze v teoretické rovině. 

6.6. Situace diecézních muzeí v zahraničí 

Typ muzea diecézního, které je obsahem svých expozic tematicky svázáno s místní 

církví či regionem, vznikl v evropském kontextu na přelomu 1. a 2. pol. 19. stol. 

V současnosti lze najít diecézní muzea či muzea církevního umění ve většině evropských 

zemí.
231

 V následující části práce bude uvedena trojice příkladů muzeí církevního umění 

zahraničních sousedů České republiky. 

Z nejstarších diecézních muzeí je možno uvést arcidiecézní muzeum v Kolíně nad 

Rýnem, které bylo založeno v roce 1853, a již o rok později se konala první výstava.
232

 

Novodobou stavbu muzea, postavenou na místě ruin kolínského kostela sv. Kolumby, navrhl 

švýcarský architekt Peter Zumthor v roce 1997. Instituce „Kolumba – Kunstmuseum des 

Erzbistums Köln“ („Kolumba – Muzeum umění kolínské arcidiecéze“) byla otevřena v roce 

2007. V současnosti muzeum zpravidla každý rok 14. září otevírá novou výstavu 

z arcidiecézních sbírek, přičemž v prostoru je konfrontováno staré i nové (současné) umění. 

Jak uvedl jeden z kurátorů muzea Stefan Kraus: „Tady v Kolumbě nejde jen o ‚staré a nové‘. 

Naopak, my se právě pokoušíme zrušit tradiční kritéria ‚staré‘ a ‚nové‘. Nové je staré a staré 

je nové. Jde nám o to, aby tu obojí stálo vedle sebe, aby to byl dialog.“
233

 Na rozdíl od 

pořádání velkolepých, avšak dočasných výstav jiných muzeí, mohou v Kolumbě návštěvníci 

poznat sbírku muzea komplexně a instituce se tak stává „živým muzeem“.
234

 

 V hlavním městě Rakouska bylo v roce 1933 založeno „Erzbischöfliche Dommuseum 

und Diözesanmuseum“ („Arcibiskupské dómské a diecézní muzeum“). Svou činností 

navázalo na existenci klenotnice dómu sv. Štěpána. Muzeum bylo založeno v arcibiskupském 

paláci v souvislosti s výročím 500 let od stavby jižní věže dómu. V tehdejší expozici bylo 

„zvláště středověku umění […] významně zastoupeno. […] Z plastik jsou tu vynikající díla 

                                                 
230

 Církevní muzeum vyjádření Mons. Tomáše Holuba [online]. [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: 

https://www.icostrov.cz/cirkevni-muzeum-mons-holub/. 
231

 Pro ilustraci je možné uvést po jednom příkladu z různých evropských zemí: Belgie – „Museum Krona“ 

(Uden), Chorvatsko – „Dijecezanski Muzej u Požegi i Riznica Požeške Katedrale“ (Požega), Itálie – „Museo 

Diocesano Amalfi“ (Amalfi), Maďarsko – „Egyházmegyei Múzeum“ (Vác), Slovensko – „Diecézné Múzeum“ 

(Nitra), Španělsko – „Museo Catedralico y Diocesano de Arte Sacro de Léon“ (Leon), Švýcarsko – „Domschatz 

der Kathedrale St. Ursen“ (Solothurn).  
232

 Tehdejší název muzea byl „Erzbischöfliches Diözesanmuseum“ („Arcibiskupské diecézní muzeum“). 
233

 SCHMIDT, Norbert. Kolumba – Muzeum jako estetická laboratoř: rozhovor se Stefanem Krausem. Salve: 

revue pro teologii, duchovní život a kulturu. 2011, 21 (2), s. 37. 
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 KROEGEL, Alessandra Galizzi. „The Museum of Contemplation“ or Kolumba: The Art Museum of the 

Archbishopric of Cologne. In: MINUCCIANI, Valeria (ed.). Religion and Museums: Inmaterial and Material 

Heritage. Turín: Umberto Allemandi & C., 2013, s. 84. 
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v dřevě i kameni ze 14. století, dále věci zlatnické z chrámového pokladu svatoštěpánského. 

Jedna síň obsahuje díla rakouského baroku a jiná náboženskou malbu Nazarénů.“
235

 V roce 

1973 byla expozice přemístěna do bývalé rezidence probošta katedrály. Mezi lety 2013–2016 

proběhla reinstalace expozice, přičemž nová koncepce klade důraz na prezentaci děl 

z 20. stol. ze sbírky Mons. Otto Mauera (1907–1973).
236

 Současný název muzea je 

„Dommuseum Wien“ („Dómské muzeum Vídeň“). V kontextu vídeňských muzeí církevního 

umění lze ještě zmínit „Schatzkammer und Museum des Deutschen Ordens“ („Klenotnice 

a muzeum řádu německých rytířů“)
237

 a také „Museum im Schottenstift“ („Muzeum 

Skotského kláštera“).
238

 

 V Polsku bylo nejstarší diecézní muzeum založeno v roce 1870 – „Muzeum 

Diecezjalne we Włocławku“.
239

 Během druhé světové války však zaniklo a bylo obnoveno až 

v roce 1995. Nejstarším polským diecézním muzeem s nepřerušenou činností je „Muzeum 

Diecezjalne w Tarnowie“. V roce 1888 jej založil probošt katedrály Józef Bąba v budově 

kněžského semináře pod názvem „Muzeum Seminaryalne Sztuki Kościelnej w Tarnowie“. Od 

doby vzniku několikrát změnilo své sídlo. Mezi nejvýznamnější exponáty muzea, které se 

nachází ve třech domech při bazilice Narození Panny Marie, patří gotické plastiky a pozdně 

gotické oltářní desky. Dalšími exponáty jsou např. paramenta či soubor obrazů lidového 

umění malovaných na skle.
240

 Je vhodné zmínit, že „Muzeum Diecezjalne w Tarnowie“ 

spravuje 16 poboček. Jedná se převážně o farní muzea, dále klášterní a také osobnostní muzea 

v rámci tarnowské diecéze.
241
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7. Záměry vzniku diecézních muzeí v České republice 

7.1. Ostravsko-opavská diecéze 

 V kontextu území českého Slezska lze zmínit krátkodobé trvání expozice církevního 

umění v 1. pol. 20. stol. Expozice byla přístupná v „Zámeckém muzeu v Javorníku“ mezi lety 

1929–1945.
242

 

 Úvahy o vzniku diecézního muzea v nejmladší české římskokatolické diecézi však mají 

svůj počátek až v roce 2000 v souvislosti s dokončením stavby nové budovy biskupství. Ke 

zřízení muzea ovšem (prozatím) nedošlo, neboť biskupství v současné době nevlastní vhodné 

prostory, které by bylo možné využít k vystavování uměleckých předmětů. Mnohá díla 

v majetku církve jsou však zapůjčena různým státním muzeím a galeriím. V tomto směru 

diecéze spolupracuje s „Arcidiecézním muzeem v Olomouci“, „Muzeem Novojičínska“ nebo 

„Galerií a muzeem litoměřické diecéze“. 

  V souvislosti s dosud nerealizovaným diecézním muzeem je třeba poukázat na stálou 

expozici církevního umění v „Muzeu Oderska“, jenž je určitým „zárodkem“ církevního 

muzea.
243

 Expozice církevního umění vznikla na základě nabídky „Muzea Oderska“, jehož 

zřizovatelem je město Odry, a nese název Proměny oderského děkanátu: umělecké řemeslo 

a sakrální umění ve farnostech oderského děkanátu v 18.–20. století. Prezentovanými díly, 

pocházejícími především z majetku farností děkanátu, jsou zejm. paramenta a liturgické 

předměty uměleckého řemesla. 

7.2. Pražská arcidiecéze 

  V souvislosti s rabováním kostelů v Čechách v 90. letech 20. stol. byla v pražské 

arcidiecézi zahájena příprava koncepce církevní památkové péče, jíž byl pověřen P. Vladimír 

Kelnar. Roku 1995 byla schválena, přičemž mezi priority patřilo zajištění ochrany stávajících 

uměleckých děl „in situ“ a budování diecézních depozitářů. Zároveň byla nastíněna 

budoucnost uměleckých děl jejich umístěním v církevních muzeích. 

  Od 90. let také existuje záměr vzniku muzea pražské arcidiecéze. Lze zmínit dvojici 

výstav, na nichž se arcibiskupství podílelo, a které podpořily zmíněný záměr.
244

 Jedná se 

o výstavu Svatý Václav – ochránce České země (18. 12. 2008 – 22. 3. 2009) a výstavu Svatá 

Anežka Česká – princezna a řeholnice (25. 11. 2011 – 25. 3. 2012). Obě byly realizovány ve 
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spolupráci Arcibiskupství pražského a „Národní galerie v Praze“ (a dalších partnerů) 

v pražském Anežském klášteře. 

  V souvislosti s tzv. církevními restitucemi byl projekt vzniku muzea Arcidiecéze 

pražské v roce 2016 obnoven.
245

 Stalo se tak v návaznosti na získání kláštera sv. Jiří na 

Pražském hradě do rukou římskokatolické církve. V současné době byl však projekt 

pozastaven.
246

 

7.3.  Královéhradecká diecéze 

  Snaha o vznik diecézního muzea v královéhradecké diecézi trvá od druhé pol. 19. stol. 

V tomto ohledu je zmiňována snaha biskupa Josefa Jana Haise (1829–1892). Sám biskup totiž 

projevoval o církevní umění zájem a také finančně podporoval řadu stavebních prací ve své 

diecézi. Jednalo se např. o generální opravu kostela sv. Markéty v Podlažicích, dostavbu 

biskupské rezidence v Hradci Králové a také renovaci letního biskupského sídla v Chrasti. 

V dobovém textu z roku 1897, jenž zdůvodňuje účel stavby (diecézního) spolkového domu 

Adalbertinum v Hradci Králové, je o biskupu Haisovi konstatováno, že po diecézním muzeu 

„u nás po něm velice již toužil zvěčnělý pan biskup Dr. Josef Jan Hais.“
247

 Současně je 

konstatováno, že pakliže bude mít Politické Družstvo tiskové pod ochranou sv. Jana 

Nepomuckého „vlastní budovy, mohlo by býti i to diecésní církevní museum v ní umístěno.“
248

 

Vystavěná budova Adalbertina tedy měla ve svém prvním patře vyčleněné tři místnosti pro 

diecézní muzeum. V roce 1909 stručně informuje Národopisný věstník českoslovanský, že 

„v Hradci Králové existuje diecesní museum.“
249

 Popis Adalbertina o tři léta později uvádí 

„tři místnosti pro diecésní museum,“
250

 nicméně ani tato zmínka nepotvrzuje reálnou činnost 

muzea přímo. Stejným způsobem o diecézním muzeu referuje životopisná kniha o biskupovi 

Edvardu Janu Brynychovi (1892–1902).
251

 Úsilí o vytvoření prostoru, kde by se prezentovala 

umělecká díla nejen sakrálního charakteru, lze nalézt také v době episkopátu Josefa Doubravy 

(1852–1921). Biskup, jenž byl mj. také jmenován státním konzervátorem, byl aktivním 

sběratelem výtvarného umění. Shromážděná díla uvažoval umístit v tzv. Kamenné vile, kterou 
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biskupovi navrhnul architekt Bóža Dvořák.
252

 Později pojal úmysl zřídit tzv. diecézní dům 

v blízkosti bývalé jezuitské koleje, kde by byla vystavena zmíněná umělecká díla. S tímto 

záměrem seznámil také architekta Josefa Fantu.
253

 Svou sbírku uměleckých děl 

zejm. 19. a 20. stol. biskup nakonec odkázal městu Hradec Králové a stala se tak počátečním 

fondem místní „Galerie moderního umění“. 

  V roce 1920 nebo 1922 došlo ke zřízení diecézního muzea v prostorách biskupské 

rezidence.
254

 Stalo se tak z iniciativy P. Karla Kašpara (1870–1941), generálního vikáře a od 

června 1921 sídelního biskupa královéhradecké diecéze. Další zmínky o muzeu však 

absentují.
255

 

  Záměr zřízení diecézního muzea lze dále nalézt až v novodobé historii. Lze jej dát do 

souvislosti s výstavou Ke slávě Ducha: sedm století církevního výtvarného umění 

v královéhradecké diecézi (20. 12. 2002 – 31. 8. 2003), která byla ve spolupráci 

„Východočeské galerie v Pardubicích“, Biskupství královéhradeckého a Národního 

památkového ústavu (územní odborné pracoviště v Pardubicích). Autory výstavy, která byla 

uspořádána v zámeckých prostorách „Východočeské galerie v Pardubicích“, byly 

doc. PhDr. Vladimír Hrubý a doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. Na výstavě byla prezentována 

díla církevního umění od pozdní gotiky až do zač. 20. stol. především z majetku biskupství 

a farností diecéze. Bylo předpokládáno, že výstava bude „impulsem k vytvoření stálých sbírek 

diecézního muzea resp. jeho expozice a také otevře cestu k dalším projektům, jež by 

prezentovaly významná období výtvarného umění ve východních Čechách.“
256

 Výstava tedy 

měla být počátkem realizace plánu diecézního muzea, který nebyl prozatím uskutečněn.
257
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8. Královéhradecká diecéze 

Následující část práce se věnuje třem vybraným expozicím církevního umění na území 

královéhradecké diecéze. Důvodem je skutečnost, že se poutní místo Hora Matky Boží, pro 

niž je dále v práci navržena koncepce expozice, také nachází na jejím území. Diecéze byla 

založena roku 1664, v současnosti čítá 14 vikariátů a území diecéze zasahuje do pěti krajů.
258

 

8.1. Církevní muzeum v Polné 

  „Církevní muzeum v Polné“ se nachází v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné. 

Tato sakrální stavba v interiéru nabízí expozici, kterou je možné označit za typ farního muzea. 

  Nynější podoba kostela Nanebevzetí Panny Marie, v němž se nachází „Církevní 

muzeum v Polné“, pochází z přelomu 17. a 18. stol., kdy byla stavba kostela na místě 

zbořeného gotického kostela roku 1699 zahájena a (ještě nedokončená) roku 1707 vysvěcena. 

Plány vypracoval architekt Domenico dʼAngeli. Z roku 1893 pochází věž, jež byla podle 

návrhu Františka Schmoranze st. znovu vystavěna po tom, co město (vč. kostela) postihl 

v srpnu roku 1863 požár. První generální rekonstrukce kostela proběhla na přelomu 

19. a 20. stol. V 60. letech 20. stol. se „vlivem nedostatku financí a nepřízně úředních míst 

[…] nacházely střecha i fasáda chrámu v dezolátním stavu.“
259

 Historicky druhá generální 

oprava budovy kostela započala v roce 2001 (finančně čerpala z Programu záchrany 

architektonického dědictví). Kostel byl dne 1. července 2008, spolu s dalšími deseti 

sakrálními památkami římskokatolické církve, prohlášen národní kulturní památkou.
260

  

  V letech 2010–2012 byl realizován projekt „Zpřístupnění národní kulturní památky 

v Polné pro potřeby cestovního ruchu“. Účelem bylo během sedmi etap projektu navázat na 

předchozí opravné práce a dokončit je – počínaje výměnou střešní krytiny, restaurováním 

dveří a oken, obnovou fasády a vstupního západního průčelí a instalací exteriérového 

osvětlení konče. Mimo uvedené práce bylo cílem „využít i dosud opomíjené a nevyužité 

prostory (sály v poschodí chrámu, ochozy, věž a byt zvoníka).“
261

 Projekt čerpal z Evropského 
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fondu pro regionální rozvoj (40 ml. Kč) a také státního rozpočtu, finální částka činila přes 

43 ml. Kč.
262

 

  „Církevní muzeum v Polné“ bylo otevřeno dne 25. srpna 2012 v rámci oslav výročí 

770 let od založení města. Na jeho realizaci a přípravě se kromě polenské farnosti odborně 

podílelo „Městské muzeum Polná“. Těžiště expozice je umístěno v pěti místnostech 

(tzv. sálech) v oratořích kostela. Autory koncepce expozice a kurátory jsou P. PhDr. Radek 

Martinek, Ph.D. a Mgr. Kateřina Křížkovská. Sledovaným tématem expozice je smrt Ježíše 

Krista – a současně každého člověka – a následná cesta do ráje. Jednotlivé sály v oratořích 

nesou názvy: „Zánik života“, „Pašijové hry a smrt Kristova“, „Vzkříšení“, „Nebe“ a „Kůr 

andělský“. Mezi vystavenými uměleckými předměty jsou obrazy, plastiky, liturgické 

předměty, paramenta, barokní kulisy pašijových her ad. (viz obr. A). Expozice je doplněna 

citáty sv. Terezie z Avily vztahujícími se k tematice života a smrti. Mezi nejvýznačnější 

exponáty současné expozice patří soubor norimberských clarin z roku 1695, obraz Panna 

Maria Klasová ze sklonku 17. stol. nebo plastika Trpící Kristus z 1. třetiny 18. stol. Za 

význačný exponát lze označit také kostelní varhany (tzv. Sieberovy) z roku 1708. V minulosti 

byl nejvýznamnějším exponátem soubor cínových předmětů z poč. 17. stol. nalezených 

v kryptě kostela – figury apoštolů, trojice pohřebních štítů a především rakev Polyxeny z rodu 

Žejdliců z roku 1619.
263

 Popsaný soubor byl součástí expozice od roku 2012 do ledna roku 

2019 (s výjimkou nutného restaurátorského zásahu v roce 2018), kdy byl přemístěn zpět do 

„Městského muzea“. V současnosti se ve vitríně, určené pro soubor cínových předmětů, 

nachází pouze jeden exponát (růženec). Kromě uvedené změny nebyla expozice nijak 

obměněna. Je třeba také zmínit, že v rámci prohlídkové trasy je možné shlédnout na 

televizních obrazovkách fotografie souboru šperků a dalších předmětů, nalezených v roce 

1916 v kryptě kostela.
264

 Dále návštěvník může podle zájmu shlédnout dva krátké 

filmy:  „Oslavy a vysvěcení děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie“ z roku 2007 nebo 

„Slavnostní prohlášení chrámu Nanebevzetí Panny Marie národní kulturní památkou“ z roku 

2008. 

  Na emporách se nacházejí informační panely pojednávající o bočních oltářích 

umístěných vždy na protější straně v přízemí lodi kostela. V rámci prohlídkového okruhu jsou 
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na schodišti přístupné panely s texty a dobovými fotografiemi. Panelová výstava popisuje 

historii města Polná i kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dále je také přístupná kostelní věž 

a zde umístěná expozice dobově zařízeného bytu věžníka.  

  Předměty vystavené v expozicích ve věži a v oratoři pocházejí z majetku tří subjektů. 

Část předmětů zapůjčilo „Městské muzeum Polná“.
265

 Další exponáty pochází z majetku 

místní Římskokatolické farnosti – děkanství Polná a přibližně sedm děl je zapůjčeno z jiných 

farností královéhradecké diecéze. Jedná se o zápůjčky z Římskokatolické farnosti Havlíčkův 

Brod
266

 a Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. 

  Realizace celkové obnovy a zpřístupnění kostela získala 2. místo v anketě Kraje 

Vysočina Zlatá jeřabina 2012 v kategorii „Péče o kulturní památky“. Dalším oceněním je 

získání „Čestného uznání“ v soutěži Stavba Vysočiny za rok 2012. Subjekt „Římskokatolická 

farnost – děkanství v Polné“ získal za obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie Cenu Opera 

Historica 2019. Farnost kromě muzea provozuje také „Informační centrum chrámu 

Nanebevzetí Panny Marie v Polné“, jež sídlí přímo v kostele. Pro období od 10. září 2019 do 

9. září 2021 je informační centrum ohodnoceno klasifikační třídou „C“.
267

 

  „Církevní muzeum v Polné“ bylo mezi lety 2012–2017 přístupné celoročně 

v souvislosti se sledováním udržitelnosti projektu. Od roku 2017 je otevřeno sezónně, tedy od 

začátku dubna do konce září. 

