
Úryvky z publikace „Papežská korunovace Matky Boží Svatohostýnské“ 
(1913) 

 
Roku 1904 vykonal pouť na Sv. Hostýn papežský nuncius, Jeho Excellence nejdp. 

arcibiskup Granito de Belmonte z Vídně. Měl tam pontifikální mši sv. za neobvyklého 
účastenství celé Moravy a byl velice dojat vším, co tu viděl a slyšel. Byla to pravá 
manifestace mariánské úcty, o níž byla zpráva podána sv. Otci, který ji vyslechnul s 
velikou radostí. 

Již před tím r. 1881 papež Lev X I I I .  uctil Sv. Hostýn, posvětiv pro něj obraz 
Zvěstování P. Marie . V tom roce konala se do Říma pouť Slovanů katolíků na poděkování 
za papežský okružní list „Grande munus (= Veliký úkol)“, v němž sv. Otec celému světu 
křesťanskému nařídil úctu sv. Cyrilla a Methoděje. Při té příležitosti na prosbu poutníka P. 
Ant. Cyr. Stojana papež posvětil onen obraz, který pro Sv. Hostýn je malován dle starého 
obrazu, jejž roku 1330 malíř Petr Cavallini namaloval pro chrám Panny Marie v Trastevere 
v Římě. Jest na něm Panna Maria a sv. Václav . Před nimi klečí Karel IV.  a prosí za 
pomoc. Na obrazu našem od mons. Jäniga darovaném jest nápis: „Sv. Václav. Dle 
zásvětného obrazu v Římě malovaný, od sv. Otce Lva X I I I .  ve svátek sv. Cyrilla a 
Methoděje pro Sv. Hostýn posvěcený o římské pouti Slovanů katolíků léta Páně 1881. - 
Morava vděčná obraz slavně na svůj Svatý Hostýn vynesla 4. září 1881. Jezu Kriste králi, 
Slované tě chválí, dej jim pro svou dobrotu, církve svaté jednotu. Sv. Cyrille a Methoději 
proste, nám toho spomozte. Svatý Václave nedej zahynouti nám ni budoucím.“ - Při 
svěcení tohoto obrazu sv. Otec vyslovil přání, aby ctitelé Panny Marie modlili se před ním 
za sjednocení Slovanů ve víře. 
 

Jakmile se dověděli ctitelé Panny Marie Svatohostýnské z blízka i daleka, v zemích 
koruny české, pak ve Vídni, na Slovensku, ba i ve vzdálené Americe o úmyslu korunovati 
její milostnou sochu, jali se ihned zasílati příspěvky a dary malé i veliké, aby co nejdříve 
mohlo se vyplniti dávné a vroucné toto přání. 
 

Korunky samy budou zajisté nejlépe hlásati budoucím pokolením štědrost 
mariánských ctitelů jmenovaných i nejmenovaných. Zde buďtež jim znova vzdány 
nejvroucnější díky s prosbou, aby Bůh všemohoucí na přímluvu Matky Boží 
Svatohostýnské byl jim všem odměnitelem nejštědřejším. 
 

Záhy uvažoval P. superior, kde a komu by mělo býti svěřeno zhotovení korunek 
určených zdobiti milostnou sochu Matky Boží Svatohostýnské s Ježíškem. Dne 16. srpna 
r. 1911 navštívil Sv. Hostýn vldp. kanovník u sv. Víta v Praze  dr. Josef Tumpach vraceje 
se z katol. sjezdu v Olomouci. Za hovoru o chystané korunovaci a korunkách upozornil P. 
superiora na p. Josefa Fantu, architekta a professora na české technice v Praze , 
proslulého odborníka v umění církevním, který po dlouhá léta podporuje nezištně snahy 
Akademie Křesťanské v Praze a na radu bývá brán v podobných věcech od J. Eminence 
kardinála pražského a zejména od velkého znalce a příznivce umění Jeho Excellence 
nejdp. dra Josefa Doubravy, biskupa v Králové Hradci. Dopsal tedy superior p. 
professorovi prose snažně, aby, možná-li, sám na Sv. Hostýn zavítal, vše shlédl a práce 
se podjal anebo aspoň žádoucích pokynů poskytl. Pan professor odepsal 21. srpna takto: 
„Bylo by mi milo, kdybych prací svou posloužil k takovému uctění památné sochy 
hostýnské, po jakém toužíte. Svěříte-li mi ten úkol, vynasnažím se provésti jej, jak nejlépe 
dovedu. Rád bych na Sv. Hostýn přišel, jest mi to však nyní nemálo obtížno pro značnou 
ztrátu času, která s dalekou cestou je spojena. A snad není pro tu chvíli ani třeba té mé 
cesty. Zvím-li přesné míry, zašlete-li mi dobrou fotografii vrchní části sochy (hlavu 
Madonny a Ježíška), dopíšete-li mi svá eventuelní přání, mohu nakresliti návrhy, o něž v 
prvé řadě jde. V případě, že z darovaných klenotů použíti se mají některé kameny, tu snad 



