
Putování do Skočic

Po sedmi kilometrech pozvolného stoupání od Vodňan směrem severozápadním 
na Strakonice protíná hlavní silnice nevelkou obec Skočice. Na malém návrší při jejím 
okraji z úkrytu mezi korunami stromů probleskuje půvabný raně barokní kostelík  
Navštívení Panny Marie, jehož poutní tradice už přesahuje více než tři staletí.

Obraz Panny Marie Pomocné a počátky kostela
Srdcem kostelíka Navštívení Panny Marie ve Skočicích je hlavní oltář, místo, kde se 

vzdává nejvyšší úcta nebeskému Pánu. Prostřednictvím obrazu, umístěného nad svato-
stánkem v jeho středu, se upíná důvěra také k Matce Boží Panně Marii. Sedící Madona 
s Dítětem v náručí představuje ikonografický typ Panny Marie Slitovnice (Eleúsa).  
Přeneseně může upomínat na pomoc, vyhledávanou v náruči církve. Vyobrazení Panny 
Marie Pomocné (Pasovské) bylo snad nejuctívanějším v barokních Čechách. Jeho výtvar-
nou předlohu po r. 1537 namaloval Lucas Cranach st. Umělcovým vzorem byla zřejmě 
Madona z Cambrai, paládium nynější Belgie, obraz z poloviny 14. století pocházející  
ze Sieny, který však zachycuje Madonu stojící a stranově obrácenou. Cranachovo dílo  
r. 1611 daroval kurfiřt Jan Jiří Saský pasovskému biskupovi Leopoldu Habsburskému,  
který si je nejpozději r. 1625 odvezl do Tyrol. Od r. 1650 se nachází na hlavním oltáři  
kostela (od r. 1964 katedrály) sv. Jakuba v Innsbrucku, kam si ho vyžádali tamní  
obyvatelé z vděčnosti za ochranu ve třicetileté válce.

Svob. pán Markvardus von Schwendi, děkan pasovské katedrály a administrátor 
biskupství, nechal roku 1622 zhotovit devoční kopii Cranachova obrazu. Z jeho podnětu 
byl v l. 1624 až 1627 vysoko nad pravým břehem řeky Innu vybudován kostel Navštívení 
Panny Marie, známější pod názvem Mariahilf, a péče o něj svěřena řeholníkům  
(1631 kapucíni, 2002 paulíni). Kostel se záhy stal vyhledávaným poutním místem,  
kam v hojném počtu směřovali i věřící z Čech. Věhlas pasovské kopie dokonce předčil  
známost její předlohy a vtiskl pojmenování tomuto typovému vyobrazení Panny Marie.

Zakladatelka skočického kostelíka hraběnka Polyxena Lidmila Šternberková  
ze Žďáru si patrně již ve svém mládí vytvořila úzký vztah k zobrazení Panny Marie  
Pomocné, které požívalo velké úcty i v okruhu příbuzenstva jejích rodičů – v rodu  
Žďárských a Martiniců. Skočická Madona je kvalitní a velmi věrnou kopií z první polo-
viny 17. století. Na ty, kteří se k ní s důvěrou utíkají, však shlíží laskavěji než její pasovský 
vzor. Pro historii tohoto obrazu a nejstarší dějiny skočického kostelíka představuje 
téměř jediný pramen nápis na dřevěné pamětní tabuli, která visela v ambitu za hlavním 
oltářem a nyní na jeho jihovýchodní vnější stěně. Obraz původně býval v zámecké kapli 
v Nalžovech na Klatovsku, kde ho za třicetileté války poškodili švédští vojáci. Odtud jej 
paní Polyxena Lidmila obdržela darem od svého prvního manžela Václava Ferdinanda 
Švihovského z Riesenberka. Jeho sestra Maxmiliána Veronika provd. hr. Vratislavová 

z Mitrovic odkázala r. 1661 statek Skočice jeho nezletilému synovi Jaroslavu  
Floriánovi. Ten ho posléze dal své matce Polyxeně Lidmile za věno, které měla 
na Nalžovech. Roku 1666 nechala paní mariánský obraz převézt do Skočic a umístila 
ho ve zvláště upraveném pokoji místní tvrze – zámečku, který tvoří jihovýchodní 
nároží areálu někdejšího panského dvora (nyní čp. 13).

