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Slyšel jsem krásný hlas, Maria volá nás, pojďte ke mně, 

pojďte sem poutníci, věrní služebníci, navštivte mně, 

matičko vyderská Paní naše, 

přimlouvej se za nás, všechny poutníky, u Ježíše. 

 

Měl jsem ve snách zdání, abych bez meškání 

pospíšil k ní na hory vyderské, královně nebeské, bychme šli k ní, 

Matičko vyderská, Paní naše, 

Přimlouvej se za nás, všechny poutníky, u Ježíše.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Text oslavné poutní písně k Panně Marii Vyderské (Spomocnici), jež byla variací na píseň 

s incipiem „Slyšel jsem krásný hlas“ z počátku 19. století. BYDŽOVSKÁ, Iva. Mariánská poutní 

místa v kramářských tiscích. In: Sdružení knihoven České republiky. Brno, Sdružení knihoven ČR 2010, 

s. 44-50, zde s. 29. 
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Úvod 

V této studii se snažím prozkoumat mariánské poutní místo Kostelní Vydří 

v jihozápadním koutě Moravy a slouží mi k tomu zejména analýza dochované Knihy 

zázraků, unikátního autentického pramene, který byl uschován celou řadu let v archivu 

římskokatolické farnosti Kostelní Vydří. Stejnojmenné poutní místo bylo zvláště 

v pobělohorské době centrem náboženského života věřících pocházejících z území, kde 

se střetávají Čechy, Morava a Dolní Rakousy. Zmíněné téma jsem zvolila jak z důvodu 

osobního zalíbení v barokní epoše, tak v místě samém, neboť je neodmyslitelným a 

výrazným prvkem koloritu mého rodného kraje.  

Kostelní Vydří bylo od svého počátku spjato s karmelitány. I když není zcela 

jasné, proč zrovna tento mendikantský řád dostal správu poutního areálu na starost, je 

vliv karmelitánské komunity na danou lokalitu zásadní. Shodou daných okolností se 

mniši do klášterní budovy v Kostelním Vydří nastěhovali až na počátku 20. století a 

nezažili tak léta rozkvětu a blahobytu, kterými poutní místo procházelo především v 1. 

polovině 18. století. Jejich úlohu přebírali kněží z Dačic a Telče, později jmenovaní 

administrátoři a faráři, sídlící přímo v Kostelním Vydří. 

Z řad bratří karmelitánů, kteří zde působí dodnes, pocházejí autoři nejstarších i 

nejnovějších publikací o historii a dějinách tohoto mariánského poutního místa. 

Prvním vydaným dílem po roce 1989 byla stručná příručka mapující vznik, působení a 

život řádu ve světě i v českých zemích, kde byla Kostelnímu Vydří věnovaná 

samostatná kapitola.
2
 Obsáhlejší pojednání o poutním místě vyšlo v karmelitánském 

nakladatelství před čtyřmi lety. Je dílem nynějšího generála karmelitánského řádu P. 

Gorazda Cetkovského O.Carm. a církevního historika, želivského převora P. Jindřicha 

Zdíka Charouze O.Praem.
3
 V roce 2004 věnoval místu pozornost Michal Boubín, který 

ve své diplomové práci zpracovával inventář klášterní knihovny z Kostelního Vydří a 

zároveň v ní vznesl nové hypotézy spjaté se vznikem a počátky mariánského kultu ve 

                                                           
2
 Pr vodce výstavou z dějin  armelitánského řádu   armel v  echách : pořádáno ve spolupráci s 

Ministerstvem kultury České republiky. Vyd. v K  1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1993, 79 s. 

ISBN 80-855-2743-X 
3
 CETKOVSKÝ, Gorazd – CHAROUZ, Jindřich Zdeněk. Mariánské Vydří  300 let poutního místa a 100 

let karmelitánského kláštěra v  ostelním Vydří. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 109 

s. ISBN 978-807-1952-442 
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Vydří.
4
 S tím souvisí také článek z roku 2005 od P. Gorazda Cetkovského, v němž se 

zabývá podobou milostného vyderského obrazu.
5
 

Všichni autoři se ve svých pracích alespoň letmo zmínili o zázračných 

uzdraveních, případně představili pár vybraných ukázek zápisů z knihy zázraků, která 

se stala základním kamenem tohoto příspěvku. Můj rozbor Knihy zázraků (v originále 

Consignatio gratiarum, viz obr. 1-3 v příloze) slouží jako prvořadá výpověď o místu 

z pohledu poutníků a místních obyvatel. Cílem analýzy je pokusit se zrekonstruovat 

charakter poutního místa, rozsah obliby a její míru v dějinných periodách a na základě 

lidských osudů, jež se do místa promítly, pohlédnout na Kostelní Vydří očima 

barokního člověka. 

 

 

1. Zvláštní světlo nad krajem aneb legendy a vznik poutního místa  

 

„Na místě, na němž byla zbudována u  ostelního Vydří kaple od hory  armelské, dalo 

se nejdříve spatřit sloupek, u kterého bylo Léta Páně 1680 častěji vidět v noci jasné 

světlo.  dyž lidé světlo viděli, bylo místo navštěvováno, ale nic nebylo shledáno.“
6
 

 

U počátků vzniku poutních míst obvykle stojí legendy zrcadlící v sobě 

zbožnost a vnímání doby, které se týkají. Jelikož jsou ale právě legendy často jediným 

pramenem vypovídajícím o počátcích míst obzvláště milostivých, nelze je opomíjet. 

Pro středověk byly pro zvláštní místa typické legendické motivy odpočinku nějakého 

světce (na kameni, pod stromem), motivy se zvířaty upozorňujícími na zázračné 

objekty, nebo připlavení obrazu či sochy po vodním toku. V 17. a 18. století se 

v rakouských zemích setkáváme nejčastěji s motivy protitureckými, protireformačními 

a protimorovými, které nějak souvisí s milostným předmětem. V barokních Čechách 

jsou nejvýraznější legendické topoi týkající se mariánských obrazů a soch spojených 

s navázáním na úctu k Panně Marii, kterou přerušila husitská revoluce, a celkové 

připomínání dob, kdy bylo katolictví v naší zemi na výsluní – např. doba panování 

                                                           
4
 BOUBÍ , Michal. Poutní místo v  ostelním Vydří (diplomová práce). FF Masarykovy Univerzity v 

Brně 2004 (Centrální knihovna MU sign. D 12705). 
5
 CETKOVSKÝ, Gorazd. P vod obrazu Panny Marie  armelské v  ostelním Vydří. Dačický vlastivědný 

sborník 3, 2005, s. 137–145. 
6
 Archiv římskokatolické farnosti Kostelní Vydří, Consignatio Gratiarum. Kniha zázraků není paginována 

ani foliována. Pokud nebude v dalším textu uvedeno jinak, vycházím z její analýzy. 
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Karla IV. Legendický motiv společný pro celou Evropu v 17. a 18. století se týká místa 

a způsobu nálezu zázračných předmětů.
7
 

Pokud jde o zakládání poutních míst, často stály u jejich vzniku pověsti 

o zázračně vyléčených lidech, kteří se napili z pramene, u něhož později vyrostla 

menší sakrální stavba.  a území jihozápadní Moravy jsou tzv. „Dobré Vody“ hojně 

zastoupené, zázračný pramen či studánka stály u vzniku poutí do Hlubokých Mašůvek 

či nedalekých Lechovic.
8
 

Stejně často se můžeme setkat také s legendou o nadpřirozených schopnostech 

a jevech, které dané místo obklopují, ať už jednorázově či opakovaně. V kraji kolem 

Kostelního Vydří se do této skupiny dá zařadit nevysvětlitelné zachováním obrazu 

v Přibyslavicích i přes jeho opakované zničení. Dalším příkladem může být záře nad 

křoviskem ve Slavonicích, kde byly pohozeny svaté hostie a díky světelným úkazům 

zázračně objeveny. Hostie v tomto případě dala najevo, kde má být uctívána, když se 

zpět do křoví přenesla z domu svého zachránce. Tato středověká topoi „výběru místa“
9
 

objevující se i v baroku, má své počátky v legendě o původu římské baziliky Santa 

Maria Maggiore. Je zajímavé, že legenda o vzniku poutního místa v Kostelním Vydří, 

které bude později patřit karmelitánskému řádu, je založena na podobné bázi jako 

legenda o Panně Marii Sněžné, jež dala jméno prvnímu karmelitánskému chrámu 

v Čechách. 

Ke kopci nad Kostelním Vydří vedla podél lesíka cesta, při níž stál sloupek se 

zašlým obrázkem.  ikde není zmínky o tom, koho měl obraz připomínat nebo 

představovat.
10

 Právě v tom místě se znovu roku 1698 začala objevovat ona záhadná 

záře, zvláště o sobotách, jež byly zasvěceny Panně Marii. Lidé se tomu divili a k oné 

záři často chodívali, možná ze zvědavosti, snad z pověrčivosti za poklady.
11

 Kvůli 

pověrám a domněnkám kolujícím mezi lidmi se odhodlal místo prozkoumat i majitel 

panství Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergu. Ani on nenašel racionální vysvětlení či 

příčinu sobotních světel. Jako bohabojný člověk došel k závěru, že prostřednictvím 

záře dává Bůh najevo přání být uctíván právě zde. Bylo tedy zapotřebí vše 

                                                           
7
 ROYT, Jan. Obraz a kult v  echách 17. a 18. století. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 

479 s. ISBN 978-80-246-1691-9, zde s. 73. 
8
 ČER Ý, Jiří. Poutní místa jihozápadní Moravy  milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti. Vyd. 

1. Pelhřimov:  ová tiskárna Pelhřimov, 2005, 302 s. ISBN 80-865-5915-7, zde s. 35. 
9
 KALISTA, Zdeněk.  eská barokní pou   k reli iozitě českého lidu v době barokní. Vyd. 1. Žďár nad 

Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2001, 287 s. ISBN 80-238-6883-7, zde s. 101. 
10

 Tiray uvádí, že se jednalo o mariánský obrázek  
11

 EICHLER, Karel. Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku, díl 1.2. Brno 

1888, s. 295 
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zkonzultovat s někým fundovanějším v duchovní oblasti. Protože se na vedlejším 

telečském panství právě zdržoval P. Karel Felix Slavata, bývalý generální představený 

bosých karmelitánů (1680-1683), obrátil se majitel Kostelního Vydří právě na něj. 

Slavata usoudil, že záře objevující se vždy v sobotu má význam mariánský. Poradil 

pánu z Rolsbergu, aby nechal namalovat obraz Panny Marie Karmelské a umístil jej 

namísto sloupku. Roku 1709 byla postavena panem Gerhardem malá kaplička 

z kamene a pálených cihel, do níž byl obraz Panny Marie Karmelské vložen a 

posvěcen P. Karlem Felixem Slavatou. Ten místu udělil odpustky pro ty, co k němu 

budou putovat a pobožnosti vykonávat. Od té doby ustala sobotní záře nad Kostelním 

Vydřím a lidé se místo za poklady chodili poklonit Panně Marii Karmelské.
12

 

2. Obraz Panny Marie Karmelské z Kostelního Vydří 

Zmínit milostný obraz poutního místa více podrobně považuji za důležité, 

jelikož stojí u samého počátku vzniku poutí a právě k němu se lidé utíkali ve svých 

nemocech a strastech. Zjednodušeně by se dalo říci, že nebýt obrazu, nebylo by ani 

kostela, ani celého dnešního komplexu. 