  Následující tabulka zobrazuje návštěvnost kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné 

je členěno do tří kategorií: trasa „A“ za 30 Kč (zlevněný vstup na prohlídkovou trasu 

a zlevněný vstup na věž), trasa „B“ 50 Kč (základní vstupné na prohlídkovou trasu a také 

zvlášť na věž, dále i snížené vstupné z třetího komplexního okruhu) a trasa „C“ 80 Kč 

(základní vstupné na prohlídkovou trasu i věž). Z uvedeného vyplývá, že nelze jednoznačně 

zjistit počet návštěvníků expozice v oratořích. Je třeba také dodat, že z počtu platících 30 Kč 

byl již odečten počet těch, kteří prokazatelně navštívili pouze věž (a nikoli expozici) 

o každoroční zářijové mrkvancové pouti v Polné.
268
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 Do roku 2017 se jednalo přibližně o polovinu vystavených exponátů. 
266

 Také konkrétně Římskokatolická farnost Skuhrov (spravována „ex currendo“ z Havlíčkova Brodu). 
267

 Standardem pro třídu „C“ informačních center je provozování minimálního standardu služeb, otevřenost buď 

sezónně či po celý rok min. 5 dní v týdnu a poskytování informací alespoň v jednom světovém jazyce. (Zdroj: 

Jednotná klasifikace turistických informačních center České republiky. [B. m.]: Asociace turistických 

informačních center ČR, 2017, s. 9.) 
268

 Z důvodu nedostupnosti dat také nejsou v tabulce zahrnuty počty návštěvníků farních poutních zájezdů, při 

nichž mnozí navštíví i expozici. 
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Návštěvnost tras kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné v jednotlivých kategoriích 

Rok 30 Kč 50 Kč 80 Kč Celkem 

2012 795 795 

2013 
měsíce leden – březen: 185 

2 024 
502 998 339 

2014 541 1 317 410 2 268 

2015 289 1 018 189 1 496 

2016 811 734 210 1 755 

2017 712 633 34 1 379 

2018 1 182 615 43 1 840 

2019 1 032 430 73 1 535 

2020 1 009 582 406 1 997 

Tabulka č. 8: Návštěvnost kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné dle jednotlivých okruhů 

v letech 2012–2020. (Zdroj: E-mail, Marie Cvečková, 12. 4. 2021.) 

8.2. Expozice Andělé na návrší 

Muzeum církevního umění, jež je možné označit za muzeum diecézního typu, se 

nachází v bývalém piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Expozice s názvem 

Andělé na návrší je umístěna v interiéru kostela a prezentuje sakrální památky z celé 

královéhradecké diecéze. 

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže stojí na místě zbořeného hřbitovního kostela 

sv. Anny. Stavba kostela, jehož návrh vypracoval architekt Giovanni Battista Alliprandi, 

probíhala v letech 1714–1730. Na výzdobě interiéru se podílel Jiří František Pacák i Matyáš 

Bernard Braun.
269

 Sakrální stavba byla několikrát postižena požárem a poté znovu 

opravována (kupř. první požár již v roce 1735). V polovině 20. stol. byly provedeny nutné 

opravy střechy a věží, přesto však byl stav kostela v roce 1958 označen za havarijní. Kostel 

byl převeden do státního vlastnictví, avšak opravy většího rozsahu nebyly provedeny. 

Částečná rekonstrukce proběhla až v 90. letech 20. stol. Budova kostela byla na počátku 

21. stol. zapojena do níže popsaného projektu. Je třeba uvést, že kostel do roku 2014 patřil 

státu, který jej spravoval prostřednictvím Národního památkového ústavu a město Litomyšl 

jej využívalo na základě výpůjční smlouvy. Na sklonku roku 2013 podal řád piaristů v rámci 
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 FIDLER, Petr. Zámecké návrší v době panství hrabat z Trauttmansdorffu (1650–1757). In: KROUPA, Jiří 

(ed.). Litomyšl: Zámecké návrší. Praha: Foibos Books, 2017, s. 51–73. 
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tzv. církevních restitucí úspěšnou žádost o navrácení kostela do svého vlastnictví, nyní se tak 

nachází v majetku řádu. 

 V souvislosti se vznikem expozice církevního umění je třeba zmínit projekt 

„Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli“, jehož realizace proběhla v letech 2011–2015. 

V rámci níže popsaného projektu byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi městem Litomyšl, 

Národním památkovým ústavem a biskupstvím. Projekt byl financován z Integrovaného 

operačního programu Evropské unie a ze státního rozpočtu (celková finanční výše činila 

394 ml. Kč).
270

 V rámci projektu byl rekonstruován také piaristický kostel Nalezení sv. Kříže 

(částka 80 ml. Kč). Autorem architektonického projektu, který vznikal v letech 2007–2011, je 

Atelier Štěpán. V rámci rekonstrukce kostela byl kompletně obnoven a zrestaurován interiér 

(oltáře, lavice, omítka), byly doplněny novodobé prvky (nová oltářní menza a revitalizace 

krypty) a také byla zpřístupněna expozice sakrálního umění, jež je dále v textu blíže popsána. 

Kostel byl znovu vysvěcen kardinálem Miloslavem Vlkem dne 15. června 2014 a zpřístupněn 

veřejnosti. Prostory rekonstruovaného kostela slouží ke kulturním, společenským 

i bohoslužebným účelům. V roce 2016 byla rekonstrukce kostela nominována na „Českou 

cenu za architekturu“. 

 Expozice Andělé na návrší byla zpřístupněna dne 25. dubna 2015. Je umístěna na 

emporách kostela, v oratoři i v sakristii a prezentuje církevní umění z celé královéhradecké 

diecéze (viz obr. B). Autory koncepce expozice jsou P. PhDr. Radek Martinek, Ph.D. 

a Mgr. Petr Arijčuk, koordinátorkou přípravy expozice a kurátorkou je PhDr. Dagmar 

Koudelková. Expozice koncepčně sleduje téma života Ježíše Krista – od události Zvěstování 

Panně Marii po vzkříšení a reflexi tématu nebe se světci. Umělecká díla pocházejí z barokního 

období a jedná se zejm. o obrazy a plastiky, dále paramenta a také preciosa. Mezi 

nejvýznačnější díla lze zařadit obraz Svatý Jan Nepomucký od Anthonyho Schoonjanse 

z přelomu 17. a 18. stol., Jan Křtitel na poušti od Michaela L. Willmanna ze sklonku 17. stol. 

nebo kalich z preciosy zdobený emailovými medailony od Jana Szilássyho z roku 1756.
271

 

Prezentovaná díla pochází především z majetku farností královéhradecké diecéze. Pro 

ilustraci lze typově uvést tyto subjekty: Římskokatolická farnost – děkanství Chrast 

u Chrudimě, Biskupství královéhradecké, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově či 

Město Trutnov. Se zapůjčiteli byla uzavřena bezplatná smlouva s odpovídajícími podmínkami 

ohledně restaurování děl či jejich bezpečnosti. Expozice až na jednu výjimku neprodělala 
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 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. In: irop.mmr.cz [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: 

https://irop.mmr.cz/cs/projekty/iop/revitalizace-zameckeho-navrsi-v-litomysli. 
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 Návštěvníky vyhledávaným „exponátem“ je však také samotná lávka od arch. M. Štěpána, jež spojuje emporu 

s oratoří. (Zdroj: Rozhovor s Helenou Marií Hendrych, Litomyšl 23. 4. 2021.) 
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žádné dílčí změny.
272

 Lze také uvést, že v roce 2021 bude k popsané výstavě vydán katalog 

od autorů koncepce expozice, tedy R. Martinka a P. Arijčuka.   

Literatura o tomto výstavním počinu hovoří jako o „expozici sakrálního (barokního) 

umění,“
273

 nebo také přímo jako o „diecézním muzeu,“
274

 resp. „stálé expozici diecézního 

muzea.“
275

 Uvedenou expozici však nelze přímo označit za „diecézní muzeum“, neboť 

účelem jejího vzniku bylo poukázat na skutečnost, že královéhradecká diecéze, navzdory 

svému umělecky hodnotnému fondu, diecézní muzeum dosud nemá.
276

 Stěžejní myšlenkou 

koncepce byla teze: „Zachráněné umění v zachráněném kostele“.
277

 

 Dále je třeba uvést, že součástí expozice, jež rovněž vznikla v souvislosti s obnovou 

kostela, je expozice Vzhůru k andělům. Jedná se o tzv. dětský ateliér umístěný na oratoři. Zde 

je přístupný prostor pro děti, v němž se pomocí interaktivních prvků seznámí s liturgickými 

předměty, jejich smyslem a funkcí, dále se sakrální architekturou, vitrážemi ad. Rodinná 

herna, jak je místo také označováno, je součástí rodinného programu Litomyšlení, v rámci 

něhož jsou připraveny aktivity na různých místech zámeckého návrší (např. na zámeckých 

arkádách či v rodném bytě Bedřicha Smetany). Dále lze uvést zapojení kostela Nalezení 

sv. Kříže (resp. kostelní vyhlídky) do projektu Českomoravského pomezí s názvem Vzhůru do 

oblak!
278

 

Jak již bylo uvedeno, kostel Nalezení sv. Kříže se nachází na tzv. zámeckém návrší. 

Totožný název nese i subjekt Zámecké návrší, z. ú., který je v současnosti pověřen správou 

kostela. Dříve byla správou (resp. organizačním a personálním zajištěním) pověřena 

stejnojmenná příspěvková organizace města, nicméně na počátku roku 2021 došlo k jejímu 

sloučení s Evropským školicím centrem sídlícím v litomyšlském zámeckém pivovaru. Zapsaný 
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 Zmíněnou výjimkou je vrácení obrazu z tematické části o Janu Křtitelovi farnosti Přibyslav v roce 2020. 
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ústav kromě piaristického kostela spravuje také další k zámku přilehlé objekty (kupř. jízdárnu 

či kočárovnu) a prostory (např. předzámčí nebo horní nádvoří). 

 Níže uvedená tabulka zobrazuje návštěvnost litomyšlského kostela Nalezení sv. Kříže. 

V letech 2016–2019 bylo návštěvnické vstupné rozdělováno zvlášť na návštěvu expozice 

a zvlášť na vyhlídku v průčelí kostela. V roce 2015 a 2020 bylo jednotné vstupné do obojího. 

Z těchto důvodů nelze jednoznačně určit počet návštěvníků expozice Andělé na návrší. 

 

 Vyhlídka Expozice Dohromady 

2015 – – 11 386 

2016 4 812 2 116 6 928 

2017 3 799 2 019 5 818 

2018 7 820 1 985 9 805 

2019 8 833 1 529 10 362 

2020 – – 10 640 

Tabulka č. 9: Návštěvnost expozice Andělé na návrší a vyhlídky na kostele Nalezení sv. Kříže 

v Litomyšli v letech 2015–2020. (Zdroj: E-mail, Helena Marie Hendrych, 30. 3. 2021.) 

8.3. Klášterní expozice v Želivi 

Expozici premonstrátského kláštera v Želivě lze označit za typ klášterního muzea 

v rámci královéhradecké diecéze. Současně se jedná o místo, kde byli internováni kněží 

a řeholníci v 50. letech 20. stol. Svou úlohou v nedávné historii tedy koresponduje s osudem 

poutního místa Hora Matky Boží, které rovněž sloužilo jako internační klášter a pro něž je 

v rámci práce navržena koncepce expozice. Zvláštní pozornost je proto v textu věnována 

i charakteristice způsobu, jakým je v klášteře prezentováno téma dějin 2. pol. 20. stol. 

 Klášter v Želivě byl založen roku 1144.
279

 Klášter původně obývali benediktini 

a již roce 1149 je vystřídali premonstráti. Během dějin klášter utrpěl několikeré vydrancování 

– jak husity v roce 1420, tak i Švédy ve 40. letech 17. stol. Roku 1712 byl areál postižen 

požárem, nicméně záhy byl obnoven stavitelem Janem Blažejem Santini-Aichlem. Během 

josefinských reforem nedošlo k jeho zrušení. Zřejmě na poč. 18. stol. zde vzniklo klášterní 

muzeum, jehož existenci ukončil požár v roce 1907. Muzeum „mělo na 370 inventárních čísel 

nesmírné hodnoty.“
280

 Podle dobového pramene lze říci, že muzeum bylo umístěno 

v prelatuře nad obrazárnou, kde se „nacházel […] ještě menší pokoj, ve kterém bylo umístěno 
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 Podle legendy byl založen již o pět let dříve knížetem Soběslavem I. 
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 800 let želivského kláštera. Venkov: orgán České strany agrární. 1939, 34 (154), s. 4. 
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klášterní museum, obsahující menší, ale velmi cenné sbírky.“
281

 Dále je možné konstatovat, že 

část bohatých klášterních sbírek byla požárem zničena, vč. těch umístěných v muzeu. 

Konkrétně požár zničil „vzácné předměty z výkopů v Želivě, galerii podobizen opatů od 

14. stol. […], keroplastické portréty […], podobizny Habsburků […], sbírky starožitných 

zbraní a hudebních nástrojů a krásný vykládaný nábytek.“
282

 Dále jsou zmiňovány obrazy 

českých barokních mistrů či liturgické předměty, avšak některé dokumenty z klášterní 

knihovny se podařilo zachránit. Mnohé z těchto a dalších předmětů ze sbírek želivského 

kláštera byly součástí Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895.
283

 

 Z premonstrátského kláštera se v rámci „Akce K“ v roce 1950 stal internační klášter, 

jehož činnost byla ukončena v roce 1956.
284

 Během 50. let došlo k dalším ztrátám 

v klášterních sbírkách – zničena byla část knihovny, mj. zmizely také tzv. stradivárky.
285

 

V objektu poté fungovala psychiatrická léčebna až do počátku 90. let. 20. stol., kdy klášter 

v restitucích připadl premonstrátskému řádu. V restitucích mu také připadla část původního 

majetku želivské kanonie (např. obrazárna). V souvislosti s krádežemi v sakrálních objektech 

byl v téže době v prostorách kláštera zřízen dočasný depozitář pro umělecká díla z okolních 

kostelů. V roce 2003 zde byla obnovena činnost klášterního pivovaru, na jehož činnost – 

v roce 2009 ukončenou – navázal v roce 2010 Želivský klášterní pivovar. Ve stejném roce se 

klášter stal národní kulturní památkou.
286

  

Již od počátku 90. let existoval záměr zpřístupnit veřejnosti nejen klášter, ale také 

předměty z jeho sbírek, jež se dochovaly.
287

 V této souvislosti je třeba zmínit výstavu Želivský 

poklad, jež byla nejdříve krátce přístupná v Pelhřimově a poté v „Jihočeském muzeu“ 

(17. 5. – 31. 12. 2000) jako součást projektu Milénium.
288

 Na výstavě byly „k vidění vzácné 

prvotisky, sochy, obrazy, zlaté bohoslužebné náčiní a opatské insignie.“
289

 Autorem výstavy 

byl Juraj Thoma, vedoucí archeologického výzkumu v Želivě.
290

 Na počátku 21. stol. se 

uvažovalo o obnovení klášterního muzea, kde by byly prezentovány např. přírodniny či relikt 
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sbírky mincí.
291

 Přibližně do roku 2010 byla v klášterní kapitulní síni přístupná expozice 

liturgických rouch pocházejících z vlastnictví želivské kanonie. Současná expozice byla 

zpřístupněna v souvislosti s níže popsaným projektem, jež finančně podpořily dotace 

Evropské unie. 

V rámci současné prohlídkové trasy jsou přístupné interiéry želivského kláštera. Jedná 

se zejm. o křížovou chodbu, refektář, kapitulní síni, sakristii a kostel Narození Panny Marie. 

Součástí prohlídky jsou také prostory, které neprezentují pouze historické prostory kláštera 

samy o sobě, nýbrž také typově různorodé předměty z klášterního majetku. Lze rozlišit tři 

takové prostory, které k danému účelu slouží. Expozice, jejíž dílčí části jsou v následujícím 

textu popsány, vznikla v návaznosti na projekt „Zpřístupnění ambitu kláštera Želiv“ 

realizovaného v letech 2012–2013. Projekt byl podpořen výše zmíněnou dotací z Evropského 

fondu regionální soudržnosti částkou téměř 8,5 mil. Kč.
292

  

V prvním prostoru jsou umístěna vycpaná lesní zvířata a dobové fotografie klášterního 

personálu v návaznosti na klášterní (lesní) hospodářství. Následující část expozice prezentuje 

historický klášterní nábytek, řeholní oděv či znázornění kláštera na různých podkladech. Další 

část prohlídkové trasy je místnost, již by bylo možné označit za tzv. klenotnici (viz obr. C). 

Zde je umístěn výběr z nejvýznačnějších děl klášterního uměleckého fondu. V místnosti jsou 

ve vitrínách prezentovány liturgické předměty (kalichy, relikviáře, pacifikály ad.), malby na 

skle s náboženskými motivy, menší dřevěné plastiky a další předměty uměleckého řemesla 

(např. zvonek z konce 16. stol.). Vystavovanými exponáty jsou také výtvarná díla předních 

českých umělců – např. grafika Portrét dívky Maxe Švabinského, lept Požehnaná krajina Jana 

Konůpka, či kresba tužkou na papíře Mužská postava v kroji od Mikoláše Alše. Dalšími 

prezentovanými díly jsou obrazy na plátně, plastiky a knihy z klášterní knihovny. Veškeré 

vystavené (umělecké) předměty jsou majetkem Kanonie premonstrátů v Želivě, přičemž 

pouze jediný obraz je zapůjčený z majetku Římskokatolické farnosti Želiv. Výše popsané 

části expozice nejsou obměňovány. 

 Jak již bylo nastíněno v úvodu kapitoly, v rámci prohlídkové trasy je také reflektována 

doba 50. let 20. stol., kdy klášter v Želivi fungoval jako internační. Téma internace je zde 

prezentováno skrze životní osud želivského premonstrátského opata Víta Bohumila 

Tajovského (1912–1999). Prostředky jsou jak bannery s texty o jeho životě a dobovými 

fotografiemi, tak autentické opatem užívané předměty (např. brýle, psací stroj ad.) umístěné 
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ve vitrínách. Jeho osobnost připomíná také pamětní deska odhalená roku 2004. Za 

vyvrcholení připomínky doby internace lze označit jednak prezentaci stěžejního exponátu – 

tzv. okurkové monstrance, již vytvořili zdejší internovaní duchovní, a pamětní deska se jmény 

internovaných. Zmíněný „Památník internovaným kněžím a řeholníkům“ byl odhalen v roce 

2011.
293

 Dalším připomenutím doby internace a současně vstupem současného umění do 

klášterního prostoru představuje památník nazývaný „Šestá rána“ odhalený v kostele 

Narození Panny Marie roku 2019, jehož autorem je Svetozár Ilavský.
294

 

 Je třeba dodat, že kromě výše uvedených expozičních počinů je v části křížové chodby 

nainstalována panelová expozice o historii kláštera.
295

 Mimo uvedený prohlídkový okruh 

s popsanými dílčími částmi expozice je v klášteře přístupný také prostor pro krátkodobé 

výstavy. Nachází se v jižní části konventu, který ve 2. pol. 20. stol. sloužil jako prádelna. 

Poslední realizovaná výstava, s názvem Nebe se jiskří mlékem, představila tvorbu Františka 

Matuly (přístupná 10. 10. 2020 – 20. 12. 2020). 

 V rámci připomenutí 70. výročí „Akce K“ se dne 9. srpna 2020 v klášterní křížové 

chodbě konala vernisáž výstavy Nebe bylo plné hvězd.
296

 Protože se jednalo o „putovní“ 

výstavu, projevil klášter zájem o její budoucí trvalé umístění v křížové chodbě.
297

 V kontextu 

budoucích výstavních úmyslů v prostorách kláštera je třeba zmínit rovněž záměr vzniku 

expozice věnované P. Josefu Toufarovi (1902–1950). Cílem expozice bude nejen představit 

jeho osobnost a tzv. číhošťský zázrak, ale především povzbudit návštěvníky želivského 

kláštera k osobní návštěvě Číhoště.
298

 

 Následující tabulka představuje návštěvnost klášterní prohlídkové trasy. Data před 

rokem 2014 nejsou k dispozici. 
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Návštěvnost prohlídkové trasy v želivském klášteře 

2015 8 848 

2016 8 459 

2017 6 245 

2018 7 930 

2019 10 550 

2020 7 917 

Tabulka č. 10: Návštěvnost klášterní prohlídkové trasy v letech 2015–2020. (Zdroj: E-mail, 

Alena Jůzlová, 30. 4. 2021.) 
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9. Expozice v klášterech a klášterní muzea 

  Kláštery od středověku představovaly centra vzdělanosti a umění. V mnohých z nich 

vznikaly od počátku baroka obrazárny či jiné umělecké sbírky nebo kabinety a v 19. stol. také 

samotná „klášterní muzea“. 

  Z klášterů, v nichž vznikla umělecká sbírka či přímo klášterní muzeum, lze zmínit 

osecký a rajhradský klášter. Počátky sbírky cisterciáckého kláštera v Oseku jsou spjaty 

s postavou opata Mauritia Elbela (1730–1798). V době zastávání funkce opata založil 

obrazárnu, do níž patřila mj. díla Lucase Cranacha st., mistra I. W. či Františka Xavera Palka. 

V roce 1776 bylo odvráceno zrušení kláštera, a proto se lze domnívat, že opata „vedla […] 

k založení galerie i ekonomická hlediska možností tezaurace části klášterního majetku.“
299

 

Nicméně po roce 1945 byla umělecká sbírka převedena do majetku řady institucí včetně 

např. „Národní galerie v Praze“ či „Regionálního muzea v Teplicích“. 

  V rajhradském klášteře benediktinů vzniklo klášterní muzeum ve 30. letech 19. stol. 