Dne 23. března 1672 zachvátil skočickou tvrz ničivý požár, žárem až pukaly 
zdi. Závěsy zahalený mariánský obraz však pohromu přečkal bez úhony.  
Na paměť této mimořádné události nechala paní Polyxena Lidmila zřídit 
ve svém sídle zvláštní kapli. Pojala ovšem úmysl vystavět kapli zcela novou.  
Počátkem roku 1677 požádala o svolení pražského arcibiskupa Valdštejna. 
Po příslibu nutné dotace na budoucí údržbu sakrálního objektu bylo 13. března 
vydáno stavební povolení a 30. dubna 1677 byl položen základní kámen.  
Povolení k vysvěcení bylo vystaveno již 6. srpna roku následujícího. V neděli 
21. srpna 1678 se novostavba stala místem posvátným. Nejprve byl mariánský 
obraz ve slavném průvodu přenesen ke kostelíku. Probošt pražské metropolitní  
kapituly Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi poté novostavbu vysvětil.  
Obdržela zasvěcení Navštívení Panny Marie – stejné, jaké nese poutní kostel  
v německém Pasově. Nato byl mariánský obraz vsazen na oltář, konalo se  
kázání a bohoslužby. Zástupy věřících se zúčastnily dojemné události, která 
vznikajícímu poutnímu místu vdechla život. Hlavní oltář stále stojí při východ-
ní stěně kostelíka nejen podle starých církevních zvyklostí, ale svým způsobem 
ukazuje k místu, na kterém r. 1672 zůstal mariánský obraz uchráněn před zkázou.

Na čestná práva patronů – zakladatelky kostelíka a jejího tehdejšího manžela  
hr. Ignáce Karla ze Šternberka – upomínají dva erby nad původním hlavním  

vchodem ze západní strany ambitu dovnitř kostelíka. Lze je spatřit i na výzdobě výpl-
ní dveří pod nimi.

Kostel a jeho vybavení
Kostel Navštívení P. Marie ve Skočicích je osmibokou centrální stavbou s osmi-

bokým vnitřním ochozem (ambitem). Tento tvar připomíná některá poutní místa 
v severní Itálii. Jeho navrhovatel však není doposud znám. Typicky český prvek 
představovala červeně natřeným šindelem pokrytá cibulovitá báň, z níž vystupovala 
zvonová věžička pobitá pocínovaným plechem. Tvar báně však neumožňoval dobrý 
odtok vody. V polovině 19. století byl vztyčen nový krov jehlancovitého tvaru a šinde-
lovou krytinu nahradily tašky. Také ambity původně chránila šindelová střecha. Roku 
1681 byl posvěcen hřbitov okolo kostelíka. Pohřbívalo se na něm málokdy až do r. 
1788, kdy se stal hřbitovem pro nově zřízenou farnost a byl rozšířen. Roku 2012 ho 
převzala obec Skočice.

Po smrti zakladatelky kostelíka († 1691) přejal skočický statek její syn  
Jaroslav Florián Švihovský z Riesenberka. Roku 1700 jej prodal knížeti Ferdinandu  
ze Schwarzenberka. Schwarzenberkové zakoupili v okolí několik panství, jejichž  
společná správa sídlila od r. 1711 v nedalekém Protivíně. Tento rod, který choval  
toto své patronátní mariánské poutní místo ve veliké úctě, vlastnil skočický statek  
až do první pozemkové reformy. Od r. 1923 vykonávalo patronát ministerstvo  
zemědělství, r. 1949 přešel na stát.

