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Slánské rozhovory ����
Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko

Sborníku na cestu

Vážení a milí přátelé,
potěšilo mne, že jsem byl pozván na  toto vaše milé 

setkání. Nejen proto, že je to již devátý ročník Slánských rozho-
vorů, ale také z  několika dalších důvodů. Setkáváme se v  kar-
melitánském klášteře. Slánské rozhovory tím dokumentují stálou 
snahu místního obyvatelstva a místní církve o vzájemnou pohodu, 
dialog a  spolupráci ve  všech možných oblastech, zejména pak 
na poli kulturním i historickém.

Ještě větší radost mám z  toho, že tématem dnešních 
rozhovorů jsou premonstráti a  premonstrátky. Premonstráti 
strahovští a premonstrátky doksanské. Je velice důležité připo-
menout si působení našeho řádu na Slánsku, zejména v Kmeti-
něvsi; a to jak působení kláštera doksanského, tak strahovského. 
Nebyla to jenom „vrchnost“, jak by mohl někdo říci. Byli to také 
spolutvůrci tváře Slánska, formovatelé ekonomického, kultur-
ního a náboženského života v tomto kraji. Všem, kteří se na této 
činnosti v  minulosti podíleli, patří náš dík a  je dobré na  ně 
vzpomenout.

Díky patří rovněž všem, kdo dnešní setkání připravili 
a  kdo se na  něm podílejí jako přednášející. Přeji vám hezký 
den plný zajímavých informací a příjemných zážitků a těším se 
někdy s vámi všemi na viděnou.

Michael Josef Pojezdný, O.Praem.
opat strahovský

Milí přátelé,
je pro mne velkou ctí účastnit se dalšího dílu Slán-

ských rozhovorů, cyklu nesmírně zajímavých přednášek, který 
si již vydobyl v  kulturním a  společenském životě našeho města 
nezpochybnitelně dobrou pověst. Dnešní setkání je pro mne o to 
zajímavější, že se odehrává v  prostředí karmelitánského kláš-
tera. Když jsem po  roce 1989 procházel tato místa, zoufal jsem 
si, spolu s ostatními slánskými patrioty, nad jeho devastací a měl 
pocit zmaru a velké obavy, zda ještě někdy získá zpět něco ze své 
původní podoby. Neuteklo ani příliš času a díky příkladné a ne 
často jinde vídané spolupráci bratrů karmelitánů a našeho města 
zde opět máme nádherný prostor s geniem loci. Ostrůvek kontem-
place v dnešním hektickém a komerčně naladěném světě. Místo, 
kde se mohou setkávat duchovně spříznění lidé, rozjímat i získá-
vat nové vědomosti…

Dnešní rozhovory přinášejí opravdu široké rozpětí 
přednášek. Od objevné vědecké práce přes historické exkurzy až 
po poetické vyznání svému domovu. Věřím, že si každý vybereme 
své téma a že nás společně strávený čas obohatí. Mé poděkování 
za to patří všem organizátorům a přednášejícím. Přeji nám, aby 
Slánské rozhovory stále stoupaly v kvalitě i atmosféře a po další 
roky zůstávaly jednou z nejpříjemnějších kulturních aktivit krá-
lovského města Slaného.

Jaroslav Hložek
místostarosta města Slaného
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Úvod

Slánské rozhovory 2012 – o premonstrátském 
umění nejen na Slánsku

Po Slánských rozhovorech 2011 věnovaných rus-
kým dějinám a umění ikony jsme se „vrátili“ zpět do regi-
onu, abychom upozornili na památky, které vznikly pod 
patronací kláštera sester premonstrátek v Doksanech. 
S jejich klášterem jsou na Slánsku přímo spojeny čtyři 
obce – Černuc, Kmetiněves, Ředhošť a Sazená, a nejen to, 
z nejbližšího okolí Slaného, patrně ze Želevčic, pochá-
zel i význačný strahovský opat Sigmund Starý. I o této 
osobnosti se v refektáři slánského kláštera bosých karme-
litánů v úterý 2. října 2012 hovořilo. Pozvání do Slaného 
přijal strahovský opat mons. Michael Pojezdný, O.Praem., 
kterého za město přivítal místostarosta Jaroslav Hložek.

První ročník Slánských rozhovorů, jenž se zabý-
val španělskou duchovní kulturou a jejím vztahem k naší 
zemi, se nesl ve smyslu odkazu filozofa Karla Vrány; 
impulzem nám tehdy byla jeho publikace Společný 
evropský dům.1 Dnes, po osmi letech, se situace změ-
nila – Evropa, zdá se, jako by téměř dobrovolně rezig-
novala na tvorbu budoucnosti na vlastních základech. 
A my vidíme, jak je touto skutečností poznamenán 
i vztah veřejnosti k minulosti, k historickým kořenům 
a k poznání starších dějin regionu. To ve svých důsled-
cích vede i ke ztrátě přirozené úcty k předešlým genera-
cím, které po staletí budovaly náš domov.

1 VRÁNA, K., Společný evropský dům, Trinitas, Svitavy 2001.

Když nyní vstoupíme na hřbitov okolo kostela 
sv. Václava v Kmetiněvsi, na to bývalé svaté pole, kde se 
o nedělích a svátcích živí setkávali ve víře i s těmi, kteří 
jsou již na věčnosti, jeho současný stav nás tvrdě zasáhne 

… povalené a poničené náhrobky, totální devastace … i to 
je podoba dnešní tváře Slánska.

A přesto se ve Slaném 2. října sešlo v refektáři 
na 70 zájemců, aby si historický význam našeho koutu 
republiky připomněli. Organizátoři při přípravě setkání 
měli na mysli i odkaz a postoj sv. Augustina, autora 
řehole premonstrátského řádu, který se dovedl, a to právě 
s ohledem na budoucnost, postavit čelem krajně nepříz-
nivé situaci. Když v roce 410 gótský král Alarich vyplenil 
Řím2 a sv. Jeroným v Betlémě odložil pero a plakal,3 sv. 
Augustin zaujal opačný postoj – začal psát své základní 
dílo De civitate Dei (O Boží obci),4 spis inspirativní 

2 Srv. např. POLC, J. V., Církevní dějiny 2., Raný středověk, KTF UK, 
Praha 1995, s. 9.
3 Jeroným také píše v této souvislosti Dopis Pacatule … „Jaká bezbož-
nost! Svět leží v troskách, my však pácháme hříchy, jako by se nic 
nestalo … žijeme v době, kdy se nemusíme dožít rána, ale stavíme vily, 
jako bychom na tomto světě měli být věčně. Stěny ze zlata, stropy 
vykládané zlatem, zlatem září hlavice sloupů, přitom Kristus, nahý 
a hladový, umírá v chudákovi ležícím před naším prahem“ … JERO-
NÝM, Výbor z dopisů, Praha 2006, s. 293.
4 AUGUSTINUS, A., O Boží obci, přeložila Julie Nováková, Praha 
2007.

Jaroslav Hložek, místostarosta města Slaného. (foto Pavel Vychodil)

Michael Josef Pojezdný, O.Praem., opat strahovský. (foto P. Vychodil)
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při hledání hodnot v každé době, i v té dnešní, která je 
poznamenána celkovou apatií a bezradností.

A tak jsme toho slunečného dne ve Slaném při 
pohledu na fotografie zničeného interiéru kostela v Kme-
tiněvsi i zaniklého tamního hřbitova společně hledali 
bývalou krásu, která prozařovala sváteční a všední dny 
našich předků. A z dostupných písemností jsme se poku-
sili načrtnout portrét některých osobností, které byly sta-
vebníky oné krásy, organizátory duchovního a hospodář-
ského života – doksanských proboštů a premonstrátských 
řeholníků kdysi činných na faře v Kmetiněvsi. Dochovaly 
se nám totiž jedinečné prameny, jež nám umožňují 
rekonstruovat život doby baroku tohoto místa na Slánsku 
v míře, která nemá v regionu obdoby.5

V úvodním bloku, který se týkal premonstrát-
ských dějin a spirituality, vystoupili dva řeholníci – Filip 
Milan Suchán, O.Praem. a strahovský bibliotékář Ever-
mod Gejza Šidlovský, O.Praem. Pro posluchače bylo zají-
mavé třeba porovnání působení premonstrátů ve franko-
fonní oblasti a v našich zemích. V kolébce svého vzniku 
(Prémontré) byli řádem více monastickým, u nás se přece 
jen spíše věnovali duchovní správě na jednotlivých farách. 
A tak tomu bylo i na Slánsku v Kmetiněvsi, kterou vlastnil 
klášter premonstrátek v Doksanech již od roku 1336.

Další referáty se již přímo vztahovaly k regionu. 
Vladimír Přibyl postupně uvedl památky doksanského 
kláštera na Slánsku, Hedvika Kuchařová doplnila jeho 

5 Srv. PŘIBYL, V., Pohled do barokního světa venkovské farnosti, Far-
nost v Kmetiněvsi na sklonku 17. a 18. století, Posel z Budče, 18/2001, 
s. 21–36.

vystoupení o krátké portréty některých osobností, které 
žily na faře v Kmetiněvsi (Václav Steyer, Urban Vojta, Bal-
tazar Horčička, Benedikt Forst), přičemž zmínila i zanik-
lou farní knihovnu, kterou rozhojnil právě Benedikt Forst.

Ten také stál za objednávkou cenného obrazu 
sv. Jana Nepomuckého od malíře F. A. Maulbertsche. 
O tomto pozoruhodném plátnu, které je dnes depono-
váno ve strahovském klášteře, promluvil Marek Pučalík 
(Ústav dějin křesťanského umění KTF UK Praha).6 Vedle 
hodnocení jeho významu zaujala přítomné geneze jeho 
původu. Při své návštěvě Strahova se Benedikt Forst 
potkal zcela náhodně s vídeňským mistrem a obdivoval 
jeho strahovské fresky. A když si povzdychl, že by rád 
od něj měl nějaké dílo, k jeho překvapení mu Maul-
bertsch nabídl, že mu namaluje sv. Jana Nepomuckého, 
a dokonce zadarmo, jen za režijní poštovní náklady. 
Druhý den odjel do Vídně, ale slib splnil. Plátno poslal 
z Vídně poštou do Velvar, odkud si je Benedikt Forst 
přivezl do Kmetiněvse. Tento příběh obrazu od předního 
mistra evropské barokní malby pro malý kostel na Slán-
sku nás poučuje o tom, jak je někdy vznik uměleckého 
díla skutečně nevypočitatelný.7

Kurátor uměleckých sbírek strahovského kláštera 
Libor Šturc vzpomenul vynikajícího opata Sigmunda 
Starého (* 1829, † 1905), a to nejen proto, že se v roce 
1897 zasadil o opravu kostela sv. Václava v Kmetiněvsi, 
ale i proto, že se narodil v nedalekých Želevčicích ( jak 

6 Srv. PUČALÍK, M. – VALEŠ, T., Neue Feststellungen zum Prager 
Schaffen Franz Anton Maulbertschs, Umění /Art, LVIII/2010, No. 2, s. 
158–163.
7 PŘIBYL, V., Pohled… (pozn. 5), s. 35–36.

Zahájení rozhovorů v refektáři kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. (foto Pavel Vychodil)
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uvádí zlonická farní kronika). Jeho otec tam byl šafářem 
na dvoře Kinských. Libor Šturc sice naznačil, že prameny 
přímo Želevčice nezmiňují a že mohl tento strahovský 
opat spatřit světlo světa i v nedalekém Bakově; v každém 
případě bylo jeho rodištěm okolí Slaného. Výjimečnost 
Sigmunda Starého dokládá i skutečnost, že byl v roce 
1883 zvolen generálním opatem řádu premonstrátů.