Navázalo tak na předchozí sběratelskou činnost opatů, která se neomezovala pouze na 

výtvarné umění. Na počátku této sběratelské činnosti stál na přelomu 17. a 18. století probošt 

Benno II. Brančavský. Během následujících let byly do klášterního majetku přičleněny 

z výtvarného umění např. obrazy Ignáce Raaba, dále vznikla kupř. sbírka zbraní, 

numismatická či grafická sbírka anebo sbírka hudebních nástrojů. Sběratelská činnost 

vyvrcholila založením muzea (zřejmě) v roce 1838. Kvůli finančním problémům kláštera na 

počátku 20. let 20. stol. došlo k prodeji uměleckých předmětů z klášterních sbírek. Roku 1950 

po „Akci K“ byly zbylé sbírkové předměty odvezeny do jiných institucí, např. do 

„Vlastivědného muzea Rajhrad“ nebo „Moravského zemského archivu“.
300

 V prostorách 

kláštera se v současné době nachází „Památník písemnictví na Moravě“, který je pobočkou 

„Muzea Brněnska“. 

  V kontextu muzejních počinů premonstrátského řádu v Čechách, jež byly 

v předchozím textu uvedeny příkladem expozice v želivském klášteře, lze dále zmínit tři 

příklady zpřístupnění uměleckých předmětů z řádového majetku. V Praze lze jmenovat 

Královskou kanonii premonstrátů na Strahově. V 1. pol. 19. stol. zde vznikla obrazárna 

uměleckých děl, které za dobu existence strahovského kláštera řeholníci získali. Kromě 

výtvarných děl od autorů jako např. Albrecht Dürer, Mistr I. W., Hans von Aachen či Petr 
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Brandl pojímají klášterní sbírky také dílčí kolekce grafických děl, mapových podkladů 

i uměleckého řemesla. Od roku 2017 je přístupná nejen obrazárna, ale i klenotnice, jejíž 

realizace proběhla ve spolupráci s „Muzeem umění Olomouc“.  

  Dalším z nedávných muzejních počinů premonstrátského řádu je zpřístupnění nové 

expozice v klášteře v Nové Říši v červnu roku 2020. V prostorách prelatury jsou 

prezentovány obrazy z klášterních sbírek a v klenotnici se nacházejí liturgické předměty 

uměleckého řemesla. Uvedené prostory jsou součástí jedné ze tří prohlídkových tras kláštera, 

jež jsou pravidelně přístupné během letních prázdnin. Novoříšský klášter od 2. pol. 18. stol. 

také shromažďoval a vykupoval obrazy i další umělecké předměty – např. z klášterů 

rušených  Josefem II. Na začátku 50. let připadly zmíněné sbírky několika subjektům, 

např. „Moravské galerii v Brně“. Po roce 1989 se novoříšskému klášteru podařilo získat část 

umělecké sbírky zpět, což umožnilo její prezentaci v rámci zmíněných prohlídkových tras. Na 

okraj lze také zmínit skutečnost, že na sklonku 30. let 20. stol. vznikl v klášterní knihovně 

malý expoziční počin, tedy „kout, věnovaný památce básníka Otokara Březiny. […] Místo 

v knihovně, kde sedával a pracoval, zachovala správa klášterní v původním stavu a vyzdobila 

je jeho podobiznou od Františka Bílka.“
301

 Kromě výše uvedeného se v klášteře nachází také 

„Památník Pavla a Antonína Vranických“ (resp. „Pamětní síň Pavla a Antonína Vranických“). 

  V závěru výčtu muzejně zaměřených aktivit premonstrátského řádu je třeba 

neopominout zpřístupnění „Expozice milevského kláštera“ v roce 2015. Tato expozice nabízí 

dva prohlídkové okruhy. Nejedná se však primárně o prezentaci sakrálního umění, nýbrž 

především o prezentaci autentických budov a historie kláštera jako takového.
302

 

  Specifickými příklady muzeí v klášterních objektech je dvojice expozic nacházejících 

se v ženských klášterech. Prvním je „Klášterní muzeum sester Alžbětinek“ v Jablunkově. 

Expozice vzniklá roku 2009 v areálu tzv. nového kláštera dokumentuje život řeholnic 

v Jablunkově od roku 1851. V prostoru jsou prezentovány nejen dobové předměty 19. století, 

ale také např. vybavení klášterní cely, fotografie, mince či historické předměty spojené s péčí 

o nemocné.
303

 Tzv. starý klášter sester v Jablunkově je v současnosti sídlem „Světového 

Muzea a Knihovny Bible“.
304

 Druhým specifickým příkladem je „Muzeum Bílá Voda – 
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Muzeum izolace, internace a integrace“.
305

 Jedná se o muzeum, které sice není umístěno 

v původní klášterní budově, nicméně se věnuje řeholnímu životu od 50. do 90. let 20. stol. Je 

třeba zmínit, že svým obsahem je expozice tematicky blízká „Památníku obětem internace“ 

a vůbec osudu kláštera na Hoře Matky Boží v 2. pol. 20. stol, kterými se text práce dále 

podrobněji zabývá. Bělovodské muzeum bylo zřízeno obcí a otevřeno v roce 2012 

v prostorách bývalé obecní školy. Expozice pojednává o historii obce ale především 

o internaci řeholních sester ve zdejším piaristickém klášteře v letech 1950–1990.
306

 Z hlediska 

tématu práce lze uvést, že vystavenými exponáty jsou např. řeholní oděvy kongregací, jejichž 

členky zde byly internovány, dále novogotický oltář, paramenta a plastiky světců. 

  Další skupinou v kontextu klášterních muzeí jsou muzea či expozice sakrálního umění, 

které jsou umístěny v objektech bývalých klášterů. Jejich správu vykonává obecní či krajská 

samospráva např. prostřednictvím příspěvkové organizace městského muzea atp. V bývalém 

augustiniánském klášteře v Borovanech je od roku 2007 umístěno „Klášterní muzeum“.
307

 

Zde jsou přístupné mj. stálé expozice Muzeum římovské pašijové cesty a poutnictví 

a Lapidárium barokních soch v křížové chodbě. V prostorách, ve kterých byla dříve umístěna 

expozice parament, byla dne 16. srpna 2020 otevřena nová expozice s názvem Poklady 

z diecéze. Kurátory jsou PhDr. Jiří Vácha, Ph.D. z Biskupství českobudějovického a PhDr. 

Roman Lavička Ph.D. z NPÚ. Expozice ve dvou místnostech prezentuje nejvýznačnější 

sakrální a umělecké předměty z diecézních depozitářů i majetku NPÚ. Z vystavených 

exponátů lze zmínit čtyři nejstarší monstrance v diecézi (např. monstrance z Mirovic), 

paramenta (kupř. z cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna) či gotický deskový obraz Madona 

z Kamenného Újezdu. Muzeum v klášteře je zřizováno Městem Borovany. Dalším příkladem 

je expozice sakrálního umění v bývalém minoritském klášteře v Českém Krumlově. Klášter je 

součástí subjektu „Kláštery Český Krumlov“, jehož provozovateli jsou především Město 

Český Krumlov a Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou.
308

 V rámci projektu 

„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, jenž byl realizován mezi lety 2010 a 2015, zde 

byla zřízena mj. expozice Život a umění v krumlovských klášterech. Součástí expozice jsou 

umělecká díla sakrálního charakteru – je možné zde shlédnout sochařské umění jihočeských 
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madon, ale také interiér kostela Božího těla a Panny Marie Bolestné či lunetové obrazy 

v křížové chodbě. 

  Nad rámec uvedených expozic sakrálního umění v klášterním prostoru lze dále zmínit 

skutečnost, že některé klášterní objekty jsou v současnosti využívány k muzejním či obecně 

kulturním účelům. Uvedené prostory bývalých klášterů jsou využívány státními i soukromými 

subjekty.
309

 

9.1. Situace klášterních muzeí v zahraničí 

  Existence a význam současných klášterních muzeí v Evropě odpovídá postavení 

daných klášterů v historii. Klášterní muzea se nacházejí zejm. v oblastech se silnou tradicí 

římskokatolické víry, ve kterých v řádu staletí působily řeholní komunity. V této souvislosti 

lze zmínit sdružení Klösterreich, které čítá na třicet rakouských, německých, českých 

a maďarských klášterů, v jejichž prostorách se nachází klášterní muzeum.
310

 

  V návaznosti na předchozí text práce, který blíže popsal expozici v premonstrátském 

klášteře v Želivi a další expozice v českých klášterech tohoto řádu, lze uvést příklad ze 

zahraničí. Rakouský klášter premonstrátů Schlägl byl založen na počátku 13. stol. Podobně 

jako mnohé další kláštery (např. Klosterneuburg), shromažďoval umělecká díla a další 

předměty do svých sbírek.
311

 V 70. letech 19. stol se v klášteře nacházela obrazárna a galerie 

portrétů i přesto, že klášter v roce 1850 postihl požár. P. Josef Chmelíček ve svém 

cestopisném textu uvádí: „V musejníku nám ukázal Fr. Aloys mimo jiné […] obzvláště mnoho 

pěkných lastur. V sakristii jsme viděli drahocenná kostelní roucha, monstrance, kalichy, kříž 

ze slonové kosti s mnohými dobrými perlami.“
312

 V současnosti – od opravy kláštera v roce 

2018 – nabízí klášter prohlídkový okruh, v rámci něhož lze kromě klášterního kostela 

navštívit také křížovou chodbu, obrazovou a portrétovou galerii nebo i kapitulní síň. Ve všech 

zmíněných prostorách jsou prezentována umělecká díla z klášterních sbírek – obrazy, 
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portréty, plastiky, staré tisky apod. Součástí okruhu je také klenotnice, ve které je umístěna 

preciosa.
313

 

  Druhým zahraničním příkladem klášterního muzea je německé „StiftsMuseum 

Xanten“. Zdejší mužský klášter spravují rovněž premonstráti, přičemž město Xanten je známé 

jako rodiště sv. Norberta, zakladatele zmíněného řádu. Současné muzeum bylo otevřeno 

v roce 2010. Expozice v deseti místnostech prezentuje umělecké i duchovní bohatství 

kláštera. Jednotlivé sály jsou např. tematicky věnovány relikviářům, plastikám, předmětům 

bezprostředně spojených s historií kláštera a kupř. soubor parament je umístěn ve dvou 

sálech.
314

 V klášteře probíhají také krátkodobé výstavy s různým tematickým zaměřením, 

např. „Ars Liturgica“ (9. 4. – 2. 7. 2017) nebo „Goldene Heilige zu Gast in Xanten“ (7. 3. –

 30. 12. 2018), která prezentovala německé řezbářství pozdní gotiky.
315

 

  Z uvedeného je tedy zřejmé, že zmíněné zahraniční kláštery věnují značnou pozornost 

prezentaci svých – v historickém i novodobém kontextu bohatých – sbírek. Na příkladu 

kláštera Schlägl lze doložit skutečnost, že i v současnosti mohou být kláštery místy poznání 

a mohou šířit principy duchovní i ekonomické kultury.
316
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10. Expozice na poutních místech 

Místa spjatá se životem Krista, světců nebo místa, na kterých se zvláště uctívaly 

ostatky svatých, byla cílem věřících již od konce starověku, rozvoj poutí však nastal ve 

středověku. V Čechách nastal rozmach poutní praxe věřících po Tridentském koncilu, tedy 

v období od konce 17. stol. do 2. pol. 18. stol., kdy byla tato praxe utlumena v souvislosti 

s josefinskými reformami.
317

 Na poutních místech věřící zanechávali votivní předměty 

a různé dary jako vyjádření díků za uzdravení či vyslyšení prosby. Tyto darované předměty se 

mnohdy stávaly součástí výzdoby poutních míst či případně také plnily funkci exponátů 

v prostorách poutního areálu, který byl určen k jejich prezentaci (např. ve formě klenotnic). 

 V českém kontextu budou blíže zmíněna tři muzea na poutních místech. Prvním je 

muzeum na jednom z nejvýznamnějších mariánských poutních míst Moravy 

(„Svatohostýnské muzeum“), druhé je muzeum na jednom z nejvýznamnějších poutních míst 

v Čechách („Svatohorské poutní muzeum“) a třetím zmíněným je poutní muzeum spjaté 

s osobností světce („Svatojánské muzeum“).
318

 

Počátky „Svatohostýnského muzea“ lze nalézt již v roce 1899. Tehdy uvádí dobový 

tisk prostou informaci o zřízení muzea na rozhledně na Svatém Hostýnu, „takže rozhledna 

nabude poněkud turistické a vědecké ceny.“
319

 V roce 1913 získalo název „Museum 

svatohostýnské“ a iniciativou jezuitského řádu zde bylo shromážděno přes 100 exponátů 

spjatých s poutním místem. Patřily mezi ně kupř. archeologické nálezy, obrazy Svatého 

Hostýna či lidová umělecká díla.
320

 V roce 1932 byly v muzeu kromě archeologických nálezů 

umístěny: „rozmanité obrázky a sošky Panny Marie svatohostýnské z doby starší i novější, 

rovněž písně a zpěvníky hostýnské, pojednání o Hostýně, literatura hostýnská, obrazy 

příznivců Sv. Hostýna, fotografie důležitých událostí hostýnských, vůbec vše, co má jakýkoli 

vztah ke Sv. Hostýnu.“
321

 Na počátku 50. let 20. stol. byla činnost muzea přerušena a jeho 

obsah byl spolu s klášterním archivem a knihovnou přemístěn do jiných institucí nebo 
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zničen.
322

 Novodobé muzeum bylo otevřeno 6. května 2007 v Jurkovičově sále v těsné 

blízkosti Poutního domu č. 2. Provozuje jej Matice svatohostýnská, z. s. V současnosti 

muzeum nabízí tři tematické expozice: Hostýn ve světle archeologických pramenů, Hostýn ve 

světle historických pramenů a Příroda Hostýnských vrchů.
323

 Z hlediska tématu diplomové 

práce lze poukázat na druhou zmiňovanou expozici, v rámci níž lze shlédnout mj. umělecké 

předměty s mariánskou tematikou a dobové fotografie poutního místa. Na vzniku expozic se 

podíleli zejm. pracovníci „Muzea Kroměřížska“, jmenovitě Mgr. Helena Chybová 

a PhDr. Markéta Mercová, dále PaedDr. Jiří Troneček a Břetislav Dadák. 

 Zřejmě první podnět ke vzniku muzea na Svaté Hoře u Příbrami se objevil 

v souvislosti s opravami poutního místa v roce 1922.
324

 Reálné přípravy na jeho otevření však 

započaly až v roce 1932 uveřejněním výzvy věřícím, aby přinášely předměty spjaté se Svatou 

Horou duchovním správcům místa – redemptoristům. Mělo se jednat o sochy, obrazy, rytiny, 

fotografie, předměty uměleckého řemesla, na nichž je vyobrazena Panna Maria Svatohorská. 

Východiskem byla skutečnost, že tyto předměty, nachází-li se jednotlivě, jsou „maličkosti 

a drobnosti, ale sestaveny v jeden celek, podávají svěží obraz odvěké lidové úcty k zázračné 

Bohorodičce svatohorské. A to je vlastně účelem muzea.“
325

 Nashromážděné předměty byly 

tematicky roztříděny do jednotlivých sbírek.
326

 V roce 1933 bylo muzeum zpřístupněno, 

přičemž i v následujících letech získávalo do svých sbírek nové přírůstky – např. předměty 

s hornickou tematikou.
327

 Muzeum v následujících čtyřiceti letech utrpělo řadu škod 

způsobených druhou světovou válkou i komunistickým režimem, které pomyslně dovršil 

požár poutního místa v roce 1978, kdy byly zničeny mnohé sbírkové předměty. Muzeum bylo 

obnoveno v bývalé dolní sakristii 8. června 2002 pod názvem „Svatohorské poutní muzeum“. 

Mezi exponáty patřily liturgické předměty, textilie určené pro sošku Madony, předměty 

lidového umění atp.
328

 V roce 2015 byl realizován projekt „Příbram Svatá Hora – vzorová 

obnova poutního areálu“, v rámci kterého byly pro muzeum revitalizovány prostory severního 
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křídla ambitů.
329

 Za využití moderních interaktivních a audiovizuálních prvků muzeum 

návštěvníkům představuje dějiny poutního místa i milostné sošky Panny Marie Svatohorské 

v širších souvislostech. Mezi prezentovanými exponáty jsou např. textilie ušité jako 

poděkování pro milostnou sošku (zejm. roucho od Marie Anny Habsbursko-Lotrinské, druhé 

dcery Marie Terezie), preciosa anebo archeologické nálezy z poutního místa (keramika 

aj. drobné předměty).
330

 Autorem expozice je ZIP o. p. s. v čele s Mgr. Radkem Širokým, 

Ph.D. a Mgr. Martinem Swatzinou, dále se na vzniku expozice podílel Mgr. Petr Kolínský. 

Muzeum zřizuje i provozuje Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie 

Svatá Hora. 

Z muzeí poutních, které se vztahují ke konkrétnímu světci, lze uvést „Svatojánské 

muzeum“ v Nepomuku. Věnuje se totiž osobnosti sv. Jana Nepomuckého, jemuž je zasvěcen 

zdejší poutní kostel stojící na údajném místě rodného domu světce. „Církevní museum 

svatojánských a jiných církevních památek“ vzniklo v roce 1930 z iniciativy místního děkana 

P. Jana Strnada. Původně se jednalo o jednorázovou výstavu u příležitosti výročí 200 let od 

kanonizace sv. Jana Nepomuckého v roce 1929, pro značný úspěch však bylo rozhodnuto 

o zřízení stálé expozice. Ta sestávala především z předmětů darovaných či odkoupených, jež 

se tematicky vztahovaly ke kultu a osobnosti sv. Jana Nepomuckého. Kromě účelu 

shromáždění tematických exponátů, usilovalo muzeum „také prohloubiti studium otázky 

svatojánské.“
331

 Expozice byla nepřístupná od roku 1950, v roce 1961 byla nahrazena 

expozicí „Vlastivědného muzea Nepomucka“, přičemž původní exponáty byly rozmístěny 

v jiných muzejních institucích.
332

 V budově arciděkanství v Nepomuku bylo dne 21. března 

2015 muzeum obnoveno pod názvem „Svatojánské muzeum“. Vznik expozice, iniciovaný 

P. Vítězslavem Holým a P. Františkem Cibuzarem, navázal na celkovou rekonstrukci objektu 

arciděkanství v rámci projektu (podpořeného evropskou dotací) „Znovuobnovení 

Svatojánského muzea v Nepomuku – revitalizace a kulturní využití objektu arciděkanství“.
333

 

Samotná expozice ve čtyřech tematických místnostech představuje život sv. Jana 
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Nepomuckého a jeho ikonografii nebo také historii muzea. Exponáty jsou zejm. umělecká 

ztvárnění světce (také lidová), dobové předměty z doby sv. Jana i z období vzniku muzea 

atp.
334

 Autory stálé expozice jsou Mgr. Markéta Duchoslavová a Bc. et Bc. David Říha. 

Muzeum provozuje Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk. Na závěr lze zmínit 

panelovou expozici, jež je od roku 2011 umístěna v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého 

v prostoru pod věžemi, a která se fenoménem světce rovněž zabývá.
335

 

10.1. Situace poutních muzeí v zahraničí 

 Ze zahraničních muzeí či expozic na poutních místech v zahraničí budou zmíněny tři 

příklady. Výběr těchto muzejních počinů byl učiněn s ohledem na mariánské patrocinium 

vybraných míst, jenž je tematicky shodné se zasvěcením kostela na poutním místě Hora 

Matky Boží v Králíkách, jemuž se diplomová práce blíže věnuje, a také s ohledem na oblibu 

těchto poutních míst u českých poutníků. 

 Poutní místo Mariazell, které vzniklo ve 12. století, se nachází v rakouské spolkové 

zemi Štýrsko. K milostné sošce Madony putovali věřící z celé habsburské monarchie, české 

poutníky nevyjímaje.
336

 Do poutní baziliky přinášeli věřící z vděčnosti k Matce Boží dary 

a votivní obrazy či jiné předměty, které zde byly uchovávány. Většina starších votivních 

obrazů byla zničena během válek či požáru v roce 1827 a mnohé obrazy byly umístěny 

v některém z okolních muzeí (např. „Volkskundemuseum“ ve městě Graz).
337

 Klenotnice, 

jakožto místo určené k uchovávání těch nejvýznačnějších předmětů, existovala v poutním 

areálu nejpozději od 19. stol.
338

 V současnosti je v interiéru poutní baziliky přístupná expozice 

klenotnice pod názvem „Die Schatzkammern der Basilika Mariazell“ („Klenotnice baziliky 

v Mariazell“).
339

 Zde jsou umístěny votivní dary z období od 17. stol. do současnosti, z nichž 
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lze zmínit především ty, jež věnovali členové císařské rodiny Habsburků.
340

 Jedním 

z nejvýznamnějších prezentovaných předmětů je deskový obraz Madony 

z pol. 14. stol. darovaný králem Ludvíkem I. Uherským.  

 Bavorské nejvýznamnější a současně významné evropské poutní místo se nachází ve 

městě Altötting.
341

 Od 15. stol. zde byla socha Madony ze 14. stol. uctívána jako milostná. 