by bylo lze poslati klenoty sebrané do Prahy buď do kláštera nebo do Křesťanské 
Akademie, kde bych je mohl pohodlně shlédnouti a eventuelně, čeho by pro návrh bylo 
třeba, změniti atd.“ 

Přece však na opětovnou prosbu P. superiora odhodlal se, ač pracemi zahrnut, k 
cestě na Sv. Hostýn, kam i se svým synáčkem zavítal dne 5. září; zvláštní okolností se 
stalo, že sešel se tu s akad. malířem a mistrem v mosaice p. Viktorem Foersterem, který 
právě též přišel, aby dohodl se o mosaikovém obraze na průčelí chrámovém. Oba uneseni 
krásami Sv. Hostýna poskytli P. superiorovi mnoho vzácných pokynů pro jeho další právě 
uměleckou výzdobu, p. professor shlédl důkladně milostnou sochu, vše vyměřil a přislíbil, 
že s radostí obstará korunky pro zamýšlenou slavnost. Jaký dojem si se Sv. Hostýna 
odnesl, svědčí dopis, který brzo na to - 19. září - poslal: „Vděčně vzpomínám laskavého 
Vašeho přijetí na Sv. Hostýně. Srdečně děkuji Vám a bratřím za milé pohostinství, děkuji i 
jménem hocha svého, jemuž se u Vás velmi líbilo. Do vzpomínky na Sv. Hostýn maně 
vplétám vše, po čem toužím, aby tam jednou bylo. V duchu vidím v pokladu chrámovém 
poklady práce a umění domácího, kolem chrámu růžový sad s prostými, účelnými, 
pohostinnými stavbami, po stranách schodiště loubí, v jehož pozadí krámky s opravdu 
cennými vzpomínkami na Hostýn. Vše tak, aby celek i části byly již samy sebou důstojnou 
adorací Mateře Boží, vše tak, aby celek i části byly projevem pracovníků za světlem 
jdoucích. Kéž se Sv. Hostýn zastkví jednou vším, co je vrcholem našeho snažení v 
oborech umění;“ atd. 
 

2. dubna: „Ohledně korunek bylo by mnoho co psáti. Dá Pán Bůh, že vše ku 
šťastnému konci přivedeme. Nevím, zda Vám psal P. Jaroš, co zajímavého jsem pro 
korunu P. Marie získal. Mám zde jeden z kamenů, které za Karla IV.  byly s Kozákova 
přišly k výzdobě kaple Svatováclavské . Je to jaspis , jaké jsou ve stěnách kaple 
Svatováclavské a Karlotýnské. Nebroušené kusy těchto kamenů nalezeny byly u sv. Víta  
a jeden z nich byl mi dán; nechám ho rozřezati, vybrousiti a použíti ku výzdobě korunky. 
Obsáhlou zprávu podám co nejdříve“ atd. 
 