Literární historik Miloš Sládek ve svém pří-
spěvku …Děj se tedy vůle Boží, ať se ctné křesťanstvo množí, 
aneb Kázání při sňatku doksanského hejtmana z roku 1696… 
představil svatební kázání, kterých se v barokní literatuře 
dochovalo pramálo. Nato vystoupil divadelník, libretista 
a spisovatel Rostislav Křivánek, jenž v současné době 
bydlí na faře v Kmetiněvsi, aby podal poetické svědectví 
o životě v místě napohled všedním, jež se však stalo díky 
geniu loci fary posléze místem povýtce svátečním; pro 
posluchače výzva k tomu, abychom si vážili každého dne 
i zdánlivých maličkostí.

Po občerstvení v ambitech slánského kláštera 
následoval přesun do Doksan, do tamního konvent-
ního kostela. Tady seznámila přítomné Petra Oulíková 
(Ústav dějin křesťanského umění KTF UK Praha) se 
zdejší barokní freskovou výzdobou, její pozoruhodnou 
mariánskou ikonografií8 i principy barokní iluzivní malby. 
Nato sr. Alberta, představená doksanského konventu 
sester premonstrátek, který byl po zrušení v roce 1782 

8 NEVÍMOVÁ, P., Virga notat virginem et flos deum hominem. Fres-
kový cyklus J. Hiebela v Doksanech, in: HRUBÝ, P. – HRUBÁ, M. (ed.), 
Barokní umění v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001,
s. 197–232.

obnoven až roku 1998, vyprávěla účastníkům o dnešním 
působení řeholních sester, o jejich poslání v životě mod-
litby, službě bližním a práci.

Po krátkém, ale mistrném koncertu ředitele 
chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů 
v Praze na Strahově Vladimíra Roubala, který zahrál 
na varhany doksanského chrámu za doprovodu houslisty 
Emanuela Ranného, zakončil Slánské rozhovory probošt 
zdejšího kláštera Adrian Zemek, O.Praem.

Dva příspěvky publikované ve sborníku ve Sla-
ném nezazněly. Při přípravě konference nás zaujal 
rozsáhlý rukopis Václava a Antonína Vinše o doksanském 
klášteře. Svědectví o pohnutých životních osudech 
autorů přináší medailonek Ireny Bukačové z muzea 
v Mariánské Týnici – Za autory rukopisu o doksanském 
klášteře – Václav a Antonín Vinšové. Rovněž jsme požádali 
Evu Volfovou, aby po konferenci v zimních měsících pro-
vedla základní průzkum hlavní památky premonstrátek 
na Slánsku – kostela sv. Václava v Kmetiněvsi.

Vladimír Přibyl

Závěr setkání – koncert varhaníka Vladimíra Roubala a houslisty Emanuela Ranného. (foto Pavel Vychodil)
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Klášter premonstrátek v Doksanech

Hedvika Kuchařová

Podobně jako u dalších řádů vzniklých ve vrchol-
ném středověku také u premonstrátů následovalo brzy 
po mužské komunitě ustanovení ženské větve. V prvních 
letech existence řádu můžeme dokonce nalézt tzv. dvo-
jité kláštery, v nichž žily obě komunity, mužská i ženská, 
v jednom areálu a pod vedením jednoho představeného. 
Od této praxe však bylo brzo upuštěno.

Založení doksanského kláštera mělo úzkou vazbu 
na strahovskou fundaci a je spojeno s manželkou Vladi-
slava II. Gertrudou Babenberskou, která podle tradice 
dala lokalitě jméno. Základní kámen kláštera byl položen 
krátce po založení Strahova (1143), první sestry přišly 
z Dünnwaldu u Kolína nad Rýnem, tedy z komunity 
podřízené mateřskému klášteru Strahova – Steinfeldu. 
Jednalo se o prestižní fundaci a o první klášter nového 
ženského řádu v Čechách. Tomu odpovídala i velkoryse 
koncipovaná stavba baziliky Narození Panny Marie. 
Z románské stavby se dodnes kromě baziliky, skryté pod 
pozdějšími přestavbami, dochoval prostor pod kůrem 
řeholnic, označovaný nepřesně jako krypta. Svou působi-
vost si udržel i přes puristické úpravy z konce 19. století, 
kdy v něm byla zřízena hrobka tehdejších majitelů kláš-
terního areálu, Lexů z Aehrenthalu. Zdá se jako vysoce 
pravděpodobné, že první premonstrátky z Dünnwaldu 
žily před dokončením nezbytného zázemí krátce na Stra-
hově a v Doksanech před vysvěcením baziliky používaly 
dnešní hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla.1

Stejně jako klášter benediktinek na Pražském 
hradě byly středověké Doksany určeny ženám z elity 
tehdejší společnosti (včetně zakladatelské dynastie) 
a také pro výchovu královských a šlechtických dcer. Podle 
tradice zde byla vychovávána sv. Anežka Česká, doložen 
je pobyt jiné Anežky, dcery Vladislava II., která se později 
stala abatyší u benediktinek na Pražském hradě. V roce 
1197 byl v doksanském chóru vedle své matky pohřben 
pražský biskup Jindřich Břetislav. Naše informace o stře-
dověkých Doksanech jsou však poměrně kusé. Nejvzác-
nější knižní památkou nejstaršího období je doksanské 
nekrologium, které se po zrušení kláštera v roce 1782 
dostalo do Národní knihovny v Praze.

V létě roku 1421 napadli klášter husité. Řeholni-
cím se podařilo utéci, ale klášterní budovy byly poničeny. 
V době po husitských válkách narážíme opět na nedosta-
tek pramenů, lze však předpokládat stagnaci. K určitému 

1 Tento názor je dosud nepublikovanou hypotézou Anežky Merhau-
tové a Evermoda Gejzy Šidlovského, s jejichž laskavým svolením je 
zde uveden.

oživení dochází ve třetím desetiletí 16. století, kdy byl 
založen nový urbář (také kvůli konsolidaci hospodář-
ských poměrů kláštera) a v bazilice vysvěceny nové oltáře.

Mužským představeným doksanského kláštera 
byl probošt, v roce 1738 povýšený na opata. Prvním 
proboštem byl Erlebold, který přišel se zakladatelskou 
strahovskou komunitou ze Steinfeldu. Podle tradice 
právě on položil v klášteře základy k úctě sv. Materna, 
kolínského biskupa, jehož kaple byla umístěna v kon-
ventní budově. V kapli se také nacházela „stará socha“ 
zpodobňující světce, která měla být po zrušení kláštera 
převezena na Strahov.

Řada strahovských proboštů byla přerušena 
v 16. století, patrně kvůli trvalé stagnaci a špatnému 
personálnímu stavu strahovské komunity. V roce 1575 
byl zvolen doksanským proboštem tepelský premonstrát 
Vít Herold a po jeho smrti v roce 1585 se konvent 
obrátil nikoli na strahovského, ale na tepelského 
opata, aby potvrdil nově zvoleného probošta, rovněž 
z Teplé. Osmdesátá léta 16. století však také znamenala 
konsolidaci poměrů na Strahově a návrat k obvyklým 
pořádkům. Pro sestry to paradoxně znamenalo omezení 
jejich rozhodovacích možností: prakticky celou druhou 
polovinu 17. století naplňovala jednání o to, do jaké míry 
jsou pro konvent závazná doporučení strahovského opata 
při proboštské volbě.

Na přelomu 16. a 17. století byla hospodářská 
situace Doksan příznivější než Strahova. Podle přiznání 
k berni byly šestým nejbohatším klášterem, zatímco Stra-
hov až devátým. V tomto období začali probošti s obno-
vou areálu, především s úpravami kostela a stavbou 
nového proboštství. Zdárný vývoj přerušila třicetiletá 
válka. Po vypuknutí stavovského povstání došlo na jaře 
roku 1619 na klášterních statcích ke vzpouře poddaných 
a sestry musely uprchnout do Roudnice. Během saského 
vpádu mohly přes dramatickou situaci zůstat v klášteře. 
Nejhůře byly postiženy v poslední třetině války: v roce 
1639 utekly před Švédy do Litoměřic, v roce 1642 je 
nebezpečí vyhnalo do Prahy, kam po krátkém návratu do 
kláštera opět přišly roku 1643 a zůstaly v hlavním městě 
království až do konce války.

Od konce třicetileté války až do zrušení kláštera 
můžeme vcelku spolehlivě rekonstruovat složení komu-
nity. Konvent čítal čtyřicet až padesát sester. Většina 
řeholnic pocházela z měšťanských rodin nebo z rodin 
chudší, i když nezřídka staré šlechty, výjimečně i z vyšších 
vrstev vesnické společnosti. Z geografického hlediska při-
cházely nejčastěji z Prahy nebo ze severních a severozá-
padních Čech (pochopitelně vycházíme pouze ze vzorku, 
kde jsou známé údaje o místě křtu). Kandidátky byly 
přijímány do kláštera zpravidla ve věku patnácti až dva-
advaceti let. Ženy starší třiceti let vstupovaly do kláštera 
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jenom výjimečně, stejně jako dívky mladší patnácti let, 
což by bylo i v rozporu s řádovými předpisy. Na začátku 
17. století však stále ještě doznívaly starší zvyklosti a dvě 
řeholnice pobývaly v klášteře již od dětského věku. Délka 
kandidatury se před třicetiletou válkou pohybovala 
kolem jednoho roku, později se zkracovala. Po jejím 
skončení přijala mladá žena řeholní hábit a řeholní jméno 
a stala se novickou. Noviciát trval jeden až dva roky, 
po jeho ukončení skládala sestra (nejčastěji ve věku deva-
tenácti až pětadvaceti let) řeholní sliby.

Už při vstupu se zpravidla posuzovalo, zda bude 
zájemkyně o řeholní život přijata jako chórová nebo jako 
laická sestra (konvrška). Konvršky nebyly vázány chó-
rovou modlitbou, statuta jim předepisovala jiné, méně 
náročné modlitební povinnosti a jejich hlavním úkolem 
byla fyzická práce v konventu. Počet laických sester 
v Doksanech stoupal, vždy však tvořily relativně malou 
část konventu (např. v letech 1715–1720 bylo přijato 
šest dívek jako konvršky). Neznáme hledisko, na jehož 
základě se rozhodovalo, zda se žena stane chórovou ses-
trou. Rozhodně jím nebyla urozenost, protože v jednom 
případě nalezneme mezi laickými sestrami i šlechtičnu, 
a naopak vyšší funkce v rámci komunity byly obsazovány 
i sestrami neurozeného původu. U srovnatelných klášterů 
v habsburské monarchii měla v některých domech vliv 
i výše věna, které žena do kláštera přinesla (u laických 
sester bylo požadováno nižší), v jiných intelektuální 
dovednosti a vlohy kandidátky, jež kvůli chórové mod-
litbě musela alespoň na určitém stupni ovládnout latinu. 
Symbolicky odlišovala chórové sestry od laických velace, 
tj. přijetí závoje, která v duchovním smyslu završovala 
zasvěcení. Při velaci se vyžadovala určitá osvědčenost 
v řeholním životě, zcela výjimečně dostávala řeholnice 
závoj před pětadvacátým rokem, nejčastější věk byl mezi 
třiceti a pětatřiceti roky.

Představenou komunity byla převorka. Po tři-
cetileté válce ji se souhlasem sester ustanovoval probošt, 
pouze v jediném případě se výslovně hovoří o volbě pře-
vorky sestrami. Převorkami se stávaly zralé ženy zpravidla 
po čtyřicítce (vzhledem k tehdejší kratší délce života bylo 
toto životní období vnímáno spíše jako pokročilý věk), 
funkce sice nebyla doživotní, ale byla obsazována s ohle-
dem na dlouhodobou kontinuitu. Některé převorky 
ve svém úřadu zemřely, jiné rezignovaly kvůli vysokému 
věku a zdravotním potížím. Zástupkyní převorky byla 
podpřevorka, která zároveň dozírala na kantorku a suk-
centorku. Cirkátorka odpovídala za dodržování řeholní 
kázně, novicmistrová se věnovala formaci kandidátek 
a novicek. Sakristánka měla kromě péče o bohoslužebné 
textilie a nádoby a o čistotu a výzdobu kostela na starosti 
také dohled nad osvětlením v klášteře, výrobu vosko-
vých svící a vedení inventáře. Specifické postavení měly 
funkce kantorky a sukcentorky (řeholnice odpovědná za 
chórový zpěv a provozování liturgické hudby v klášteře 
a její pomocnice), protože k jejich obsazení bylo nutné 
hudební nadání a vzdělání. O hmotné zajištění komunity 

pečovala vestiářka (dohled nad oděvem sester a dalšími 
textiliemi), kuchmistrová (dohled nad kuchyní) a sklep-
mistrová (dohled nad zásobami). Další sestra měla na sta-
rosti ošetřování nemocných spolusester, o výrobu léčiv 
(částečně z rostlinných surovin z vlastní zahrady) nejen 
pro potřeby kláštera se starala lékárnice.