Votivní dary poutníků byly od roku 1517 do roku 2005 umísťovány a uchovávány v sakristii 

kapucínského kostela, jenž se nachází v blízkosti mariánské „Gnadenkapelle“ („Kaple 

milosti“), ve které je milostná soška umístěna.
342

 Prostory sakristie vysvětil v roce 2006 papež 

Benedikt XVI. jako adorační kapli a pro prezentaci sbírek tak bylo potřeba vzniku nového 

prostoru. Mezi lety 2006–2009 byla upravena a revitalizována barokní budova, ve které od 

roku 1923 sídlilo „Poutní a vlastivědné muzeum“, jehož sbírky nové muzeum začlenilo do 

svých. Subjekt „Haus Papst Benedikt XVI. – Neue Schatzkammer und Wallfahrtsmuseum 

Altötting“ byl otevřen 15. června 2008.
343

 Stálá expozice se tematicky věnuje historii 

poutního místa v Altöttingu, ale představuje i jiná poutní místa v pasovské diecézi. Dále 

popisuje fenomén putování v širších souvislostech, uvádí další příklady mariánské ikonografie 

a také mj. zmiňuje papežské návštěvy Altöttingu vč. vystavení papežských darů.
344

 

Prezentovanými předměty jsou zejm. zmiňované votivní dary, relikviáře, paramenta 

a preciosa. Nejcennějším exponátem je „Goldeness Rössel“ („Zlatý koník“) z roku 1404. 

Muzeum je spravováno místní duchovní správou. V kontextu poutního místa lze ještě zmínit 

„Museum Panorama Altötting“. Muzeum prezentuje panoramatickou malbu města Jeruzaléma 

od Gebharda Fügela (1863–1939).
345

 

 Jako třetí zahraniční muzeum na poutním místě bylo zvoleno „Muzeum Sztuki 

Sakralnej w Bardzie“ („Muzeum sakrálního umění v Bardo“).
346

 Od 12. stol. je na tomto 

místě uctívána nejstarší socha Dolního Slezska – dřevěná soška „Trůnící Madony“ z téže 
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 Kupř. monstrance od císaře Leopolda I., lampa pro věčné světlo zdrobená drahými kameny od císaře 

Ferdinanda III. nebo oltářní kříž se souborem svícnů od císaře Karla VI. 
341

 ŠTAJNOCHR, Vítězslav. Panna Maria divotvůrkyně: nauka o Panně Marii, mariánská ikonografie, 
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doby.
347

 Na poutním místě, které bylo cílem především slezských, českých, ale i německých 

poutníků, působil nejprve řád cisterciáků a od poč. 20. stol. členové kongregace 

redemptoristů. V roce 1913 bylo Bardo – s ročním počtem komunikantů 80 tis. – označeno za 

páté nejnavštěvovanější poutní místo v tehdejším Rakousko-Uhersku.
348

 Poutníci i zde 

zanechávali votivní dary a ve zdejším klášteře byly uchovávány další umělecké předměty. 

Novodobé „Muzeum sakrálního umění“, jež ze zde uchovávaných předmětů uspořádal 

P. Stanisław Golec, vzniklo v roce 1967. O deset let později byla expozice přeuspořádána 

a tato podoba se do současnosti nezměnila.
349

 „Muzeum sakrálního umění“ je v současnosti 

umístěno v přízemí kláštera i prvním patře a prezentuje na 400 exponátů. Mezi nimi lze 

kromě votivních obrazů a grafik nalézt také plastiky, soubor portrétů, předměty uměleckého 

řemesla nebo paramenta.
350
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11. Protestantská muzea 

 Církevní muzea nejsou specifikem pouze římskokatolické církve. Jak v České 

republice, tak v rámci celé Evropy, lze nalézt protestantská muzea, jež jsou provozovány 

některou z protestantských církví, nebo se tématem reformace zabývají 

 Snahy založit muzeum věnované české reformaci se objevily na přelomu 19. a 20. stol. 

K úvahám o vzniku muzea vedla také výstava věnována Mistru Janu Husovi v Táboře v roce 

1902. Tento úmysl byl oživen v souvislosti s výročím 500 let od Husova upálení roku 1915 

a později v kontextu výročí založení města Tábor (také 500 let). Velkolepost záměru 

komentoval tehdejší tisk slovy: „Jako lze v pařížském Louvru spatřiti celou kulturu 

staroegyptskou, […] v Mnichově starohelénskou, vystavoval by Tábor kulturu epochy 

husitské.“
351

 Zamýšlené „Reformační museum“ či „Museum české reformace“ mělo být 

pomníkem historického období českého národa. Představa muzea byla popsána tak, že by 

mělo „býti úplným a dokonalým obrazem celého období husitského, že v něm musí býti 

shromážděno vše, co má vztah k oné době, aby až cizinec […] navštíví za účelem studia 

Reformační museum, nalezl zde vše.“
352

 Uvažovaným základem muzea mohla být sbírka 

„Husitského muzea v Táboře“, založeného v roce 1878. V roce 1915 vznikla Společnost 

Husova musea, jež si vytkla za cíl zřídit uvažované muzeum. Tato Společnost zahájila svou 

praktickou činnost až po vzniku republiky, nicméně k plánovanému vzniku muzea, jež by se 

věnovalo tématu reformace, nakonec nedošlo.
353

 

11.1. Církev československá husitská 

V rodném domku Jana Husa v jihočeském Husinci vznikl roku 1952 „Památník Mistra 

Jana Husa“ v roce 1965 expozice. V roce 1978 byl dům prohlášen za národní kulturní 

památku a od roku 1991 se nacházel v majetku města. Dům získala v roce 2010 do pronájmu 

Církev československá husitská a ta zde také o pět let později otevřela „Centrum Mistra Jana 

Husa“ (církev je provozovatelem). Novodobá expozice prezentuje tři okruhy husovské 

tematiky – dobový kontext života Jana Husa, dále jeho život a reflexi jeho odkazu.
354
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Církev československá husitská dále provozuje „Ústřední archiv a muzeum Církve 

československé husitské“. Muzeum disponuje sbírkami, a proto je členem Asociace muzeí 

a galerií České republiky. Vzhledem k absenci výstavního prostoru ovšem výstavní činnost 

nekoná. 

11.2. Českobratrská církev evangelická 

Českobratrská církev evangelická disponuje několika menšími expozicemi v různých 

objektech. Jako první lze uvést muzeum na faře v Daňkovicích. Vzniklo v roce 2009 v rámci 

celkové rekonstrukce fary financované z dotací, které ukládaly povinnost zpřístupnit faru 

širšímu okruhu návštěvníků. Expozice se nachází v jedné místnosti, přičemž prezentuje 

(historické) vybavení pracovny faráře vč. nábytku či knih a dále historické předměty spojené 

s praktickým životem v obci. Roku 2017 byla expozice rozšířena o farní půdu, kde je umístěn 

soubor dětských kočárků a hospodářských předmětů.
355

 

Dále je církev provozovatelem „Domku ‚Na Sboru‘“ v Kunvaldu. Na místě domu 

stával první sbor Jednoty bratrské. V roce 1926 dům církev odkoupila a opravila, neboť 

„mnoho hostí každoročně navštěvuje Kunvald a všichni přicházejí podívati se na tento 

‚sbor‘.“
356

 Na počátku 90. let 20. stol. bylo v podkroví „Domku“ zpřístupněno muzeum 

věnované významu Jednoty bratrské. Zároveň dům aktivně slouží k setkávání věřících. 

 V Čechách existují dvě expozice věnované tematice reformace. „Památník toleranční 

doby“ se nachází v obci Vysoká u Mělníku. Jedná se o areál vymezený tolerančním kostelem, 

hřbitovem s márnicí a farou. Právě v bývalé márnici je od roku 2003 umístěna expozice 

Toleranční doba v srdci české země. Na dvanácti panelech je představena tzv. toleranční doba 

a také některé sbory v místním regionu. Zřizovatelem „Památníku“ je farní sbor v Mělníku, 

spravuje jej Výbor památníku toleranční doby ve Vysoké. 

 Druhým místem je „Muzeum české reformace“ ve Velké Lhotě u Dačic, které 

navázalo na činnost „Střediska české reformace“. V obci se nachází památkově chráněný 

evangelický toleranční areál, přičemž expozice Česká reformace v evropském kontextu (vznik 

2001) a Živá minulost kraje pod Hradiskem (vznik 2019) jsou umístěny v tzv. horním kostele. 

Areál i muzeum spravuje Spolek přátel Muzea české reformace.  

V kontextu českých protestantských muzeí je třeba zmínit zapsaný spolek VERITAS – 

historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace. Jedná se o spolek s konfesijně 

širší členskou základnou, jenž úzce spolupracuje nejen s výše zmíněnými muzei ve Vysoké 
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a Velké Lhotě, ale také s dalšími zahraničními společnostmi zaměřující se na odkaz 

reformace.
357

  

Mezi evangelická muzea patří také „Muzeum Moravských bratří“ v Suchdole nad 

Odrou. Muzeum vzniklo v roce 2001 v rekonstruované selské usedlosti a navázalo tak na 

předchozí výstavu umístěnou v místním „Muzeu městyse Suchdol“. Autory koncepce muzea 

jsou Daniel Říčan a Zdeněk Valchář, provozovatelem spolek MORAVIAN Historicko-

vlastivědná společnost. Expozice ve třech objektech přibližuje místní historické souvislosti, 

jež vedly k exilu bratří do Saska, prezentuje misijní činnost Moravských bratří ve světě a dále 

představuje jejich ústřední osobnosti, jakou byl např. misionář David Zeisberger.
358

  

Ze současnosti lze zmínit záměr zřízení dosud neexistujícího evangelického muzea 

v Praze. Uvažovaným místem je první evangelická toleranční modlitebna v Truhlářské ulici 

na Novém Městě, jejíž význam byl doceněn až při průzkumu v roce 2014. Památkářka 

Mgr. Marta Procházková v roce 2016 uvedla, že tento „nevyužitý objekt […] v centru Prahy 

[…] si přímo říká o zřízení evangelického muzea, které v naší republice citelně chybí.“
359

 

Zároveň poukázala na úmysl zřízení evangelického muzea z roku 1895, kdy součástí 

Národopisné výstavy českoslovanské v Praze bylo i evangelické oddělení. Předměty 

uvažované do evangelického muzea shromažďovala mj. doc. PhDr. Eva Melmuková. 

K myšlence vzniku muzea se souhlasně vyjádřila i historička umění prof. PhDr. Milena 

Bartlová, CSc. Evangelické muzeum by podle ní mělo dokumentovat duchovní hodnoty skrze 

historické umělecké předměty, byť ne vysoké umělecké ceny. Zároveň by mělo nejen 

„přebírat zodpovědnost za odborné uchování historických předmětů a profesionálně se o ně 

starat,“
360

 ale také „organizovat a podporovat studium dějin evangelíků v českých zemích. 

[…] Zároveň by budova mohla poskytnout ČCE slavnostní a reprezentační prostory.“
361

 

11.3. Slezská církev evangelická augsburského vyznání 

 V obci Třanovice byl dne 29. prosince 2013 otevřen „Památník Jiřího Třanovského“ 

(„Georgius Tranoscius muzeum“). Muzejní počin se nachází v rekonstruované budově bývalé 
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márnice. Na vzniku památníku se podílela jak církev a místní evangelická farnost, tak polská 

evangelická farnost v obci Dziegilow.  

 Uvedená církev v roce 2015 také zpřístupnila „Muzeum protestantismu na Těšínském 

Slezsku“. Expozice je umístěna v budově „Diakonického a vzdělávacího centra Slezské 

diakonie“ v Českém Těšíně. Vystavenými exponáty jsou např. knihy a další tiskoviny spojené 

s působením církve, původní lavice protestantského kostela, oděvy duchovních či dobové 

vybavení pracovny kněze z 20. stol. 

11.4. Situace protestantských muzeí v zahraničí 

Protestantská muzea v Evropě začala vznikat nejprve ve Francii. Jedním z nejstarších 

je „Musée du Désert“ („Muzeum pouště“), jež vzniklo v roce 1910. Expozice je umístěna 

v rodném domě camisarda Rollanda v jihofrancouzské vesnici Mialet. Muzeum se tematicky 

zabývá historickým obdobím mezi lety 1685 (vydán Edikt z Fontainebleau) a 1787 (vydán 

Edikt z Versailles), kdy probíhala válka camisardů. Název muzea odkazuje na tuto „dobu 

pouště“, kdy byly pronásledovány protestantské církve.
362

 Téma náboženské (ne)svobody je 

prezentováno mj. skrze autentické dobové předměty – zbraně, předměty domácí potřeby, 

knihy a další dokumenty, nebo také skrze modely úkrytů či scénu tajné noční modlitby.
363

 

Muzeum není církevním projektem, jeho činnost zaštiťuje „Société de l'Histoire du 

Protestantisme Français“ („Společnost pro dějiny francouzského protestantismu“). 

V současnosti se ve Francii nachází patnáct protestantských muzeí.
364

 

 Z protestantských muzeí sousedních zemí České republiky lze zmínit příklady 

z Rakouska. Jedná se zejm. o „Evangelisches Museum Oberösterreich“ v obci Rutzenmoos 

založené roku 2000. Muzejní expozice, jež je přístupná sezónně, pojednává o tématu 

reformace v historickém kontextu. Prezentovanými tématy jsou tedy „teologie Martina 

Luthera, rozšíření reformace v Evropě a význam knih pro reformaci.“
365

 Dále lze zmínit 

protestantské diecézní muzeum v obci Fresach, jehož vznik lze klást do 50. let 20. stol., kdy 

ve starší nevyužívané stavbě modlitebny vznikl památník tajných protestantů. Roku 2011 byla 

postavena budova nového muzea, které se stalo součástí projektu „Evangeliches Forum 

Fresach“. V muzeu je prezentována stálá expozice Glaubwürdig bleiben věnována tématu 
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reformace v historickém ohledu.
366

 Dále lze uvést „Evangeliches Diözesanmuseum“ v Murau. 

Zdejší expozice se na půdorysu křesťanského symbolu ryby skrze informační panely zabývá 

tématem (proti)reformace, náboženské tolerance a evangelickou vírou vůbec v rakouských 

podmínkách.
367

 

  V blízkosti česko-polských hranic se nachází ve městě Cieszyn „Muzeum 

Protestantyzmu“, jež vzniklo v Ježíšově kostele (polsky Kościół Jezusowy) evangelické 

církve augsburského vyznání. Expozice, zpřístupněná roku 2009, je umístěna na kostelní 

empoře. Zvláště významná je muzejní sbírka knih a tiskovin, která čítá na 23 tis. tisků různé 

historické hodnoty. Cílem muzea je shromažďovat a zprostředkovávat odkaz polské 

reformace, zejm. v místní slezské části.
368

 

 Z německého prostředí lze zmínit např. „Deutsches Hugenotten-Museum“ v Bad 

Karlshafen, jehož provozovatelem je spolek „Deutsche Hugenotten-Gesellschaft“.
369

 

Ve Švýcarsku se nachází „Musée International de la Réforme“. Soukromé ženevské muzeum 

vzniklo v roce 2000 a je financováno především z darů.
370

 V závěru kapitoly lze uvést příklad 

z Maďarska – „Evangélikus Országos Múzeum“ („Luteránské národní muzeum“). Instituce 

byla otevřena roku 1979 z iniciativy biskupa luteránské evangelické církve Zoltána Káldyho 

a v současné době disponuje stálou expozicí Luther öröksége (Lutherovo dědictví).
371
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 Die Ausstelungen [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: 

http://www.evangforumfresach.at/ausstellung_de/C34/. 
367

 Evangelisches Diözesanmuseum Murau [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: 
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12. Hora Matky Boží v Králíkách 

12.1. Dějiny poutního místa od jeho počátků do druhé světové války 

  Mezi názvy kopce tyčícího se nad městem Králíky patří „Muttergottesberg“, 

„Mariánský kopec“, „Hora Matky Boží“ ale historicky nejstarší je označení „Kahlenberg“, 

neboli „Lysá hora“.
372

 Označení odkazuje k vrcholu bez porostu, na němž prý obyvatelé 

Králík v 17. století pozorovali světelné jevy či „tajuplný oheň.“
373

 Zmiňována je také 

pohanská minulost místa – údajně zde měl stávat chrám boha Marta.
374

 Od roku 1636 na 

vrchol směřovala četná procesí (i dětská) za odvrácení morových ran. Cílem procesí byl 

mariánský obrázek umístěný na vrcholu kopce na stromě. Na kopci byl také v 80. letech 

17. stol. objeven pramen, označený za zázračný. 

  V 90. letech 17. stol. připomněl zdejší kněz Kryštof Vavřinec Schlieman kanovníkovi 

při katedrále sv. Víta v Praze Tobiasi Janu Beckerovi (1649–1710),
375

 rodáku z Králík, jeho 

dřívější úmysl, postavit zde na „Lysé hoře“ kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dne 7. září 1696 

byl položen základní kámen ke stavbě kostela a 21. srpna 1700 byl kostel vysvěcen. Při této 

slavnosti přinesli dva servité obraz Matky Boží, který byl umístěn na hlavní oltář. Zmíněný 

obraz je kopií mariánské ikony Salus Populi Romani, který dle tradice Becker získal od 

slatiňanské hraběnky Anny Putzardové a který sám uchovával ve velké úctě. Tobias Jan 

Becker byl v roce 1702 intronizován do úřadu královéhradeckého biskupa a během svého 

episkopátu nadále podporoval pokračující stavební činnost na „Lysé hoře“, která byla 

přejmenována na „Horu Matky Boží“. V letech 1701–1704 byly postaveny ambity, vstupní 

schodiště do areálu ambitů a podél cesty z Králík osmero kaplí se vstupní branou (viz 

obr. D).
376

 Roku 1705 byla vysazena lipová alej na cestě z Králík ke kostelu a v letech 1706–

1710 byl vystavěn klášter, do něhož byl uveden řád servitů.
377

 V roce 1710 byla na 

tzv. nádvoří poutníků postavena kaple Svatých schodů (viz obr. E). Toto její umístění v levé 

části nádvoří poukazuje na původní záměr vystavět na protější straně Kapli Božího 

                                                 
372

 Dále jsou zmiňována přízviska „Studená“, „Pustá“ (hora) či „Holý“ (vrch).  
373

 Hora Matky Boží nad Králíkami. Blahověst: hlasy katolické. 1883, 33 (29), s. 455.  
374

 CROŸ, Jana. Královéhradečtí biskupové a jejich rezidence. Hradec Králové: Garamon, 2014, s. 93. 
375

 Tobias Jan Becker (1649–1710) byl kanovník při katedrále sv. Víta a pátý biskup královéhradecký. Jeho 

episkopát se vyznačoval významnou stavební činností – kromě vystavění kostela a kláštera na Hoře Matky Boží 

a zahájení stavby kněžského semináře s kostelem sv. Jana Nepomuckého se jednalo zejm. o postavení biskupské 

rezidence v Hradci Králové. 
376

 V kaplích byly ve 30. letech 18. stol. umístěny dřevěné sochy s pašijovými výjevy, jejichž autorství je 

nejasné. Literatura za autora označuje buď Matěje Václava Jäckela, Františka Ignáce Weisse, Jana Alberta 

Devotyho, nebo jednoho ze žáků Matyáše Bernarda Brauna. 
377

 Zmíněný řád založilo sedmero kupců z Florencie ve 13. stol., kteří se zřekli svého bohatství. Řád chová 

zvláštní úctu k Matce Boží – odtud také jejich název: „Ordo Servorum Mariae“ (Řád služebníků Mariiných). 
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narození.
378

 Architekta poutního areálu nelze určit s absolutní jistotou. Nejčastěji bývá 

zmiňován Jacopo Andrea Carove (1652–1714),
379

 Giovanni Battista Alliprandi (1665–

1720)
380

 nebo tzv. neznámý „zárubovský architekt“.
381

 Stavitelem by měl být Andreas Castelli 

(zem. 1714). 

  V průběhu 18. stol. bylo poutní místo u Králík hojně navštěvováno věřícími. Záhy po 

dokončení stavby areálu kláštera se v roce 1713 konalo procesí za odvrácení morové rány 

v čele s novým biskupem Janem Adamem Vratislavem z Mitrovic. Mezi lety 1702–1749 je 

celkově uveden počet bez mála 4 ml. komunikantů, přičemž nejvyšší roční počet pochází 

z roku 1728 (152 tis. komunikantů), nejmenší počet z roku 1702 (23 932 komunikantů).
382

 

Věřící konali poutě s různými úmysly, je však zřejmé, že mnohým z nich se dostalo 

zázračného uzdravení. Jsou popsána např. uzdravení „ze šílenství a melancholie“, 

z „nakažlivé horečky“ či uzdravení z gangrény a jiných nemocí.
383

 Poutní ruch, jak bude ještě 

dále v textu zmíněno, byl jednou z hlavních složek obživy místních lidí, kteří nabízeli 

přístřeší, či prodávali vyřezávané předměty, např. devocionálie apod. Následující tabulka 

zobrazuje počet komunikantů na poutním místě v letech 1702–1749. Vývoj počtu je možné 

dát do souvislosti s dějinnými událostmi: s morovými ranami (např. 1713) či válečnými 

konflikty (např. mezi lety 1744–1745).
384
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 Státní oblastní archiv v Zámrsku – Archivní oddělení Hradec Králové. Fond Serviti Králíky (1696–1883). 