Nad znaky (Moravy, Čech a Slezska)  místo zamýšlených devíti perel koupili jsme 
9 diamant ů. Ty fassovány budou v platině a od půdy tmavo modře emailované budou se 
dobře odrážeti. Jsem rád, že ty tři ozdoby nad každým z odznaků budou z kamenů 
nejvzácnějších. Při navrhování ony tři nad znaky zářící skvosty od počátku byly mi jakoby 
symbolickými znameními těžkých ctností stále nad znaky zemí českých zářících. S opály, 
o nichž mi bylo tvrzeno, že je snadno v nejlepší jakosti obdržíme, máme potíž: bylo nutno 
je vraceti, nevyhovovaly, mrzuto jest, že bylo nutno pak čekati, doposud všechny v rukou 
klenotníka nejsou. Práce se doposud dobře daří. Milo jest mi, že pracováno na korunkách 
jenom vesměs v malých dílnách. Na koruně mariánské pracují naši čeští domácí umělci: 
zlatník a stříbrník Hoffman, klenotník Fröhlich, rytec Romer, emailér Novotný. Na oné 
Jezulátka p. Hirsch, kameny dodal a brousil Šlechta v Turnově, emailovati bude Svoboda. 
Na obě korunky dal jsem poříditi zasklenou skříň kovovou, rytou a zlacenou (skla 
křišťálová a broušená na hraně), kde lze korunky ty vystaviti k nahlédnutí těm mnohým 
dárcům tehdy, když korunky nebudou na hlavičkách sousoší. Koruny obě vloženy budou v 
schránku koží tepanou zevně, uvnitř koží jelení potaženou a politirovanou. Skřínka tato 
jest osmiboká, zpředu jak oltářík otvíratelná. Na přední straně jako strážce korunek jest v 
kůži řezaná a tepaná postava sv. Václava , na zadní straně sv. archand ěla Michala  s 
mečem mezi plochami ornamentálně zdobenými révou a ptáky. Na vrchu schránky jest 
monogram mariánský v záři paprskové. Skřínka bude ještě pro cestu do Říma opatřena 
obalem z plyšové látky. Za Vaše laskavé dopisy jsem Vám velmi vděčen. Dejž Bůh, aby 
Vaše modlitby byly vyslyšeny a vše co nejlépe se zdařilo. Je tak těžko realisovati sny. A 
byl a je krásným sen o skvostné, krásné té koruně, kterou s dětinnou úctou národové 
korunují ten nejvyšší ideál Panny, Ženy a Matky - Orodovnice všech, kdož se k ní utíkají v 



tomto údolí slz a smutku. Dejž Bůh, aby se nám to tou měrou podařilo, aby práce tato 
přibližně, jak to hmotám nejcennějším a snaze lidské je možno, hodna byla slouti 
důstojným holdem nebeské Královny! Nápis na korunce Jezulátka bude zníti přesně, jak 
jste ráčil ustanoviti. Na korunce mariánské bylo třeba vzhledem k místu nápis (tvořící část 
ornamentálního dělení) změniti. Zní asi takto: „Pořízena jsem byla zbožností lidu cyrillo-
methodějského v touze za větší oslavou Boží, v lásce k Marii Panně. Praha jest rodiště 
mé. Posvětil mne Pius X. v Římě 1. P. 1912.“ Nápis ten bude nad věncem z chudobek, 
které vyryty jsou ve spodu koruny nejblíže čelu a hlavě sochy. Na vhodné připevnění 
korunek obou pamatujeme. Připravené modely korun, aby na místě mohla býti 
vyzkoušena velikost, nezaslal jsem pro stalé jiné starosti a zaměstnání. Nyní, kdy veškery 
části korun jsou připraveny, je toto zkoušení již zbytečné. Jelikož pracuji přesně dle měr, 
které jsem si na místě vzal, doufám pevně, že budou korunky dobře seděti. Největší 
starost mi působí včasné dohotovení se stálým ohledem, aby v ničem kvapem jakost 
práce neutrpěla. Kdyby bylo Vašnostem možno nutné dodání všeho oddáliti pokud jen 
možno za určené datum 7. června, bylo by s velikým pro věc prospěchem. Ještě jednou 
děkuji uctivě za milé listy; v tom spěchu a starostech byly mi potěchou a posílením u víře, 
že všechno šťastně dokonáme. Přeji Vašnostem, aby ty těžké starosti, které nyní máte, 
byly korunovány nejlepším ve všem výsledkem atd.“ 