Není nutné podceňovat míru povolání jednotli-
vých sester, ale v řadě případů jistě hrála poměrně velkou 
roli i rodinná situace a strategie. Zvláště dívkám z počet-
ných šlechtických rodin, jejichž vyhlídky na sňatek byly 
z ekonomických důvodů značně omezené, nabízel 
řeholní život smysluplnou alternativu k životu „ve světě“. 
Kromě duchovní cesty, anebo spíše ve spojení s ní, nachá-
zely ženy také různé životní realizace: některé sestry jsou 
posmrtně chváleny jako vynikající zpěvačky a hudebnice 
(kromě chórového zpěvu se v Doksanech provozovala 
také figurální hudba), jiné se věnovaly výrobě léčiv, další 
pěstovaly některé druhy užitého umění (především umě-
leckou výšivku na liturgických rouchách a paramentech, 
výšivka se uplatňovala také při zhotovování devocionálií, 
tzv. Klosterarbeit). Zůstává nerozřešenou, byť nesmírně 
zajímavou otázkou, zda a do jaké míry se sestry podílely 
na koncipování umělecké výzdoby, kde jako objedna-
vatel vystupuje probošt, pokud se týkala míst, v nichž 
trávily celý svůj život – budovy konventu a především 
kostela.

Skrovným svědectvím o duchovním životě sester 
jsou, kromě sporadicky zachovaných a dosud nezhodno-
cených písemných pramenů ( jako např. korespondence 
vizionářky Maxmiliány Zásmucké), knihy, které použí-
valy. Většina knih, označená doksanským rukopisným 
exlibris a uložená ve Strahovské knihovně, však s největší 
pravděpodobností pochází z doksanské knihovny 
proboštské, později opatské. Jako jednotliviny jsou však 
dochovány i knihy, které patřily konkrétním sestrám. 
Lze uvést zjevení cisterciácké mystičky Mechtildy von 
Hackeborn (Mechtildy z Helfty), vydaná v roce 1505 
v Lipsku s finančním přispěním saské vévodkyně Zdeňky, 
rozené z Rožmitálu, která ještě v polovině 17. století četla 
řeholnice Anna Klára Schulzová, nebo Gespräch zwis-
chen der Seelen und ihrem Bräutigam Jesum Christum 
od Stephana Christa vydaný v roce 1740.

Život sester uplýval v opakujících se každo-
denních liturgických i pracovních povinnostech, v kruhu 
slavností a svátků církevního roku, zpestřovaných 
každoročním krátkým výletem na některý doksanský 
statek nebo návštěvami příbuzných a přátel (podle 
diárií proboštů nijak výjimečných). Od konce třicetileté 
války až do začátku čtyřicátých let 18. století se českým 
zemím vyhýbaly válečné události a největší ohrožení 
života sester představovaly epidemie nebo živelní 
pohromy. Mimořádnou událostí bylo i úmrtí probošta. 
Úřad byl doživotní, probošt mohl své místo opustit 
pouze tehdy, pokud postoupil v řádové hierarchii výše 
(v případě Doksan pokud se stal strahovským opa-
tem). Značný dopad měl na mechanismus jeho volby 
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spor mezi strahovským opatem Vincencem Makariem 
Frankem a tehdejším proboštem Cyrilem Hoffmannem 
v letech 1658–1669. Frank zamýšlel vztáhnout veškerá 
práva na ustanovování a odvolávání probošta ke svému 
úřadu, za Hoffmanna se však postavila nikoli nevý-
znamná část sester v čele s převorkou Julianou Alžbětou 
Sekerkovou ze Sedčic. Svár v podstatě ukončila až smrt 
obou protivníků, ale vytrvalost a rezistence sester vůči 
Frankovým rozhodnutím možná vzbuzovala obavy, že by 
si v budoucnosti chtěly vybírat probošta zcela nezávisle 
na strahovském opatovi. Frankův nástupce Jeroným 
Hirnheim se proto zavázal, že příště sestrám navrhne dva 
či tři kandidáty, přičemž jednoho doporučí ke zvolení; 
toto doporučení mohlo být odmítnuto pouze v mimo-
řádném případu. Od roku 1692 si pak řeholnice směly 
z navržených kandidátů volit zcela svobodně.

Ke společenství kláštera patřilo také několik kap-
lanů, z nichž jeden býval zpovědníkem sester. Zpovědník 
už zmiňované Maxmiliány Zásmucké Modest Freisleben 
napsal po jejím úmrtí rozsáhlý životopis, jehož cílem 
bylo udržení a rozšíření její památky, případně podpora 
dalších kroků (např. beatifikace). Další kaplani se starali 

o duchovní správu na inkorporovaných farách v okolí 
kláštera (Dolánky, Bohušovice nad Ohří). O jejich usta-
novování rozhodoval strahovský opat, i když na výběr 
vhodného kněze jako zpovědníka mohly mít sestry 
nejspíš určitý vliv.

Poslední čtvrtina 17. a první třetina 18. století jsou 
spojeny s barokní přestavbou Doksan do podoby velmi 
blízké té, v níž se klášter nachází dnes. Od poloviny 
sedmdesátých let 17. století probíhaly úpravy kostela, 
na nichž se podíleli Giulio Broggio a Giovanni Maderna, 
předpokládá se rovněž účast Giovanni Domenica 
Orsiho. Za probošta Dominika Girntha pak započala 
výstavba nového komplexu konventních budov, na níž 
participoval Giulio Broggio. Řeholnice byly do nové 
budovy uvedeny v roce 1689. Ve výstavbě konventu 
pokračoval v letech 1696–1698 probošt Bruno Kunov-
ský, který nechal provést také monumentální kamenné 
průčelí ozdobené sochami Panny Marie, řeholních otců 
sv. Augustina a sv. Norberta a světců zvláště uctívaných 
v klášteře, totiž sv. Vavřince, Materna a Kandida. V roce 
1697 vznikla vstupní brána kláštera, doplněná o čtyři 
roky později štítem se sochou Panny Marie. V dalších 

Nahoře znak doksanského konventu, vlevo dole znak probošta Fran-

tiška Waldhausera (zemř. 1692), vpravo dole znak probošta Bruna 

Kunovského (zemř. 1709).

Vlevo nahoře znak probošta Josefa Míky, vpravo nahoře znak probošta 

a později opata Benedikta Bayera. Knihovna Královské kanonie pre-

monstrátů na Strahově.
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letech věnoval Kunovský pozornost především zařízení 
kostela, kde na jeho objednávku vznikly dva boční oltáře 
(1702) s obrazy Jana Kryštofa Lišky a hlavní oltář (1703), 
zhotovený sochařem Františkem Preissem s obrazy Petra 
Brandla.

O výrazný zásah do architektury kostela se přiči-
nil Kunovského nástupce Josef Míka, který také nechal 
uspořádat a zařídit proboštskou knihovnu. Během roku 
1720 dal nad křížením hlavní lodě a transeptu vystavět 
kopuli. Stavitelem byl Tomáš Hafennecker, freskovou 
výzdobu provedl Jan Hiebl, který je rovněž tvůrcem 
freskového cyklu s náměty mariánských litanií na stropě 
hlavní lodi. Již v roce 1716 byla přestavěna kaple sv. 
Kandida, v letech 1728–1729 byla na místě kaple sv. Anny 
vybudována a opět Janem Hieblem vyzdobena kaple sv. 
Jucundy, raně křesťanské mučednice, jejíž ostatky získal 
Míka v roce 1728. V zahradě severně od kostela vyrostla 
v letech 1718–1720 kaple Zasnoubení Panny Marie, 
po zrušení kláštera v roce 1825 zbořená. Stavební aktivity 
proboštů se zdaleka netýkaly jenom klášterního areálu, 
ale i kostelů a statků s klášterem spojených. Namátkou 
lze jmenovat přestavbu kostela v Dolánkách proboštem 
Štěpánem Kielmannem (1675), stavbu kostela sv. Kate-
řiny v Libotenicích (1703), přestavbu kostela sv. Václava 
v Kmetiněvsi proboštem Josefem Míkou nebo výstavbu 
dvora v Černuci.2

2 K dvěma posledně jmenovaným lokalitám viz článek v tomto sbor-
níku: KUCHAŘOVÁ, H. – PŘIBYL, V., Památky doksanského kláštera 
sester premonstrátek na Slánsku a jejich stavebníci, s. 27–36.

Význačným stavebníkem byl poslední doksan-
ský opat Josef Winkelburg (opatem 1754–1782). Krátce 
po svém zvolení upravil prelaturu a vystavěl novou 
budovu s refektářem, vyzdobenou freskami od Fran-
tiška Karla Palka a jeho pomocníka Josefa Redelmayera. 
Letní prelatura byla změněna na provizoriát a velká 
pozornost byla věnována zahradě, kde byly vytvořeny 
nové drobné stavby. V letech 1773–1774 rovněž byly 
některé oltáře v kostele vyměněny za nové, na nichž se 
podíleli malíř Ludvík Kohl a mramorář František Lauer-
mann. Dalším malířem, jehož příspěvek na výzdobě 
kláštera Winkelburg ve svých memorabiliích zmiňuje, 
byl Josef Hager. Jeho dcera také vstoupila do doksan-
ského kláštera.

Po nástupu Josefa II. na trůn se doksanský klášter, 
spolu s řadou dalších ženských klášterů kontemplativ-
ních řádů, octl v centru pozornosti státních úřadů jako 
odsouzený ke zrušení. Sestry se sice v několika měsících 
před plánovaným zrušením snažily zaškolit se na výuku 
dívek, fiskální zájmy však měly přednost před jakoukoli 
jinou snahou. V roce 1782 byl klášter zrušen a komunita 

Klášter premonstrátek v Doksanech v roce 1658 od neznámého autora 

(iniciály CPD znamenají Cyrillus Praepositus Doxanensis). Sbírka 

obrazárny Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Milostná socha Panny Marie Doksanské, barokní grafika, 30.–50. léta 

18. století.
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rozpuštěna. Řeholnice se musely s malou penzí rozejít 
k příbuzným a známým, některé dožily na strahovských 
statcích. Pouze jediná z nich přešla do polského kláštera 
premonstrátek ve Zwierzynci v blízkosti Krakova. Byla 
to geograficky nejbližší možnost, protože druhý klášter 
premonstrátek v Čechách – v Chotěšově – byl Josefem 
II. také zrušen. Příčinou této jedinečnosti byla jak odvaha 
vydat se do neznámé země, tak (a to je daleko podstat-
nější) možnosti zwierzyneckého kláštera zajistit doži-
votní obživu řeholnicím závislým pouze na státní penzi. 
Poslední generace doksanských premonstrátek postupně 
vymřela během třicátých let 19. století. Areál kláštera se 
po několika majetkových přesunech stal vlastnictvím 
Lexů z Aehrenthalu, kterým patřil až do roku 1945, od té 
doby je majetkem státu. Patronát nad doksanskou farou 
měli strahovští premonstráti až do roku 1950. Po likvidaci 
kláštera komunistickým režimem se přesto střídali na faře 
strahovští kněží až do roku 1982 (posledním byl Jeroným 

Uhlíř). Na začátku devadesátých let byla duchovní správa 
strahovských premonstrátů obnovena.