Vyderskému obrazu (viz obr. 8 v příloze) se v nedávné době věnoval značný 

zájem. V poslední publikaci o poutním místě byl vyvrácen názor, že obraz nechal 

objednat a darovat do kapličky sám P. Karel Felix Slavata.
13

 Objednavateli byli 

manželé Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergu a Marie Helena Hillebrandová z Reineggu, 

což dokládají erby obou manželů v dolních rozích obrazu. Stejně jako letopočet 

„1709“ v obou horních rozích nejsou erby vidět. Zakrývají je kovové paprsky 

vystupující z rámu, které připomínají tajemnou záři stojící u počátku vzniku obrazu i 

poutního místa. Slavata sice obraz nedaroval, nicméně je možné, že jeho řádová 

příslušnost ovlivnila vzhled uměleckého díla. Kvůli památce řeholníka jako jednoho ze 

zakladatelů poutního místa by bylo pochopitelné, kdyby vyobrazená Panna Maria 

kopírovala některou z Madon uctívaných u bosých karmelitánů. Při pohledu na 

vyderský obraz však spatříme jasnou podobu s italskou ikonou „La Bruna“, rozšířenou 

v prostředí klášterů a kostelů obuté větve řádu. Je však málo pravděpodobné, že by 

neznámý autor obrazu z Kostelního Vydří viděl Pannu Marii Snědou na vlastní oči, a 

zřejmě ji neviděl ani na obrázku.  abízí se však teorie o vzoru jiného obrazu podle 

                                                           
12

 CETKOVSKÝ, G. – CHAROUZ, J. Z. Mariánské Vydří, s. 16. 
13

 Podle starší publikace  ostelní Vydří – Pr vodce místem z roku 1996 je jako objednavatel obrazu P. 

Karel Felix Slavata. Tamtéž, s. 17. 
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ikony La Bruna, a to o Panně Marii  eapolské z kostela u sv. Havla v Praze, kde 

působili karmelitáni.
14

 

Vyderský obraz jakožto umělecký počin za tím havelským přeci jen trochu 

zaostává. Logicky se jednalo o menší zakázku, kterou dotovali manželé z Rolsbergu, a 

poměrně krátká doba, ve které musel obraz vzniknout, a finanční možnosti donátorů se 

na něm jasně podepsaly. Společný mají oba obrazy nejen ikonografický typ madony 

„Eleusa“, ale také škapulíř, korunku na hlavě Panny Marie a věnec květů, což zase 

postrádá neapolská ikona. Zatímco květinový motiv je na obraze od sv. Havla jasně 

patrný, Panna Marie z Kostelního Vydří má kvítí schované pod rámem obrazu a je 

méně nápadné. Jak moc příbuzné oba obrazy jsou? Je vyloučené, aby měly stejného 

autora. Mohly mít ale společnou předlohu Snědé Panny Marie v podobě pouťového 

obrázku, nebo se vyderský autor mohl inspirovat přímo u sv. Havla. Cetkovský, který 

s teorií o příbuznosti madony z Vydří a madony od sv. Havla přišel, si všímá i 

takového detailu, jako je vysoké čelo Ježíška na obou obrazech. 

Oproti jeho teorii stojí ještě hypotéza Michala Boubína, kterou zmiňuje ve své 

diplomové práci
15

 a později v Dačickém sborníku. Boubínova teorie stojí na nálezu 

mědirytiny, která se v archivu objevila zařazená mezi materiály ke Kostelnímu Vydří. 

Vyobrazena je na ní Panna Maria s Ježíškem a kaplička obklopená září. Podle textu 

v její spodní části se jedná o milostný obrázek z města Gorica, kde měli svůj klášter 

bosí karmelitáni. A jak tvrdí Boubín, zdá se pravděpodobné, že P. Karel Felix Slavata 

obraz znal.  a tomto základě se domnívá, že kvůli nápadné podobnosti s pověstí o 

vzniku poutního místa v Kostelním Vydří došlo k přenesení kultu za přispění Slavaty. 

Domněnku podepírá i podobou mezi madonou z Gorice a tou z Vydří.
16

 Podoba mezi 

vyderský obrazem a Pannou Marií z mědirytiny je však pramalá. Zahraniční madona 

na obraze sedí pod stromem, má odlišnou polohu a místo na dítě hledí před sebe. 

 enalezneme na ní ani žádný náznak karmelitánské zbožnosti, např. škapulíř.
17

 

I když vznik obrazu, jeho autorství a předloha jsou prozatím zahaleny 

tajemstvím, důležité je, že vůbec vzniknul. Milostný obraz dnes zdobí v zaskleném 

rámu oltář poutního kostela a o jeho důležitosti a oblibě svědčí i votivní dary, které na 

ně věřící v průběhu 18. století umístili. 

                                                           
14

 CETKOVSKÝ, G. P vod obrazu, s. 137-142. 
15

 BOUBÍ , M. Poutní místo v  ostelním Vydří, s. 7. 
16

 Tamtéž. 
17

 CETKOVSKÝ, G. P vod obrazu, s. 143. 



 
 

7 
 

3. Kniha zázraků jako „zrcadlo poutního místa“  

V dnešní době se problematice knih zázraků dostává větší pozornosti než 

v minulosti, ale zájem o ní by se dal nazvat nedostatečným. Zázračnými vyslyšeními 

v české barokní literatuře se zabýval Miloš Sládek. Ve své studii
18

 analyzuje spis 

jezuity Josefa Lauritsche, který se věnuje milostnému obrazu Panny Marie Rušánské 

z Jičína a jeho zázrakům.  a danou problematiku se snaží nahlížet v kontextu dobové 

mentality, a to stejně jako Vít Vlnas ve své práci o sv. Janu  epomuckému.
19

 

Srovnání středověkých a barokních knih se věnovala Zdeňka Prokopová,
20

 jejíž 

obecný přístup k problematice postupně přechází do konkrétního rozboru knih zázraků 

z jihočeských poutních míst. Velkým přínosem k problematice poutnictví a poutnické 

barokní literatury jsou studie Markéty Holubové, která se systematicky zabývá Svatou 

Horou u Příbrami a provedla analýzu svatohorských zázračných uzdravení.
21

 

V neposlední řadě je třeba připomenout studii Martina Gaži, jenž se ve své práci 

věnoval poutnímu místu Podsrp u Strakonic a obsahu podsrpské knihy zázraků, podle 

níž se snažil popsat vnímání nemocí a roli Panny Marie v běžném životě lidí v 18. 

století.
22

 

3.1. Knihy zázraků ve středověku a v baroku 

Zaznamenávání milostí na poutních místech obvykle souviselo s poutěmi a 

s lidmi, kteří je vykonávali. Fenomén poutnictví nebyl prakticky nikdy úplně potlačen, 

ale středověká a barokní pouť
23

 se od sebe lišily stejně, jako se liší ta dnešní od 

dřívějších.  ová mentalita, jiná náboženská situace a postupný trend sekularizace se 

podepsaly jak na přístupu veřejnosti k místům zvláštní milosti, tak na vnímání zázraků 

samotných.  

Zatímco středověku vládla poutní místa zahraniční, často spojená s uctíváním 

relikvií křesťanských světců (např. Santiago de Compostela, Řím aj.)
24
, která 

zastiňovala popularitu mariánských a jiných kultů domácích, politická a náboženská 

                                                           
18

 SLÁDEK, Miloš. Zázračná uzdravení a "dobrotivá vzhlédnutí" v literatuře českého baroka. LA 27, 

1994, s. 247-271. 
19

 VL AS, Vít. Jan Nepomucký   eská le enda. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1993, 282 s. ISB  80-204-

0358-2. 
20

 PROKOPOVÁ, Zdeňka. "Auxilium Christianorum, ora pro nobis!" Barokní knihy zázrak  jako dosud 

málo využitý pramen. Kuděj 6, 2004, č. 1, s. 3-16. 
21

 HOLUBOVÁ, Markéta. Zázračná uzdravení ve světle svatohorských knih zázrak . Český lid 89, 2002, 

č. 3, s. 217-248. 
22

 GAŽI, Martin. "K lékařce nebeskej". Poutní Podsrp a vnímání nemoci na českém venkově 18. století. 

Kuděj 6, 2004, č. 1, s. 17-31. 
23

 KALISTA, Z.  eská barokní pou . 
24

 OHLER, Norbert. Náboženské poutě ve středověku a novověku. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2002, 229 

s. ISBN 80-7021-510-0. 
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situace v 17. a 18. století především v habsburské monarchii pozdvihla na výsluní 

středoevropská mariánská poutní místa.
25

 

Středověké zázraky byly zaznamenávány v legendách o svatých, kteří je 

vykonávali jak během života, tak po smrti prostřednictvím svých ostatků.  a rozdíl od 

doby barokní nebyla striktně vyžadována potvrzení o pravosti zázraků, neboť se od 

svatých jaksi očekávaly a byly podmínkou jejich svatosti.  avíc byly automaticky ve 

smýšlení středověkých lidí připisovány Boží moci. Popisy zázračných událostí byly 

více bezprostřední a jejich soupisy vznikaly převážně v klášterních prostředích, tedy 

mimo poutní místa samotná a v době před rokem 1450 se šířily ústním podáním.
26

 

Pozdní středověk už dokládá zázraky přímo na místech, kam poutníci přicházeli, 

v podobě rukopisných záznamů, tzv. Mirakelbücher – Knih zázraků, jejichž vedení 

měli na starosti duchovní správci místa. Zápisy ve středověkých knihách zázraků byly 

zpravidla stručnější a měly charakter spíše statistický, po rozšíření knihtisku začaly 

vycházet v tištěné podobě, stejně jako knihy barokní.
27

 

Barokní knihy zázraků mohou mít několik podob, stejně jako poutě samotné 

neměly jednotný charakter a každá měla nějaké své specifikum.  utně nezáleželo na 

tom, zda mělo poutní místo význam lokální, nebo bylo věhlasné a jedno 

z nejnavštěvovanějších, knihy zázraků se však v baroku stávaly téměř nedílnou 

součástí všech poutních míst.
28

 Rozdíly lze ovšem spatřovat ve způsobu jejich vedení, 

formě i vzhledu. Proslulým poutním místům se věnovala barokní literatura, která 

v tištěné podobě nabízela čtenářům historii poutního místa a právě informace o 

udělených milostech a zázračných událostech. Autoři takových spisů byli často 

příslušníky jezuitského řádu,
29

 s jehož působením souvisí renesance české pouti. 