Inv. č. 2, Montis Sanctissimae Dei Matris et Virginis Mariane prope Grulichum, s. 106. 
383
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Rok Počet komunikantů Rok Počet komunikantů 

1702 23 932 1726 125 000 

1703 35 721 1727 130 000 

1704 39 273 1728 152 000 

1705 44 231 1729 134 000 

1706 50 730 1730 99 500 

1707 58 350 1731 128 000 

1708 53 950 1732 140 800 

1709 51 986 1733 125 500 

1710 50 800 1734 130 200 

1711 57 700 1735 132 200 

1712 56 380 1736 100 000 

1713 49 500 1737 83 700 

1714 56 950 1738 92 100 

1715 28 800 1739 99 880 

1716 49 100 1740 101 200 

1717 64 400 1741 92 000 

1718 69 500 1742 93 900 

1729 67 200 1743 91 735 

1720 56 000 1744 83 644 

1721 60 400 1745 62 640 

1722 93 220 1746 77 788 

1723 106 500 1747 76 436 

1724 119 800 1748 85 730 

1725 130 000 1749 86 842 

Tabulka č. 11: Roční počet komunikantů na Hoře Matky Boží v letech 1702–1749. (Zdroj: 

Státní oblastní archiv v Zámrsku – Archivní oddělení Hradec Králové. Fond Serviti Králíky 

(1696–1883). Inv. č. 2, Montis Sanctissimae Dei Matris et Virginis Mariane prope 

Grulichum, s. 106.) 

  Roku 1765 navštívil Horu Matky Boží císař Josef II., přičemž znovu tak učinil v roce 

1779. Při druhé z návštěv se měla odehrát literaturou zmiňovaná anekdota, díky které klášter 
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nebyl zrušen.
385

 Bylo uvažováno, že v případě zrušení bude v klášteře založeno piaristické 

gymnázium.
386

 V souvislosti s josefinskými reformami nastal útlum poutního ruchu. 

  Z dějin poutního kostela lze dále zmínit, že zde vystavený mariánský milostný obraz 

byl v roce 1801 zčásti pokryt stříbrným plechem. V noci ze 7. na 8. srpna 1846 uhodil blesk 

do věže kostela a celý poutní komplex vyhořel. Z vnitřního mobiliáře kostela bylo před 

požárem zachráněno pouze několik uměleckých předmětů, mezi nimi také Beckerův obraz 

Panny Marie. Ještě téhož roku byl opraven nejdříve kostel a také započala veřejná sbírka na 

obnovu areálu iniciovaná magistrátem města Králíky. Mezi přispěvateli byli nejen obyvatelé 

Králík (vč. dvou židovských), ale také majitel panství hrabě Althan či věřící z různých částí 

Rakouska-Uherska.
387

 Vyúčtování prací spojených s opravou kostela z roku 1857 uvádí 

výslednou sumu více než 53 tis. zlatých.
388

 V kontextu 50. let 19. stol. je třeba zmínit stavbu 

tzv. Poutního domu na Hoře Matky Boží (více o Poutním domu viz kap. 12.3.). 

  Na počátku 80. let 19. stol. „počalo […] poutní místo […] již již zanikati,“
389

 neboť 

zde byli přítomni pouze dva servité. Proto z personálních důvodů řádu a také z potřeby udržet 

i nadále duchovní správu poutního místa – vzhledem k ekonomickému přínosu poutníků 

zdejšímu kraji – bylo rozhodnuto, že servité klášter opustí.
390

 Sami řeholníci projevili zájem, 

aby je v duchovní správě vystřídal řád benediktinů, nicméně královéhradecký biskup Josef 

Jan Hais určil za nástupce Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele, již sám choval v oblibě.
391

 

Dekretem papeže Lva XIII. byl tedy „22. listopadu 1882 […] mariánský kostel, včetně 

kláštera a zahrady […] převeden z řádu servitů na kongregaci redemptoristů v Rakousku“
392

 

a o rok později se kongregace ujala správy.
393

 V době příchodu redemptoristů se poutní místo 

nacházelo ve špatném technickém stavu: „Kam oko spočinulo, tam všude bylo zapotřebí 

opravy. […] Zdi opadané. Nebylo okna, které by průvanu bránilo. Déšť pronikal skrze 
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stropy.“
394

 Redemptoristé v letech 1883–1907 obnovili klášterní budovu i kostel, do kterého 

pořídili nový neorenesanční mobiliář.  

  Po výměně správců poutního areálu byl zcela obnoven poutní provoz a areál si tak 

znovu přisvojil přízvisko „diecézní poutní místo“. Např. v roce 1887 vyzval biskupský 

generální vikář královéhradecké diecéze Eduard Prašinger duchovní správce z diecéze, aby 

„s námi dle možnosti hojného účastenství […] brali a toto pozvání […] laskavě […] ctítelům 

Marianským oznámili, abychom pak další nutné opatření učiniti mohli.“
395

 Vrcholem poutě 

byla pontifikální bohoslužba, již sloužil zmíněný biskup Hais. Klášterní komplex byl 

využíván také k exerciciím kněží, např. v srpnu roku 1903, kdy na Horu Matky Boží poprvé 

zavítal nový – téhož roku intronizovaný – královéhradecký biskup Josef Doubrava.  Duchovní 

cvičení probíhaly „v jazyku německém, které určeny byly v první řadě pro důstojné 

duchovenstvo diecése královéhradecké, byly však přístupny i pro duchovenstvo širší 

oblasti.“
396

 Účastnilo se jich na padesát kněží, kaplanů, kurátů a katechetů. Následující 

tabulka zobrazuje zvýšení počtu komunikantů po převzetí správy poutního místa 

redemptoristy. 

 

Rok Počet komunikantů 

1883 5 000 

1884 14 900 

1885 23 240 

1900 31 700 

1910 40 000 

Tabulka č. 12: Počet komunikantů ve vybraných letech na přelomu 19. a 20. stol. (zdroj: Hora 

Matky Boží (u Králík) s milostným obrazem Panny Marie, útočiště hříšníků. [b. m.]: 

Redemptoristé, 1919, s. 29.) 

Jak již bylo nastíněno výše, poutníci přinášeli do zdejšího regionu kromě svých 

úmyslů především ekonomický přínos. V okolí poutního areálu stávaly tzv. pouťové boudy, 

v nichž obchodníci prodávali svaté obrázky i malby na skle – zejm. reprodukce podoby 

zdejšího mariánského milostného obrazu, dále devocionálie i potraviny. Po roce 1883 „stálo 

v prostoru mezi poutním kostelem a domem pro poutníky celkem 48 na pevno postavených 
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 Pozvání k pouti na svatou Horu Matky Boží u Králík (Grulich) dnes 1., 2. a 3. srpna 1887. Čech: politický 

týdenník katolický. 1887, 19 (154), s. 3. 
396

 Duchovní cvičení a návštěva nejdp. biskupa Doubravy v Králíkách. Katolické listy. 1903, 7 (230), s. 3. 
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pouťových bud,“
397

 přičemž „všechny byly postaveny v uplynulých maximálně třiceti 

letech.“
398

 Jejich počet se postupem času snižoval, neboť některé boudy během zimních 

měsíců chátraly, příp. je sami redemptoristé vykupovali a rušili, či je sami provozovali. 

 Zásadní však byla produkce betlémů, tedy souborů dřevěných (velikostně různých) 

figur tematicky znázorňujících biblickou událost narození Krista v Betlémě. Ta navazovala na 

starší tradici práce se dřevem v králickém regionu, jež má své kořeny v 18. stol., a která svého 

vrcholu dosáhla právě okolo roku 1900. Výrobci betlémů často bydleli v blízkosti Hory 

Matky Boží v osadě Dolní Hedeč, která lemuje příjezdovou cestu z Králík ke klášteru. 

V Králíkách v roce 1873 vznikla také odborná řezbářská škola. Betlémské figurky kupovali 

poutníci, jako upomínku na své putování, byly však také vyváženy do zahraničí. Kromě 

betlémů zde vznikaly další dřevěné předměty, zejm. již zmíněné devocionálie. 

Také před 1. světovou válkou se konaly poutě na Horu Matky Boží. V roce 1910 se 

konala pouť u příležitosti dvoustého výročí úmrtí Tobiase Jana Beckera, které se účastnil 

i biskup Josef Doubrava. Při této příležitosti byl uspořádán „slavnostní průvod s milostným 

obrazem Matky Boží Králické, jehož súčastnily se místní spolky, množství družiček, školní 

mládež a veliké řady věřícího lidu, z blízka i z dáli sem přichvátavšího.“
399

 

V roce 1929 je zmiňována návštěva poutního areálu kněžnou z Norfolku. Dokument 

vložený roku 1986 při opravě do báně sanktusníku uvádí, že ve třicátých letech „nejsou po 

ruce záznamy o dalším dění na Hoře Matky Boží. Je však všeobecně známo, že Otcové 

redemptoristé zde horlivě působili.“
400

 

12.2. Dějiny poutního místa od druhé světové války do současnosti 

 Během druhé světové války byl Poutní dům na Hoře Matky Boží využíván 

k ubytovacím účelům vojáků a zajatců (více viz následující kapitola). Zvony poutního kostela 

byly zrekvírovány. Na konci války klášter sloužil jako úkryt před ruskými vojáky pro 

200 žen.
401

 Po válce byli němečtí redemptoristé vysídleni a na jejich místo nastoupili 

redemptoristé české národnosti. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 proběhla „Akce K“, která 

byla počátkem internace příslušníků mužských řeholních řádů v tzv. centralizačních 

a internačních klášterech. Z poutního areálu na Hoře Matky Boží se stal centralizační klášter, 

kostel tak byl veřejnosti zcela nepřístupný. Z počátku zde byli internováni všichni členové 
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kongregace redemptoristů z území Československa, tedy 224 řeholníků, později také jezuité, 

salesiáni a další. Počet internovaných duchovních značně kolísal.
402

 Klášter se nacházel pod 

dohledem Sboru národní bezpečnosti, jehož příslušníci také dohlíželi na řeholníky při výkonu 

práce v zemědělství na státním statku. Po roce 1956 nastalo v centralizačním klášteře mírné 

uvolnění poměrů, přičemž internovaní duchovní byli postupně propouštěni. Centralizační 

tábor v poutním areálu ukončil svou činnost v roce 1960. 

 Dne 16. září 1960 bylo oznámeno sestrám Kongregace Neposkvrněného Početí Panny 

Marie,
403

 že „pro […] Kongregaci byl učen za domov pro staré sestry někdejší klášter na 

Hoře Matky Boží u Králík.“
404

 V klášteře tedy vznikl „Charitní domov pro řeholnice“, jež 

spravovala „Česká katolická charita“. Řeholní sestry, které nepobíraly důchod, pracovaly jako 

zaměstnankyně Charitního domova, případně v národním podniku Orban (pouze však do 

konce roku 1964). Přestože byl králický centralizační tábor zrušen, zůstalo v Poutním domě 

na šedesát kněží a řeholníků zaměstnaných na státním statku.
405

 Zpočátku tak poutní kostel 

využívali nejen sestry, ale také duchovní, přičemž sestry povzbuzoval „příklad internovaných 

řeholníků, kteří od půl 4. hod. ráno sloužili u všech oltářů v hlubokém soustředění mši 

svatou.“
406

 Na konci roku 1961 se zde nacházelo 89 řeholních sester. Tzv. domácím knězem 

sester se stal jimi vyžádaný P. Karel Hahner OMI, jenž byl předtím internován v želivském 

klášteře a později umístěn na Moravci. V roce 1964 se stal duchovním otcem sester a později 

správcem poutního kostela P. František Kolář (1910–1996).  

V 60. letech byl i nadále poutní kostel plošně nepřístupný, nicméně zahraniční turisté 

(a věřící, kteří se nenechali úředníky odbýt) jej mohli navštívit, neboť jejich žádosti bylo na 

králickém „Místním národním výboru“ vyhověno.
407

 

Rok 1968 znamenal pro život sester v klášteře řadu změn v souvislosti s politickým 

děním. V dubnu téhož roku bylo rozhodnuto o ustanovení samostatné duchovní správy 

poutního kostela – pověřeným knězem se stal zmíněný P. František Kolář. Dne 1. května byl 

poutní kostel po téměř třiceti letech otevřen poutníkům. Akt otevření kostela se konal 

odpoledne, přičemž „kolem 2. hodiny byl na kopci již takový nával poutníků, že SNB muselo 
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blokovat automobily a autobusy dole pod Hedečí. […] Poutníků bylo podle odhadu na 4 a půl 

tisíce.“
408

 I v roce 1969 pokračoval na Hoře Matky Boží „čilý poutní ruch.“
409

 Na počátku 

70. let však nastal postupný útlum poutí, nicméně křtiny, svatby i turistické prohlídky 

v kostele směly probíhat. 

 Roku 1972 se areál stal kulturní památkou. Od 70. let také probíhaly opravy poutního 

kostela. Zpočátku se jednalo o opravné práce menšího rozsahu, jako např. péče o vlhkou 

omítku v ambitech, ale v roce 1972 započala oprava fasády na průčelí kostela a na věžích. 

Práce dále pokračovaly opravou vnější fasády na hlavní lodi, úpravou podlahy sakristie, 

omítnutím fasády v ambitech, rekonstrukcí vstupního schodiště, vymalováním kostela a roku 

1984 opětovným natřením fasády průčelí kostela. Téhož roku byly také pořízeny zvony do 

věže poutního kostela. 

Na přelomu let 1987 a 1988 začaly přípravy oprav poutního místa z iniciativy Franze 

Jentschkeho.
410

 Pro účely opravných prací začal Jentschke pořádat sbírky mezi německými 

krajany, kteří byli po roce 1945 taktéž vystěhováni. V roce 1993 založil pro obnovu poutního 

místa „Stiftung Muttergottesberg“ („Nadaci Hory Matky Boží“). Rekonstrukční práce 

započaly v květnu 1989 obnovou kaplí v aleji (vč. položení elektrických rozvodů a instalace 

osvětlení), které pro jejich stav plánovala místní úřední komunistická moc strhnout. Mimo 

oprav kláštera, kostela i Poutního domu byla navíc obnovena také mariánská kaple v obci 

Králíky, přičemž celkově zde bylo investováno přibližně 1,4 ml. eur. Nadace byla dále činná 

v péči o sakrální památky v litoměřické diecézi, konkrétně o kostel sv. Mikuláše v Třebušíně 

a poutní kostel Navštívení Panny Marie v Křešicích.
411

 Franz Jentschke za své zásluhy v péči 

o českoněmecké vztahy obdržel v roce 1996 „Spolkový kříž za zásluhy, v roce 2004 se stal 

čestným občanem města Králíky a v neposlední řadě byl papežem Janem Pavlem II. 

vyznamenán „Řádem sv. Řehoře II. Velikého“. 

  V dubnu roku 2002 čítala komunita na Hoře Matky Boží 16 sester. Charitní domov 

pro řeholní sestry zde fungoval až do konce června téhož roku, kdy byl jeho provoz ukončen. 

Správy poutního areálu se ujali redemptoristé, kteří od roku 1990 vykonávali správu 

duchovní. Od roku 2002 zde tak žila komunita čtyř řeholníků. Záhy po přesunu sester se 

poutní areál ještě více otevřel veřejnosti a věřícím. Poutní místo bylo i nadále cílem 
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diecézních poutí – v srpnu roku 2003 zde kupř. proběhla Diecézní pouť ministrantů, Den 

o řeholním životě pro děti a mládež také samotná Diecézní pouť. Na Hoře Matky Boží 

probíhaly i četné exercicie a duchovní cvičení. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl také 

využíván pro koncerty duchovní hudby. Zazněly tu např. Mariánské nešpory od Claudia 

Monteverdiho (2007), Mše D dur Antonína Dvořáka v podání Komorní filharmonie Pardubice 

(2013) a také lze poukázat na konání externího koncertu festivalu Smetanova Litomyšl 

v poutním kostele v roce 2004, kdy zde zaznělo např. Stabat Mater od Jana Křtitele Vaňhala. 

Ve spolupráci s Poutním domem probíhaly na Hoře Matky Boží další kulturní akce, zejm. pro 

rodiny s dětmi. Z nich lze uvést např. karneval, sportovní dny nebo také v průběhu několika 

let opakovanou akci „Co jsou to Velikonoce“. Akce byla organizována správci Poutního 

domu ve spolupráci s redemptoristy a byla určena pro předškolní děti z města Králíky i okolí, 

přičemž cílem bylo seznámit je se smyslem velikonočních svátků. Ke zvýšení návštěvnosti 

areálu přispělo také zřízení „Památníku obětem internace“ v roce 2012, který je v diplomové 

práci zvlášť popsán. 

  Komunita redemptoristů byla činná na poutním místě do roku 2010, kdy se členové 

komunity odstěhovali do Příbrami. Přesto redemptoristé na Hoře Matky Boží sloužili alespoň 

nedělní mše po následující rok. Během roku 2012 nebyly pravidelné bohoslužby v poutním 

kostele slouženy a správu poutního areálu převzala královéhradecká diecéze. Oficiální 

převzetí správy se uskutečnilo 28. července 2013 a rektorem poutního kostela se stal diecézní 

kněz P. ICLic. Mgr. Karel Moravec.
412

 

  Poutní areál se tedy díky stabilní duchovní správě znovu otevřel konání poutí, 

duchovních obnov a kulturních akcí. Z nich lze uvést vzdělávací akci „Velikonoce pro 

školky“ v roce 2014, která byla realizována ve spolupráci se správou Poutního domu,
413

 

koncerty králické Základní umělecké školy, žamberského sboru Corale nebo např. koncerty 

v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad. Dále zde každoročně probíhá letní 

křesťanský tábor Runway Camp, duchovní obnovy pro ženy, kněze a další skupiny. Dále je 

možné zmínit, že v klášterních prostorách proběhl roku 2019 Český hudební tábor mládeže. 

V roce 2018 se nařízením vlády č. 23/2018 Sb. byl poutní areál prohlášen za národní kulturní 

památku.
414
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V roce 2019 byly na Hoře Matky Boží zahájeny stavební úpravy, během nichž má být 

opraven a renovován nejen Poutní dům, ale také vstupní schodiště do kostela a v neposlední 

řadě má být zřízen bezbariérový vstup do areálu. Také bylo uvažováno o rozšíření 

prohlídkového okruhu ambitů „o novou expozici připomínající dějiny Hory Matky Boží včetně 

temné doby internace v 50. letech 20. století a více než čtyřicetiletého pobytu řeholních 

sester.“
415

 

  Následující tabulka zobrazuje návštěvnost prohlídkového okruhu na Hoře Matky Boží, 

tedy ambitů, a v uvedeném časovém rozmezí také návštěvnost „Památníku obětem internace“, 

jenž byl v uvedených letech provozován místní správou (v tabulce pod zkratkou „POI“). 

Jedná se tedy o počty platících návštěvníků, přičemž rodinné vstupné bylo zohledněno. 

Zároveň je možné uvedené údaje doplnit informací, že roční návštěvnost poutního místa činí 

v posledních letech přes 50 tis. návštěvníků.
416

  

 

Rok 
Ambity i POI 

dohromady 
Pouze ambity Pouze POI Celkem 

2017 2 094 5 994 1 787 9 875 

2018 2 076 5 810 1 708 9 594 

2019 1 511 5 823 1 401 8 735 

2020 – 6 866 – 6 866 

Tabulka č. 13: Návštěvnost ambitů a „Památníku obětem internace“ v letech 2017–2020. 

(Zdroj: Duchovní správa poutního kostela v Králíkách.) 

12.3. Nabídka poutního místa 

Poutní místo Hora Matky Boží představuje turisticky atraktivní cíl. Jedním z aspektů 

je jeho historická úloha v 2. pol. 20. stol., jež byla nastíněna v předchozí části práce. Dalším 

zřejmým aspektem je výrazné umístění kláštera v krajině, které ho pro poutníky či turisty činí 

téměř nepřehlédnutelným. Barokní architektura poutního komplexu, byť poznamenaná 

požárem a následnou opravou ve 2. pol. 19. stol., představuje významný zásah člověka do 

krajinné kompozice. Architektura je dotvořena vysazenou lipovou alejí, jež spolu s hlavní 

městskou osou tvoří propojení mezi centrem města – náměstím – a duchovní centrem na Hoře 

Matky Boží (viz obr. D). Zároveň lze dodat, že na popsané ose leží oba místní kostely, jak 
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poutní, tak králický farní. Proto se Králíky „na počátku 18. století staly místem uplatnění 

jedné z vůbec nejvelkorysejších barokních krajinných kompozic v Čechách.“
417

 

 Po požáru v roce 1846 byla umělecká díla z poutního kostela, která unikla zkáze, 

umístěna v ambitech (viz obr. G).
418

 V průběhu dalších let byl prostor ambitů obohacen 

o další nově vzniklá díla jako např. křížovou cestu, oltářní celky atp. Dočasně zde byl také 

umístěn soubor barokních soch pašijového cyklu, který se původně nacházel v kaplích 

v lipové aleji. Ambity byly přístupné během poutí, pro poutníky představovaly určité zázemí. 