Plodem snahy po znovuzřízení ženské větve 
premonstrátského řádu v českých zemích byl vznik Kon-
gregace sester premonstrátek na počátku 20. století. 
Druhý, kontemplativní řád, se do České republiky vrátil 
v roce 1998, když byla z kláštera ve Zwierzynci vyslána 
komunita, která začala žít na doksanské faře. Pro její 
budoucí potřeby odkoupil strahovský klášter v roce 1997 
severní část bývalého konventu, zbudovanou za Domi-
nika Girntha, a začal ji upravovat. Na začátku roku 2003 
se mohly sestry nastěhovat do opravené budovy a začít 
zde řeholní život.

Klášter premonstrátek v Doksanech po barokní přestavbě. Z knihy Josefa Míky Das ruhmwürdige Doxan, která vyšla v Litoměřicích u Františka Škro-

chovského v roce 1726. Kresba Jana Františka Fischera podle Pietra Antonína Versy; rytinu zhotovil Jan Josef Dietzler. Knihovna Královské kanonie 

premonstrátů na Strahově.
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Za autory rukopisu o doksanském klášteře
Václav a Antonín Vinšové

Irena Bukačová

Při přípravě Slánských rozhovorů 2012 jsme měli 
možnost se seznámit se strojopisem „Dějiny kláštera 
sester premonstrátek v Doksanech u Roudnice nad 
Labem“,1 jehož tvůrci jsou Václav Vinš a Antonín Vinš; 
jak je poznamenáno na poslední straně, text byl dokon-
čen 2. listopadu 1948. Tento obsáhlý spis, který přináší 
mnoho informací o dějinách kláštera i o jeho panství, sice 
nemá náležitosti historické práce (zejména chybí odkazy 
na prameny), ale přesto svědčí o dlouholetém a poctivém 
úsilí autorů sepsat historii konventu; z obsahu je také 
patrný jejich osobní vztah k tomuto ohnisku duchovní 
kultury u Roudnice nad Labem.

V souvislosti se slánskou konferencí jsme se začali 
o původ této studie více zajímat. K „pátrání“ přispěla 
adresa na titulní straně rukopisu – Antonín Vinš, Roud-
nice nad Labem, Dimitrovova 562 (po roce 1989 ulice 
přejmenována Na Hradčanech). V dnešním internetovém 
světě se nám podařilo zjistit vlastníka uvedeného čísla 
popisného, a protože příjmení se shodovalo, putoval 
do Roudnice náš dopis paní Věře Vinšové. Několik dní 
před slánským setkáním jsme obdrželi odpověď Heleny 
Ježkové, švagrové paní Věry, jež byla manželkou Anto-
nína. A tak zásluhou Heleny Ježkové před námi poněkud 
vystupují obrysy pohnutého života jednoho z autorů.

Václav a Antonín Vinš byli bratři, narodili se 
v Račiněvsi, ve vsi vzdálené několik kilometrů od Roud-
nice. Mladší Antonín byl původně učitelem, Václav 
katolickým knězem, který působil na severu Plzeňska, 
v roce 1949 emigroval do Německé spolkové republiky, 
kde také v roce 1973 zemřel. Dodnes na něho vzpomínají 
na Kralovicku s vděčnou úctou.

Antonín Vinš
Antonín (* 29. 4. 1921, † 27. 8. 1997) se po absol-

vování učitelského ústavu ve Svatém Janu pod Skalou 
(maturita 1940) přestěhoval k bratrovi na sever Plzeňska 
do Kralovic. Spolu s ním byl také činný v protinacistic-
kém odboji ve vojenské skupině pplk. Weidmanna.

V roce 1945 se stal Antonín ředitelem základní 
školy v Čachovicích u Kadaně a posléze ředitelem 
v Liblíně u Kralovic, opět se tak ocitl blízko svého bratra. 
Právě v té době spolupracovali na zmíněném rukopise, 
který dokončil Antonín v listopadu roku 1948, a to již 
v Roudnici nad Labem. Doba byla krutá, v březnu 1949 
emigroval Václav Vinš do Německa a Antonín byl dne 9. 
6. 1949 státním soudem v Praze odsouzen pro trestný 
čin velezrady k trestu odnětí svobody na doživotí, jenž 

1 VINŠ, A. – VINŠ, V., Dějiny kláštera sester premonstrátek v Dok-
sanech u Roudnice nad Labem, 426 s. strojopisu; práce dostupná 
ve studovně Strahovské knihovny.

mu byl později změněn na 25 let vězení. V roce 1960 mu 
byl díky amnestii prominut zbytek trestu s podmínkou 
na 10 let.

Po návratu z vězení se v roce 1961 oženil a žil 
v Roudnici nad Labem. V roce 1969 byl pozván svým 
nemocným bratrem do Německa, kam legálně vycestoval, 
pečoval o něho až do jeho smrti v roce 1973; manželka 
Věra zůstala doma. Bratři chtěli přijet do Roudnice, ale 
tehdejší režim jim to neumožnil.

Antonín se vrátil v září 1973, ale to z pohledu 
minulého režimu bylo již pozdě; a tak měl být odsou-
zen za nedovolený pobyt v zahraničí. Krátce po návratu 
pracoval jako číšník (!), ale v roce 1974 nastoupil léčení 
v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Zda to 
byl logický únik před dalším vězněním, nebo skutečně 
byl jeho psychický zdravotní stav natolik špatný, nevíme. 
Po léčení mu byl nakonec vyměřen minimální důchod. 
Uchoval si však víru a společně s manželkou byli pravi-
delnými návštěvníky roudnického kostela; Antonín Vinš 
zemřel 27. 8. 1997 v roudnické nemocnici. 

Václav Vinš
Václav (* 11. 1. 1910, † 4. 8. 1973)2 patřil k osob-

nostem, jejichž činnost na Kralovicku nebyla zapomenuta 
ani po více než půl století. Zapsal se totiž do opravy 
Mariánské Týnice,3 za první republiky velmi zchátralé 
památky, kdysi skvělé stavby Jana Blažeje Santiniho. Jeho 
farníci jsou již asi většinou na pravdě Boží, a tak není 
pamětníků, kteří by o něm mohli vyprávět. Přesto však 
na kralovické faře ve farní kronice najdeme pár jeho 
fotografií, z nichž shlíží veselý optimistický mladý muž, 

2 Použité prameny: Farní kronika Kralovice, informace faráře Pavla 
Vrbenského z Kralovic, informace z archivu pražského arcibiskupství 
(služební data), zatím neprozkoumané složky Stb, v jehož archivu je 
Vinš evidován jako sledovaná osoba.
3 Srv. např. článek Velkolepá manifestace mariánské úcty v Kralovi-
cích, Lidové noviny, 30. 9. 1936.

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Václav Vinš s přáteli v Mariánské Týnici.
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obklopen třídou dětí, které vyučoval náboženství, když 
se v roce 1936 usídlil v Kralovicích. Za ním na čas přijel 
i jeho bratr Antonín, který v letech 1940–1942 působil 
jako absolvent učitelského ústavu také v náboženské 
výchově. Od 1. září 1942 se stal Antonín „literním učite-
lem“ v Dolní Bělé.

Jiné fotografie představují Vinše ve společnosti 
členů Jednoty pro záchranu Mariánské Týnice, s nimiž 
stojí uprostřed opraveného ambitu. Pomáhal nezištně kří-
sit duchovní život na Kralovicku, ležícím na jazykové hra-
nici na sever od Plzně. Rozhodl se spolu s arch. Hanušem 
Zápalem a řadou místních vlastenců zapojit se do oprav 
a dát jim jasný cíl: vrátit Mariánskou Týnici katolickému 
náboženskému životu. Považoval oživení poutí, již 
po více než století vyhaslých, za prostředek, jenž by jed-
nak vtiskl památce, klášteru s kostelem Zvěstování Panny 
Marie, nového ducha, a jednak by budování vytvořilo 
společenství lidí, jimž není osud vlasti a jejích tradic lho-
stejný. Obnova poutí měla inspirovat obyvatele z okol-
ních vesnic, z farnosti k tomu, aby se zintenzivnila jejich 
víra, aby nepřecházeli k moderní Československé církvi 
nebo dokonce k volnomyšlenkářskému hnutí, které bylo 
tradičně na Plzeňsku velmi rozvětvené.

Právě když přišel do Kralovic, bylo jeho zásluhou 
vzpomenuto 150. výročí přenesení zázračné mariánské 
sochy ze zrušeného poutního místa do kralovického 
kostela. To byla příležitost, dnes bychom řekli, mediálně 
vhodná oživit mariánskou tradici a vskutku ještě před 

druhou světovou válkou se místní poutě staly národní 
a církevní manifestací s účastí kolem pěti tisíc lidí. Při této 
příležitosti se na faře konala výstavka předmětů, obrazů 
a soch, které slávu Mariánské Týnice připomínaly a byly 
rozptýleny v okolních kostelích i mezi lidmi.

Václav Vinš se narodil 11. června 1910 v Račiněvsi 
u Roudnice nad Labem. Na duchovní dráhu se vydal 
ve svých čtyřiadvaceti letech, kdy byl 24. 6. 1934 vysvěcen 
na kněze v Praze a vzápětí nastoupil na místo kaplana 
v Liboci, kde pobyl dva roky. Podle svého životopisu, 
jímž se uvedl v kralovické farní kronice, považoval své 
přesídlení do Kralovic za nespravedlivé, protože v Liboci 
byl rád. Od 24. 3. 1936, kdy se stal kralovickým admini-
strátorem, spojil na dvanáct náročných let svůj osud se 
zdejší farností. S ní se postupně seznamoval, orientoval 
se v místním prostředí, získával zkušenosti topografické 
ve velké farnosti, k níž mu postupně přibývaly další 
lokality, v nichž byl činný jako kaplan nebo zastupující 
administrátor. Současně s Kralovicemi dostal také Křečov, 
který ležel v manětínském soudním okrese. K opatřování 
věřících ve dvou rozlehlých a vzdálených farnostech 
používal jako jeden z prvních automobil. Na kralovické 
faře spolupracoval se zdejším farářem, v roce 1936 zde 
působil jako kaplan, od roku 1937 jako administrátor 
a v roce 1940 jako farář. Dočasně mu byly za války 
svěřeny i fary v Potvorově a Kožlanech. Pro svou milou 
a veselou letoru byl velmi oblíbený a společenský. Byl 
však také odvážný a do náročných úkolů se vrhal s vírou 

Václav Vinš v Kralovicích se žáky náboženství v roce 1936, archiv fary Kralovice.
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v dobrý konec. „Válka a její těžkosti na nás krutě dolé-
hají, všichni jsme v rukou Božích,“ napsal do kralovické 
kroniky, když začal protektorátní režim. Nechtěl se vzdát 
například oslavy svátku sv. Václava jako symbolu českých 
zemí, a proto na sebe přivolal pronásledování německé 
správy. Byl vyšetřován gestapem, avšak nebylo proti 
němu důkazů.

Pracoval v tzv. podzemí, tedy v ilegalitě, kde mu 
bylo podle jeho vlastního svědectví svěřeno vojenské 
poslání. Prožíval dobu obdobně jako jeho souputník 
na faře v Manětíně, děkan František Wonka, který o své 
činnosti za války zanechal deník, jenž byl nedávno vydán. 
V Křečově byl právě styčný bod, kde se oba faráři setká-
vali. Svůj prožitek z války zmínil v kronice jen stručně. 
Když byly rekvírovány zvony, zachránil kralovický umí-
ráček tím, že jej tajně zakopal. Na faře přechovával lidi 
pronásledované gestapem. Spolupracoval s pplk. Weid-
mannem, který byl velitelem vojenské ilegální skupiny 
Plzeň. Vinš byl jejím členem od roku 1939 a byl zmocněn 
k tomu, aby vedl samostatnou ilegální organizaci v Kra-
lovicích, v níž na něj bylo napojeno pět spolehlivých 

Čechů. Koncem války se skupina rozrostla až na 85 lidí, 
kteří se aktivně účastnili bojů proti Němcům v posled-
ních dnech války. Tehdy se Kralovice dostaly do ruské 
okupační zóny a blízkým okolím projížděli též Američani, 
kteří se usadili v Plzni. Tuto informaci Vinš komentoval 
slovy „Deo gratias“, jako by tušil, že poměry jsou na váž-
kách a mohou se rychle změnit. Těsně před koncem války 
procházely kolem Kralovic tzv. transporty smrti s desít-
kami zubožených vězňů z celé Evropy. Na kralovické 
faře našlo první pomoc a útočiště osm lucemburských 
žen. Bohužel Vinš musel též pohřbívat i ty, kteří na prahu 
svobody v Kralovicích následkům útrap podlehli.