Výrazný podnět k rozmachu poutního místa nastal hned na začátku patronátu 
Schwarzenberků také zásluhou jejich vrchnostenského hejtmana V. Záhorky. Archi-
tekt P. I. Bayer navrhl uzavření areálu osmibokým vnějším ambitem se čtyřmi vchody 
a čtyřmi kaplemi, záměr se však nerealizoval. Do středu kostelíka byly prolomeny dva 
postranní průchody, aby se usnadnil pohyb věřících a více jich mohlo zvenčí sledovat 
bohoslužby. Naopak svatokrádež vloupáním z dubna 1717 podnítila opatření ambitu 
pevnými dveřmi a okny s mřížemi. Uvnitř byly postaveny dvě kruchty – jedna  
hudební pro varhanní positiv a druhá jako oratoř pro patronátního pána. Chrámovou 
klenbu ozdobily fresky andělů s hudebními nástroji a výjevem Korunování P. Marie 
uprostřed (zabíleno). Mariánský obraz okrášlil zlacený vyřezávaný rám s anděly.  
Pod oválnými okny našel umístění soubor devíti soch světců. Celek poutního místa 
dokreslovaly dvě lipové aleje, vysázené směrem ke skočickému zámečku a k tehdejší-
mu sídlu správy v blízkých Drahonicích.

K další výrazné proměně poutního místa došlo v polovině 18. století. Část těchto  
prvků se dochovala do současnosti. Tehdejšího patronátního pána kn. Josefa Adama  
ze Schwarzenberka připomíná na monumentálním hlavním oltáři schwarzenberský erb 
a socha sv. Josefa, jeho manželku Marii Terezii roz. z Lichtenštejna erb lichtenštejnský 
a socha sv. Terezie z Ávily. Do kostelíka přibyly také dva nové boční oltáře sv. Anny  

a sv. Kříže, kazatelna a varhany. K severovýchodní stěně ambitu byla přistavěna sakristie; 
k přípravě kněze dosud sloužil prostor za hlavním oltářem. Zejména pro bohoslužby při  
poutích byly v ohradní zdi hřbitova vybudovány dvě výklenkové kaple – sv. Jana  
Nepomuckého a sv. Linharta resp. sv. Floriána (zbořena 1787 při rozšiřování hřbitova).

Počátkem 19. století byly po stěnách ambitu poprvé rozvěšeny obrazy křížové cesty, 
které posléze doplnil boží hrob, zřízený v místě severních dveří. Roku 1811 se odstraňo-
valy značné škody, způsobené úderem blesku. Během rozsáhlé obnovy svatyně  
k 200. výročí uchování mariánského obrazu dostal boční oltář blíže kazatelny s novým 
obrazem i zasvěcení sv. Václavu. Roku 1881 postavil J. Fischpera ze Sušice nové varhany. 
Velká renovace kostela i jeho zařízení proběhla počátkem 20. století. Za první světové 
války podlehl rekvizici jeden zvon a cínové varhanní píšťaly. Po válce doplnily souzvuk 
dva zvony, ale stejný počet byl odebrán za druhé světové války. Zůstaly dva. Při další  
obnově koncem 30. let 20. století se v kostelíku rozezněl nový varhanní stroj  
od E. Hubeného z Protivína. Od r. 1945 se tu svítí elektřinou a r. 1952 poprvé posloužil 
rozhlas. Při celkové renovaci koncem 60. let se interiér kostelíka upravil podle směrnic  
2. vatikánského koncilu. O desetiletí později proběhla obnova vnějšího pláště a velká  
celková za další desetiletí. Farníci vždy obětavě vypomáhali. V 80. letech se většinou 
z prostředků místních farníků pořídila část nového zařízení – mj. oltář pokoncilní  
liturgie (obětní stůl), ambon, lavice. Prozatím poslední rozsáhlá obnova včetně výměny 
střešní krytiny proběhla v letech 2000 až 2002.