Kromě Bohuslava Balbína se poutnickou literaturou zabývali Albrecht Chanovský, Jiří 

Crugerius, František Jan Beckovský a jiní.
30

 Vhodným příkladem této literatury je 

Balbínova Diva Turzanensis, spis pojednávající o poutním místě Tuřany u Brna 

s milostnou sochou Panny Marie. Spis obsahuje popis místa, popis sochy a vylíčení 

legend s ní spojených a vyjmenování oněch zázračných divů, které Panna Marie 

způsobila. Balbínovo dílo nabízí daleko více, než je výše zmíněno, jeho Diva 

                                                           
25

 ROYT, J. Obraz a kult v  echách, s. 222, 255. 
26

 PROKOPOVÁ, Z. "Auxilium Christianorum, ora pro nobis!", s. 3-4. 
27

 HOLUBOVÁ, M. Zázračná uzdravení, s. 217. 
28

 KALISTA, Z.  eská barokní pou , s. 65. 
29

 K dějinám řádu v českých zemích:ČOR EJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo  jezuité v  echách. 2. 

vyd. Praha: Hart, 2002. 264 s. 
30

 ROYT, Jan. Barokní pou  a poutní místa. Památce Zd. Kalisty. DaS 13, 1991, č. 3, s. 28. 
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Turzanensis je i návodem pro poutníka, jak má pouť vykonat a jakým řádem se má 

řídit. K problematice knih zázraků by se spíše hodila odpověď na otázku, co bylo 

předlohou k Balbínovým záznamům o zázracích. Zda měly Tuřany nějakou svou rukou 

psanou zápisnici, ze které Diva Turzanensis čerpala, není známo.
31

 

Zde se nabízí srovnání knih zázraků rukopisných, které měly charakter osobní 

povahy, a těch tištěných, jež vycházely s jistým časovým odstupem od daných 

událostí. Tiskem šířené knihy zázraků navíc obsahovaly zázraky, které prošly určitým 

výběrem, jak tomu bylo třeba ve Svaté Hoře, jíž byl věnován taktéž Balbínův spis Diva 

Montis Sancti.
32

 Své limity mají i rukopisné knihy, které jsou pro badatele jistě 

přínosnější než tištěné, neboť nepřicházejí o svou bezprostřednost. Rukopisy jsou ale 

do jisté míry stylizované a podléhají rozpoložení, ve kterém se zrovna nacházel 

vypovídající člověk. Pokud šel učinit výpověď o zázraku přímo na místě, jednal tak 

ještě pln euforie a pod vlivem genia loci.
33

 

Forma zápisů v tištěných i rukopisných knihách mohla mít několik variant. Co 

do počtu zázraků se můžeme setkat se zápisnicemi, které jich obsahují stovky až tisíc, 

jiné – spíše pro ilustraci – pouhé desítky.  ěkdy bývají popsány zázraky jen 

z některého období historie poutního místa, v rámci pár let, jako je tomu např. v 

Balbínově Diva Montis Sancti.  ejčastěji jejich autor volil řazení zázraků 

chronologicky za sebou, jak se udály. Odděleny od sebe byly letopočty, popřípadě 

měsíci nebo daty. Takové řazení bylo jistě logické, na čtenáře mohlo ovšem působit 

monotónně. Setkáváme se i s dělením tematickým, které bylo možná přehlednější, ale 

jistě náročnější. Pokud autor zápisů zvolil řazení podle druhu zázraků, dospěl 

k některým, které nemohl zařadit do žádné kategorie. Musel proto vytvořit buď 

zvláštní kapitolu věnovanou neobvyklým zázrakům, nebo je podřídit některým jiným 

kategoriím.
34

 

 ejvíce však záleželo na obsahu sdělení, na tom, jak byl zázrak popsán. Pro 

baroko byla typická obsáhlost a detailnost. Po uvedení jména, povolání a bydliště 

dotyčného šťastlivce následovalo popsání samotného zázraku. Protože barokní člověk 

vnímal jakékoliv ohrožení na životě, nemoc nebo nehodu jako Boží záměr, nikoliv 

náhodu, pokládal za svoji povinnost poděkovat za ušetření svého života. Bylo proto 

běžné, že se k popsání udělené milosti připisovalo i citové rozpoložení osoby, která jí 

                                                           
31

 KALISTA, Z.  eská barokní pou , s. 65. 
32

 HOLUBOVÁ, M. Zázračná uzdravení, s. 219. 
33

 PROKOPOVÁ, Z. "Auxilium Christianorum, ora pro nobis!", s. 16. 
34

 SLÁDEK, M. Zázračná uzdravení, s. 248. 
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byla obdařena, což byly zpravidla díky a přislíbení votivního daru, popřípadě důkaz o 

jeho darování.
35

 

Zaznamenávání milostí na poutních místech postupně upadalo s nástupem 

racionalismu a osvícenství od druhé poloviny 18. století. Zázrak byl považován za 

projev náboženského fanatismu a nerozumu.
36

 V českých zemích dochází k největšímu 

úpadku za vlády Josefa II., který kromě dekretů rušících kláštery vydává i zákazy poutí 

a reskripty o revizi chrámových pokladů. Z poutních kostelů a kaplí tak mizí votivní 

dary, které věřící darovali milostným sochám a obrazům jako projev svých díků.
37

 

Jaká byla pestrost zázračných uzdravení, udělených milostí, vyslyšených 

modliteb a jaké těžkosti poutník překonal, aby mohl svoji Divotvůrkyni požádat o 

přímluvu, nebo se k ní obrátit jako k Lékařce nebeské, budu demonstrovat na knize 

zázraků z Kostelního Vydří. Kromě statistických závěrů, které lze z daného dokumentu 

vyvodit, nabízí vyderské Consignatio gratiarum možnost prohlédnout si místo a 

podobu, jakou mělo před dvěma sty lety. 

3.2. Analýza pramene – „Potvrzení projevů milostí poskytnutých s pomocí 

Nejblahoslavenější Panny Marie Karmelské u Kostelního Vydří“ 

Hovoříme-li o vyderské knize zázraků, představme si spíše sešit o velikosti 

formátu A3, jehož stránky nejsou linkovány. Celé dílo je psané rukou v latinském 

jazyce. Titulní strana sešitu nese nadpis „CONSIGNATIO GRATIARUM“ vytvořený 

inkoustem, který se propíjí i do stránky následující. Podnadpis knihy zní „Ope 

Beatissimae Virginis Mariae de monte Carmelo prope Kirchwidram obtentarum“.
38

 Na 

druhé straně už seznamuje autor čtenáře ve zkratce s historií poutního místa a 

výstavbou kapličky, jak bylo zvykem v knihách zázraků.
39

 Začátek třetí strany je 

věnovaný předmluvě ke čtenáři, jejímž prostřednictvím se měl dozvědět základní údaje 

o uctívané Madoně. Zde se lze domnívat, že autor knihy zázraků počítal s jejím 

rozšířením i v tištěné podobě do různých končin země, neboť místním obyvatelům 

byly zmíněné skutečnosti dosti známé a pro své potřeby je jistě nepsal. Předmluva tak 

uvozuje celý seznam jmen a zázraků a mluví za všechny aktéry: „Zázračně obdržené 

projevy přízně jsou svědectvím o velkých, podivuhodně udělených dobrodiních, která 

se laskavě uvolila a dosud se uvoluje poskytovat svým mariánským ctitel m 

                                                           
35

 PROKOPOVÁ, Z. "Auxilium Christianorum, ora pro nobis!", s. 5, 15. 
36

 Tamtéž, s. 5. 
37

 ROYT, J. Barokní pou  a poutní místa, s. 30. 
38

 Viz nadpis kapitoly. 
39

 SLÁDEK, M. Zázračná uzdravení, s. 247. 
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nejblaženější P. Maria z hory Karmel v uvedené kapli u  ostelního Vydří.… Na 

dosvědčená dobrodiní, udělených Velkou Matkou a podivuhodně obdržených, veřejně 

je znamenají a vzdávají za ně díky následující osoby.“
40

 

Zázraky jsou popsány na následujících dvaceti a půl stránkách, chronologicky 

řazené za sebou. Oddělené jsou číslicemi a celkem jich je zapsaných 116. Všechny 

zázraky se udály v rozmezí let 1732 až 1816, jen první z nich není datovaný. Do čísla 

73 jsou číslovány slovně, od čísla 74 arabskými číslicemi. Tato změna v číslování od 

sebe odděluje dvě období. Pod č. 74 se ukrývá zápis z roku 1753, kdy byl v Kostelním 

Vydří konečně ustanoven stálý duchovní správce a od roku 1754 farář P. Matyáš 

Filkuka. Do té doby vedli knihu zázraků kněží z Dačic, kteří o poutní místo pečovali.
41

 

Zápisy pořizovali buď podle votivních tabulek, zavěšených věřícími v kapli, nebo jim 

byly přímo diktovány. První záznam o obdržené milosti postrádá letopočet, lze 

předpokládat, že byl pořízený podle první tabulky, která byla v kapli umístěna. Ostatní 

destičky už byly číslované a jejich formální podoba víceméně odpovídala pomyslné 

první, nedatované tabulce tohoto znění: „Veronika, dcera Václava We a, dačického 

měš ana a výrobce plachet, dosvědčuje, že měla v uchu zrnko hrachu a to bylo velkou 

zátěží pro její sluch. A tak se při neúčinnosti lidské pomoci utekla k Nejblahoslavenější 

P. Marii  armelské. Právě v té chvíli pocítila její pomocnou ruku, zrnko, předtím 

ukryté hluboko v uchu, vyšlo nahoru, takže je s podivem vytáhla. Jako svědectví o tom 

upevnila na zeď tabulku s tím zrnkem a navždy slibuje poslušnost Velké Matce.“ 

Do roku 1750 bylo v kapli zavěšeno celkem 67 očíslovaných tabulek, 

zázračných milostí evidovaných 73. Záznamy končí, když přišla mezi léty 1782-1784 

nařízení Josefa II. o zákazu vyvěšování votivních tabulek a vedení evidence milostí.
42

 

Poslední zápis učinil P. Matyáš roku 1777 pod č. 113 a o jedenáct let později Vydří 

opustil, neboť byl ustanoven jako děkan v Dubu nad Moravou.
43

 Jeho nástupce P. 

Jakub Moravec se knize zázraků věnovat nemohl, protože přetrvávala dřívější nařízení. 