Za své zásluhy v odboji byl Vinš oceněn a potvr-
zení o své účasti jako velitele v bojích vložil do kroniky, 
kde však dnes již není. Doba se totiž měnila a mladý Vinš 
dostal od 1. 11. 1946 zdravotní dovolenou. V roce 1946 
ještě působil jako administrátor v Žihli, kde byla těžká 
situace s odsunem německého obyvatelstva. Žihle tehdy 
patřila do litoměřické diecéze, kdy chybělo kněžstvo, 
protože s německým obyvatelstvem odcházeli i jeho 
duchovní pastýři.

Domácnost v Kralovicích vedla v náročné době 
Vinšova maminka. Na oslavu konce války kázal spolu 
s okolními kněžími o pouti v Mariánské Týnici. Tehdy 
zde byli faráři Limpouch a Švec, kteří byli za války Němci 
pronásledováni. V roce 1947 mu bylo přiděleno ještě 
místo v Plasích.

Další náročná kapitola ve Vinšově životě začíná 
v souvislosti s komunistickým úsilím o převzetí moci. 
Vinš byl sledován Stb, která na něj vedla několik spisů. 
O této době víme velmi málo. Po 18. 12. 1948 je jeho 
pobyt evidován v zahraničí, kam emigroval. Společně sdí-
leli tuto cestu s tehdejším kralovickým kaplanem Kubov-
cem. S ním zakotvil v německém prostředí, ale již nikdy 
nespatřil svou vlast. Působil v Bádensku-Wurtenbersku, 
kde také v roce 1973 zemřel a kde odpočívá na hřbitově 
v Iltenhausenu v diecézi rottenburské. Nedaleko odtud 
sní svůj věčný sen i jeho někdejší kralovický kaplan Msgr. 
Jaroslav Kubovec, jemuž se ještě poštěstilo se v devade-
sátých letech minulého století vrátit do Kralovic, kde mu 
bylo uděleno čestné občanství. Ten a rovněž páter Sysel, 
jenž nastoupil do Kralovic po emigraci obou kněží, zane-
chali alespoň skromné svědectví o náročném a poctivém 
životě faráře Václava Vinše, jenž své zápisy v kronice často 
končil: „S pomocí Boží. Václav Vinš, farář.“

Hroby Václava Vinše a Jaroslava Kubovce.
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Klášter v Doksanech z ptačí perspektivy. (foto Pavel Vychodil, 2008)
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Základní kameny premonstrátské spirituality

Filip Milan Suchán, O.Praem.

Ačkoli hlavním tématem Slánských rozhovorů 
2012 je vliv a stopy premonstrátského působení na Slán-
sku, přesto je potřebných pár slov o spiritualitě premon-
strátů, neboť můžou vrhnout světlo na důvody některých 
událostí, jednání konkrétních osob či témata, kterými se 
zabývali.

Spiritualita
Označuje se tak duchovní život usměrňovaný 

Bohem, který si udržuje odstup a vládu nad hmotnými 
zájmy. K tomu napomáhají praktiky askeze, meditace 
a mystiky. Na spiritualitu se klade důraz především v klášte-
řích; podle toho, na co se v duchovním životě klade větší důraz, 
rozeznáváme i různé typy řádové spirituality (karmelitánská, 
františkánská, dominikánská, jezuitská, premonstrátská), ale 
můžeme hovořit i o spiritualitě laické. Podle smyslu slova se jí 
chápe sice zprvu specificky křesťanské „být uchvácen Duchem 
svatým“, avšak naprosto srovnatelné jsou např. ve východních 
náboženstvích „stezky k osvícení“ (viz jóga, zen).1

Jiná definice říká o řeholní spiritualitě, že je to 
soubor životních postojů a zásad, které jsou shodné s podstatou 
řeholního života a mají vliv na prožívání řeholního života 
v duchu charismatu zakladatele.2

K základním pramenům spirituality řeholního 
společenství patří především osoba Ježíše Krista, Božího 
Syna, jehož různé aspekty života jsou v životě řeholníka 
reprezentovány, pak Boží slovo v Písmu a v Tradici církve, 
osobnost zakladatele daného řeholního institutu spolu 
s konkrétním kontextem jeho života, řehole jako text, 
který konkretizuje a dává návod k životnímu výkladu 
evangelií; dále také během dějin institutu různé dílčí 
vlivy ze strany obecné církve, osobností daného institutu 
a podobně.

Spiritualita konkrétního řeholního institutu se 
pak projevuje specificky například v uspořádání společ-
ného života, ve způsobech modlitby a duchovního života, 
ve službě církevnímu a občanskému společenství…

Texty o premonstrátské spiritualitě
S pokusy o zachycení a systematické podání 

obsahu premonstrátské spirituality se setkáváme již 
v počátečním období řádu, tj. již ve 12. století. Zde je 
potřeba vzpomenout nejstarší životopisy sv. Norberta, 
zakladatele premonstrátského řádu, tzv. Vita A3 a Vita 

1 Definice pojmu „spiritualita“ v i-Encyklopedii na webu Karmelitán-
ského nakladatelství (http://www.iencyklopedie.cz/spiritualita/).
2 Heslo Duchowość zakonna, in: DANILUK, M., SCJ, Encyklopedia 
institutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, 
Pojęcia, terminy, instytucje, dokumenty, czasopisma, Redakcja Wyda-
wnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, s. 100n.
3 MGH Scriptores XII, pp. 670–703.

B.4 Nelze opomenout ani tzv. Řeč sv. Norberta na 
rozloučenou.5

Potřeba vysvětlit svébytnost premonstrátsko–
kanovnického stylu řeholního života a obhájit ji vůči cis-
terciákům vedla opata kanonie Bonne–Esperance Filipa 
Harvengta k sepsání díla De Institutione clericorum.6 Stejně 
tak i práce opata Adama Scota (Liber de Ordine, Habitu et 
Professione Canonicorum Ordinis Praemonstratensis a dopis 
Ad viros vitae venerabilis… De triplici genere contemplatio-
nis)7 a biskupa Anselma z Havelbergu (Epistola apologetica 
pro Ordine Canonicorum regularium)8 z téže doby mají 
stejný účel.

Z pozdější doby je potřeba vzpomenout refor-
mátora premonstrátského života a opata kláštera Pont–a–
Mousson Servatia Lairuelze a jeho stěžejní knihy: dvou-
dílný Catechismus novitiorum et eorundem magistri omnibus 
quocunque ordinum religiosis utilissimi 9 a výklad Řehole sv. 
Augustina Optica regularium : seu commentarii in regulam S. 
P. N. Augustini.10 Nelze opomenout ani předmluvu ke Sta-
tutům z roku 1630 z pera opata Jana Drusia z Parcu.11

Z této doby jsou i komentář k výše řečené Řeči sv. 
Norberta od strahovského opata Jeronýma Hirnheima S. 
Norberti Archiepiscopi Magdeburgensis, candidissimae religionis 
canonicorum Praemonstratensium fundatoris ac patriarchae 
sermo ad eodem Praemonstratenses filios quondam dictus et 
scriptus, recenter vero enucleatus12 a pomůcka k rozjímavé 
modlitbě Kwjti Hory Syonské.13

Moderní doba přináší syntézu premonstrátské 
spirituality především v díle Directorium spirituale Ordinis 
Praemonstratensis,14 které vzniká jako doplnění ryze práv-
nického textu řádových Statut.15

Francouzský premonstrát Francois Petit během 
20. století jednak vydává kritická vydání starých děl pre-

4 PL 170, 1253–1344 (PL – Patrologia latina – Patrologiae latinae 
cursus completus, edice patristických spisů 19. století, která vyšla 
zásluhou francouzského kněze Jacquese Paula Migneho).
5 První vydání VAN DER STERRE, J.–C., Vita Sancti Norberti, Antverpy 
1622, s. 261–270; český překlad existuje jako soukromá edice pro 
potřebu bratří a sester Řádu.
6 PL 203.
7 Oba texty in: PL 198.
8 PL 188, 1118–1140.
9 Catechismi novitiorum et eorundem magistri omnibus quocunque 
ordinum religiosis utilissimi tomus I.–II. – Mussiponti: per Franc. du 
Bois, 1623.
10 Optica regularium : seu commentarii in regulam S. P. N. Augus-
tini / Auctore D. Servatio de Lairuelz. – Mussiponti: ap. Melchiorem 
Bernardum, 1603.
11 První vydání: Statuta candidi et canon. ord. Praemonstratensis 
renovata 1630, Parisiis, sumpt. Sebast. Cramoisy, 1632.
12 S. Norberti Archiepiscopi Magdeburgensis, candidissimae religi-
onis canonicorum Praemonstratensium fundatoris ac patriarchae 
sermo ad eodem Praemonstratenses filios quondam dictus et scriptus, 
recenter vero enucleatus. – apud Georgium Czernoch, Pragae 1676.
13 Kwjti Hory Syonské aneb rozgjmánj duchownj na každý den přes 
celý rok rozdělený … / přeloženo … od P. Milona Hubácya., W Sta-
rém Městě pražském, u Karla Joseffa Geřábka, 1721.
14 Directorium spirituale Ordinis Praemonstratensis, Averbodii 1959.
15 Sacri, Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis statuta reno-
vata a capitulo generali anni 1947 Romae celebrato recognita, ejus 
jussu typis mandata ac promulgata, omnibusque ordinis subditis ad 
observandum imposita, Tongerloo 1947.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
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monstrátů, jednak se snaží o zkoumání a kritické hodno-
cení premonstrátského života zejména v jeho počáteční 
době.16

Další články nacházíme v řádovém časopise 
Analecta Praemonstratensia, vydávaném řádovou Historic-
kou komisí v opatství Averbode. Za zmínku stojí i texty 
současného generálního opata premonstrátského řádu 
Thomase Handgrätingera.

V českých zemích si zaslouží pozornost dílo 
strahovského premonstráta Tadeáše Řeháka. Pod pseu-
donymem Tomáš Říha vychází jako 8. svazek edice Sůl 
země v Křesťanské akademii v Římě v roce 1971 kniha 
Svatý Norbert a jeho dílo,17 která je nejen životopisem sv. 
Norberta, ale také přehledem dějin premonstrátů ve světě 
i českých zemích a jejich osobností spolu s nástinem 
premonstrátské spirituality. Tadeáš Řehák je autorem také 
dalších pojednání, např. syntézy premonstrátské spiritu-
ality Praemonstratensice vivere18 nebo Premonstráti a teologie 
a Premonstráti a mystika. Mnoho z jeho textů zatím není 
prozkoumáno a vydáno.

Samozřejmě, není možné vzpomenout všechny 
autory a díla, týkající se premonstrátské spirituality. 
Přehled dalších důležitých děl a bibliografií nalézáme 
např. v knize Bernarda Ardury Prémontrés : Histoire et 
Spiritualité.19

Webové stránky premonstrátských klášterů také 
nabízejí vhled do zpracování a vyjádření spirituality 
premonstrátů. Takový pokus se nachází např. na 
webových stránkách naší strahovské kanonie,20 kde je 
premonstrátská spiritualita popsána pomocí čtyř pojmů: 
společenství (Communio), kontemplace (Contemplatio), 
činnost (Actio), stabilita místa (Stabilitas).