Jak již bylo v předchozím textu uvedeno, od počátku 50. let 20. stol. byl poutní kostel, a tedy 

i ambity, nepřístupné veřejnosti, přičemž veřejnosti se poutní areál otevřel pouze na přelomu 

60. a 70. let 20. stol. Možnost návštěvy kostela a ambitů byla poté obnovena až na počátku 

80. let.
419

 Nejpozději od roku 1984 nabízely řeholní sestry českým i zahraničním poutníkům 

a turistům komentované prohlídky ambitů a kostela. Zřejmě od téhož roku byla na poutním 

místě možnost zakoupení různých suvenýrů a svíček. O rok později byly pro návštěvníky 

k dispozici také pohlednice kostela, jež dodala Česká katolická charita v počtu 22 tis. kusů. 

V dalších letech byly nabízené předměty obohaceny o devocionálie, pohlednice s novými 

fotografiemi interiéru poutního kostela, po roce 1989 také křesťanské časopisy, knihy, další 

tiskoviny a obrázky. Od roku 1991 byla hlavní průvodkyní s. M. Doubravka Plotěná (1930–

2008).
420

 Okolo roku 1996 vznikla v prostorách ambitů samostatná prodejna s výše uvedenou 

nabídkou, v jejímž provozu i zpřístupnění ambitů se pokračovalo i poté, co poutní areál přešel 

pod správu kongregace redemptoristů. Tři roky po předání areálu do rukou královéhradecké 

diecéze, tedy od roku 2016, bylo provozovatelem obchodu Pastorační středisko o. p. s. Od 

dubna 2020 je provozovatelem obchodu, stejně jako Poutního domu, HMB Králíky s. r. o. 

Samotný prohlídkový okruh neprošel od svého zpřístupnění 80. let významnější změnou.
421

 

V současnosti tedy okruh umožňuje prohlídku ambitů se zde umístěnými uměleckými díly, 

prostoru krypty, nádvoří poutníků, kaple Svatých schodů a samotného poutního kostela.
422
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Výše vstupného je rozlišena podle čtyř věkových kategorií.
423

 V ambitech se konají 

krátkodobé putovní výstavy.
424

 V uvedené souvislosti je třeba dodat, že po roce 2018 byl do 

ambitů umístěn cyklus kolorovaných kreseb s mariánskou tematikou Mgr. Evy Skořepové-

Radové (nar. 1939), také je zde krátkodobě vystaven soubor prací žáků výtvarného oboru 

Základní umělecké školy Králíky. 

 Do nabídky poutního místa lze také dále zařadit tzv. Poutní dům, který nabízí 

ubytovací a pohostinské služby. Poutní dům byl postaven roku 1850 a jeho primárním účelem 

bylo poskytovat pohostinství a nocleh poutníkům. V roce 1901 se stal spolu s přilehlým 

hospodářstvím majetkem redemptoristů, kteří nechali strhnout a znovu vystavět část domu. 

Objekt poskytoval přes 80 lůžek v 38 místnostech a také dvě prostory se slamníky, takže 

kapacita domu byla až 500 ubytovaných poutníků.
425

 Kongregace dům poté pronajímala 

manželům Anně a Oskarovi Nentwichovým, později Anně a Karlovi Krasovým, kteří dům 

spravovali až do roku 1945. Těsně před druhou světovou válkou zde přebývali čeští vojáci 

a během války byl Poutní dům využit jako dočasné bydliště žen a dětí z Hamburku či jako 

zajatecký „tábor“ pro anglické vojáky. V roce 1950 se Poutní dům stal majetkem státu 

a stejně jako přilehlý klášter sloužil pro účely internace řeholníků. Mnozí duchovní zde zůstali 

až do roku 1965, ačkoliv jich většina po roce 1960 odešla do civilních zaměstnání. Poté byl 

dům krátce využíván pro ubytovací účely státního statku a z hospodářských prostorů se staly 

stáje. V domě kromě několika rodin zaměstnanců státního statku bydlela také čtveřice dříve 

internovaných kněží. V roce 1978 byl zvažován záměr umístit do domu 200 řeholních sester 

dominikánek z Broumova, nicméně k realizaci nedošlo. Další léta budova chátrala. Před 

rokem 1989 existoval nakonec neuskutečněný záměr upravit Poutní dům pro rekreační účely. 

Po navrácení domu do majetku řádu kongregace redemptoristů v roce 1990 započaly opravné 

práce. Oprava domu, která byla dokončena na přelomu let 1993 a 1994, „byla provedena díky 

sbírce bývalých německých občanů, kteří věnovali přes 700 tisíc marek.“
426

 Poutní dům tak 

znovu začal plnit svou funkci ubytování pro poutníky i turisty. Na podzim roku 2005 byl 

uzavřen z důvodu uplynutí platnosti nájemní smlouvy. Zástupci královéhradecké 

diecéze, redemptoristů a Nadace Franze Jentschkeho se následně dohodli na opravě Poutního 

domu a pořízení nového vybavení. Opravený dům byl pro veřejnost otevřen v srpnu roku 

2006 a jeho kapacita činila okolo 50 lůžek. Správcem objektu byl pověřen Josef Kubiš, 

                                                 
423

 Čtyři kategorie: dospělý – 70 Kč; student, senior, ZTP – 50 Kč; Dítě od 10 do 15 let (do 10 let zdarma) – 

30 Kč; rodina (dva dospělí a min. dvě děti nad 10 let) – 160 Kč. 
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 Např. mezi lety 2020 a 2021 výstava fotografií, jež pořídili členové zapsaného spolku Člověk a víra. 
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 PLOTĚNÁ, Doubravka. Průvodce ambity a kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží u Králík. 

Králíky: Luna, 1994, s. 18. 
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 Poutní dům opět otevřen. Hradecké noviny. 1994, 3 (17), s. 3. 
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později níže zmíněná rodinná firma. V souvislosti s odchodem kongregace redemptoristů 

z Hory Matky Boží v roce 2010, kdy kněží dojížděli pouze na sloužení nedělních bohoslužeb, 

byla správou kláštera i Poutního domu pověřena firma JK CONSULTING GROUP, s. r. o. 

Areál kláštera kongregace v roce 2013 darovala diecézi (resp. Biskupství 

královéhradeckému), přičemž Poutní dům (vč. prostor již existujícího Památníku obětem 

internace) byl ponechán ve správě kongregace, tedy výše zmíněné firmy až do roku 2016. 

Biskupství královéhradecké koupilo Poutní dům v roce 2017 a pro účely jeho správy také 

založilo HMB Králíky, s.r o.
427

 Na podzim téhož roku obnovil Poutní dům svou činnost. 

O dva roky později začala generální oprava domu, jež byla ukončena v dubnu roku 2021, a po 

níž dům disponuje kapacitou přibližně 75 lůžek. Dne 1. května 2021 byla v interiéru Poutního 

domu požehnána nová kaple sv. Josefa. Otevření domu je plánováno na červen 2021. 

  V závěru kapitoly je třeba zmínit, že na poutní místo v posledních letech „přichází 

[…] stále více návštěvníků, kteří se teprve učí toto poutní místo znát, protože dříve bylo spíše 

německé, a od roku 1950 uzavřené.“
428

 Roku 1994 uvádí kronika sester podobou úvahu 

o návštěvnících poutního areálu: 

 

 „Mariánské poutní místo na hoře Matky Boží není tak známé a navštěvované jako jiná slavná 

poutní místa např. Svatá hora v Čechách a Sv. Hostýn na Moravě. Příčina je asi v tom, že zde bylo 

poutní místo sudetských Němců a po jejich odchodu jeho význam poklesl a pak to, že na hoře Matky 

Boží byl koncentrační tábor pro řeholníky. Jako takový byl pro veřejnost nepřístupný. Teprve před 

několika lety byl kostel znovu otevřen a lidé se dověděli, že zde mariánské poutní místo. Od té doby 

jeho známost pomalu roste a rok od roku je zde stále víc poutníků, zájezdů i jiných návštěvníků. 

Zvláště časté jsou návštěvy Němců, zdejších starousedlíků nebo jejich potomků.“
429

 

 

  Podobnými slovy situaci komentoval královéhradecký biskup Dominik Duka v roce 

2008, kdy poukázal na skutečnost, že ve 2. pol. 20. stol. nemohla Hora Matky Boží vykonávat 

funkci poutního místa. Poznamenal, že „Hora Matky Boží ztratila, můžeme-li to tak říci, svoji 

klientelu, […] a noví lidé neměli vůbec možnost s místem navázat kontakt, právě kvůli té 

izolaci, o kterou se komunisté postarali.“
430
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 DUKA, Dominik a Martin LESCHINGER. V duchu pravdy: rozhovor s Dominikem Dukou OP. Ústí nad 

Orlicí: Flétna, 2008, s. 164–165. 
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12.4. Charakteristika králického regionu 

 Hora Matky Boží leží v těsné blízkosti města Králíky (okr. Ústí nad Orlicí). Obec se 

nachází v nadmořské výšce 550 m. n. m., poutní místo přibližně ve výšce 760 m. n. m. 

Králíky leží na úpatí Hanušovické vrchoviny a zároveň v blízkosti pohoří Králický Sněžník, 

jehož část území je chráněna jako Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. K městu 

Králíky náleží tyto přilehlé obce: Červený Potok, Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Dolní 

Lipka, Heřmanice u Králík, Horní Lipka a Prostřední Lipka. Ke dni 1. 1. 2020 žilo ve 

městě Králíky (vč. uvedených obcí) 4 205 obyvatel.
431

 

Město bylo založeno zřejmě v 16. století, přičemž od roku 1650 do konce druhé 

světové války patřilo šlechtickému rodu Althannů. Do 17. stol. ve zdejších horách probíhala 

těžba železa aj., později se zdejší obyvatelé přeorientovali na tkalcovství a zpracování dřeva 

(viz kapitoly o dějinách poutního místa). V 18. stol. nastal útlum poutí, takže obyvatelstvo 

čelilo nutnosti změnit obživu, která se o poutní ruch značně opírala. Od poloviny 

19. stol. v Králíkách sídlil mj. okresní soud a roku 1872 započala stavba železniční tratě, což 

vedlo k rozvoji města jak v hospodářské, tak populační rovině. V první třetině 20. stol. se 

Králíky řadily k městům, v nichž čeští obyvatelé tvořili menšinu. Významným zásahem do 

zdejší krajiny byla stavba tzv. králické pevnostní oblasti ve 30. letech 20. stol. Vzhledem ke 

svému strategickému umístění se tato část pohraničí „dostala při tvorbě opevňovacích plánů 

do centra pozornosti jejich tvůrců.“
432

 Druhá světová válka tedy silně poznamenala město 

i region, neboť kromě odvodu obyvatel do vojska zde probíhala hospodářská válečná 

produkce (např. uniforem), vojenské muniční zkoušky v pevnostní oblasti, hoštění německých 

uprchlíků ad.
433

 Na sklonku války proběhla bitva mezi Rudou armádou a příslušníky SS, 

bránícími město, jež skončila porážkou německých vojáků. Bezprostředně po válce došlo 

v Králíkách a přilehlém regionu k množství násilností na německých obyvatelích. Došlo 

k řadě sebevražd, veřejnému bití, lynčování a vraždám německých obyvatel – lze zmínit 

tzv. králický soud, který proběhl dne 22. května 1945, při němž bylo tělesně potrestáno téměř 

čtyři sta zdejších německých obyvatel.
434

 V poválečných letech bylo německé obyvatelstvo 
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vystěhováno a město bylo osídleno Čechy z vnitrozemí. Druhá polovina 20. stol. znamenala 

pro město vznik nových domů k bydlení. 

Mezi turisticky atraktivní cíle zdejšího regionu patří zmíněná králická pevnostní 

oblast, Horský resort Dolní Morava se Stezkou v oblacích nebo Národní přírodní rezervace 

Králický Sněžník. Kupř. v oblasti Králického Sněžníku lze pozorovat mezi lety 2012–2018 

vzrůstající tendenci hostů, kteří zde přenocovali. V roce 2012 se jednalo o 30 372 hostů, 

v roce 2018 o 70 481 hostů (čeští a zahraniční zároveň).
435

 V uvedeném kontextu lze zmínit, 

že podporu rozvoje zdejšího cestovního ruchu si vytkl za cíl Králický Sněžník o. p. s.
436

 Lze 

konstatovat, že výhoda regionu spočívá v jeho atraktivnosti během celého roku. V letních 

měsících je cílem především turistů či cykloturistů, v zimě představují zdejší klientelu zejm. 

lyžaři a další zájemci o zimní sporty. 

 Dále je třeba poukázat na skutečnost, že Hora Matky Boží byla navštěvována také 

věřícími putujícími na jiná nedaleká poutní místa. V relativně blízké vzdálenosti se nachází 

polské poutní místo v Bardo, které bylo již dříve v textu práce popsáno. Druhým blízkým 

poutním místem jsou polské Vambeřice. Obě dvě místa jsou v kontextu návštěv poutníků 

Hory Matky Boží uváděna ve vzájemné souvislosti.
437

 

12.5. Muzejní kontext 

Vzhledem ke skutečnosti, že cíl práce – vytvoření návrhu koncepce expozice na 

poutním místě – je muzeologického charakteru, budou nyní v rámci muzejního kontextu 

budoucí expozice stručně představena muzea v Králíkách. Přímo ve městě Králíky se nachází 

„Městské muzeum Králíky“, „Východočeský památník celnictví“ a „Památník obětem 

internace“. V obci Prostřední Lipka a Dolní Lipka, jež jsou součástí obce Králíky, se postupně 

nachází „Vojenské muzeum Králíky“ a „Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, pěchotní srub 

K-S 14 ‚U Cihelny‘“. Pro uvedení do zdejší situace muzeí a jejich zaměření budou tyto 

subjekty blíže popsány.  
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12.5.1. Městské muzeum Králíky 

 Počátky „Městského muzea“ lze datovat do roku 1907. Po rekonstrukci prostor bývalé 

radnice v roce 1998 zde muzeum otevřelo pět stálých expozic.
438

 Tematicky se věnují historii 

a přírodě Králicka, zdejší spolkové činnosti, fenoménu králického řezbářství, betlémářství 

a varhanářství. Muzeum také pořádá krátkodobé výstavy. V budově bývalé radnice také sídlí 

králické infocentrum. 

 

Návštěvnost Městského muzea Králíky 

2010 2 161 2015 3 270 

2011 3 654 2016 2 677 

2012 1 625 2017 2 287 

2013 1 974 2018 – 

2014 2 693 2019 2 750 

Tabulka č. 14: Návštěvnost „Městského muzea Králíky“ v letech 2010–2019. (Zdroj: NIPOS.) 

12.5.2. Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, pěchotní srub K-S 14 

„U Cihelny“ 

 Muzeum se nachází severně od města Králíky v Dolní Lipce a ve vlastních prostorách 

pěchotního srubu je umístěno pět stálých expozic. Tyto pojednávají o následujících tématech: 

finanční stráž v letech 1918–1948, výstavba československého opevnění a vznik 

československé armády do roku 1938. Samostatnou expozicí je interiér objektu a také Síň 

četaře Arnošta Hrada. Kromě pěchotního srubu muzeum spravuje dvě další expozice, které se 

v současnosti nacházejí v budově bývalého gymnázia v Králíkách. Jedná se o „Památník 

obětem internace“ a „Východočeský památník celnictví“, které budou samostatně popsány. 
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Návštěvnost Muzea čs. opevnění z let 1935–38, pěchotního srubu K-S 14 „U Cihelny“ 

2010 6 007 2015 6 217 

2011 6 569 2016 6 182 

2012 6 040 2017 5 515 

2013 6 361 2018 6 153 

2014 6 506 2019 6 115 

Tabulka č. 15: Návštěvnost „Muzea čs. opevnění z let 1935–38, pěchotního srubu K-S 14 

„U Cihelny‘“ v letech 2010–2019. (Zdroj: Výroční zpráva 2019. [B. m.]: Vojensko-historický 

klub ERIKA Brno, 2019, s. 14.) 

12.5.3. Památník obětem internace 

 Záměr realizace „Památníku obětem internace“, jehož přípravy byly zahájeny již roku 

2006, byl představen na tiskové konferenci dne 27. dubna 2011 v prostorách Arcibiskupského 

paláce v Praze. Projekt vznikl pod záštitou arcibiskupa Mons. ThLic. Dominika Duky OP 

a europoslance Ing. Jana Zahradila. Smluvními partnery jsou Pražská provincie kongregace 

Nejsvětějšího Vykupitele a provozovatel kláštera na Hoře Matky Boží firma 

JK CONSULTING GROUP, s. r. o., přičemž zřizovatelem je „Muzeum čs. opevnění z let 

1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 ‚U cihelny‘ Králíky“. Na projektu se dále podílí zapsaný 

spolek Vojensko-historický klub ERIKA Brno. 

 „Památník obětem internace“ byl otevřen v areálu kláštera dne 27. dubna 2012. Za cíl 

si vytkl „seznámit širokou veřejnost […] s problematikou perzekuce řeholníků a kněží v letech 

1950–1961.“
439

 Autorem projektu, výtvarného řešení a také spoluautorem scénáře je 

Ing. Bc. Richard M. Sicha. Téma internace duchovních a útlaku katolické církve obecně je 

prezentováno na informačních panelech s texty a doprovodným fotografickým materiálem. 

V expozici se nachází např. dobové vybavení kanceláře centralizačního tábora, autentické 

předměty spojené s králickým centralizačním klášterem vč. osobních věcí vězňů a dozorců, 

dále také model podoby kláštera z doby internace. Z hlediska tématu diplomové práce je třeba 

zmínit prezentování sakrálních předmětů v expozici. Jedná se především o soubor preciosy 

a parament, dále také kopii Milostného obrazu z Hory Matky Boží. Kalichy, pateny, relikviáře 

aj. předměty uměleckého řemesla liturgického charakteru pochází z majetku Kongregace 

redemptoristů či Duchovní správy poutního kostela a byly vytvořeny s vazbou na Horu Matky 

Boží.
440

 Jednotlivá paramenta, zapůjčená např. z vlastnictví Římskokatolické farnosti Kunčice 

                                                 
439

 PONOCNÁ, Jana. Památník obětem internace. Králický zpravodaj. 2012, 10 (5), s. 1. 
440

 Jedná se kupř. o dary poutníků klášteru. 
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pod Ondřejníkem nebo Římskokatolické farnosti Kelč, doplňují řeholní oděvy internovaných 

řeholníků (františkánů a redemptoristů).
441

 

 Z důvodu stavebních prací na Hoře Matky Boží byl „Památník“ v roce 2019 přemístěn 

do již zmíněného bývalého králického gymnázia. Prostory gymnázia na Velkém náměstí 

v Králíkách, v nichž od roku 2018 sídlí také níže představený „Východočeský památník 

celnictví“, potřebám „Památníku“ více vyhovují.
442

 

 

Návštěvnost Památníku obětem internace 

2013 2085 2017 3502 

2014 3645 2018 3796 

2015 5440 
2019 2668 

2016 1883 

Tabulka č. 16: Návštěvnost „Památníku obětem internace“ v letech 2013–2019. (Zdroj: 

Výroční zpráva 2019. [B. m.]: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, 2019, s. 14.) 

12.5.4. Východočeský památník celnictví 

 Památník byl otevřen dne 19. září 2018 v prostorách bývalého gymnázia v Králíkách. 

Vznikal v letech 2015–2018, a jeho hlavním iniciátorem byl Ing. Bc. Richard M. Sicha. 

Zřejmě „největší expozice celnictví v Česku“
443

 prezentuje historické předměty spojené 

s výkonem této profese. Navazuje tak na expozici o finanční stráži, jež je umístěna 

v pěchotním srubu K-S 14 „U Cihelny“. Zřizovatelem památníku je Vojensko-historický klub 

ERIKA Brno, z. s., jež úzce spolupracuje s „Muzeem K-S 14 ‚U Cihelny‘“. V roce 2019 jej 

navštívilo 1 633 návštěvníků. 

12.5.5. Vojenské muzeum Králíky 

 V těsné blízkosti pěchotního srubu K-S 14 „U Cihelny“ se nachází „Vojenské muzeum 

Králíky“. Muzeum vzniklo v 90. let 20. stol. za podpory města Králíky a Pardubického kraje. 

Mezi lety 2009 a 2010 bylo modernizováno s využitím dotace z Evropského fondu pro 

                                                 
441

 Popis „Památníku“ se vztahuje k nové instalaci expozice v budově bývalého králického gymnázia. 
442

 ŽENATÝ, Josef. Památník obětem internace se musí odstěhovat z kláštera na Hoře Matky Boží. In: 

pardubice.rozhlas.cz [online]. 4. září 2019 10:15 [cit. 2021-05-07]. Dostupné z: 

https://pardubice.rozhlas.cz/pamatnik-obetem-internace-se-musi-odstehovat-z-klastera-na-hore-matky-bozi-

8048445. 
443

 Výroční zpráva 2019. [B. m.]: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, 2019, s. 20. 

https://pardubice.rozhlas.cz/pamatnik-obetem-internace-se-musi-odstehovat-z-klastera-na-hore-matky-bozi-8048445
https://pardubice.rozhlas.cz/pamatnik-obetem-internace-se-musi-odstehovat-z-klastera-na-hore-matky-bozi-8048445
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regionální soudržnost.
444

 V současné podobě bylo zpřístupněno dne 1. července 2010. 