Budova západně od kostelíka nabyla podoby fary až v 80. letech 18. století.  
V jejím přízemí bydleli špitálníci a v patře kněz, který až do r. 1788 docházel  

z někdejšího zámečku v panském dvoře. Poblíž kostelíka se nacházel pouze příby-
tek kostelníka, kterému se tu říkalo „kapelník“. Po zřízení samostatné farnosti byla 
na jeho místě postavena škola. Od počátku náležela k areálu poutního místa také 
studnice s vodou léčivé pověsti, snad totožná s onou, kterou schraňuje kaplička nyní 
ukrytá za budovou čp. 44 (obnovena 1993).

Duchovní život
Zakladatelka skočického kostelíka pamatovala na to, aby zbožní věřící, kteří při-

cházeli k milostnému obrazu prosit Matku Boží o pomoc ve svých nesnázích, nalezli 
na místě duchovní útěchu a mohli se zúčastnit bohoslužeb i jiných pobožností. Proto  
se postarala o to, aby tu ode dne vysvěcení kostelíka nastálo sídlil kněz. Zpočátku zde  
působili minorité, od r. 1693 dominikáni a od r. 1706 trvale světští kněží. Jedním z nich 
byl pozdější věhlasný kazatel P. Ondřej František de Waldt (1707 – 1708). Při výběru 
kandidáta se dbalo na to, aby místní kněz byl horlivý, zbožný, příkladného života,  
dobrým kazatelem a zkušeným zpovědníkem. Kromě služby poutníkům pečoval  
o duchovní blaho osmi chovanců nově založeného vrchnostenského špitálu pro  
vysloužilé zaměstnance (1703). Skočice dlouho zůstávaly součástí farnosti Bílsko.  
Teprve po vzniku českobudějovické diecéze byl r. 1788 vymezen farní obvod a zřízena 
samostatná duchovní správa, povýšená r. 1859 na faru. V současnosti do této farnosti 
patří: Albrechtice, Drahonice, Kloub, Krašlovice, Lidmovice, Pohorovice, Skočice a Vitice.

Za života zakladatelky se poutní místo slibně rozvíjelo. Jeho zázemí s přesahy 
tvořilo Vodňansko, Písecko, Prachaticko a Strakonicko. Šlechtičtí mecenáši z okru-
hu rodiny paní Polyxeny Lidmily na poděkování Matce Boží přispívali k výzdobě 
kostelíka, věnovali liturgické předměty a roucha i jinou hodnotnou výbavu. Brzy se 
připojili vděční dobrodinci z řad vrchnostenských úředníků a měšťanstva. I prostí 
lidé přinášeli své dary. Z peněžitých obětin se hradil provoz a údržba, pořizovalo se 
další vybavení.

Po určitém útlumu se místo nadechlo k novému rozvoji od počátku 18. století 
pod patronátem Schwarzenberků. Ke svátostem přistupovalo 6 až 7 tisíc věřících 
ročně. Na pouť Navštívení Panny Marie (2. 7.) přicházelo kolem 10 procesí. Lidé sem 
v hojném počtu putovali také o ostatních velkých mariánských svátcích – nejvíce 
v kajících obdobích adventu (8. 12. Početí) a postu (25. 3. Zvěstování). Od r. 1679  
se za stanovených podmínek udílely plnomocné odpustky. Značné oblibě se těšily 
rovněž sobotní mariánské pobožnosti.