Jiný způsob je možné najít na webu opatství 
Santa Maria de la Vid (New Mexico, USA).21 Nejprve je 
zmíněna vize řádu a text řeholních slibů, užívaný v řádu. 
Jako „zlatý triangl“ premonstrátského života je uvedena 

„vita communis“ (společný život), „contemplare et con-
templata aliis tradere“ (kontemplace) a „docere verbo et 
exemplo“ (vyučování ve víře slovem a příkladem). Vše 
jest žito v okolnostech života, který je vymezen osobním 
obrácením, stálostí ve společenství a apoštolským způso-
bem života.

Popis premonstrátské spirituality
Nahlédneme-li do systematických zpracování 

o premonstrátské spiritualitě, představí se nám tzv. 
premonstrátské patero: liturgický život, eucharistická úcta, 

16 Např. PETIT, F., La spiritualité des Prémontrés aux XIIe et XIIIe 
siécles, Librairie philosophique J. Vrin, Paris 1947.
17 ŘÍHA, T., Svatý Norbert a jeho dílo, Křesťanská akademie, Řím 
1971.
18 Zpracování textu in: VEHOVSKÝ, N., Co chtějí synové a dcery sv. 
Norberta?, řada Norbertinská spiritualia (1/95), Klášter premonst-
rátů na Strahově, Praha 1995.
19 ARDURA, B., Prémontrés: Histoire et Spiritualité, Université de 
Saint–Étienne, Saint–Étienne 1995, ISBN 2-86272-073-9.
20 http://www.premonstrati.org/?s=spiritualita.
21 http://www.norbertinecommunity.org/aboutus/charism.html.

mariánská úcta, kajícnost, apoštolát. Těchto pět bodů 
stručně vyjadřuje spiritualitu premonstrátských řeholních 
kanovníků.

Následující řádky jsou pokusem vyjádřit stručně 
„ducha“ premonstrátského života především pomocí 
textů ze současných Konstitucí premonstrátského řádu: 
Naše zasvěcení je třeba denně uvádět do praxe účastí na životě 
církve a na apoštolských úkolech: na poslání slyšet a hlásat Boží 
slovo (úkol prorocký), na poslání slavit liturgii a posvěcovat 
časný řád (úkol kněžský) a na poslání v lásce budovat společen-
ství (úkol královský). Tyto tři úkoly, které se vzájemně doplňují, 
jsou nám ve jménu Kristově uloženy pro život světa. Kristus, 
apoštol našeho vyznání (Žid 3,1), pokračuje ve svém poslání 
učitele, kněze a krále prostřednictvím své církve jakožto živého 
organismu. Tyto tři úkoly, které tvoří základ apoštolátu i našich 
komunit, vytvářejí onu jednotu lidí, pro niž Kristus položil 
svůj život (srv. Jan 11,52).22

22 Konstituce řádu premonstrátských řeholních kanovníků, Královská 
kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 1999, čl. 52–72.

P. Tadeáš Zdeněk Řehák, O.Praem. (* 1923, † 1997), autor knihy Svatý 

Norbert a jeho dílo, kterou vydal v roce 1971 pod jménem T. Říha.
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Laus Dei in Choro
Premonstráti jako řád řeholních kanovníků žijí 

věky ověřenou syntézu kněžského a mnišského života 
(tzv. smíšený život, vita mixta). K povinnostem duchov-
ních především patří slavit bohoslužbu – svátosti, zejména 
mši svatou, a konat Denní modlitbu církve. Chórová 
modlitba23 je páteří každodenního prožívání řeholně–
kanovnického zasvěcení. Do tohoto aspektu je možno 
zahrnout také eucharistickou úctu z premonstrátského 
patera, nakolik ona sama má svůj pramen i vyvrcholení 
v slavení mešní liturgie.

Liturgie je událostí sdílení Boha a člověka v Ježíši 
Kristu, Božím Synu. Nedílnou součástí liturgického 
života je tedy i naslouchání Božímu slovu: Pozorným naslou-
cháním Božímu slovu v liturgii a božské četbě (lectio divina) se 
stáváme schopnými rozpoznávat Boží hlas v událostech a okol-
nostech lidského života, a také v bratřích zejména v jejich potře-
bách. Upřímnost, vytrvalost, učenlivost a soustředění napomáhá 
naslouchání Božímu slovu, ať jednotlivě nebo společně či formou 
rozhovoru. Proto ať je život v našich domech uspořádán tak, aby 
tyto domy byly také místem dobrovolně zachovávaného mlčení, 
kontemplace, soustavného vzdělávání a bratrského dialogu.24

Naslouchání Božímu slovu, svátostná bohoslužba 
i soukromá modlitba, v nichž se uplatňuje kontemplativní prvek 
našeho životního stylu, ať pro každého z bratří představují pře-
slavný způsob apoštolátu, ano duši veškerého apoštolátu.25

Pro všechny křesťany, pro premonstráty také, je 
vzorem naslouchání a žití Božím slovem osoba Matky Boží 
Panny Marie. Premonstráti ji vzývají od nepaměti jako 
Paní bílého řádu. Jí jsou zasvěceny kláštery, její svátky 
jsou slaveny zvláště důstojně a slavnostně. Panna Maria je 
vnímána jako ta, která je uprostřed společenství Ježíšo-
vých učedníků, která se spolu s ním a za něj modlí, neboť 
má na srdci dílo svého Syna: spásu a vykoupení každého 
člověka a oslavení Trojjediného Boha.

Spiritus poenitentiae
Sv. Norbert od chvíle vlastního obrácení byl 

kajícníkem. Kajícnost premonstrátů je spíše diskrétní. 
Ačkoli se dnešní kajícnost co do forem poněkud liší 
od způsobů středověkých, přesto zůstává cestou osob-
ního i společného růstu každého premonstráta ke svatosti. 
Zasvěcení se řeholními sliby přímo vybízí a vede premon-
stráta k tomu, aby neustále svůj život „srovnával“ a napra-
voval podle míry Ježíše Krista.

Konstituce o tom hovoří takto:
Když jsme slíbili změnu chování, je třeba na ní 

spolupracovat s Pánem Ježíšem, který ji uskutečňuje ve svátos-
tech eucharistie a smíření, abychom, slavíce tajemství smrti 

23 Chórová modlitba: strukturované společné slavení všech částí oficia 
(tzv. kanonických hodinek) spolu s konventní mší sv. Jsou jí dle práva 
vázány především komunity s chórovou povinností. Mimo konventní 
mši jsou povinny modlit se celé posvátné oficium denně v chóru řády 
kanovníků, mnichů a mnišek i jiných řeholních osob, podle práva 
nebo stanov vázaných chórem.
24 Konstituce… (pozn. 22), čl. 54. 
25 Konstituce… (pozn. 22), čl. 64.

a vzkříšení Pána, vždy více odumírali hříchu a více žili Bohu 
a bratřím.

Eucharistie předpokládá lidskou svornost. Jestliže tedy 
bratři pro svou nesvornost mají zapotřebí Božího milosrdenství, 
ať se navzájem usmíří, dříve než přistoupí k slavení svaté oběti 
(srv. Mt 5,23-24).

Když ve svátosti smíření vyznáváme bídu svých hříchů 
a Boží milosrdenství, dostává se nám všestranného pokoje 
ve společenství s Bohem i s církví; tento pokoj má být nastolen 
i ve společenství s bratřími.

Doporučují se společné kající pobožnosti, které vhodným 
způsobem vyjadřují sociální dimenzi hříchu i usmíření.

Svátost smíření velmi usnadňuje nezbytné obrácení 
srdce k Bohu tomu, kdo se připraví zpytováním svědomí. Čas-
tým přijímáním této svátosti se vnitřně sjednocujeme s Kristem 
Spasitelem.26

Mocí našeho obecného kněžství se všechny naše práce, 
modlitby a apoštolská činnost, každodenní námaha, ale i tělesné 
a duševní osvěžení a vůbec trvání celého našeho života, jsme-li 
při tom spojeni s Duchem svatým, „a též těžkosti života, jestliže 

26 Konstituce… (pozn. 22), čl. 65.

Premonstrátský breviář vytištěný v roce 1597 v klášterní tiskárně 

v Louce u Znojma. Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Stra-

hově.
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jsou trpělivě snášeny, stávají duchovními obětmi příjemnými 
Bohu skrze Ježíše Krista (srv. 1 Petr 2,5), které se zbožně přiná-
šejí Otci zároveň s obětí těla Kristova, když se slaví eucharistie.“ 
Tímto způsobem zasvěcujeme svět Bohu. „Cokoli mluvíte nebo 
konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte 
Bohu Otci“ (Kol 3,17).27

Zelus animarum
Tzv. apoštolský způsob života, žitý premonst-

ráty, je nemyslitelný bez zájmu o spásu každého člověka. 
Ačkoli dnes se spíše uskutečňuje různými apoštolátními 
díly, jako je duchovní správa farní či specializovaná: 
poskytování duchovního vedení, činnost ve školství, 
ve vědě a v oblasti umění a kultury, přesto všechny části 
premonstrátského života jsou poznačeny touto „horli-
vostí o duše“.

Plodem slova a svátostí je viditelné i neviditelné shro-
máždění Božích dětí. Zvláště slavení eucharistie vytváří jednotu 
Božího lidu. Pastorační zkušenost a práce kněží spolu s aktivi-
tami laiků má být proto zaměřena právě na přípravu, budo-
vání a utužování této jednoty. Pravá jednota určité církevní 
komunity je vrcholem křesťanské oběti. „To je oběti křesťanů: 
aby všichni byli jedním tělem v Kristu.“ 28

27 Konstituce… (pozn. 22), čl. 66.
28 AUGUSTIN, De civitate Dei, 10, 6, PL 41, 284.

Uskutečňování této jednoty Božího lidu uvnitř i nave-
nek má být první apoštolskou službou našich komunit. Podle 
učení svatého Augustina má jednota našich komunit překypovat 
v lásku, která zahrnuje všechny lidi.29

Závěr
Spiritualita jakožto vyjádření duchovních zásad 

a života není statickou, ale dynamickou skutečností, 
a proto je pochopitelné, že se objevují i další pokusy 
vyjádřit duchovní zásady jiným způsobem tak, aby byly 
srozumitelněji či přesněji vysvětleny.

Bez ohledu na strukturu či použitá slova k popisu 
premonstrátské spirituality zůstává vždy základem to, 
co je popsáno v životopisech sv. Norberta a prvních 
premonstrátů: životní láska, úcta a služba Ježíši Kristu 
dle vzoru jeho Matky Panny Marie a Apoštolů, touha co 
nejvíce se připodobnit Kristu a získat co nejvíce lidí, kteří 
by přicházeli ke Kristu a od něj čerpali své životní štěstí.