K dalšímu zápisu se odhodlává až P. Filip Vít Filkuka, jmenovec prvního vyderského 

faráře, jenž byl ustanoven správcem v Kostelním Vydří v roce 1792.
44

 Pod č. 114 

popisuje zázračnou pomoc osobního charakteru z roku 1764 a vysvětluje čtenářům i 

dlouholetou odmlku: „V srpnu roku 1764 přišel Filip Jakub Filkuka, sedmiletý chlapec 
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z Jemnice, k dačickému rybníku zvanému Zámecký a chtěl si utrhnout z hráze květiny 

plovoucí na vodě.  dyž šlápl na vratký kluzký kámen, zřítil se nenadále do vody a 

klesal ke dnu rybníka. Ale vzýval Ježíšovo a Mariino jméno a v ten okamžik byl 

z božské moci jakoby pozdvižen rukou. Dříve než mu ženy máchající ve vodě prádlo 

přiběhly na pomoc, shledal, že je zdráv na hrázi. A pamatujíce na dobrodiní, jehož se 

mu dostalo s pomocí Boží Matky, odevzdal se, nehodný toho, do jejích služeb. Po 

zákazu vyvěšovat obětní tabulky už je ti, kdo zakusili přečetná dobrodiní a milosti pod 

záštitou Božské Matky, ke zveřejnění dále neoznamovali.“ 

Protože se v průběhu let náboženské a politické poměry vyvíjely vůči katolické 

církvi pozitivnějším směrem, přidal P. Filip Vít Filkuka ještě dva zápisy o zázračných 

uzdraveních z let 1805 a 1814. Po jeho odchodu z Kostelního Vydří roku 1817 kniha 

zázraků už nepokračuje. Posledním záznamem v ní je doklad o kanonické vizitaci, 

kterou 30. června 1960 vykonal dačický děkan, jak dosvědčuje jeho podpis a razítko 

farního úřadu Kostelní Vydří.
45

 

Záznamy udělených milostí na přímluvu Panny Marie Karmelské nabízí 

možnost, jak poutní místo poznat lépe a vidět ho očima obyvatel jihozápadní Moravy 

v 18. století. K jasnějším závěrům a analýzám je třeba vymezit zkoumanou oblast 

zájmu. Co do kvantity bude zkoumáno více než 116 záznamů udělení milostí. 

 ásledující stránky budou věnovány sociální skladbě prosebníků, geografickému 

původu obdarovaných lidí a důvodům jejich soužení. Různorodost nemocí, nehod a 

komplikovaných životních situací umožňuje pestrou analýzu a rozbor jednotlivých 

zázraků, jejich zaznamenávání a možné opakování. Hned ze začátku je třeba dodat, že 

pramen podrobený zkoumání sám nese název „Potvrzení projevů milostí“, které byly 

věřícím uděleny na základě modlitby, nebo vykonané pouti k Panně Marii Karmelské 

z Kostelního Vydří.  etřeba čekat zázraky ve smyslu, jak je chápe dnešní člověk, ale 

spíše vyslyšení proseb daných aktérů, ať už jejich problémy byly více či méně 

závažné. Proto se na stránkách „knihy zázraků“ můžeme setkat i s případy, jež se nám 

mohou jevit „nezázračně“ a banálně. Předmluva knihy, jak už bylo zmíněno, obdržené 

milosti označuje za zázračné, proto se i v této práci nebudu takovému termínu vyhýbat 

a jako zázrak jmenovat každý uvedený zápis. 
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3.2.1. Zaznamenávání milostí  

Samotné zapisování do knihy zázraků mohlo probíhat dvěma způsoby. Buď 

vyslyšený věřící přišel za správcem farnosti a zápis mu nadiktoval, přičemž mu byl 

svědkem samotný kněz, nebo byl zázrak opsán správcem z votivní tabulky, kterou 

poutník pověsil v kapli. Do roku 1753 tak v prvním případě nejspíše činili lidé místní, 

kteří kněze – zapisovatele znali, neboť jím byl dačický farář Václav Filkuka. Pokud 

přicházeli věřící z větší vzdálenosti od Dačic, vyřešili vyznání zázraku a poděkování za 

něj darovanou destičkou. Zajímavé je, že zmiňovaný kněz vedl zápisy do knihy 

zázraků sám od jejího počátku, což je patrno z rukopisu. P. Václav Filkuka nebyl rád, 

když se na karmelské hoře u Kostelního Vydří začaly sloužit mše a on tak přicházel o 

své farníky, ale knihu vedl svědomitě a nebránil rozvoji poutního místa. Když ho však 

v roce 1750
46

 nahradil Jan  eulinger, zápisy na tři léta ustaly, patrně kvůli jeho 

striktně nevstřícnému postoji vůči poutnímu místu. 

V roce 1753 se setkáváme s novým rukopisem P. Matyáše Filkuky, který v díle 

pokračoval. Od té doby se poutníkům naskytla příležitost využít k zápisu kněze přímo 

na místě. Oproti ostatním knihám zázraků však chybí podpisy farářů, svědků nebo 

samotných aktérů, či jiná potvrzení.
47

 Ve většině případů byla při zápisech uváděna 

jména zúčastněných, jejich rodiště či bydliště a sociální původ.  ěkdy nebylo 

poznamenáno ani to a zápis byl velmi strohý, např. č. 67: „Marii, spásu nemocných, 

chválí císařský kuchař z Vídně za to, že s její pomocí se mu vrátilo neporušené zdraví 

z roku 1749 pod č. 63.“ Stejně tak se ovšem setkáváme s případy, kdy je zaznamenané 

pouze jméno bez jakýchkoliv podrobností. Většinou nechybí rok udání zázraku, ale 

s výjimkou posledních dvou zápisů není specifikovaný měsíc ani datum. S určitostí lze 

tvrdit, že do roku 1753 byly votivní tabulky číslovány, což podporuje teorii o 

poutnících ze vzdálenějších míst, kteří se snažili chronologicky buď sami začlenit, 

nebo to za ně provedl P. Václav Filkuka. 

V případě prvního zapisujícího si lze povšimnout většího důrazu na konkrétnost 

a okolnosti daného zázraku na úkor informací o samotném aktérovi. Často bývá do 

hloubky popisován pocit věřícího, který se k Panně Marii Karmelské obracel, č. 8: 

„Uršula Hoffmannová, sužována r znými strastmi a tísněná velmi těžkou a 

nebezpečnou nemocí, neměla kde jinde doufat v útěchu než u Matky Bohorodičky. Té 
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 Dějiny Dačic. 1. vyd. Editor Jan Bistřický, Marie Kučerová. Dačice: Městské muzeum a galerie v 

Dačicích, 2002. ISB  80-238-9658-X, zde s. 190. 
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se také zavázala slibem, že navštíví její nejsvětější sídlo, jestliže se uzdraví.  dyž 

zakrátko nabyla sil a v ložnici usedala na židli, upadla a vymkla si kotník. Majíc 

předtuchu, že se soužení vrátí, silně kulhajíc, jak musela namáhat nohu, nejen obnovila 

dřívější slib, ale opřena o h l vydala se s d věrou na pou  na horu  armel k laskavé 

Matce.  dyž se vyzpovídala z hřích  a posílila svátostí smíření, bez ustání se modlila. 

Svatá Matka přivolila splnit, oč Uršula žádala. Ta s útěchou vyšla z chrámu, odložila 

h l a uzdravená se vrátila dom .“ 

V letech 1754–1777 jsou záznamy zpravidla jednoduché a strohé, ale ve většině 

z nich nechybí jméno, bydliště a povolání.  ejčastěji se v tomto období setkáváme se 

záznamy podobného typu jako u zázraku č. 75: „V roce 1754 byla Eleonora 

Zu spochová z Telče, po mnoho týdn  nemocná a již opuštěna lékaři, vložila naději 

s d věrou do Nejbl. Marie v  ostelním Vydří. Š astně uzdravena také obětovala tuto 

tabulku.“ 

Pomyslná třetí část knihy z počátku 19. století, jež obsahuje pouze tři zápisy od 

P. Filipa Filkuky, je velice konkrétní. Záznamy uvádí veškeré údaje o uzdravených 

nebo zachráněných a časově jsou popsány přímo na den. V posledních dvou případech 

se jednalo o děti rodičů, kteří P. Filkuku vyhledali, aby mu zázrak popsali a zároveň 

Panně Marii Karmelské poděkovali, protože v té době už bylo vyvěšování tabulek 

zakázané. 

Nutno dodat ještě jeden důležitý fakt. Pod jedním číslem v knize zázraků se 

často vyskytovalo více obdržených milostí. Stávalo se, že bylo v rodině nemocných 

více lidí, kteří se vyléčili postupně díky přímluvě k Panně Marii.  ěkteří lidé milost od 

Panny Marie Karmelské zakusili vícekrát a popsali ji v jednom záznamu. Typický 

příklad existence více milostí v jediném záznamu v rámci jedné rodiny je zázrak č. 65: 

„Podivuhodného Syna v jeho v Bohorodičce budou neustále velebit tyto následující 

osoby  Josef Bednář z Vilímče u Nové Říše tak trpěl 20 let otokem krku a hlavy, že 

nemohl vpravit do úst ani jídlo, ani nápoj. Uvolil se k cestě ke kapli v  ostelním Vydří 

a hle, zatímco vysílá k Matce nářky, poznává, že je vyslyšen…… Mezitím matka 

uzdraveného syna vidí bratrovu vnučku Rosinu trpící nepravidelnou činností srdce, 

zp sobenou nedostatkem tekutin v těle. Pochvalně jí uvádí milost prokázanou jejímu 

synu v kapličce. Poradí utéci se na horu  armel a zakrátko získá nemocná Rosina 

s pomocí Panny vytoužené zdraví.“ 

S tím, kdo a jak knihu vedl, souvisí také četnost zázraků. (viz tabulka 1 a graf 1 

v příloze) Pokud byl správce pečlivý a sám vynakládal jistou iniciativu, 
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zaznamenaných milostí bylo více. V případě děkana  eulingera lze hovořit o výslovné 

nevoli, proto během jeho tříletého spravování nenalezneme v knize žádný zápis. A 

právě do roku 1750 je zaznamenán nevyšší růst počtu zázračných milostí, který po 

roce 1750 na následujících 8 let spíše stagnoval. Celkem 70 zaznamenaných 

zázračných milostí z let 1738–1750 je odrazem oblíbenosti místa i schopnosti 

zapisovatele. Stagnace během prvních let působení P. Matyáše Filkuky se dá vysvětlit 

stavební činností, která na poutním místě probíhala a možná i narušovala ono nebeské 

kouzlo karmelské hory. Patrný nárůst četnosti zázraků nastává v letech 1758–1764, 

tedy v letech, kdy je poutní místo opravdu nejoblíbenější.  avíc byla už přistavěna 

dřevěná kostelní loď, která dokázala pojmout více věřících než samotná kaplička. 

Stagnace počtu evidovaných milostí z let 1764–1805 je jasně ovlivněná politikou 

Josefa II. Pokud byl nějaký rok na zázraky zvláště plodný, pak rok 1759. Pod ním bylo 

zapsáno celkem 12 případů obdržených milostí, ale proč zrovna tehdy, nelze s určitostí 

říci. 