Postupem času pořádaly do Skočic své votivní poutě některé obce, aby si u Matky 
Boží vyprosily Boží požehnání a ochranu ode všeho zlého. Procesí ze vzdálenějších 
míst přicházela do Skočic k večeru. Věřící po cestě zpytovali své svědomí. Ještě týž 
den se vyzpovídali – zpovídalo se především v ambitu, aby při slavnosti dne násle-
dujícího mohli přistoupit k sv. přijímání. Po ní setrvali v kostelíku na modlitbách 
nebo se společně účastnili dalších pobožností. S odpoledním požehnáním se vydávali 

na cestu k domovu. Aby odtud neodcházeli s prázdnýma rukama, tiskly se  
od počátku 18. století pro jejich potěchu svaté obrázky s motivem Panny Marie  
Skočické. Spolu s dalšími náboženskými předměty se prodávaly v dřevěném krámku 
u východního vchodu na hřbitov (1738), který v případě potřeby sloužil jako druhá 
sakristie. Nejen o pouti, ale i o hlavních mariánských svátcích tu vypomáhalo několik 
kněží z okolí. Tradiční součástí kostelního inventáře bývala přenosná kazatelna  
pro poutní promluvy.

Nejprve do pamětní knihy a poté do zvláštních register se každoročně zazname-
návaly počty odsloužených mší, procesí a věřících přistoupivších ke svátostem.  
Sepisovala se i poděkování za vyslyšené prosby, nejčastěji vyslovené v nemoci těla 
i duše, v poúrazových stavech, za ochranu v nebezpečných situacích a za obrácení  
hříšníků. Věřící si rovněž přicházeli vyprosit potřebnou vláhu pro polní plodiny. 
Od druhého desetiletí 18. století sem putovali obyvatelé okolních farností ke cti  
sv. Floriána, ochránce před ničivými účinky ohně.

Vyslyšené prosby na přímluvu Panny Marie připomínalo množství votivních 
darů: předměty pro kostelní potřebu, vosk a svíce, obětiny z drahých kovů (tvaru  
např. uzdravené části těla), mince, perly aj. Připevněné na zvláštní tabulky obklopovaly 
obraz Panny Marie na oltáři. Od poloviny 18. století se ukládaly do vitrín či proskle-
ných skříní v ambitu. Ještě v první polovině 20. století visely některé obětiny přímo 
na obraze, na němž hlavy Ježíška i Matky Boží od konce 17. století zdobily korunky. 
Nadpřirozený zásah v nejisté situaci zobrazovalo několik malovaných votivních  
tabulek. Podobně jako na jiných poutních místech se i zde těchto poděkování dotkla 
osvícenská opatření. Také státní bankrot r. 1811 připravil skočickou svatyni o cenné 
jmění, jehož základ po desetiletí vytvářely milodary od zbožných lidí.

Až do změny politických poměrů v polovině 20. století zůstávaly Skočice  
v širokém kraji oblíbeným poutním místem, kam věřící neváhali putovat i desítky 
kilometrů. Na titulární slavnost Navštívení P. Marie, která se tu dosud tradičně drží 
první neděli v červenci, přicházelo na přelomu 19. a 20. století až okolo 20 procesí 
a ke svátostem přistupovalo několik set věřících. O týden později se konala tzv. malá 
pouť. Kromě toho mívaly některé obce své termíny, kdy se vydávaly k Matce Boží 
do Skočic. O hlavních mariánských svátcích nebo na vyžádání poutníků se mariánský 
obraz snímal k veřejnému uctění. Věřící navštěvovali Skočice i samostatně. V postním 
období tu mnozí přespolní vykonávali svou velikonoční povinnost a přijímali svátosti 
pokání a eucharistie.

Tradice putování v procesích do Skočic pouze nakrátko ožila po 2. světové válce. 
Třebaže zdejší farnost nemá v současnosti vlastního kněze a od r. 1964 je řádně  
spravována z nedalekých Vodňan, neustále v ní pulsuje život. Místní farníci po gene-
race obětavě pečují o svůj svatostánek. Také poutě si i přes nepřízeň doby uchovaly 
vysokou návštěvnost. Mariánský kostelík ve Skočicích náleží mezi oficiální poutní 
místa českobudějovické diecéze.

Pros za nás,
ó Panno mocná,

pomocnice v každý čas.
Maria, ó Matičko,

oroduj za nás!