11. června. „Vynasnažíme se všichni, aby vše bylo 15. t. m. hotovo. - Ježíškova 
korunka jest již kompletní, ona druhá v plné práci. Postup práce je někdy zdržen 
nahodilostmi: při montování praskne email, musí se emailovati znova a p. Dejž Bůh, aby 
se práci ve všem dařilo. Píšu Vašnostem, abych se nabídl, že korunky sám na Svatý 
Hostýn přivezu, ozkouším na sošce a pokud bude možno, složím i účty. Snad Vašnostem 
tím ušetřím ztrátu drahého času. Přijel bych v sobotu nebo v neděli. V pondělí mám 
přednášku a ovšem to musím býti již zde. Vzal bych s sebou řezbáře p. Lišku, který na 
pouzdru koruny pracoval; týž by mi pomohl věci nésti a pomohl by i na místě atd.“ 

A skutečně dojel p. professor s p. Liškou na svátek sv. Víta dne 15 .  června  již 
časně z rána na Sv. Hostýn i s korunkami dlouho a toužebně očekávanými, aby je sám na 
místě vyzkoušel a upravil. Byl to den radostný. Dílo očekávané bylo uskutečněno. Pan, 
professor ještě téhož dne vrátil se do Prahy k pracím svého povolání. Než brzy po té 
dopsal dne 18. června: „Nelze mi odkládati s milou povinností díků za laskavé přijetí a 
pohoštění na Sv. Hostýně. - Chtěl jsem psáti a poděkovati se až při zaslání všech účtů, 
které až na onen pana Fröhlicha jsem vyrovnal, poděkovav všem zúčastněným Vaším 
jménem. Je většině milo, že jim jest práce hned zaplacena. Škoda, že pro ty dílny ryjců, 
emailérů, zlatníků nemáme stálé práce a že jen občas práce lepší se objeví. Jistě, že by 
při dobrém vedení byli ti naši malí řemeslníci s to provésti v oboru tomto vynikající práce.“  
 
 

Popis korunek. 
 

Podáváme popis ten tak, jak jej věhlasný navrhovatel sám, pan professor Fanta 
doručil, poněvadž sotva kdo zajisté dovede dílo nějaké lépe vystihnouti než mistr sám. 

 
Korunka mariánská. 

„Pořízena jsem byla zbožností lidu cyrillo-methodějského z lásky k Marii Panně, v 
touze větší slávy Boží.“ 

Tento nápis vyryt jest uvnitř zlaté koruny mariánské. V něm stručně jest vystižena 
historie vzniku té koruny, která byla vložena na hlavu sochy Mateře Boží Svatohostýnské. 

Koruna vyhotovena jest ze zlata a pokryta perlami a drahokamy. 
V čelence roubené dvěma řadami perel (počtem 78) v pásu, emailem zdobeném 

liliemi a proloženém velikými orientálskými safíry (počtem 10), zříš v předu prosbu: 
„Zůstaň Matkou lidu svému.“ Pod nápisem ze středu čelenky splývá na čelo démantový 



závěsek. Veliký střední démant vrouben jest věncem perel a menších sedmi démantů, 
které proloženy jsou safíry (8). Po straně pak s čelenky této splývají podél tváří šňůry perel 
ukončené emailovými závěsy. Dlouhé šňůry perel proloženy jsou kuličkami malachitovými 
a lazurovými. ( K  tomu použito bylo celkem 395 větších perel, 6 malachitových a 12 
lazurových vložených kuliček.) 

Nad nápisem a svrchu uvedenou prosbou, umístěnou v čelence z předu 
koruny, položeny jsou znaky Moravy, Čech a Slezska  emailované na zlatě. Nad 
každým z nich zasazeno mezi proužky, vyloženými granátem, na tmavomodré půdě po 
třech diamantech, zasazených v platině. 

Znaky sepnuty jsou mezi sebou emailovanými, drahokamy vyzdobenými vložkami, 
které nad čelenkou tvoří korunový pás sepnutý vrchem 18ti paprskovou, safíry vykládanou 
a křížem vyvrcholenou hvězdou. 

Vložky mezi znaky jsou ornamentálně ryty. Šest velkých smaragdů perlami 
ovroubených tvoří na nich nasazené květy v půdě modrého prosvítavého emailu. 