Tabulka 1   etnost evidovaných zázrak  mezi jednotlivými léty 

roky počet % četnost 
abs. v 

% 
komentář 

průměr zázraků na 

rok 

1732-1750 
8

6 
66.2 66.2 nejvyšší růst 4.8 

1750-1758 
9

1 
70.0 3.8 stagnace 0.6 

1758-1764 
1

20 
92.3 22.3 růst 4.8 

1764-1805 
1

30 
100.0 7.7 stagnace 0.2 

 

3.2.2. Druhy zázraků 

Vyderská kniha zázraků nabízí opravdu celou škálu případů obdržených 

milostí, proto jsem se pokusila chronologicky řazené záznamy rozdělit do přibližně 

stejných tematických celků. Prvně je nutno si uvědomit, o jaký typ zázraků vlastně šlo, 

aby se dal zázrak dále specifikovat. Touto první selekcí vznikají tři skupiny – vyléčení 

z nemoci na přímluvu Panny Marie Karmelské, pomoc od Matky Boží při nehodě a 

poděkování Bohorodičce za obdrženou milost. 
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 ejpočetnější skupinu tvoří cílená modlitba k Panně Marii v nemoci. Takových 

případů nacházíme v knize 89, což činí skoro tři čtvrtiny celkového počtu všech 131 

zázraků. (viz tabulka 2 a graf 2 v příloze) Ze záznamů nelze v každém případě usoudit, 

zda se jednalo o prosbu k Panně Marii obecně, nebo měl věřící na mysli konkrétní 

vyderskou madonu. Je dost možné, že nemocný člověk se kromě Boha samotného 

modlil ke všem svatým v čele s Pannou Marií, ale své uzdravení připsal „Lékařce 

nebeské“, která byla nejblíže jeho srdci a domovu. Při pročítání zápisů však převažuje 

jasná zmínka o pomoci právě Panny Marie z Kostelního Vydří. V řadě z nich se také 

dočteme, že si o jejích milostech lidé často pověděli mezi sebou a nemocní se k ní 

uchylovali po doporučení svých příbuzných nebo zaměstnavatelů, jako tomu bylo 

například v záznamu č. 30: „Jak velikými bolestmi v obou nohách byla sužována 

Alžběta Novotná z Dačic, je zřejmé z toho, že pro přílišný otok nohou mohla stěží 

chodit. Ta na radu své paní Justiny Smetanové nechala stranou lidské léky, které si 

jako chudá osoba ani nemohla koupit, a snažně prosila o pomoc Mariinu.“ 

 

Tabulka 2  Zastoupení jednotlivých druh  záznam  v  nize zázrak  

 

 

 

 

 

 

Druhou nejpočetnější kategorií jsou udělené milosti při nehodách. Zatímco na 

rozličnost onemocnění bylo potřeba utvořit 17 kategorií, nehody lze poměrně snadno 

rozdělit na pády z výšek a do hloubek, nehody s koňmi a vozy, bodná, sečná a střelná 

zranění a nakonec u dětí na spolykané předměty. (viz tabulka 3 a graf 3 v příloze) 

Jak bylo na vesnici běžné, lidé se při práci dostali do obtížných situací, kdy si 

přivodili zranění, které vyžadovalo okamžitou lékařskou pomoc. Když taková pomoc 

nebyla na blízku, v tu chvíli se v mysli obrátili k Pomocnici Boží. I když se jim 

následně dostalo patřičného ošetření, připisovali zdárné přežití moci tzv. „střelné 

modlitby“, kterou vyslali k Panně Marii a tím byli zachráněni. Pokud se jednalo o 

dospělé jedince, obrátili se na v modlitbách na Bohorodičku sami, jako tomu bylo 

v případu č. 34: „Marianna Tománková, p vodem z Olšan u Nové Říše, si při 

kategorie četnost četnost % 

nemoci 89 67, 9 

nehody 27 20, 6 

poděkování 15 11, 5 

celkem 131 100 
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nakládání hnoje na v z probodla nohu vidlemi, které chtěla zapíchnout do země, a 

z rány se vyvalila spousta krve. Jakmile zavolala o pomoc Blahoslav. Pannu Marii 

z hory  armel u  ostelního Vydří, krev přestala téct, a ona odešla dom  a za několik 

dní se uzdravila…“ 

Udála-li se nehoda dítěti, vzývali Pannu Marii rodiče, jak dokládá zázrak č. 70: 

„S bolestí hleděli rodiče, obyvatelé z Třeště, na syna, který se snažil polknout kost 

uvízlou v krku, ale nebylo nijak možné vyhodit ji ven. Zaslíbili ho tedy v kapli 

v  ostelním Vydří, a když se potom kosti zbavil, obětovali tabulku v roce 1750 pod č. 

66.“ 

 

Tabulka 3  Početní zastoupení r zných druh  nehod v  nize zázrak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledním tematickým celkem je poděkování za udělenou milost. Jestliže se 

člověk ocitl v nesnadném postavení, nebo byl vystaven nehodě a vyváznul z ní bez 

újmy, aniž by o to žádal, připsal svůj dík Panně Marii, neboť ji chápal jako svoji 

ochránkyni. Votivní tabulky se do kaple zavěšovaly pro vyjádření díků, že bylo 

zachováno při životě více lidí, i když jim hrozila smrt například při výbuchu v dole, 

nebo když ve válce unikl voják jisté smrti. Barokní člověk nepřipsal záchranu života 

osudu nebo náhodě, ale věřil, že Bůh s ním má svůj plán a chce jej nechat na živu. 

Bylo proto samozřejmostí, aby za takovou milost dotyčný poděkoval, a pokud bylo 

Kostelní Vydří nejblíže od domova nebo po cestě, byl zázrak připsán Panně Marii 

Karmelské. 

Stejně tak se k ní utíkali lidé, kteří potřebovali radu do života, nebo se báli 

vlastního rozhodnutí. (viz tabulka 4 a graf 4 v příloze) Velmi pěkný příklad, avšak 

druh nehody četnost % četnost 
% četnost z celkového počtu 

zázraků 

pády (z výšky, sklepy, 

stropy, aj.) 
8 29,6 6,1 

nehody s koňmi 8 29,6 6,1 

bodná, sečná, řezná, 

střelná zranění 
6 22,2 4,6 

polknuté předměty 5 18,5 3,8 
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ojedinělý, se nabízí pod č. 81: „Téhož roku [1759] jistý mladík o prázdninách byl 

nejistý stran svého povolání.  dyž zde v kapli zaslíbil se řádu karmelitán , Matka 

 armelská ho přijala. Jako poděkování za to připevnil sem tabulku.“ 

Z pohledu dnešního člověka je jistě méně pochopitelné, že některé votivní 

tabulky a záznamy hovoří o poděkování za smrt. Takové případy nebyly v Kostelním 

Vydří vzácné, rodiče děkovali za milosrdnou smrt ztrápeného a nemocného dítěte, 

svěřeného pod nebeskou ochranu Panny Marie. Jiní pozůstalí věnovali destičky za to, 

když byli další bolesti ušetřeni jejich blízcí, i když to znamenalo smrt. Dokladem 

takových milostí je zápis č. 100: „Téhož roku [1764] nemocný Václav Grünwald 

z Telče prosil toužebně o zdraví prostřednictvím Božské Matky, a když se trochu 

zotavil, tady v kapli osobně si vyprošoval na Božské Marii zdraví, avšak svěřil se do 

v le Boží. Zemřel právě při vzývání Marie.“ 

 aprosto unikátním záznamem ve vyderské knize zázraků je předposlední 

zápis pod č. 115. Jedná se v něm o náhlou pomoc Panny Marie Karmelské 

prostřednictvím devočního obrázku, který byl přiložený na postižné dítko. Tento akt 

měl dívence okamžitě pomoci a spolu s modlitbami odvrátit její smrt. Mohlo se tak 

jednat o příklad „kontaktní magie“, k níž se používaly předměty dotknuté s milostivým 

obrazem či sochou.
48

 S takovým jednání ze strany věřících se v této knize setkáváme 

pouze jednou, ač byl tento způsob „léčení“ poměrně oblíbený. 

 

Tabulka 4  Početní zastoupení r zných druh  poděkování v  nize zázrak  

druh poděkování četnost % četnost 
% četnost z celkového 

počtu zázraků 

poděkování za ochranu 7 50,0 5,3 

poděkování za milosrdnou 

smrt 
4 28,6 3,1 

porody, těhotenství 2 14,3 1,5 

poděkování za radu do 

života 
1 7,1 0,8 

 

                                                           
48

 HOLUBOVÁ, M. Zázračná uzdravení, s. 223. 
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3.2.3. Místa zázraků  

S různými druhy zázraků souvisí také místa, kde se udály. Vyléčení nemocného 

nebylo přímo závislé na tom, zda sám poutní místo navštívil. Existují případy, kdy se 

zázraky udály tzv. na dálku – tedy mezi tím, co se prosebník modlil v kapli za 

uzdravení blízké osoby, se dotyčný nemocný uzdravil.  ebo takové případy, kdy chorý 

člověk nenavštívil Kostelní Vydří vůbec, pouze na něj myslel v modlitbách. Pokud 

však slíbil Panně Marii za uzdravení pouť k jejímu obrazu nad vyderskou vesnicí, 

učinil tak hned, jak to bylo možné. Lidé se báli svůj slib nedodržet, aby byli někdy 

ještě vyslyšeni. O tom, jak vážné bylo nedodržení slibu uděleného pomocné Lékařce 

nebeské, mluví zázrak č. 113: „Alžběta Wa nerová z Jihlavy, těžce nemocná, se roku 

1777 zaslíbila Panně Marii z Kostelního Vydří, jestliže se uzdraví. Na slib však 

zapomněla a příští rok onemocněla znovu na tutéž nemoc. Vzpomněla si, že nedbala na 

splnění slibu a opět se utekla k Blažené Panně z  ostelního Vydří, a jak říká, okamžitě 

se š astně uzdravila. Na poděkování přinesla destičku.“ 

Zázraky, jež se měly udát přímo na poutním místě, jsou v knize zázraků 

v jednoznačné menšině. Oproti „dálkovým“ uzdravením jsou spíše výjimečné a 

z celkového počtu zázraků tvoří pouhých 33 %. (viz tabulka 5) Pozoruhodné je, že 

když už zápis uvádí některé ze zázračných uzdravení během chvíle přímo na poutním 

místě, jedná se o nevýrazně citově zabarvenou zprávu, která by se stala jen jakoby 

mimochodem. Příkladem je č. 77: „Roku 1758  ateřina Řídká z Jemnice, nemocná asi 

17 týdn , utrápená, učinila slib, a vkládajíc všechnu naději do Nejblahoslavenější 

Panny Marie z  ostelního Vydří, přišla s postižením do kaple. Bohu buď též díky, jako 

vidoucí odtud odešla.“ 

Tabulka 5  Procentuální zastoupení míst uskutečněných zázrak  v  nize zázrak  

místo % zastoupení 

přímo na poutním místě 32,8 

jinde 67,2 

 

Lze tak konstatovat, že milosti obdržené od Panny Marie Karmelské 

z Kostelního Vydří nebyly nijak limitovány místem, kde se obdarovaný člověk 

nacházel. Zpravidla se uzdravený vydal navštívit poutní místo poté, co se uzdravil, 

nebo jej navštěvoval tak často, dokud se neuzdravil. Zdravotní stav se většinou 

zlepšoval s každou návštěvou poutního místa, a zázrak se tak stával dlouhodobějším 
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procesem.
49

 Tento případ je v knize zázraků nejčastější, neboť ve většině popisů se 

jednalo o dlouhodobě nemocné lidi, u kterých pouť nepřicházela v úvahu. Zázraky, jež 

se udály na místě a během pouhé chvíle, jsou spíše výjimečné, ale zaznamenány jsou. 