29 Konstituce… (pozn. 22), čl. 67 a 68.

Mgr. Filip Milan Suchán O.Praem. (foto Pavel Vychodil)

Misál pro premonstrátské kláštery (1697), původně v kostele v Kme-

tiněvsi.
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Děj se tedy vůle Boží, ať se ctné křesťanstvo 
množí, aneb Kázání při sňatku doksanského 
hejtmana z roku 1696

Miloš Sládek

Laskaví v Kristu poslouchači, jak jste si asi všimli 
dle názvu mého příspěvku, budu mluvit v souvislosti 
s doksanským klášterem o ženitbě, což je spojení na první 
pohled prapodivné. Chtěl jsem původně začít rozborem 
svátosti manželství dle barokních katechismů, ale když 
jsem se podíval na pozvánku a zjistil, jak bohatý program 
Vás čeká před mým vystoupením, zvolil jsem na začátek 
pro vykreslení dobového pojetí manželství raději krát-
kou, neumělou říkanku z počátku 18. století: „To je kříž, 
to je tíž, když žena vždy chce býti vzhůru a nikdy níž. Když je 
píjá, ne po latinsku pobožná, ale po česku píjavná, která ráda 
pije a potom netoliko hrnce, ale i muže bije. Na takové tova-
ryšky nebo raději podvodné lišky již pozdě sobě někteří stěžují, 
naříkají a říkají: Co jsem nešťastný učinil, že jsem stav svůj 
tak zle změnil? Volil jsem si Lídu, a dostal jsem bídu. Fatil (tj. 
vlichocoval, pozn. M. S.) jsem se k Máří, zle se mně s ní daří. 
Miloval jsem Bětu, dostal jsem bez květu. Líbila se Dorota, ale 
je samá psota. Vzal jsem sobě Kateřinu, přivádí mne na mizinu, 
chci-li před ní pokoj míti, musím ven z domu vyjíti.“1

Úmyslně neumělé veršovánky z postily 
františkána Damascena Marka, který působil v neda-
lekém poutním místě Hájku nedaleko Hostivice, zde 
pomohly představit nejběžnější vykreslení manželství 
v dobových kázáních, vztahy, které jsou varováním pro 
mládence a panny, kteří snad pomýšlejí na svatbu. V té 
době často parafrázovaná sentence připisovaná antic-
kému lékaři Hippokratovi, že jen dva dny jsou s ženou 
veselé, „jeden, když jest svatba a veselí, druhý, když manželka 
k hrobu se doprovází“,2 patřila mezi kazateli k těm nejob-
líbenějším. Pokud zároveň duchovní řečníci zmiňují 
i protipól nešťastně ženatých či vdaných zoufalců, mluví 
častěji o ideálu ženy než muže, žena má být svatá, pilná, 
moudrá, milostná, věrná a bohabojná. Ideální manželství 
na přelomu 17. a 18. století bylo charakterizováno zhruba 
stejně, jak by se o tomto ideálu vyjádřil i dnešní člověk, 
za nejdůležitější platilo štěstí, požehnání, pokoj, láska a 
dobře zvedené děti.3 Předkové se ale od nás lišili v tom, 
jak k tomuto ideálu dojít, veškerá tělesná žádost měla jít 
stranou, člověk měl při hledání nevěsty své tělo mrtvit 
a kárat, modlit se, udílet almužny. Když pak potkal 
vhodného partnera, měl vše činit při vědomí, že mu jej 
dal Bůh, nikoliv dohodil sebeschopnější družba. To byl 
ovšem jen ideál, historici shromáždili řadu důkazů o 

1 MAREK, D., Trojí chléb nebeský pro lačný lid český…, Praha 1728 
/?/ (Knihopis č. 5185), s. 151.
2 NÁCHODSKÝ, Š. F., Sancta curiositas, to jest Svatá všetečnost…, díl 
I., Praha 1707 (Knihopis č. 6002), s. 273.
3 RAČÍN, K., Operae ecclesiasticae, robota církevní…, Praha 1706 
(Knihopis č. 14 706), s. 103.

předmanželském sexu v raném novověku, zejména poté, 
co se sobě mladí lidé zaslíbili.

Zároveň kazatelé s oblibou a se značným akcen-
tem naznačují, že existuje dvojí sňatek, jeden tělesný 
a druhý duchovní, „v kterémžto jednakaždá věrná duše jest 
nevěstou a Syn Boží jejím božským duchovním ženichem“,4 tedy 
připomínka mystického sňatku, který byl v raném novo-
věku mimořádně oblíben zejména v duchovním básnictví 
(srov. např. slavný Michnův písňový cyklus Loutna česká 
nebo Kadlinského Zdoroslavíčka).

O svatbě se kazatelé nejčastěji zmiňovali v kázá-
ních na 2. neděli po Třech králích. V tento den totiž kaž-
doročně zaznívala z kazatelen perikopa o Ježíšově zázrač-
ném proměnění vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské 
(srov. Bibli, Jan 2,1-11), tedy připomínka situace, při níž 
dle učení církve Kristus povýšil svou účastí na svateb-
ním veselí a prvním ze zázraků manželství na jednu ze 
svátostí. Kazatelé se pak v 17. a 18. století obvykle nevě-
novali až tolik zázračné proměně vody ve víno, daleko 
častěji to pro ně byla příležitost rozebrat některé aktuální 
problémy manželství, například varovat před velkými 
věkovými rozdíly mezi partnery, a případně se vyslovit 
proti opileckým neřestem.

4 AXLAR, P. J., Nábožný horlivý vůdce do města svatého nebeského 
Jeruzalema…, Praha 1720 (Knihopis č. 905), s. 115.

Památník národního písemnictví Praha

Titulní list kázání u příležitosti udělení svátosti manželství Pavla Briccia 

a Kateřiny Reginy z Lichtenberku, 1696.
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Dobová svatební kázání pravděpodobně s obli-
bou využívala téže perikopy. Svatba se sice v Písmu 
objevuje na řadě míst, Kristus o svatebních hostinách 
mluví v několika podobenstvích, vzpomeňme například 
problém potřebnosti roucha svatebního nebo nedo-
statek oleje v lampách některých panen chystajících 
se na svatbu, ale nevhodnost takových podobenství 
a paralel při kázání určeném svatebnímu veselí je zjevná. 
Pro raně novověkého člověka obtížně pochopitelné byly 
i starozákonní zmínky o Jákobovi a jeho sňatku s Líou 
a Ráchel (Gn 29,15-30) nebo o pokorné, až za hrob 
manželovi věrné Rút, z hlediska svatebního veselí pro-
blematická byla i rada sv. Pavla z 1. listu Korintským, že 
lépe je pro muže, když žije bez ženy (1. Kor. 7,1). Daleko 
větší oporu poskytovala Bible pro vylíčení mystického 
sňatku Ježíše s lidskou duší nebo Panny Marie s Bohem 
Otcem (Jan 3,29; křesťanské interpretace Písně písní), 
případně pro představení církve jako nevěsty (např. 
v Apokalypse 21,2; 22,17). Relativně dobrou možnost 
k využití při svatební promluvě poskytovaly některé verše 
z deuterokanonických knih, například Tobiášův souboj 
s démonem během svatební noci nebo některé úryvky 
ze Sírachovce: „Blaze manželovi dobré ženy, počet jeho dnů 
bude dvojnásobný. Statečná žena působí svému muži radost, 
naplní jeho léta pokojem, dobrá žena je dobrý podíl; za podíl ji 
dostanou ti, kdo se bojí Hospodina. Ať bohatý či chudý, je dobré 
mysli a v každé době má úsměv na tváři.“ (Sir 26,1-4, srov. 
též 26,13-18). Často užívané v souvislosti se svatbami byly 
i některé verše z Nového zákona, zejména z listu sv. Pavla 
Efezským (5,22-23; čím je Kristus své církvi, tím má být 
muž své ženě) a z Matoušova evangelia (Mt 19,15; opustí 
člověk otce i matku a přidrží se manželky své a budou 
dva v jednom těle).

Do dnešní doby se bohužel dochovalo ze 17. a 18. 
století jen velmi málo textů bohemikálních svatebních 
kázání. Je možné, že zvyk vydávat svatební promluvy 
tiskem se k nám rozšířil ze sousedního luteránského 
Saska podobně jako zvyk vydávat pohřební promluvy. 
Dochovaná svatební kázání z doby před rokem 1620 
pocházejí většinou od luteránských kazatelů, jsou 
poměrně rozsáhlá (k jejich proslovení kazatel potřeboval 
zřejmě i 40–60 minut).5 Pokud se řečníci více věnují otáz-
kám manželství (mohli řešit i jiný teologický problém), 
pak obvykle v obecné rovině, kazatelovým cílem bývá 
snaha poučit posluchače o svazku mezi mužem a ženou 
z pohledu luteránské dogmatiky. Konkrétní postavy 
novomanželů se z textů zcela vytrácejí. Určitou výjimku 
představuje kázání Jana Hertvicia přednesené při sňatku 
Přemyslava ze Žerotína a Anny Marie Šlikové z roku 1617, 
kde autor zároveň zachytil podobu ideálních námluv své 
doby.6

O českých svatebních kázáních po roce 1620 
bychom vlastně neměli co říci, kdyby se ve Strahovské 

5 SLÁDEK, M., Poznámka k problematice svatebních kázání v 17. 
století, in: Literární archiv 27, 1994, s. 218.
6 Tamtéž.

knihovně nedochoval ve dvou exemplářích útlý svazeček 
promluvy proslovené při sňatku hejtmana (hospodář-
ského správce) doksanského kláštera Pavla Briccia a lito-
měřické měšťanské dcery Kateřiny Reginy z Lichtenberku 
z roku 1696. I když to z textu ani z titulního listu není 
zjevné, partneři uzavřeli manželství nikoliv v Doksanech, 
ale v Litoměřicích. V litoměřické matrice oddaných jsem 
se dočetl, že svatební obřad proběhl v kostele Všech sva-
tých 8. ledna 1696, nevěstě bylo tehdy necelých dvacet 
let, ženich byl patrně – vzhledem ke své funkci v doksan-
ském klášteře, v níž pracoval již od roku 1692 – alespoň 
o deset let starší.7 Oba manželé žili v Doksanech a zřejmě 
i v Litoměřicích až do listopadu 1698, alespoň do té doby 
jsou jejich jména uváděna mezi kmotry v dolánecké mat-
rice narozených. O dětech vzešlých z manželství – naro-
dily-li se vůbec – se mi nepodařilo nic dohledat.

Autora promluvy neznáme, mohl jím být snad 
některý ze strahovských premonstrátů, se kterými se 
ženich jistě osobně znal, nebo některý z litoměřických 
duchovních. Dobová kázání měla posluchače přede-
vším vzdělat, pohnout a přesvědčit. To v plné míře platí 
zejména pro nedělní a pro většinu svátečních kázání. 
U promluvy při sňatku Pavla Briccia a Kateřiny Reginy 
z Lichtenberku převážila další funkce, obvykle připomí-
naná jen okrajově – pobavit posluchače.

Kazatel zvolil v té době nejkratší možnou délku 
promluvy; i tak homilie trvala alespoň 20 minut. Kázání 
alespoň dle tištěné verze (rukopis se zřejmě nezacho-
val) nevychází z žádné biblické perikopy, Písmo je zde 
citováno jen mimořádně, vlastně jen na dvou či třech 
místech v textu (když pomineme velmi volnou a navíc 
zveršovanou parafrázi ze začátku Janova evangelia): 
v úvodu, kde kazatel vykreslil obraz nejistot tohoto 
světa, cituje z knihy Jobovy, v závěru vychází z žalmu 127 
(„Blahoslavení všichni, kteří se bojí Pána...“), ze Sírachovce 
(„Blahoslavený muž, kterýž bydlí s ženou rozšafnou...“) 
a z výše zmíněného úryvku z epištoly sv. Pavla Efezským. 
Citát z Joba („Člověk narozený z ženy krátkého živ jsa času 
naplněn bývá mnohými bídami, vychází jako květ, pomíjí jako 
stín...“) bychom čekali daleko spíš v pohřební promluvě 
nebo na náhrobním kameni. Zde ovšem pomáhá vytvářet 
obraz nejistot tohoto světa, který kazatel kontrastně staví 
k obrazu jistoty a bezpečí svátosti manželství. Pokud 
pro manželství řečník zvolil metaforu světel majáku 
ukazujícího cestu v neklidných vodách či světlé hory 
zářící uprostřed temnot, nebylo to jistě náhodné; sám 
posluchače či čtenáře upozorňuje – jak bylo v té době 
běžné – na sepětí zvolené metafory s predikátem nevěsty 
(z Lichtenberku). Druhá část promluvy je pak vystavěna 
metodou, kterou Balbín ve svém Nástinu či Verisimiliích 
humanitních disciplín nazval odbočkovou.8 Kazatel 

7 Tamtéž, s. 219. Srov. též: StOA Litoměřice, matriky, 98/7, fol. 167; 
nevěsta byla pokřtěna 7. 9. 1679: StOA Litoměřice, matriky Litomě-
řice, 98/5, fol. 63.
8 BALBÍN, B., Verisimilia humaniorum disciplinarum. Nástin humanit-
ních disciplín (ed. RYBA, B.), Praha 1969, s. 257.