Vložky ostatní, postranní a zadní, emailovány jsou střídavě zeleně a modře, 
posázeny jsou kyticemi drahokamů, rozsazenými mezi topasy. Kytice ony utvořeny jsou z 
krásných, duhově hrajících opálů, střídavě lemovaných smaragdy a rubíny. K výzdobě 
tohoto korunového pásu užito bylo kromě oněch uvedených 6 velikých smaragdů 21 
velkých topasů, 21 kulovitých opálů a množství rubínů (130), perel a smaragdů (132). 

Osmnáctidílná hvězda, tvořící nad hlavou Madonny zákryt koruny, poseta jest na 
paprscích safíry (105 kamenů), na hoře pak kolem kříže rozsazeno 18 větších rubínů. 

Korunový pás končí svrchu věncem opálových perel (26). 
Křížek ukončující zvedá se nad koulí z azuritu, obepjatou zlatým páskem se šesti 

diamanty. Křížek jest z malachitu a obložen jest průsvitným adulárem. Na ramenou jest 
zlatem vrouben a diamanty a perlami zdoben. 

Uvnitř jest koruna ryta. Kde se koruny dotýká čelo a témě hlavy, jest vryt věnec 
chudobek, nad ním umístěn kolem dedikační nápis, svrchu již uvedený a znějící celkem: 
„Po řízena jsem byla zbožností lidu Cyrillomethod ějského z lásky k Marii Pann ě, v 
touze v ětší slávy Boží. Praha jest rodišt ě mé, posv ěcena jsem byla Piem X. v Římě 
L. P. 1912.“ 

Konce paprsků hvězdových tvoří srdcovité s korunovým pásem šroubky sepnuté 
ukončení; doplněny jsou rytbou symbolických srdcí, z nichž vystupují plameny. Celkem 
vsazeno do této korunky: 27 démantů, 546 perel, 148 rubínů, 138 smaragdů, 113 safírů, 
21 topasů, 47 opálů. 

Jaký je smysl té výzdoby korunové, kterouž lid náš uctíti chce Máteř Boží: perlami, 
zlatem a drahokamy? 

Perlami slz svých kropili jsme, Maria, korunu Tvou; opálovými sny nejkrasších 
svých chvil zdobíme čelo Tvoje; démanty pojíme s jasem koruny Tvé stálost lásky k Synu 
Tvému; zlatými topasy ryzost víry své; rubíny vřelost srdcí svých; safíry touhu po království 
Tvém; smaragdy naději života v Tebe a Syna Tvého, o Maria! 

V čelo Tvé stavíme symbol zemí rodných se znaky trojice božských ctností, které 
nechť na věky planou nad národem naším trojjediným! 

Vše, co dáti můžeme k oslavě Tvé, jest chudobkou vedle velikosti slávy Tvé. Táž od 
tisíciletí záplavou světla plní svět, ozařuje témě hor a zapadá v hlubiny údolí stejně jak do 
hlubin duší. S ní v duše naše zapadá krása, radost a mír. Žehnána budiž na věky, o Maria, 
Královno naše! 

 
Korunka Jezulátka. 

V zlatém pásu, z něhož vzhůru se zvedají tajemné aduláry ve skupinách po jednom 
a třech, čteme na modré půdě, na zlatě emailované a topasy v pět odstavců rozdělené, 
slova: „Beránku Boží, který snímáš h říchy sv ěta, smiluj se nad námi.“ Je doprovází 
okruh rubínů. Korunka provedena plně ze zlata. Uvnitř jest ryta. Pod trnovým věncem kraj 



obepínajícím čteme: Posvěcena jsem byla Piem X. v Římě 1912. - Do korunky vsazeno 
celkem 30 rubínů, 20 velkých adulárů a 5 topasů. 

Obě korunky vloženy jsou ve schránku, uvnitř jelení a zevně tepanou koží 
vyloženou. Schránka jest osmiboká. Vršek její zdoben písmenem „M“ ve zlatozáři; boky v 
předu vytepanou postavou vévody českého sv. Václava  opřeného o štít svatováclavský 
v ruce s přilbou a praporem, v zadu postavou sv. Michala archand ěla s mečem, jakožto 
strážců korunek. - Ostatních šest polí bočních zdobí loubí vinné s ptáky, při zemi s 
ještěrkou a hadem, s pozadím hvězdného nebe. Kování schránky jest zlaceno. Schránka 
uzavřena třemi rytými zámky: na jedné straně vyryta koruna, na druhé monogram M. Ve 
schránce této byly korunky uloženy na cestě do Říma. 