3.2.4. Druhy nemocí 

Kostelní Vydří nebylo v mysli poutníků nebo místních lidí specializováno na 

určitý typ postižení. K podrobnější analýze by jistě přispělo, kdyby nemoci 

zaznamenané v knize byly více specifikované.  ejvětší procento uzdravených lidí však 

spadá do skupiny, kde není nemoc konkrétně pojmenovaná (19,1 %, viz tabulka 6 a 

graf 5 v příloze). Zápis v takových případech hovoří pouze o „nebezpečné nemoci“, 

„nemoci“ nebo „postižení na zdraví“. Je pochopitelné, že prostí lidé žijící v 18. století 

nedokázali sami určit diagnózu onemocnění, proto se faráři zmínili pouze o příznacích, 

podle kterých dnes můžeme pouze hádat, o jakou nemoc se mohlo jednat.  

Druhou nejvíce zastoupenou kategorií jsou zhoubné nemoci, které nebyly více 

rozváděny. Taková onemocnění byla nejčastěji provázena horečkami a bezradností 

lékařů a měla dlouhodobější průběh. Zhoubná nemoc pro tehdejšího člověka mohla 

znamenat cokoli, co jej ohrožovalo na životě. Z případu dačického kaplana se 

dozvídáme, že podobná choroba byla v jeho případě nakažlivá a postihla více lidí ve 

městě na ráz, č. 11: „ dyž se v obci dačické šířila zhoubná nemoc, jíž se mnozí stali 

kořistí smrti, nakazil se touto nemocí také J. A. Filkuka, místní kaplan, zatímco pečoval 

o vojáky tam přivezené. Ležel tam po šest plných týdn , a ačkoliv měl dostatek velmi 

prospěšných lék  zahánějících teploty, píchání u srdce se nedalo nijak odstranit….“ 

Jelikož byl kaplan postižen a vyléčen během sedmileté války
50

 za vlády Marie Terezie, 

jednalo se zřejmě o nějakou typickou chorobu vojáků ve válce – tyfus, úplavici nebo 

různé druhy chřipek. 

Pomyslná třetí příčka ve výskytu jednotlivých nemocí a jejich vyléčení patří 

onemocnění končetin. Více postižené bývaly dolní končetiny, a to nejrůznějšími otoky, 

vředy, zkřivením nebo abscesy. Obyčejný člověk s nemocnýma nohama byl prakticky 

vyřazen z každodenní starosti o obživu, a znamenal tak velikou starost pro své blízké. 

 ejzajímavěji působí uzdravení malého chlapce, který trpěl jakousi růží či vředy 

v dolních končetinách. Je vedeno pod č. 10: „…synek p. Josefa Zwacka, dačického 

občana, jménem Šimon, měl četné otevřené rány v noze a nemohl se vyléčit. Po 

                                                           
49

 Tamtéž, s. 221. 
50

 Dějiny Dačic, s. 182. 
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uplynutí delšího času se rány přece zavřely. Mladík však přesto byl sužován silnými 

bolestmi a při ch zi musel používat h lku. Rodiče plakali nad smutným chlapcovým 

stavem a konečně ho zasvětili Nejblahoslavenější Panně  armelské a slíbili, že dají 

sloužit několik mší v kapli v  ostelním Vydří ke cti Nejblahoslavenější Panny Marie. 

Chlapec, přinucený ležet, pocítil po tomto slibu pomoc Bohorodičky, nebo  z nohy 

vyšla k stka, chlapec se uzdravil, odložil h lku a bez ní dosud chodí.“ Ač se může 

taková představa o vyléčení jevit bizarně, rozhodně nebyla v tehdejší době ojedinělá. 

Stejný průběh nemoci a „vyšlé kosti“ eviduje Gaži ve studii o nemocech objevujících 

se v podsrpské knize zázraků.
51

 

Do kategorie nemocných končetin se dá zařadit i „nejpůsobivější“ a 

„nejzázračnější“ uzdravení, jež kniha obsahuje. Jedná se o vyléčení ochrnuté dívenky, 

kterou znali lidé z celého okolí Kostelního Vydří včetně pana faráře, jak je uváděno 

pod č. 110: „V roce 1771 byla Rozina Pařízková z vesnice Vilímče, stará p ldruhého 

roku, úplně ochrnutá, takže v bec nemohla chodit a na jiné místo se mohla pohybovat 

pouze přivezením z místa na místo na vozíčku. Já sám, farář Matyáš Filkuka 

z  ostelního Vydří, vídal jako očitý svědek po těch 7 let ochrnulou, když byla většinou 

v létě v kostele….“ Uzdravení malé Roziny, která ho sama připisovala Panně Marii 

Karmelské, bylo natolik „senzační“, že jej v zápise sám farář potvrzuje jako svědek, 

s čímž se u ostatních případů nesetkáváme. 

Další z případů onemocnění jsou méně četná. Poměrně často se opakují potíže 

s dutinou břišní, zejména žlučníkem, který trápil zpravidla ženy – bohaté dačické 

měšťanky. U dětí se setkáváme s napadením od neštovic, které je kolikrát připravily i o 

zrak, jak vypovídá poslední zápis č. 116: „Roku 1814 dne 4. června,  ateřina, tříletá 

dcera Josefa Kubeše, rolníka z Hradiš ka u Dačic a jeho manželky Anny, která 

onemocněla neštovicemi, ztratila úplně zrak. Lékaři jí podávali vhodné léky, avšak 

sani nedoufali, že dítě získá zrak zpět.  dyž pak dítě bylo přes p l roku slepé a oči ani 

neukazovaly, to, co se lidem zdálo nemožné, u Boha se stalo možným. Nebo  když se 

matka opřela s d věrou v Boha a jeho božskou Matku a dovolávala se její ochrany, 

dítě, s očima náhle zdravýma a otevřenýma, spatřilo své radující se rodiče. Ti je 

donesli sem, aby poděkovali a vydali pravé svědectví.“ 

Mezi dalšími onemocněními se opakovaly horečky, různé druhy zánětů, 

vodnatelnosti a otoků, oční choroby, duševní postižení, bolesti hlavy a krku aj. Panna 
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Marie Karmelská fungovala tedy jako univerzální lékařka na každou nemoc, která 

obyvatele jihozápadní Moravy a okolí postihla. Rozhodně to ale neznamená, že by se 

v té době lidé stranili pomoci lékařské. Odborná pomoc jim buď nepomáhala, nebo 

k ní prostě neměli přístup. To, že Mariina pomoc byla útočištěm i pro vzdělané lidi, 

potvrzuje zázrak č. 25, v němž se uvádí: „Protože pan Lukáš Meník, dačický lékárník, 

sám sobě nemohl pomoci, prohlédl lékárnu Mariinu a tam dostal velice p sobivé léky 

k zahnání astmatu. (škytavky, zadrhávání). Z roku 1744 pod č. 22.“ 

Tabulka 6   etnost r zných druh  vyléčených nemocí v Knize zázrak  

druh nemoci četnost 
% 

četnost 

% četnost z 

celkového počtu 

zázraků 

nespecifikované nemoci 17 20,7 13,0 

zhoubná onemocnění 12 14,6 9,2 

končetiny 10 12,2 7,6 

onemocnění dutiny břišní (žlučník, 

střeva, aj.) 
7 8,5 5,3 

dlouhodobá nemoc 6 7,3 4,6 

horečka 6 7,3 4,6 

nemoci očí 4 4,9 3,1 

duševní choroby 3 3,7 2,3 

plicní nemoci 3 3,7 2,3 

zánětlivá onemocnění 3 3,7 2,3 

vodnatelnost, otoky 3 3,7 2,3 

hluchota 2 2,4 1,5 

bolesti hlavy, krku 2 2,4 1,5 

onemocnění mozku 2 2,4 1,5 

nemocný dobytek 1 1,2 0,8 

srdeční onemocnění 1 1,2 0,8 

 

3.2.5. Složení prosebníků 

Z výše uvedených příkladů se dalo jasně pochopit, že složení lidí, prosících o 

milost Pannu Marii Karmelskou nebo jí děkujících, bylo velmi pestré. Pokud se 

budeme ohlížet na pohlaví obdarovaných, pak nejpočetněji byli zastoupeni muži 
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(33 %), což je jistým překvapením. (viz tabulka 7) Panna Maria byla odedávna 

postavou, k níž se uchylovaly především ženy, neboť sama byla ženou, matkou a tím 

pádem nejbližším vzorem a pomocnicí ženského pohlaví. Muži si často vzpomněli na 

vyderskou madonu při nečekané nehodě, když nevěděli, jak jinak svůj život ochránit, 

např. pod č. 103: „Téhož roku [1764] jel v kočáru František Schimke, správce cest, a 

neš astně spadl pod kolo. Při tom neštěstí si představil pouze Nejblahoslavenější 

Pannu z  ostelního Vydří, vzýval její pomoc a zachránil se nezraněn.“ 

Ženy se k Panně Marii Karmelské podle knihy zázraků obrátily v 29 % případů. 

O něco početnější bylo zastoupení matek, jež orodovaly za uzdravení svých dětí, než 

otců, celkově se však jedná o velkou část případů, kdy prosebníky byli rodiče. 

S podobnou četností se objevují záznamy, kdy za dítě orodovali rodiče oba. Pouze ve 

dvou případech se prosebníkem stává manžel, který putuje k Panně Marii, aby prosil o 

manželčino zdraví, a stejně tak existuje jediný výskyt v opačném případě. Podobně 

bylo zaznamenáno jediné dobrodiní, které vyprosila dcera otci. 