Zřizovatelem je město Králíky – muzeum je jeho organizační složkou, provozovatelem je 

společnost ARMY FORT s. r. o. Muzeum prezentuje vojenskou techniku a  je označováno za 

jedno z nejmodernějších vojensko-historických muzeí v České republice.
445

  

 

Návštěvnost Vojenského muzea Králíky 

2010 17 070 2015 14 608 

2011 – 2016 – 

2012 26 216 2017 21 912 

2013 18 062 2018 20 580 

2014 12 665 2019 20 787 

Tabulka č. 17: Návštěvnost „Vojenského muzea Králíky“ v letech 2010–2019. (Zdroj: 

NIPOS.) 

12.5.6. Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka 

 Dělostřeleckou tvrz Hůrku, která je stejně jako výše uvedený pěchotní srub K-S 14 

„U Cihelny“, sama o sobě exponátem, provozuje Společnost přátel československého 

opevnění, o. p. s. V objektu je od roku 2010 přístupná expozice S padákem nad hlavou, která 

pojednává o výsadcích československých vojáků během druhé světové války.
446

 V roce 2009 

tvrz navštívilo 16 tis. návštěvníků, v roce 2015 12 tis. a roku 2018 přes 13 tis. návštěvníků.
447

 

 

   

                                                 
444

 Vojenské muzeum Králíky [online]. [cit. 2021-05-10]. Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-

analyzy/mapa-projektu/projekty-pred-rokem-2014/13-rop-nuts-ii-severovychod/13-3-cestovni-ruch/vojenske-

muzeum-kraliky. 
445

 O nás [online]. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://www.armyfort.cz/cs/o-nas. 
446

 Muzeum (jak vypadá Hůrka dnes) [online]. [cit. 2021-05-18]. Dostupné z: 

http://hurka.boudamuseum.com/HU_Muzeum_(j_1.php. 
447

 Aktuální informace a novinky z muzea. In: boudamuseum.com [online]. 21. dubna 2021 21:49 [cit. 2021-05-

18]. Dostupné z: http://www.boudamuseum.com/. 

https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-projektu/projekty-pred-rokem-2014/13-rop-nuts-ii-severovychod/13-3-cestovni-ruch/vojenske-muzeum-kraliky
https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-projektu/projekty-pred-rokem-2014/13-rop-nuts-ii-severovychod/13-3-cestovni-ruch/vojenske-muzeum-kraliky
https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-projektu/projekty-pred-rokem-2014/13-rop-nuts-ii-severovychod/13-3-cestovni-ruch/vojenske-muzeum-kraliky
https://www.armyfort.cz/cs/o-nas
http://hurka.boudamuseum.com/HU_Muzeum_(j_1.php
http://www.boudamuseum.com/
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13. Návrh koncepce expozice na Hoře Matky Boží 

13.1. Východiska 

Pro novou klášterní expozici byly určeny tři místnosti v jižní části ambitů (viz 

obr. J a K). Prostory jsou přístupné v samém závěru současné prohlídkové trasy, jež vede 

právě ambitovou chodbou, a tedy přímo sousedí s hlavní lodí poutního kostela (viz obr. I). 

Jedná se o místnosti, které byly původně využívány jako skladiště a jež byly původně 

přístupné pouze z vnitřního (jižního) dvora kláštera (viz obr. H). Vstup z ambitů vznikl až 

v 2. pol. 70. let 20. stol., kdy prostřední místnost sloužila řeholním sestrám jako márnice 

(viz obr. J a I). Výměra místností činí 44,9 m
2
 (viz obr. K). 

Od počátku úvah o koncepci expozice bylo cílem seznámit návštěvníky s historií 

poutního místa za využití autentických (uměleckých) předmětů. Vzhledem k požáru poutního 

areálu v roce 1846 se většina původního mobiliáře souvisejícího s působením řádu servitů 

nezachovala (např. vybavení klášterní knihovny, mnohé archivní dokumenty, většina 

původního vybavení interiéru kostela ad.). Umělecká díla zachráněná před požárem byla poté 

umístěna v ambitech, kde jsou dodnes (viz obr. G).  

Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že navrhovaná koncepce expozice byla nucena čelit 

absenci většiny původních předmětů z doby před rokem 1846. Dále je však třeba uvést, že 

některé nevyužívané předměty z poutního kostela – datované po roce 1846 – byly uchovávány 

v klášterním depozitáři v oratoři poutního kostela (viz obr. F). Sem byly umístěny a opatřeny 

stručnými popisky mezi lety 2011–2012 pro účely akce Noc kostelů. Jedná se zejm. o svícny, 

kadidelnice a další předměty uměleckého řemesla, tiskoviny z poč. 20. stol. a některé 

jednotlivé předměty, jež byly dříve součástí větších uměleckých celků (např. samostatné 

žezlo, korunka atp.). 

Jak již bylo nastíněno výše, v klášterních ambitech se nachází mnohá umělecká díla, 

vč. malého množství těch, která byla vytvořena před rokem 1846. Z úvah o koncepci expozice 

bylo nutné mnohé z těchto děl vyřadit. Důvodem byl technický stav děl, jejich rozměry, dále 

skutečnost, že se zčásti jedná o nedělitelné oltářní či tematické celky a také omezené 

prostorové možnosti expozice.
448

 

                                                 
448

 Jako příklad lze uvést obraz Sv. Filip Benicius (kolem roku 1710), který by v nové expozici mohl odkazovat 

na řád servitů, nicméně rozměry neumožňují jeho přesun. Příkladem nedělitelného oltářního celku je kupř. Oltář 

Panny Marie Pomocnice (kolem roku 1700) s oltářním obrazem též datace. 



104 

Od roku 2019 na Hoře Matky Boží již „Památník obětem internace“ není provozován. 

Vzhledem k této skutečnosti vznikla také potřeba připomenout téma internace v autentickém 

místě jiným způsobem.
449

 

Níže uvedená koncepce expozice je návrh, který může mít více variant. Je 

pravděpodobné, že v případě realizace expozice bude nutné vyřešit mnohé technické 

a praktické aspekty, které v teoretické rovině návrhu není možné předvídat ani pojmout. 

V praktické rovině je tedy třeba počítat s možností, že žádostem o zápůjčky z jiných 

muzejních subjektů nebude vyhověno nebo že některá vybraná díla z majetku Duchovní 

správy poutního kostela nebude možné využít z výše uvedených důvodů. Je také 

pravděpodobné, že navrženou koncepci bude nutné upravit podle finálních prostorových 

možností, neboť v době dokončení diplomové práce zde stále probíhaly stavební činnosti. 

13.2. Návrh expozice 

 Navrhovaná koncepce expozice uvažuje tři tematické celky rozmístěné v jednotlivých 

místnostech. Jednotlivé místnosti budou reflektovat vybraná menší témata v návaznosti na 

historii poutního místa, tedy v chronologickém sledu. 

První tematický okruh bude pojednávat o počátcích a vzniku mariánského poutního 

místa v Králíkách. Bude popisovat historické pozadí a okolnosti, jež vedly ke stavbě 

mariánského poutního areálu s přilehlým klášterem a alejí. Dílčími tématy první místnosti 

tedy budou: dětská procesí na „Lysou horu“, osobnost biskupa Tobiáše Jana Beckera, vznik 

poutního komplexu (kostela, kláštera, aleje) v kontextu barokní architektury a fenomén 

barokního poutnictví. V návaznosti na poslední zmíněné téma zde budou prezentovány 

přepisy a překlady záznamů o zázracích, které se zde udály mezi lety 1700–1749.
450

 V první 

místnosti by bylo možné využít následující tematické předměty jakožto exponáty ilustrující 

popsaná témata. Prvním je dřevěná soška Panny Marie (17. stol., umístěná v poutním kostele), 

kterou dětská procesí nosívala na vrchol hory v 17. stol. (viz obr. L). Dalším uvažovaným 

exponátem je tzv. Beckerova kopie Milostného obrazu, jehož originál se nachází v poutním 

kostele na hlavním oltáři (poč. 18. stol., v majetku Duchovní správy poutního kostela).
451

 

Dalším exponátem bude moci být reprodukce některých historických vyobrazení Hory Matky 

                                                 
449

 Zdejší internaci v 50. letech 20. stol. a částečně i nucený pobyt sester Neposkvrněného Početí Panny Marie 

připomíná pamětní deska umístěná v ambitech u vstupu u hlavního schodiště. 
450

 Státní oblastní archiv v Zámrsku – Archivní oddělení Hradec Králové. Fond Serviti Králíky (1696–1883). 

Inv. č. 2, Montis Sanctissimae Dei Matris et Virginis Mariane prope Grulichum, s. 112–148. 
451

 Jedná se o tzv. Beckerovu kopii, neboť ji biskup měl údajně při sobě namísto originálu. Biskup měl zemřít 

s pohledem upřeným právě na tento obraz. 
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Boží
452

 nebo i reprodukce stavebních plánů poutního areálu z konce 17. stol.
453

 Portrétový 

obraz Tobiáše Jana Beckera by v expozici mohl vhodně doplnit informační panel věnovaný 

jeho osobnosti (viz obr. K).
454

  

Druhá místnost se bude tematicky zabývat koncem 18. a celým 19. stoletím. 

Stěžejními tématy bude řád servitů, kongregace redemptoristů a požár roku 1846. Obě řehole 

budou charakterizovány vč. jejich konkrétních činností ve zdejším regionu.
455

 Bude popsán 

požár ve světle dobových pramenů, následné opravy poutního areálu a především obnova 

poutního ruchu po roce 1883, kdy správu místa převzali redemptoristé.
456

 Poslední 

představené téma ve druhé místnosti bude Hora Matky Boží v 1. pol. 20. stol. (až do konce 

druhé světové války).
457

 Servitskou tematiku bude možné prezentovat v souvislosti 

s osobností sv. Peregrina, po němž je pojmenován klášterní obchod, a kterému je zasvěcena 

boční kaple v poutním kostele. Nástup řádu redemptoristů a jejich působení by mohl 

ilustrovat vystavený soubor předmětů preciosy. Konkrétně by se jednalo o kalichy 

a relikviáře, které se nacházejí v majetku Duchovní správy poutního kostela.
458

 Požár kláštera 

by byl ilustrován skrze černobílou kopii litografie Franze Wagnera z 2. pol. 19. stol., již také 

Duchovní správa vlastní (barevné provedení viz obr. M).
459

 Obnovu poutního ruchu by bylo 

možné ilustrovat autentickými nástroji, které sloužily k výrobě devocionálií, nebo výběrem již 

hotových výrobků, které by mohly být zapůjčeny „Městským muzeem Králíky“.
460

 Téma 

                                                 
452

 Konkrétně bude možné využít např. vyobrazení v dokumentu Montis sanctissimae matris Dei prope 

Grulichium, který pochází z let 1750–1766 (dokument ze sbírky „Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“ 

viz: Montis sanctissimae matris Dei prope Grulichium ... historia [online]. [cit. 2021-04-29]. Dostupné z: 

http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-

VMGCL_RK135PRC5239197C6SA-cs#search). 
453

 Stavební plány kláštera se nacházejí v provinčním archivu servitů v Innsbrucku (reprodukce plánů 

viz: PECHÁČKOVÁ, Martina. Poutní areál Hora Matky Boží v Králíkách a jeho stavebník – královéhradecký 

biskup Tobiáš Jan Becker. Olomouc, 2017. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 

fakulta. Vedoucí práce: Martin Pavlíček.). 
454

 Portrét T. J. Beckera se nachází v prostorách kláštera v několika provedeních (v hlavní klášterní chodbě, 

refektáři a sakristii – viz obr. K). 
455

 Budou uvedeny dílčí souvislosti jako např. jejich hlavní poslání nebo (historické) rozšíření v Čechách. 
456

 Dobový popis jednotlivých událostí lze čerpat z Kroniky města Králíky („Městské muzeum Králíky“ či Státní 

okresní archiv Ústí nad Orlicí) nebo zde: Státní oblastní archiv v Zámrsku – Archivní oddělení Hradec Králové. 

Fond Serviti Králíky (1696–1883). Inv. č. 168, Výstavba kláštera po požáru r. 1846. 
457

 Pro dobové svědectví bude možné využít kroniku městu Králíky, jejíž opis se nachází v „Městském muzeu 

Králíky“. 
458

 Soubor by mohl být doplněn výběrem předmětů z klášterního depozitáře v oratoři kostela, kde se nachází 

např. věčné světlo, lavabo nebo kadidelnice (viz obr. F). 
459

 Bude možné využít i reprodukci barevného provedení též litografie, viz obr. M (Státní oblastní archiv v 

Zámrsku – Archivní oddělení Hradec Králové. Fond Serviti Králíky (1696–1883). Inv. č. 175, Požár kláštera 

1846.). Jinou rytinu s motivem požáru kláštera vlastní také „Městské muzeum Králíky“ (jedná se o inv. č. 4892: 

„Rytina Požár kláštera na Hoře Matky Boží“, okolo 1850). 
460

 Např. hrnky s motivem Hory Matky Boží (inv. č. 6613-1A a 6315A) či náměty na jejich potisk (inv. č. 6133-

43), soubor nástrojů k výrobě devocionálií (inv. č. 6113-1A) nebo soubor kovových výrobků, jež vznikaly pro 

poutníky (inv. č. 6613-11). 

http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-VMGCL_RK135PRC5239197C6SA-cs#search
http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-VMGCL_RK135PRC5239197C6SA-cs#search
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bude možné doplnit o reprodukci pohlednic a fotografií poutí z 1. pol. 20. stol.
461

 Jako 

dodatečný zdroj bude možné využít poutní knihu z roku 1919, která obsahuje informace 

o dobové modlitební praxi na poutním místě, tedy např. výčet konaných pobožností 

v ambitech, instrukce pro vedoucí poutních skupin atd.
462

 

 Třetí místnost bude představovat závěrečný tematický okruh, tedy dějiny Hory Matky 

Boží ve 2. pol. 20. stol. a na počátku 21. stol. Stěžejními tématy bude internace kněží 

v klášteře v 50. letech 20. stol. a činnost „Charitního domova pro řeholnice“ České katolické 

charity, ve kterém byly od roku 1960 do roku 2002 umístěné sestry Kongregace 

Neposkvrněného Početí Panny Marie. Jak již bylo naznačeno dříve, „Památník obětem 

internace“ přibližuje téma centralizačního tábora Králíky komplexním způsobem a v širším 

kontextu 50. let 20. stol. Proto bude třeba v expozici téma internace připomenout 

v odpovídající míře, tedy pouze ve vazbě na poutní kostel a celý areál. V úvahu tedy připadá 

např. seznámení návštěvníků se svozem zdejší klášterní knihovny či poukázání na podpisovou 

akci za zpřístupnění poutního kostela v roce 1954.
463

 Také by bylo možné využít reprodukci 

některé ze satirických kreseb P. Benedikta Holoty,
464

 autentický exponát z doby internace: 

latinský dopis (přeložený do češtiny), jenž byl nalezen v roce 2007 v kryptě (v ambitech),
465

 

nebo výňatky ze vzpomínek pamětníků internace, které uvádí různorodá literatura.
466

 Téma 

více než čtyřicetiletého pobytu řeholních sester na Hoře Matky Boží bude představeno ve 

světle kongregačních kronik, tedy autentických svědectví o řeholním i praktickém životě 

v klášteře v dobovém kontextu. Vzhledem k uvedené skutečnosti lze uvažovat o vzniku 

zhruba tříminutových audio nahrávek, které by si návštěvníci mohli sami pouštět. Nahrávky 

by obsahovaly namluvený text výňatků ze zmíněných klášterních kronik a návštěvníci by tak 

mohli více proniknout do tehdejšího života sester a do situací, které sestry byly nuceny na 

                                                 
461

 Např. „Městské muzeum Králíky“ má k dispozici fotografii poutního procesí z poč. 20. stol. (inv. č. HST 136) 

i pohlednice poutního místa (např. inv. č. HST 363). 
462

 Hora Matky Boží (u Králík) s milostným obrazem Panny Marie, útočiště hříšníků. [B. m.]: Redemptoristé, 

1919. 
463

 Reprodukce dokumentů, z nichž autor práce vycházel, jsou k nahlížení dostupné v Knihovně Josefa Mašína 

(viz seznam pramenů). Původní archivní dokumenty se nacházejí zde: Národní archiv. Fond Státní úřad pro věci 

církevní. Karton č. 5, inv. č. 56, Zpráva o svozu klášterních knihoven. Tamtéž také: Karton č. 108, inv. č. 131, 

Podpisová akce o přístup do kostela zdejšího kláštera v obci Dolní Hedeč – Králíky. 
464

 Františkán P. Benedikt Holota (nar. 1922) byl internován na Hoře Matky Boží. Jeho vzpomínky a kresby 

(karikatury) vzniklé za dob internace vyšly v knize Nebyl jsem hrdina (HOLOTA, Benedikt. Nebyl jsem hrdina: 

vzpomínky na totalitu 1950–1989. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-781-3.). 
465

 Uvedený dopis z roku 1950 podává zprávu o úmrtí řeholního bratra Michaela de Alaudise Skřivánka a situaci 

internovaných duchovních. Dopis je v majetku Duchovní správy poutního kostela. 
466

 Vzpomínky jsou uvedené např. zde: PAVLÍK, Jan. Budou vás vydávat soudům: dějiny české provincie T. J. 

v době komunistického útlaku v letech 1950–1990. Praha: Societas Praha, 1995, s. 81–84. Další písemné 

svědectví internovaného P. Josefa Němečka z roku 1991 má k dispozici Duchovní správa poutního kostela. 
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odlehlém poutním místě řešit.
467

 Součástí místnosti by mohla být televizní či počítačová 

obrazovka, na které by návštěvníci mohli shlédnout digitalizované fotografie z let 1960–2002 

či videa se svědectvími pamětníků.
468

 Uvažovaným exponátem v souvislosti s činností 

„Charitního domova pro řeholnice“ je řeholní hábit Kongregace sester Neposkvrněného 

Početí Panny Marie, který kongregace pro účel expozice již poskytla.
469

 Dílčím způsobem 

bude charakterizována také samotná kongregace, tedy její poslání, historie a činnost. 

Závěrečným tématem expozice bude životní příběh a péče Franze Jentschkeho o poutní 

místo.
470

 Chronologická linie expozice bude dovedena do současnosti, přičemž také bude 

zmíněna skutečnost, že se i nyní jedná o živé poutní místo královéhradecké diecéze. 

 Vzhledem k poloze kláštera lze očekávat zájem o expozici i ze strany zahraničních 

návštěvníků.
471

 Z tohoto důvodu by bylo vhodné opatřit texty v expozici překladem 

v angličtině, polštině, či němčině. Eventuálně bude možné pro zahraniční návštěvníky 

vytvořit textového průvodce v daném jazyce, nebo vytvořit pro tento účel kompletní zvukový 

soubor tzv. audioprůvodce, který by je provedl ambity a kostelem.
472

 

Se vznikem expozice bude také potřeba zajistit bezpečnost umístěných exponátů 

a technického vybavení. Bylo by vhodné do prostoru expozice umístit bezpečnostní systém 

vč. kamerového monitoringu. Kustod v pokladně by tak díky kamerovému systému mohl 

dohlížet na pořádek a bezpečnost předmětů jak v expozici, tak v ambitech. 

13.3. Další návrhy související se vznikem expozice 

V souvislosti s návrhem koncepce nové expozice na Hoře Matky Boží je možné uvést 

další návrhy pro prezentaci zdejšího kulturního bohatství. Z důvodu ukončení provozu 

„Památníku obětem internace“ v roce 2019 v areálu poutního místa lze na Hoře Matky Boží 

očekávat snížení návštěvnosti. Na straně druhé je však možné předvídat zvýšení povědomí 

o Hoře Matky Boží díky znovuotevření Poutního domu, jež je plánováno na rok 2021. 