Ku výstavě korunek v době, kdy nebudou zdobiti hlavy sousoší, pořízena byla 
zlacená kovová skříň se stěnami z broušeného skla křišťálového.“ 

K tomuto popisu p. professora Fanty dodáváme: 
Práce na korunkách provedeny byly od našich pražský ch živnostník ů 

českých , jimž byla tím poskytnuta vítaná příležitost osvědčiti svou dovednost a zdatnost. 
Výslovně to podotýkáme, aby se nikdo nemýlil německými jmény některých těchto umělců. 
Jsou všichni bez výjimky národnosti české. 

Na korunce mariánské pracováno bylo v těchto dílnách: Práce zlatnické v dílně p. 
Jos. Hoffmana a Frant. Fröhlicha, práce rytecké u p. Rosnera, práce emailérské u p. Frant. 
Novotného, veškery práce klenotnické v dílně p. Frant. Fröhlicha. 

Korunku Jezulátka provedl ve své dílně p. Jos. Hirsch. Email proveden v dílně p. 
Petra Svobody, broušení drahokamů obstarala brusírna drahokamů p. Petra Šlechty v 
Turnově, jejich roubení dílna p. Fröhlicha a p. Janovského v Praze. 

Kožená schránka zhotovena byla řezbářem panem Frant. Liškou a firmou p. 
Rychlíka, schránka kovová v dílně p. Jos. Hoffmana. 
 

Máš tedy, mariánský lide náš, po čem tak dlouho jsi toužil, o čem ve své lásce k 
Matce Boží jsi snil, a nač tolik obětí s nevídanou nadšeností jsi přinesl. Máš nádherné, 
drahocenné koruny, které jsi uchystal Královně Svatohostýnské, které ti sám sv. Otec v 
Římě posvětil, a jimiž pak nejdůstojnější arcipastýř tvůj jeho jménem a jako jeho zástupce 
ozdobil čelo milostné Matičky a jejího božského Syna. A právě to jest, co jim největší 
dodává ceny, a v čem vrcholí jejich význam, že jsou darem tvým a zůstanou trvalým 
pomníkem tvé vděčnosti, úcty a lásky k Vítězné Ochraně Moravy, která jistě za to i na dále 
zůstane Matkou lidu svému. 

Přijmi, lide náš, její dík, královský dík a dovrš svoji lásku věrnou oddaností ve 
službě její. 
 

Klenoty korunovační byly posvěceny a šťastně přivezeny na Sv. Hostýn. Den 
korunovace pak určen na den 15. srpna, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V době 
poměrně krátké bylo nyní třeba vyzdobiti slavnostně Sv. Hostýn a vše potřebné pro 
slavnost zaříditi. Přípravy ty konány byly s velikou horlivostí. 

Pečováno o to, aby Sv. Hostýn zaskvěl se v plném lesku ku slavnosti tak vzácné. - 
Celý chrám byl očištěn, malby obnoveny, k milostné soše pořízeny nové kovové a 
pozlacené svícny a postaveno zvláštní schodiště ke korunovaci. Svícny uměle zhotovil p. 
Macfelda z Bystřice pod Host., opravu maleb dovedně provedl bystřičky malíř Ježek a 
práci zlatnickou Gottwald, pozlacovač z Litovle. - Zvenku na průčelí chrámovém 
dohotoven byl šťastně nádherný mosaikový obraz Matky Boží Svatohostýnské . Jest 
velký 24 čtverečních metrů. Na zlaté půdě vyniká barevný obraz Panny Marie s děťátkem 
a nápisy: „Zůstaň, Matkou lidu svému!“ „Vítězná Ochránkyně Moravy, buď zdráva!“ a 
nápis: „Kněží své Královně.“ Velikolepé toto dílo provedl slavný český malí ř Viktor 
Foerster z Prahy , a jest darem kněžstva českoslovanského. 

 



 
 
 
 
 

 
 