Z jiných knih zázraků je patrné, že bylo možné vyslat nějakou zastupující 

osobu cizí, která na poutní místo přišla a zprostředkovala tak prosbu o uzdravení 

nemohoucí osoby.
52

 Jistý dačický občan, zmíněný v knize pod č. 41, také zvolil 

podobný přístup, když se jednalo o jeho nemocnou ženu. Avšak aby nic neponechal 

náhodě, pojal celou akci velkolepě: „Paní Beata  rausová, žena hospodářského 

úředníka obce Dačic, byla zachvácena tak silně žlučníkovými bolestmi a horečkou, že 

začala pozbývat rozumu. Manžel tím polekaný, zjednal 7 žebrák , dal jim 7 kříž , 

poslal je ke kapli v  ostelním Vydří a přikázal jim, aby namísto manželky, kterou tam 

zaslíbil, pronášeli prosby a modlili se r ženec. Žebráci tak učinili, a když se vraceli 

dom , manželka začala nabývat rozumu a následující den se úplně uzdravila. To je její 

manžel hotov odpřisáhnout.“ 

Unikátní je případ prosebníka, jenž žádal o ochranu svého dobytka před šířícím 

se morem. Takové případy se v ostatních knihách vyskytovaly spíše v období 

třicetileté války, kdy na životě zvířete záviselo živobytí celé rodiny.
53

 V Kostelním 

Vydří spadá tento zázrak č. 53 do roku 1748, tedy do válečných let, kdy přes dačické 

okolí procházela ruská armáda.
54

 Jelikož bylo v takové době málo jídla, je jasně patrné, 

jak velkou starost si venkovský člověk dělal: „ dyž řádil dobytčí mor, měl rolník 
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z Hostkovic Matyáš Maisl nakažená 4 dobytčata. Naléhavě prosil o pomoc 

Nejblahoslavenější Pannu a zaslíbil se v kapličce s pevným úmyslem, že od července až 

do Vánoc bude Marii na poctu dávat věnec. Za 14 dní na to se dobytčata uzdravila.“ 

 

Tabulka 7  Procentuální vyjádření složení prosebník  

prosebník % zastoupení 

muž za sebe 32 

žena za sebe 29 

otec za dítě/děti 11 

matka za dítě/děti 13 

jeden z manželů za druhého 2 

oba rodiče za dítě/děti 10 

dítě za rodiče 1 

v zastoupení 1 

sedlák za dobytek 1 

 

3.2.6. Sociální skladba prosebníků 

 ejpočetnější zastoupení mezi uzdravenými a obdarovanými mělo městské 

obyvatelstvo (55 %, viz tabulka 8 a graf 7 v příloze). Lidé z vyšších společenských 

kruhů pokládali spíše za důležité obdrženou milost nahlásit a zapsat, proto se v knize 

setkáváme nejčastěji s vyšší společenskou vrstvou, tvořenou písaři, malíři, hejtmany, 

lékárníky, úředníky, soudci, starosty, vrchními správci a členy městských rad, 

případně jejich příbuznými. 

Velkou zastánkyní Panny Marie Karmelské byla paní Markéta, manželka 

dačického starosty, jejíž jméno figuruje hned ve třech zápisech. Pokaždé byla ona tou 

prosebnicí, která se utekla k Matce Boží, když byly v nebezpečí její děti. Vzorně 

nechávala udělené milosti zapsat a nezapomněla dodat, že se jí dostalo ještě dalších, 

jiných dobrodiní od Panny Marie Vyderské. Zámožné dačické paní byly patrně 

nejdůležitějšími rozšiřovatelkami kultu Panny Marie Karmelské ve svém okolí, neboť 

několik případů uvádí jako prosebnice služebné, jež se modlí k vyderské madoně na 

doporučení svých paní. 
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Pokud nepočítáme nespecifikované případy, mělo po měšťanech nejpočetnější 

zastoupení v knize zázraků venkovské obyvatelstvo. K Panně Marii se uchylovali 

sedláci, mlynáři, truhláři, šafáři, myslivci, služky, šafářky aj. Venkovské obyvatelstvo 

zabírá velké procento zázračných uchránění při nehodách, neboť jim bylo vystaveno 

častěji než lidé z města.  avíc měli lékařskou pomoc dál a hygienické podmínky 

kolikrát výrazně horší.  ejhůře na tom byly děti. Venkovští rodiče nosili do 

Kostelního Vydří své nemocné potomky, kterým byla lékařská pomoc odepřena, nebo 

jim nasazené medikamenty nepomáhaly. Po vyslyšení svých modliteb byli stejně 

vděční jako lidé z města, možná i více, ale je pravděpodobné, že v nahlašování zázraků 

byli méně zodpovědní než měšťané, kteří sami vládli perem, a mohli tak do Vydří 

podat zprávu. 

Ve třech případech čteme o zázračně obdržených milostech udělených kněžím. 

První dva již byly uvedeny a třetí se týkal řeholníka z Dačic. Jeho zázračné uzdravení 

popsané pod č. 80 nese ještě jeden na svou dobu obvyklý, ve Vydří však nepočetný 

motiv – sen: „Téhož roku [1759] Pater Eustach Pavlíček, současný vikář a emeritní 

kvadrián dačických františkán , těžce nemocný, vyvázl na Mariinu přímluvu š astně ze 

své nemoci. Jak mně jeho místnímu faráři vypravoval, jakoby ve snách ji skutečně ve 

svém pokojíku spatřil. Jako š astnou událost ji zde předložil veřejně všemu lidu k úctě 

a dosvědčil ji a také stvrdil tabulkou, kterou sem přinesl.“ 

Zatímco o dačické ani telečské vrchnosti nepodává kniha zázraků žádnou 

zprávu, o majitelích samotného panství Kostelní Vydří nalezneme dva záznamy. První 

z roku 1747 popisuje, jak byl pan Matěj Jindřich Butz z Rolsbergu stižen mrtvicí. 

Příbuzní popsali jeho stav jako smrtelný, z něhož díky dceřiným prosbám o pomoc 

Panny Marie Karmelské vyvázl zdráv. Alespoň tak hovoří kniha zázraků. Bohužel 

nejjasnějšímu panu z Rolsbergu nebyla milost vyderské madony udělena opakovaně, 

neboť už v roce 1748 umírá. Takový záznam je příkladem zázraků, které sice popisují 

uzdravení nemocné osoby, ale už dále neuvádějí, zda-li se jednalo o dlouhodobé 

vyléčení, nebo se dříve či později smrt přeci jen dostavila. Podruhé se rodině Butzů 

z Rolsbergu dostalo milosti v případě pana Maxmiliána v roce 1759, jež je uvedena 

pod č. 84: „Nejjasnější pán Maxmilián Butz z Rolsbergu byl jako podplukovník 

účastníkem střetu u Frankfurtu n. Odrou.  oule z děla zasáhla tak neš astně jeho meč, 

že dokonce část z něho odtrhla.   velkému štěstí se mu však nic nestalo. Na potvrzení 

úcty k Marii přinesl jako obě  stříbrný meč s onou koulí (kulkou) a připevnil tabulku.“ 

Pan Maxmilián na rozdíl od svého děda žil ještě třicet osm let po obdržení milosti ve 
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válečném konfliktu, a možná právě proto, že za něj Vyderské madoně velmi děkoval. 

Dva případy popisují zázračnou pomoc vojákům, kteří se nacházeli mimo bitevní 

vřavu. První z nich byl otcem dítěte, které zaslíbil Panně Marii, aby jej uchránila na 

životě. Druhý spadl pod kola vozu a díky myšlence na Pannu Karmelskou se mu 

zázrakem nic nestalo. 

Velkou část záznamů také tvoří lidé, jejichž sociální původ neznáme. 

Tabulka 8  Procentuální vyjádření sociálního p vodu prosebník  v  nize zázrak  

původ % zastoupení 

měšťané 59 

vesničané 23 

duchovenstvo 3 

vojsko 2 

šlechta 2 

neurčeno 12 

 

3.2.7. Geografická skladba obyvatelstva  

Poutní místo Kostelní Vydří mělo po celou dobu své existence spíše lokální 

charakter. V prostředí jihozápadní Moravy se žádné větší poutnické centrum 

nevyskytuje. I když bylo Kostelní Vydří druhým nejnavštěvovanějším poutním místem 

v kraji, oproti proslulým místům jako je Svatá Hora, Hostýn nebo Bohosudov jej 

navštívil jen zlomek poutníků.
55

 Poměrně velká vzdálenost od proslulých mariánských 

svatyní učinila z Vydří oblíbené místo mezi místními obyvateli, což dokazují 

evidované záznamy o milostech. 

 ejvíce zaznamenaných případů hovoří o lidech z Dačic (33 %, viz tabulka 9 a 

graf 6 v příloze), z města, které je na dohled od karmelské hory nad Vydřím. Obliba 

poutního místa a milostného obrazu u dačických věřících již byla zmiňována, stejně 

jako jeho odpůrci. Bylo by však krátkozraké tvrdit, že kdo byl z Dačic, hledal pomoc 

jen a pouze u Panny Marie Karmelské. Svatohorská kniha zázraků dokládá zázračné 

uzdravení dačického hrnčíře,
56

 jenž žádal o milost svatohorskou madonu, namísto 

vyderské. 
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 emalé zastoupení mělo město Telč (16 %), které je hned po Dačicích ke 

Kostelnímu Vydří z měst nejblíže. Samotná Telč disponovala vlastním poutním 

místem, jímž byl kostel  anebevzetí Panny Marie na Starém Městě se sochou Panny 

Marie a jejím milostným obrazem.
57

 Poutě zde však nebyly tak rozšířené a Panna 

Maria ze Starého Města nebyla pověstná „lékařskými schopnostmi“, jako ta Vyderská. 

Další zastoupení měst už je menší, zázraky se staly čtyřem lidem z Jemnice, 

třem z vesnice Hostkovice a Kostelního Vydří, dvakrát je zmíněná Jihlava, Lipolec, 

Dolní Vilímeč a Znojmo. Ostatní městečka a vsi mají po jednom zaznamenaném 

případu (16 %) a zpravidla se jedná o vísky okolo Kostelního Vydří a Dačic. 

 ejvzdálenějšími místy, kam zasáhla milost Panny Marie Karmelské, byl na Moravě 

Drnholec a v Čechách jihočeské  ové Hrady. 

Kvůli nepodrobným zápisům chybí specifikování geografického začlenění 

věřících ve velkém množství zázraků (21 %), což komplikuje podrobnější analýzy. Je 

však nepravděpodobné, že ony chybějící údaje by přinesly nějaké překvapivé sdělení. 

Kostelní Vydří bylo proslulé především lokálně, a pokud se zde vyléčil někdo z daleka, 

stalo se tak například při cestě nebo na návštěvě. 

Tabulka 9   etnost prosebník  podle  eo rafického p vodu v  nize zázrak  

místo četnost 

Dačice 43 

nespecifikováno 28 

Telč 21 

Jemnice 4 

Hostkovice 3 

Kostelní Vydří 3 

Jihlava 2 

Lipolec 2 

Dolní Vilímeč 2 

Znojmo 2 

ostatní (po 1 výskytu) 21 
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3.2.8. Votivní dary  

Votivní dary
58

 věnovali věřící svatým jako poděkování za prokázanou milost. 

V případě Kostelního Vydří byly v chrámu vyvěšovány votivní tabulky různého znění 

i podoby. Pokud se jednalo o zámožnějšího dárce, mohla být tabulka opatřena 

výzdobou vztahující se k danému zázraku, č. 17: „Do jaké tísně se dostala panna 

 ateřina  rausová, dačická rodačka, zároveň se svým sluhou, lze usuzovat podle 

divokosti koní zobrazených na tabulce.“ Darovaná destička jako vyjádření díků byla 

tím nejzákladnějším projevem poděkování. Do vyderské svatyně nosili lidé votivní 

tabulky spolu s různými předměty do roku 1777, poté jim takové úkony zbožnosti byly 

zakázány. O tom, jak důležitý význam destička měla, svědčí fakt, že se o ní zapisovatel 

nikdy nezapomněl zmínit, pokud byla opravdu darována. 