                                                 
467

 Tímto způsobem je možné zpracovat např. tyto dílčí úryvky z kronik: z roku 1960 – první dojmy sester po 

příjezdu k odlehlému klášteru (K1), z roku 1968 – průběh slavnosti otevření kostela věřícím (K1), z roku 1979 – 

skutečnost absolvování povinných přednášek civilní obrany (K1) anebo text kroniky z roku 1991 – konfrontace 

se zloději, kteří měli úmysl klášter vykrást (K2). 
468

 Z účastníků internace na Hoře Matky Boží lze konkrétně zmínit P. Benedikta Holotu, z kongregace 

s. M. Terezii a s. M. Hyacintu. Dalšími pamětníky poutního místa, kteří se na Hoře Matky Boží angažovali 

a mohli by svým svědectvím návštěvníkům zprostředkovat osobitý vztah k místu, jsou také spolupracovníci 

Franze Jentschkeho či bývalí duchovní správci poutního místa – redemptoristé. 
469

 Jedná se o novodobý řeholní hábit – tedy upravený podle instrukcí Druhého vatikánského koncilu. 
470

 Dokumenty ke stavebním aktivitám F. Jentschkeho: AKSNPPM. Kroniky Králíky K3. 
471

 V návaznosti na dějiny poutního místa lze konstatovat, že se jedná zejm. o polské návštěvníky (nedaleká 

státní hranice s Polskem) a německé návštěvníky (dříve německé poutní místo, příp. potomci obyvatel 

vystěhovaných po 2. světové válce). 
472

 Zvukový soubor by mohl být dostupný na vyžádání a stažitelný do mobilního telefonu např. formou 

QR kódu, tedy bez nutnosti pořizování zapůjčitelných audio přehrávačů. 
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Vzhledem k uvedeným skutečnostem je třeba zdůraznit potřebu zvýšené pozornosti způsobu 

prezentace poutního kostela. A to nejen v rovině virtuální a „externí“ (tj. sdělování možnosti 

návštěvy kláštera kupř. v rámci králického regionu), ale především na místě samém – tedy 

v rovině „interní“.
473

 

 Jako první návrh lze zmínit možnost koncepčního uchopení prostoru ambitů. 

V současnosti se v ambitech nachází množství uměleckých děl – zejm. obrazy a sochy, ale 

také betlém apod. Dohromady se zde nyní nachází tři druhy popisků exponátů a orientačních 

značek.
474

 Bylo by vhodné opatřit ambitovou chodbu popisky jednotnými jak graficky, tak 

z hlediska obsahu. Také by bylo možné připravit pro zájemce tištěnou turistickou brožuru, 

která by sloužila jako detailnější průvodce ambity i celým areálem kláštera. Zároveň by bylo 

vhodné při této koncepční práci uvážit a rozvinout dosavadní možnosti konání krátkodobých 

výstav v ambitech, případně v jiném klášterním prostoru. 

Novou expozici by také bylo možné využít v rámci edukačních programů pro základní 

a střední školy. Mohly by pro poutní místo vzniknout programy, které by žáky seznámily 

s tématem baroka a barokního umění nebo dějin 2. pol. 20. stol. Obě témata by byla 

ilustrována na konkrétním příkladu Hory Matky Boží, přičemž ohledně druhého zmíněného 

by mohla být navázána spolupráce s „Památníkem obětem internace“. 

 Kulturní nabídka kláštera by se mohla zaměřit na hosty Poutního domu nebo 

návštěvníky, kteří by byli ubytováni v blízkém okolí města Králíky. Bylo by totiž možné 

vytvořit nabídku speciální prohlídkové trasy areálem kláštera. Lze uvažovat o obnovení praxe 

tzv. nočních prohlídek, kdy návštěvníci mohou poznat specifickou noční atmosféru místa.
475

 

Druhou variantou by byl rozšířený komentovaný prohlídkový okruh realizovaný ve dne či ve 

večerních hodinách, při kterém by průvodce provedl návštěvníky nejen ambity, kaplí 

Sv. schodů a poutním kostelem, ale také klášterním refektářem, přízemní centrální chodbou 

s odkrytými původními freskami a zahradou. Výklad by se zaměřil na praktický život 

v klášteře do poloviny 20. stol. 

 Poutní areál je zejm. v letních měsících turistickým cílem návštěvníků různých 

věkových kategorií. Lze předpokládat, že jednou z významných návštěvnických skupin budou 

představovat rodiny s dětmi. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zajistit pro dětské návštěvníky 

                                                 
473

 V souvislosti s prezentací poutního místa je třeba zmínit projekt EU a SROP z roku 2006 („Propagace 

Kláštera na Hoře Matky Boží u Králík“), díky kterému vznikly např. informační tabule ve městě Králíky atp. 
474

 Nejstarší popisky, zhotovené sestrami, pochází z roku 1986. Další druhy popisků vznikaly za působení 

redemptoristů a současné (tj. diecézní) Duchovní správy poutního kostela. 
475

 Noční prohlídky byly na poutním místě realizovány již po roce 2010, dále však také po převzetí správy areálu 

diecézí. 
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např. nabídku pracovního listu, jenž by je provedl přístupnými klášterními prostory. 

Eventualitou je zařazení různých interaktivních prvků pro děti přímo do prostoru ambitů. 

 Klášter by také mohl navázat spolupráci s jinými institucemi. Jedná se o již zmiňovaný 

„Památník obětem internace“. Dále by bylo možné navázat spolupráci (alespoň v oblasti 

propagace) s „Městským muzeem Králíky“. V neposlední řadě je také možné uvažovat 

o spolupráci s jinými klášterními expozicemi, zvláště těmi, které s králickým poutním areálem 

pojí historická či tematická souvislost. Např. se „Svatohorským poutním muzeem“ na Svaté 

Hoře u Příbrami, již spravují bývalí správci Hory Matky Boží – redemptoristé, s polským 

mariánským a geograficky blízkým poutním místem v Bardo nebo s bývalými českými 

a současnými zahraničními kláštery řádu servitů apod. Kromě vzájemné propagace by bylo 

možné např. si propůjčovat krátkodobé výstavy za předpokladu, že pojednávají o obecnějších 

tématech, která mají vztah k daným místům.
476

 

 Na závěr výčtu návrhů lze uvést také potřebu jednotného vizuálního stylu, kterým se 

poutní areál prezentuje. V současnosti je grafickou ikonou silueta poutního kostela (využívaná 

na webových stránkách či na turistickém letáku). Bylo by vhodné, aby oba dva subjekty 

v poutním areálu – klášter s kostelem a Poutní dům – tematicky propojoval atraktivní vizuální 

styl. Současně by jej bylo možné využít při tvorbě výše navrhovaných popisků v ambitech, 

informačních tabulí a orientačních popisků v klášteře a v Poutním domě, ale také na 

webových stránkách obou subjektů.
477

 

 

  

                                                 
476

 Kupř. výstava o mariánské ikonografii, úloze řeholních řádů v české historii atp. 
477

 Každý ze subjektů má své vlastní webové stránky. Viz: Hora Matky Boží [online]. [cit. 2021-05-05]. 

Dostupné z: http://www.klasterkraliky.cz/. – Hotel Poutní Dům [online]. [cit. 2021-05-05]. Dostupné z: 

https://www.poutnidum.com/. 

http://www.klasterkraliky.cz/
https://www.poutnidum.com/
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13.4. SWOT analýza nové expozice 

 silné stránky slabé stránky 

vnitřní 

prostředí 

- prezentace uměleckých předmětů 

v historickém kontextu 

- prezentace ojedinělých 

uměleckých děl (kopie 

Milostného obrazu, preciosa atp.) 

- využití předmětů z klášterního 

depozitáře 

- zpřístupnění unikátních prostor 

kláštera 

- expozice jako vyvrcholení 

návštěvnického okruhu 

v ambitech 

- statut národní kulturní památky 

- omezené prostředky na 

propagaci, realizaci a údržbu 

expozice 

- omezené prostorové 

podmínky expozice 

- omezené množství původních 

uměleckých děl z důvodu 

požáru kláštera roku 1846 

 příležitosti hrozby 

vnější 

prostředí 

- představit historii poutního místa 

v souvislostech a s důrazem na 

novodobé dějiny v autentických 

prostorách 

- (pre)evangelizovat návštěvníky 

- podnítit návštěvníky k dalšímu 

zájmu o historii či církvi samotné 

- navázat spolupráci s jinými 

klášterními či poutními muzei 

v republice (možnost putovních 

výstav, vzájemná propagace atp.) 

- přiblížit návštěvníkům církevní 

umění 

- využít autentické archivní 

materiály, zejm. ty z novodobé 

historie (kroniky z AKSNPPM) 

- zapojit expozici do edukace žáků 

- zahlcení návštěvníků 

přeplněným obsahem 

expozice 

- podcenění bezpečnosti 

exponátů 

- nekomfortní vnímání 

výstavního prostoru z pohledu 

návštěvníka 

(tzn. nedostatečný osobní 

prostor) 

- nedostatečná propagace 

expozice či kláštera vůbec 

- nezájem návštěvníků 

o expozici s duchovním 

přesahem 

- nezájem o expozici z důvodu 

její neatraktivní formy 
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základních a středních škol 

v tématu barokní doby či českých 

dějin 2. pol. 20. stol. 

- zvýšit atraktivitu kláštera a celé 

jeho prohlídkové trasy skrze 

expozici 

- možnost výraznějšího zapojení 

poutního areálu do tzv. církevní 

turistiky 

- vliv neadekvátní výše 

vstupného na návštěvnost 

prohlídkového okruhu ambitů 

a expozice 

Tabulka č. 18: SWOT analýza nové expozice. (Zdroj: vlastní zpracování.) 
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14. Závěr 

V diplomové práci byla popsána současná situace muzeí církevního umění v České 

republice jak v obecném historickém kontextu, tak s uvedením konkrétní historie jednotlivých 

muzeí. Byly vymezeny jednotlivé typy muzeí prezentující sakrální umění, které se v českém 

kontextu nacházejí, tedy především typ „diecézního“, „farního“, „klášterního“ i „poutního 

muzea“. Práce uvedla kontext muzeí z prostředí římskokatolické církve, nicméně poukázala 

na skutečnost, že nejsou specifikem pouze této církve a uvedla situaci také protestantských 

muzeí v Čechách. U všech příkladů muzeí sakrálního umění bylo uvedeno rovněž několik 

příkladů ze zahraničí. V závěru práce bylo představeno poutní místo Hora Matky Boží 

v Králíkách v historickém kontextu i v kontextu místního regionu. Práce zároveň navrhla 

koncepci expozice v poutním areálu, přičemž poukázala na problematiku absence většiny 

autentických předmětů v bývalém klášteře servitů a redemptoristů. Nastíněná koncepce také 

popsala, které exponáty (za předpokladu zápůjčky) bude možné využít, případně která 

umělecká díla bude možné reprodukovat (vč. uvedení aktuálního umístění těchto děl). 

 Z textu diplomové práce vyplývá, že v českém prostředí existují dva způsoby 

provozování muzeí církevního umění. První spočívá ve spolupráci daného církevního 

subjektu a místního územního samosprávného celku, nebo státu. Na uvedeném modelu je 

realizována činnost „Arcidiecézního muzea Olomouc“, „Muzea církevního umění plzeňské 

diecéze“ a „Galerie a muzea litoměřické diecéze“ či litomyšlské expozice Andělé na návrší. 

Druhý způsob představuje model, ve kterém samotný církevní subjekt zřídí a provozuje 

muzeum sakrálního umění. Z muzeí diecézního typu je to v České republice pouze „Diecézní 

muzeum Brno“. Z dalších popsaných příkladů se jedná také o „Církevní muzeum v Polné“, 

klášterní expozice, jako např. v premonstrátském klášteře v Želivi a také v práci představená 

poutní muzea. Na základě představeného českého kontextu muzeí sakrálního umění, která 

jsou plně v církevních rukách, je také možné specifikovat obtíže, s nimiž jsou tato muzea 

konfrontována. Prvním problematickým bodem při jejich vzniku jsou prostorové podmínky. 

Historicky první diecézní muzea – českobudějovické a litoměřické – byla úspěšná v začátcích 

svého působení. Nicméně v průběhu následujících let již nebyly k dispozici prostory, kde by 

umělecká díla mohla být vhodně umístěna. Proto v obou případech, byť za rozdílných 

okolností, došlo k převzetí uměleckých děl místními městskými či krajskými muzei. Na 

problematické téma prostorů církevních muzeí lze odkázat i v novodobé historii. Původní 

brněnské „Diecézní muzeum“ bylo zpočátku umístěno v klášterním prostoru náležejícím řádu 
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augustiniánů, „Diecézní muzeum“ v Plzni sice nezměnilo prostory, které františkánský řád 

předal diecézi, ale vstup do muzea nebyl situován vstřícně vůči návštěvníkům. 

Druhým problémem je skutečnost, že realizace církevních muzeí (ve zřizovatelském 

slova smyslu) mnohdy spočívá na nadšených jednotlivcích, kteří instituci uvedou v život. Po 

jejich odchodu z muzejního subjektu či v důsledku jejich úmrtí je těmto muzeím vzat jeden ze 

základních pilířů jejich činnosti. Výsledkem je stagnace muzea či přímo ukončení muzejní 

činnosti a následné předání sbírek jinému správci.
478

 V novodobém kontextu se uvedená 

skutečnost také mnohdy děje po uplynutí několikaleté udržitelnosti projektu. Církevní muzea 

čelí nebezpečí, že po uplynutí časového úseku sledovaného ze strany subjektu, jenž dotací 

podpořil obnovu církevní stavby, expozice ustrne a její provoz se pro místní církve stane 

zátěží. Současně lze pozorovat sestupný trend v návštěvnosti církevních muzeí z důvodu 

statičnosti stálých expozic. Proto je třeba věnovat soustavné úsilí expozicím církevních muzeí, 

neboť mohou významně přispívat k budování obrazu církve v názorech návštěvníků, současně 

se mohou stát prostředky (pre)evangelizace.
479

 

 Na základě analýz jednotlivých institucí uvedených v textu práce je možné rozlišit 

typy jednotlivých expozic diecézních muzeí. Olomoucká, litoměřická a částečně také 

plzeňská instalace akcentuje umělecko-historickou rovinu uměleckých předmětů 

římskokatolické církve. Brněnská a zčásti i plzeňská instalace představují expozice, které 

uvádí umělecká díla do tematického kontextu.
480

 V Brně na pozadí sedmi úseků ze života 

Ježíše Krista, v Plzni jsou umělecká díla umístěná v křížové chodbě řazena do čtyř 

tematických celků, přičemž jedním z nich je také Kristův život.
481

 Ze zbývajících expozic, 

které byly v práci popsány, lze poukázat také na litomyšlskou expozici Andělé na návrší, 

která v jednotlivých úsecích prezentuje díla tematicky související s životem Krista z barokní 

éry, a také expozici „Církevního muzea v Polné“, jež představuje díla spjatá se smrtí člověka 

a vstupem do ráje. 

                                                 
478

 Např. po smrti Vinzence Luskche stagnovala činnost diecézního muzea v Litoměřicích, což vyústilo 

v neutěšený stav sbírky. Roudnické farní muzeum zaniklo v souvislosti s odchodem zakladatele, místního 
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 Na základě uvedených poznatků lze konstatovat potřebu vzniku společné organizace, 

jež by sdružovala muzea i samotné expozice církevního umění spravované církví. Společná 

organizace či asociace by církevní muzea vedla k soudržnosti, vzájemné podpoře a propagaci. 

Na její půdě by také mohlo dojít k předávání zkušeností a vzájemné inspiraci. Ze zahraničních 

příkladů je možno zmínit tyto organizace: „La Asociación de Museólogos de la Iglesia en 

España“ („Asociace církevních muzeologů ve Španělsku“), která od přelomu 80. a 90. let 

20. stol. sdružuje španělská církevní muzea,
482

 „Die Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft 

kirchlicher Museen und Schatzkammern“ („Pracovní skupina církevních muzeí a klenotnic 

německy mluvících zemí“), vzniklá v roce 1958,
483

 nebo také „L’Associazione Musei 

Ecclesiastici Italiani“ („Asociace italských církevních muzeí“), která byla založena v roce 

1996. Dále lze poukázat na dříve uvedený model tarnowského diecézního muzea, jehož 

pobočkami jsou farní a klášterní muzea v diecézi, nebo na dříve popsaný projekt Klösterreich, 

sdružující kláštery několika evropských zemí. 

 V samém závěru práce lze nastínit možnosti dalšího bádání v oblasti muzeí církevního 

umění. Prvním směrem je historická linie těchto muzeí. Na základě archivních dokumentů by 

bylo přínosné blíže popsat např. okolnosti zřízení diecézního muzea v Hradci Králové, historii 

existence klenotnic na českém území anebo také fenomén uměleckých klášterních sbírek. 

Dále by bylo možné pozornost věnovat detailnějšímu popisu fungování původního 

„Diecézního muzea“ v Plzni či v Brně v kontextu doby a tehdejších možností církve. 
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Resumé 

Diplomová práce se věnuje tematice muzeí církevního umění. Cílem práce je popsat 

současnou situaci tohoto typu muzeí v České republice a navrhnout expozici na poutním místě 

Hora Matky Boží v Králíkách. Práce uvádí rozlišení termínů „farní muzeum“, „diecézní 

muzeum“, „klášterní muzeum“, „poutní museum“ ad. Tato typologie je ilustrována na 

konkrétních českých i zahraničních příkladech, přičemž jsou blíže popsána tři vybraná muzea 

církevního umění v Královéhradecké diecézi. Téma je sledováno v kontextu katolické církve, 

nicméně je zde nastíněna také situace českých a zahraničních protestantských muzeí. V další 

části práce je představen samotný návrh koncepce expozice na poutním místě Hora Matky 

Boží v Králíkách. Návrh koncepce je popsán na základě popsaných dějin poutního místa, jeho 

nabídky a charakteristiky králického regionu. V textu jsou uvedeny návrhy na další možnou 

práci s expozicí a také SWOT analýza nové expozice. 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the topic of museums of sacral art. The aim of the work is to 

describe the prevailing situation of this type of museums in the Czech Republic and to 

develop an exhibition at the pilgrimage site of the Mountain of Mother of God in Králíky. The 

work distinguishes between the terms “parish museum”, “diocesan museum”, “monastery 

museum”, “pilgrimage museum” and others. This typology is illustrated by the specific Czech 

and foreign examples, while three selected museums of ecclesiastical art in the Hradec 

Králové diocese are described in more detail. The topic is observed in the context of the 

Catholic Church, however, it also outlines the situation of Czech and foreign Protestant 

museums. The next part of the diploma thesis presents the outline of the concept of the 

exhibition at the pilgrimage site of the Mountain of Mother of God in Králíky. The outline of 

the concept is described on the basis of the described history of the pilgrimage site, its offers 

and characteristics of the Králíky region. The text introduces further suggestions for potential 

work with the exhibition and a SWOT analysis of the new exhibition as well. 
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Resümee 

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Kirchenkunst-Museen. Das Ziel der 

Arbeit ist, die gegenwärtige Situation dieser Art von Museen in der Tschechischen Republik 

zu beschreiben und eine Exposition im Wallfahrtsort Muttergottesberg (Hora Matky Boží) in 

Grulich (Králíky) vorzuschlagen. In der Arbeit wird die Unterscheidung der Termini 

„Pfarrmuseum“, „Diözesanmuseum“, „Wallfahrtsmuseum“ u. a. angegeben. Diese Typologie 

wird an konkreten tschechischen und ausländischen Beispielen illustriert, wobei drei 

ausgewählte Museen der Kirchenkunst in der Diözese Königgrätz näher beschrieben werden. 

Das Thema wird im Kontext der katholischen Kirche betrachtet, nichtsdestoweniger wird 

auch die Situation der tschechischen und ausländischen protestantischen Museen angedeutet. 

Im weiteren Teil der Arbeit wird der eigentliche Konzeptvorschlag für die Exposition im 

Wallfahrtsort Muttergottesberg in Grulich vorgestellt. Das Konzept der vorgeschlagenen 

Exposition geht von der Geschichte und dem Angebot des Wallfahrtsortes und von der 

Charakteristik der Region Grulich aus. Im Text werden mögliche Vorschläge für die weitere 

Bearbeitung der Exposition sowie die SWOT-Analyse der neuen Exposition angegeben. 
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Obrazová příloha 

Obr. A: Církevní muzeum Polná – pohled do expozice (sál „Nebe“). 

Obr. B: Expozice Andělé na návrší – pohled do expozice na východní empoře.  
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Obr. C: Klášter Želiv – pohled do tzv. klenotnice ve stálé expozici. 

 

 

Obr. D: Hora Matky Boží se vstupní branou do aleje – pohled od severozápadu z města 

Králíky.  
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Obr. E: Hora Matky Boží – pohled z tzv. nádvoří poutníků na kostel Nanebevzetí Panny 

Marie a kapli Svatých schodů. 

 

Obr. F: Hora Matky Boží – pohled do klášterního depozitáře.  
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Obr. G: Hora Matky Boží – pohled do severní ambitové chodby. 

Obr. H: Celkový pohled na exteriér jižní části ambitů z vnitřního dvora kláštera, ve které se 

nachází místnosti určené pro novou expozici (spojovací část mezi rohovou věží ambitů a věží 

kostela).
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Obr. I: Hora Matky Boží – vpravo vstup do prostoru určeného pro novou expozici, pohled 

z ambitů (vlevo vstup do poutního kostela). 

Obr. J: Hora Matky Boží – pohled do prostoru určeného pro novou expozici. 
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Obr. K: Portrét biskupa Tobiáše Jana Beckera v sakristii. 

 

Obr. L: Soška Panny Marie, s níž chodívala dětská procesí na vrchol kopce.  
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Obr. M: Litografie s vyobrazením požáru poutního místa.  
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Obr. K: Půdorys místností v přízemí určených pro novou expozici (na obrázku vpravo nahoře 

vstup do expozice z ambitů). 