Požár tvrze ve Skočicích roku 1672

Tisk ke 100. výročí vysvěcení  
skočického kostelíka. Titulní strana. 
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Skočická Panna Maria Pomocná



Boční oltář sv. Václava (pův. sv. Kříže)
oltářní obraz: Zavraždění sv. Václava (1872)
obraz v nástavci: Rouška Veroničina

Kazatelna
na poprsni: reliéf Navštívení Panny Marie
na stříšce: Kristus Dobrý pastýř se symboly  
evangelistů: orel (Jan), anděl (Matouš),  
býk (Lukáš), lev (Marek)

Hlavní oltář
uprostřed milostný obraz Panny Marie Pomocné
na evangelní straně shora: socha sv. Floriána,  
erb knížat Schwarzenberků, socha sv. Josefa
na epištolní straně shora: socha sv. Václava,  
erb knížat Lichtenštejnů, socha sv. Terezie z Ávily
v popředí: oltář (obětní stůl), vedle ambon pro hlásání Božího slova

Vitráž nad hlavním oltářem

Křtitelnice
na víku soška sv. Jana Křtitele (1968)

Boční oltář sv. Anny
oltářní obraz: sv. Anna vyučuje Pannu Marii
obraz v nástavci: sv. Josef s Ježíškem

Kruchta Varhany – J. Fischpera ze Sušice (6 rejstříků + pedál; 1881),   
 pneumatický stroj – E. Hubený z Protivína (1938); nefunkční

Pamětní tabule se sdělením o počátcích kostela (dřevo, konec 17. století)

Rám se závěsy,
které zakrývaly obraz  
Panny Marie při požáru  
skočické tvrze r. 1672

SKOCICE
KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Areál poutního místa Panny Marie Pomocné v Pasově  
(Mariahilf ob Passau, Německo) Kaple  

sv. Jana Nepomuckého
v ohradní zdi hřbitova
(1749/50, obnovena 2013)

Kaple nad studánkou  
u Dobré vody
ve svahu pod kostelem 
(obnovena 1993)

Někdejší fara se špitálem v přízemí
(18. století)

Erby zakladatelů kostela
(barevnost pozměněna):
heraldicky vpravo: hr. Ignác 
Karel ze Šternberka (hvězda)
heraldicky vlevo: hr. Polyxena  
Lidmila Šternberková
roz. ze Žďáru (orlice)

Západní křídlo vnitřního ambitu
Historické náhrobníky 
(18. století) Zastavení

křížové cesty
námět dle J. Führicha 
(1914)

Boční oltář Panny Marie Lurdské
v dolní části boží hrob
v pozadí pohled na město Jeruzalém 
(upraveno 1968)

centrální část
vnitřní ambit
kruchta
sakristie
okna
dveře

samostatné sochy

I. až XIV. zastavení 
křížové cesty

samostatné obrazy
freska
vitráž

Madona s Ježíškem

Historické náhrobníky

Erby zakladatelů kostela

Oltář Panny  
Marie Lurdské

Varhany

Oltář sv. Anny

Ambon

Oltář
sv. Václava

Hlavní 
oltář

Kazatelna

Křtitelnice

Zpovědnice
Boží Milosrdenství

Historický náhrobník
Panna Maria Růžencová

Vitráž nad hlavním 
oltářem

Skočická Panna Maria Pomocná

Pomník padlých a zemřelých  
v 1. světové válce

Rám se závěsy na obraz Panny Marie
Historie kostela (tabule)

Sv. Jan Křtitel

Sv. Ludmila Sv. Linhart Sv. Ignác z Loyoly
Sv. Jan Nepomucký

Sv. Kajetán z Thieny

Sv. Dominik

Sv. Benedikt

Sv. Ferdinand III. Kastilský

Sv. Václav

Sv. František z Assisi

Sv. Jan Nepomucký
Nejsvětější srdce Ježíšovo

Sv. Antonín Paduánský

Ukřižování

Skočická Panna  
Maria Pomocná (freska)

Oltář

Misijní kříž