Poutníci se do Kostelního Vydří na karmelskou horu vraceli, aby vykonali 

svátost smíření, přijali svátost oltářní a nechávali sloužit děkovné mše. V několika 

záznamech se lze dočíst, že Panně Marii věnovali i hmotné předměty, např. č. 42: 

„Svého manžela, oteklého následkem vodnatelnosti, p. Johana Brajera, člena městské 

rady obce telečské, zaslíbila v kapli u  ostelního Vydří p. Anna Brajerová… Na 

památku toho kromě čtyř větších svící, roušek na kalich a 2 podušek k oltáři věnovala 

tabulku.“  ěkdy věřící darovali Panně Marii sošky, v jednom z případů i obraz, na 

němž byla vymalována v životní velikosti uzdravená dcerka dárkyně. 

V deseti záznamech se píše o předmětech souvisejících se zázraky, které do 

poutního kostela přinesli lidé na důkaz svého uzdravení. Jednalo se o vyrobené 

napodobeniny lidských končetin, jako tomu bylo u chromé Uršuly Hoffmannové, č. 8: 

„…Veřejně oznámila dobrodiní, která Velká Matka prokázala jí a jejím svěřenc m, a 

na dosvědčení svého zázraku věnovala nohu z mosazi jako připomínku té vymknuté a 

kulhavé, zároveň tabulku z roku 1739 pod č. 5.“ Avšak nejčastěji s sebou lidé přinášeli 

„předměty doličné“. Dvakrát to byly polknuté předměty. Pod č. 91 je uvedeno: „…synu 

 arla Pelikána z Telče Františkovi dostal do krku dost velký skelný střep…. Na 

potvrzení Mariiny pomoci přinesl sem nejen obdobný střep, zasazené do stříbra, ale 

věnoval také tabulku…“ Pod č. 35 pak čteme: „…otec musel bezútěšně hledět na 

měděný peníz v ústech své sedmileté dcery, který spadl až k hrdlu a tam uvízl… peníz 
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z úst vyskočil a jako svědectví o laskavosti Mariině obětoval roku 1743 list papíru 

s měděným penízem…“ 

Stejným způsobem se do vyderského kostelíka dostal zakrvácený pilník, jenž 

probodl nohu uzdraveného sedláka, meč s kulkou, která jen o vlásek nezasáhla pana 

Maxmiliána z Rolsbergu, a zlomená puška, jež jakoby „zázrakem“ nezranila při 

nehodě jejího majitele. Doličné předměty potvrzující zázračná uzdravení mohly být i 

organického původu, jako tomu bylo u vyléčeného chlapce, výše zmíněného pod č. 10. 

Když z jeho těla vyšla kůstka a on mohl chodit bez hole, přinesl kůstku do vyderské 

svatyně. 

Do dnešní doby se z votivních darů dochovaly pouze ty, které zdobí samotný 

milostný obraz Panny Marie Karmelské. Zlaté korunky, škapulíř a hvězda doplňující 

původní malbu jsou poděkováním od lidí, jimž Panna Marie Karmelská z Kostelního 

Vydří pomohla, když u ní hledali přímluvu. 

       Závěr 

 

Poutní místo Kostelní Vydří prošlo od dob baroka až do současnosti pouze 

minimálními změnami. U jeho zrodu nestojí rekatolizační tendence některého 

z místních feudálů, ale legenda, jež byla šířena samotnými obyvateli vesnice a na jejich 

popud do věci zasáhla panská a církevní moc. To, že si ctihodný pan z Rolsbergu 

vysvětlil onen opakující se tajemný úkaz jako symbol ukazující na místo zvláštní 

zbožnosti, bylo naprosto typické pro smýšlení barokního člověka. Poutním místem se 

Kostelní Vydří stalo díky oblibě, které se těšilo mezi obyvateli jihozápadní Moravy, 

jimž chybělo určité poutnické centrum podobného rázu, jako je středočeská Svatá 

Hora, brněnské Tuřany nebo moravský Hostýn. Kostelní Vydří se navíc nacházelo 

v geograficky výhodné poloze pro šíření své slávy. Daleko k němu neměli poutníci 

z Čech ani z Rakouska a díky hojnému osídlení jihozápadní Moravy německy 

mluvícím obyvatelstvem bylo navštěvováno oběma národnostními skupinami. 

 ebýt nešťastných politických a náboženských změn na konci 18. a v průběhu 

20. století, mohlo Kostelní Vydří nabýt ještě větších rozměrů jak duchovních, tak 

stavebních. Karmelitánští řeholníci, kteří více než sto let místo obývají a jsou zde stále 

připraveni k duchovní službě poutníků, vytvořili z Kostelního Vydří místo svého 

noviciátu a sídlo dnes už věhlasného nakladatelství. Počet poutníků oproti dobám 

barokní slávy poklesnul, ale za posledních dvacet let návštěvníků neubývá. Místo už 
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dávno nežije pouze několika poutěmi během roku, ale je centrem řádu, pořádají se zde 

exercicie, mládežnické tábory a různá soustředění. Karmelitáni jsou stále ve spojení 

s dačickou duchovní správou, kde vypomáhají a vedou ještě další okolní farnosti. 

Ze zápisů uvedené knihy zázraků je patrné, jakou roli hrálo poutní místo a 

Panna Maria Karmelská v životě zdejších obyvatel v 17. a 18. století. K vyderské 

madoně se obraceli s menšími i vážnými životními problémy a nikdy své Divotvůrkyni 

nezapomněli poděkovat. Udělování milostí Pannou Marií Karmelskou nefungovalo 

v Kostelním Vydří na bázi toho, že poutník musel za každou cenu dorazit 

k milostnému obrazu a doufat, že se uzdraví. Stačilo, aby, ať se nacházel kdekoliv, 

pronášel modlitby a měl na mysli Pannu Marii z Vydří. Z tohoto důvodu nejsme při 

čtení knihy zázraků svědky velkolepých uzdravení v předlouhých průvodech. Záznamy 

mívají osobní charakter, což vypovídá o velmi intimním a neveřejném vztahu věřícího 

a Panny Marie Karmelské. Šiřiteli zázračně udělených milostí byli především 

příslušníci dačické a telečské honorace, ve venkovském prostředí zase ženy, mající 

v Panně Marii svůj nejbližší a největší vzor. O tom, jak moc si okolní obyvatelstvo své 

Matky z Kostelního Vydří vážilo, vypovídá velké množství votivních tabulek a jiných 

dárků, kterými byl naplněn kostelík. Poděkování bylo posledním, ale nejdůležitějším 

úkonem poutníka nebo věřícího. 

Budeme-li se řídit Kalistovou definicí barokní zbožnosti, potom nelze jinak, 

než pokládat Kostelní Vydří za její úspěšný příklad. Pokud je ideálem pouti, aby se 

člověk přiblížil Bohu, tak to dělá proto, aby jej lépe poznal. Pouť a rozvoj poutních 

míst mohou být vnímány jako ryze rekatolizační prostředek pro obracení víry, ale 

úspěch a nadšení, s jakým se věřící na pouti vydávali, nebyly ničím jiným než 

dobrovolnou touhou přiblížení se. A pokud se dá „poznávat B h skrze tento svět,“
59

 

potom je k tomu určené přesně takové místo, jakým je areál s kostelíkem nad 

vyderskou vesnicí. 
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Graf 1: Četnost zázraků ve vyderské knize zázraků v průběhu let 1732–1814 

 

 

Graf 2: Zastoupení jednotlivých kategorií zázraků (četnost i procenta) 

 

 

Graf 3: Zastoupení v kategorii nehod (četnost i procenta) 
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Graf 4: Zastoupení v kategorii poděkování (četnost i procenta) 

 

 

Graf 5: Zastoupení různých druhů nemocí evidovaných v knize zázraků 
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Graf 6: Geografický původ prosebníků (četnost a procenta) 

 

 

 

 

 Graf 7: Sociální skladba prosebníků (procenta) 
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Resumé: 

Tento příspěvek je věnovaný poutnímu místu Kostelní Vydří, především jeho 

počátkům a rozšíření mariánského kultu v jeho bezprostředním okolí. Jádro práce představuje 

rozbor dochovaného pramene, tzv. Knihy zázraků, která byla na místě vedena v letech 1732 – 

1816.  

Začátek práce pojednává o vzniku poutního místa, o důvodech, které vedly majitele 

panství a církevní hodnostáře k tomu, aby se neobvyklé jevy vysvětlily a zamezilo se tak 

pověrám a lidským pochybnostem. Legendy spjaté s prvopočátky mariánského kultu 

v Kostelním Vydří jsou porovnávány s legendickými topoi z poutních míst ležících taktéž na 

území jihozápadní Moravy, ale i s proslulejšími poutnickými areály.  

V druhé části příspěvku je rozebrán milostný obraz Panny Marie Karmelské 

z poutního kostela, který se stal hmotným důvodem návštěvy tisíců věřících, kteří na horu 

Karmelskou přicházeli prosit Pannu Marii o pomoc. Snaha poodhalit tajemství jeho autorství 

nebo alespoň příbuznost s některým ze známějších děl je lehce nastíněna popisem jeho 

vzhledu a srovnáním s nejznámějšími karmelitánskými ikonografickými materiály. 

Z milostného obrazu lze ve většině případů vyčíst hodně informací o místu, ke kterému 

náleží, proto jsem v této části zmínila i hypotézy spojené s vyderským obrazem, které byly 

během posledních vzneseny. 

Ve třetí části se dostávám k jádru práce, tedy k analýze Knihy zázraků. Tento rozbor je 

nejdříve uvozen stručným přehledem dosud vytvořených prací na obdobné téma a na historii 

bádání v oboru české poutnické literatury.  ásleduje srovnání středověkých a barokních knih 

zázraků, jejich obsahů i stylu zaznamenávání a obecné informace o způsobech šíření 

zaevidovaných informací.  

Další podkapitoly se věnují postupně fyzickému vzhledu vyderské knihy zázraků, 

jejím autorům, rozdílům v jednotlivých zápisech podle toho, kdo je pořizoval a v neposlední 

řadě jejich kvantitě. Jednotlivě jsou rozebírány kategorie, jako jsou druhy zázraků, místa 

vyslyšení, druhy nemocí, složení prosebníků a jejich sociální původ, geografická skladba 

poutníků a zaznamenané votivní dary, které byly do poutního kostela v průběhu let umístěny.  

Závěr osvětluje význam a oblibu poutního místa, jež se dala vyčíst z předloženého 

pramene, a snaží se předložit vysvětlení, proč zrovna malá ves v končinách českomoravského 

hvozdu hrála v religiozitě zdejších obyvatel v průběhu staletí tak významnou roli.  

 


