
  

Sochy v Manětíně – obecné informace

● Všechny sochy jsou z období baroka.
● 1. polovina 18. století.
● Hlavní iniciátorkou uměleckého rozmachu té doby byla Marie 

Gabriela Lažanská.
● Všechny sochy byly vytvořeny z pískovce.
● Většina soch stojí na mohutných pískovcových podstavcích.
● Nacházejí jednak na náměstí, jednak na Vysoké cestě vedoucí 

ke kostelu sv. Barbory i v okolí.
● Svou uměleckou úrovní vysoce přesahují běžný standard, 

Manětín je nazýván perlou západočeského baroka.



  

7.B na křižovatce U Kryštofa



  

7.A u svaté Barbory



  

Svatý Kryštof

● Na křižovatce U Svatého Kryštofa směrem k 
obci Lipí.

● Patron dopravy, bezpečných cest a všech 
povolání souvisejících s dopravou.

● Narodil se prý v 2. století v dnešním Turecku, 
zemřel kolem r. 250. Člověk velké postavy, 
jmenoval se Reprobus. Chtěl sloužit bohu. 
Poustevník mu poradil, aby přenášel lidi přes 
rozvodněnou řeku. Jednou přenášel malého 
chlapce, zdál se mu ale stále těžší a těžší. Když 
se dostali na břeh, zeptal se ho, jak je to 
možné. Dítě se představilo jako Ježíš a řeklo, 
že nese celou váhu světa. Aby uvěřil, 
požadoval Kryštof nějaký zázrak. Dítě mu řeklo, 
ať zarazí do země svou hůl. Ta se pak ihned 
zazelenala a narostly na ní plody. Ježíš ho 
pokřtil a dostal jméno Christoforos – ten, co 
nosí Krista – Kryštof.



  

Svatá Barbora



  

Svatá Barbora
● Na hřbitově u kostela sv. Barbory.
● 1744
● Patronka horníků, věží, architektů a mnoha dalších povolání, 

zvláště souvisejících se stavebnictvím...
● Narodila se v dnešním Turecku v 3. století, umučena ve 4. 

století. Krásná dívka, její otec byl nepřítelem křesťanů, a tak ji 
dal zavřít do věže, aby se nemohla stát křesťankou. Dívku 
však neuchránil. Do věže se v přestrojení dostal kněz, který ji 
pokřtil. Na znamení své víry nechala ve věži prorazit ke 
dvěma oknům okno třetí – chtěla tím symbolizovat Svatou 
trojici – Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Dostala se před soud, 
byla krutě mučena a nakonec na popravišti sťata vlastním 
otcem. Toho pak zabil blesk.



  

Svatá Ludmila
● 1728, rané dílo 

sochaře Herschera.
● Na konci Vysoké 

cesty poblíž kostela 
sv. Barbory.

● Babička sv. Václava, 
která ho vedla ke 
slovanským knihám. 
Zavražděna – 
uškrcena šálem.



  

Archanděl Michael
v plné zbroji

● U mostu přes 
Manětínský potok.

● 1733
● Velitel andělů.



  

Ecce Homo
(Hleďte, tu je člověk)

● 1729
● Uprostřed Vysoké 

cesty vedoucí z 
města ke kostelu sv. 
Barbory.

● Vynikající socha 
Krista s bolestným 
výrazem.



  

Svatý Roch
● Na Vysoké cestě vedoucí z města ke 

kostelu sv. Barbory.
● 1733
● Patron Benátek, lékařů, lékárníků, 

nemocnic i nemocných... pomocník 
proti moru.

● Žil ve 14. století, narodil se ve Francii, 
poutník, který na svých cestách 
ošetřoval nemocné, zvláště nemocné 
morem. Sám se nakazil, odešel do 
ústraní v lesích a před smrtí hladem 
ho prý zachránil pes, který mu nosil 
bochník chleba.

● Bývá zobrazován jako poutník s 
odhalenou nohou, na které ukazuje 
černou skvrnu, kterou se projevoval 
mor. 



  

Svatý Šebestián
● Na Vysoké cestě z města ke kostelu sv. 

Barbory.
● Vynikající sochařské dílo z roku 1729, 

autorem Josef Herscher.
● Patron vojáků, lučišníků, válečných 

invalidů...
● Kapitán tělesné gardy císaře Diokleciána 

(3. století), obrátil se na křesťanství. 
Nechtěl se ho vzdát, proto byl připoután 
ke stromu a probodán šípy numidských 
lučišníků. Ti pak odešli, ale on nebyl 
mrtev, našla ho žena, která ho vyléčila. 
Předstoupil před císaře a vytkl mu jeho 
krutosti na křesťanech. Byl ubit a jeho 
tělo vhozeno do stoky. Nalezeno a 
odneseno do katakomb.



  

Svatý Florián
● V kašně na západní straně náměstí, 

autorem Josef Herscher.
● V římském vojenské oděvu.
● Patron hasičů, kovářů, hrnčířů, 

kominíků... ochránce proti ohni, 
suchu, povodni.

● Žil v 3. - 4. století v dnešním 
Rakousku, byl důstojníkem římské 
armády za vlády císaře Diokleciána. 
Chtěl pomáhat pronásledovaným 
křesťanům, sám byl zajat, souzen, 
krutě mučen a nakonec vhozen s 
kamenem přivázaným na krku do 
řeky Enže.



  

Svatá Otýlie
● Na západní terase na náměstí u koste-

la sv. Jana Křtitele.

● 1760, autorem pravděpodobně Václav 
Borovec.

● Patronka Alsaska, pomocnice slepých.

● Narodila se kolem r. 660 v Alsasku, 
protože byla slepá, její otec, hrabě, 
uvažoval, že ji nechá utratit. Svěřena 
kojné, ta ji dala do kláštera, tam se jí 
zrak zázračně vrátil, když ji pokřtil 
biskup. Dověděl se to její bratr, přivedl 
ji na rodný hrad, ale otce to rozzuřilo a 
syna utloukl k smti. Otýlie ho ale oživila 
a před otcem prchla. Později založila 
klášter a stala se jeho abytyší.



  

Spravedlnost

● Jedna ze skupiny soch zobrazující 
ctnosti.

● Cihlové zdi teras na náměstí.
● Josef Herscher, 1733 – 1740.



  

Mírnost
● Jedna ze skupiny soch zobrazující 

ctnosti.
● Cihlové zdi teras na náměstí.
● Josef Herscher, 1733 – 1740.



  

Štěstěna
● Socha doplňující skupinu soch 

zobrazujících ctnosti.
● Cihlová zeď terasy na na východní 

straně náměstí.
● Josef Herscher, 1733 – 1740.
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