��

Slánské rozhovory 2012

zde nakupil několik veselých či tragikomických exem-
pel, která ilustrují problematiku nezdařilých manželství 
propojeně s lidskou hloupostí a omezeností. Jak bylo 
při užívání exempel běžné, řečník příběhy obvykle 
komentuje či významově pootevírá; uveďme alespoň 
jeden z autorových komentářů, dokládající dobové české 
představy o Rusech. Příběh o zbité manželce ukončil 
větou: „Ach, milý Bože, copak jsme v Moškvě, kde ženy nebité 
pláč obnovují proto, neb se domnívají, že láska v kárání a bití 
záleží?“9 V českém kontextu poměrně vzácné je užití 
emblému v závěru promluvy (slovně vymalované dvě 
hořící louče spojené zlatým kruhem s nápisem: „Jedna 
jsem byla a jedna budu, jedna duše, jeden život, jedna vůle 
s manželem svým.“ Promluva je ukončena veršovanou 
apostrofou (básní oslovující novomanžele), kterou snad 
můžeme interpretovat jako pozůstatek slavnostních 
svatebních básní a písní z 16. a počátku 17. století, skláda-
ných specielně pro danou slavnost a vydávaných zároveň 
s textem kázání. Závěrečný chronogram jen dokládá, že 

9 Pharos mundi minoris Lichtenberk aneb Světlá hora v svátosti stavu 
manželského vyobražená (ed. SLÁDEK, M.), in: Literární archiv 27, 
1994, s. 225; srov. též Knihopis č. 7155.

řeč byla ještě před vytištěním upravována, v mluveném 
slově by se chronogram nemohl uplatnit.

O významu promluvy spíše průměrné úrovně 
se můžeme jen dohadovat. Mnohé záleží na celkovém 
nákladu – a ten asi nebyl vysoký, předpokládejme 
100–150 kusů. Pokud se alespoň některé z výtisků dostaly 
do klášterních a farních knihoven, případně do soukro-
mých knihoven kněží, mohlo toto kázání ovlivňovat 
podobu svatebních promluv ještě dlouho po svém 
vzniku, mj. i proto, že obdobných textů nebylo, jak jsme 
již uvedli, mnoho na výběr.

Vzácná jsou v českém prostředí i kázání při zla-
tých svatbách. Vím o dvou, přičemž jedno, nad manželi 
Hlínovými z Ledče nad Sázavou, se dochovalo v jediném, 
zcela torzovitém exempláři, druhé, z hanáckých Pačlavic, 
je velmi pozdní, až ze šedesátých let 18. století.10 Trojice 
manželských párů oslavujících zlatou svatbu je tu součástí 
bohatě, snad můžeme říci rokokově komponované pro-
mluvy, jejímž základem je výklad o křížové cestě, přičemž 

10 Paradisus vitae conjugalis…, Praha 1698 (Knihopis č. 6865); 
LECHNER, U., Tajemná otázka: co jest to? staré i mladé pačlavické 
posvícení v Moravě jarního času v zimě…, Olomouc 1766 (Knihopis 
jen v Dodatcích); edice: Svět je podvodný verbíř (ed. SLÁDEK, M.), 
Praha 2005, s. 426–444.

Autor příspěvku Miloš Sládek mezi posluchači na Slánských rozhovorech 2012 v konventním kostele v Doksanech. (foto Pavel Vychodil)
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manželé jsou tu pozoruhodně představeni jako křížoví 
tanečníci, tj. manželé v radosti a především v životních 
křížích či těžkostech.

Častější jsou promluvy při vstupech šlechtičen 
do řádů nebo při řeholnických sekundičních slavnos-
tech. I ty – zejména v případě řeholnic – můžeme vnímat 
jako specifické svatební promluvy, ženichem je zde 
pochopitelně sám Kristus. Jedno z nich, jazykově české, 
je pozoruhodně spojené s doksanským klášterem – pro-
mluva tehdy slavného kazatele Jiřího Jana Libertina při 
sekundici doksanské premonstrátky Petronilly Vratisla-
vové z Mitrovic z roku 1728.11 Základem promluvy je 
perikopa z Janova evangelia Vado ad Patrem meum, Jdu 
k Otci svému (Jan 16), kterou oslavenkyně ústy kaza-
tele odpovídá na všechna pokušení, která jí do cesty 
kladou personifikované Marná Sláva a Štěstí. Promluva 
je zároveň oslavou šlechtického rodu pánů z Mitrovic, 
řečník zde v poměrně dlouhých výčtech připomněl 
Vratislavy z Mitrovic činné ve světských úřadech, řehol-
níky, kanovníky i litoměřického biskupa Jana Adama 
Vratislava z Mitrovic († 1733), který byl pravděpodobně 
přítomen zmíněné slavnosti. Pozoruhodná je v této 
souvislosti zmínka o Sabině z Mitrovic, jejíž tělo bylo 
za třicetileté války vyvrženo z hrobky v kostele v Jeřicích 
u Jičína, několik týdnů leželo na slunci i dešti, a přesto 
zůstalo neporušené. Připomínka jistě souvisí se snahami 
většiny českých šlechtických rodin nalézt mezi předky či 
postavami z českých dějin osoby zasluhující mimořádnou 
úctu či beatifikaci. A v tomto duchu je představena i osla-
venkyně, nevěsta Kristova a žena očišťující vznešenou 
rodovou památku. Aby promluva nezůstala jen rodo-
vým panegyrikem, řečník ji propojil úžeji i s vlastním 
klášterem. V úvodu připomíná slavné založení kláštera, 
v závěru řeči pak události z třicetileté války, kdy řehol-
nice musely odejít či uprchnout z kláštera do Roudnice 
a do Litoměřic. Utrpení premonstrátek je pro kazatele 

11 LIBERTIN, J. J., Běloslavná cesta v létu 1678 začatá a padesáte let 
bez ustání v pobožnosti, v řeholní horlivosti a vroucnosti konaná…, 
Praha 1728 /?/ (Knihopis č. 4880).

příležitostí k užití pozoruhodné metafory – doksanské 
panny srovnává s olšovými a dubovými piloty, na kterých 
spočívá stavba kláštera. Piloty zapouštěné stovkami ran 
do nepevného podloží břehu Ohře vystály stovky ran – 
a stovky ran se dotkly i doksanských řeholnic v dějinách. 
Všechny rány v obou významech slova ale byly k užitku 
pro klášter; čím větší bylo pronásledování řeholnic, tím 
větší bude i jejich oslavení.

Laskaví v Kristu poslouchači, možná si říkáte, 
proč příspěvek o pobělohorské literatuře věnované jedné 
ze svátostí nemá i nějaké polemicko-teologické vyhro-
cení? Objevují se v souvislosti se svatbou či partnerskými 
vztahy nějaké narážky proti jinému pojetí svátostí u lute-
ránů či katolíků? Vlastně jsem v textech literární povahy 
žádné nenašel, jen jednu poněkud kuriózní paralelu 
ukazující potřebu manželské věrnosti. Citát není ale 
z postily, nýbrž z dobového katechismu ilustrovaného 
exemply, který sepsal hornobavorský farář Martin 
Prugger: „Kristus mimo své církve katolické žádnou jinou, ani 
lutriánskou, ani kalvínskou, ani husitskou neb jakoukoliv jinou 
sektu nemiluje, tak nápodobně má muž ženu a žena muže milo-
vati a žádnou cizí lásku do srdce svého připouštět, a to nejenom 
tenkráte, když se mu všechno šťastně vede, ale i v čas protiven-
ství, kříže a soužení.“12

12 PRUGGER, M., Kniha naučení a příkladův…, Praha 1758 (Knihopis 
č. 14 464), s. 266.
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Památky doksanského kláštera sester
premonstrátek na Slánsku a jejich stavebníci

Hedvika Kuchařová

Vladimír Přibyl

I. Stavební činnost proboštů a opatů doksanského
kláštera v písemných pramenech

Stejně jako jiné kláštery zrušené v době Josefa II. 
utrpěl také archiv kláštera premonstrátek v Doksanech 
značné ztráty. Pro sběr poznatků o vzniku a proměnách 
staveb iniciovaných probošty a opaty tohoto kláštera to 
znamená nenahraditelnou škodu. Jsme odkázáni v pod-
statě jenom na prameny narativní povahy (kromě knih 
počtů jednotlivých kostelů účetní doklady k dispozici 
nemáme), které se mezerovitě dochovaly v knihovně a 
v archivu Královské kanonie premonstrátů na Strahově. 
Je třeba podotknout, že z období od začátku čtyřicátých 
let do začátku sedmdesátých let 18. století chybí rele-
vantní pramenný materiál zcela.

Pro badatele stojí na prvním místě dvoudílné 
doksanské anály, jejichž podstatná část byla sepsána 
na základě různých starších písemností Urbanem Vojtou 
patrně v druhém desetiletí 18. století.1 Anály jsou psané 
latinsky, s inserovanými německými a českými texty 
(listinami, smlouvami apod.), a zpětně zachycují historii 
kláštera od založení až do čtyřicátých let 18. století.

Druhý díl začíná rokem 1601. Poměrně značná 
pozornost je věnována sporu mezi doksanským pro-
boštem Cyrilem Hoffmannem a strahovským opatem 
Vincencem Makariem Frankem. Souvislé zápisy uzavírá 
rok 1691. V roce 1733 pak navázal probošt a od roku 1738 
doksanský opat Benedikt Bayer, jeho zápisky však končí 
rokem 1741 a dramatickými událostmi spojenými s válkou 
o dědictví rakouské. Časově posledním pramenem je 
Memorabilium Doxanensium continuatio od roku 1773 
do zrušení kláštera.2

Dva německé rukopisy, uložené dnes ve fondu 
klášterního archivu, vznikly pravděpodobně pro potřeby 
sester a reflektují především strádání konventu během 
třicetileté války. Kniha č. 34 však obsahuje navazující 
stručné záznamy, týkající se také stavebních počinů dok-
sanských proboštů až do osmdesátých let 17. století.

Velmi zajímavým zdrojem informací jsou diária 
proboštů. Nejstarší z nich patřilo Štěpánu Kielmannovi 
a pochází z let 1672 a 1676.3 Následuje diárium Dominika 

1 Strahovská knihovna, sign. DC III 3 a DC III 3bis.
2 Národní archiv Praha, fond Řád premonstrátů Strahov, kniha č. 35.
3 Strahovská knihovna, sign. DS V 13, z roku 1672 zatím bez signatury.

Girntha z roku 1685. Po Brunovi Kunovském zůstaly 
zápisy z let 1693, 1694, 1697–1699, 1701–1703. Oba 
dva preláti jsou ve svých poznámkách poměrně struční, 
pozornost věnují hlavně životu sester a důležitým nábo-
ženským a církevním událostem. Podstatně rozsáhlejší 
záznamy Josefa Míky se dochovaly v poměrně dlouhé a 
souvislé časové řadě (1710–1712, 1714–1720, 1723, 1725–
1729, 1732). Obšírnější byl ve svém diáriu z let 1734–1739 
(s drobnými přesahy do roku 1745) také jeho nástupce 
Benedikt Bayer.4

II. Černuc – hospodářský dvůr a kaple sv. Linharta
Ves Černuc, původně majetek českého krále, 

získal klášter premonstrátek v Doksanech již v roce 
1336. Nicméně kostelní podání tehdy nebylo v listinách 
zapsáno, a tak se spor o příslušnost k farnímu prameni 
táhne jako červená nit ve vztazích mezi Černucí a městem 
Velvary. Vzpomeňme jen snahu doksanského probošta 
Cyrila Hoffmanna († 1669) a jeho nástupce Štěpána Kiel-
manna († 1678) rozšířit faru v Kmetiněvsi právě o Černuc, 
jež tehdy připadala k záduší sv. Barbory v Nabdíně. Arci-
biskup Jan Bedřich z Valdštejna v roce 1685 sice přiznal 
kostelní podání Černuce právě ke sv. Barboře,5 ale fakt, 
že toto rozhodnutí nebylo plně akceptováno, se stále pro-
mítal do života místních. Barvitě to ilustruje třeba událost 
z 31. května 1736, kdy černučtí poddaní zajali velvarským 
celé stádo ovcí, které přistihli na klášterních pozemcích. 
Šlo o odvetu za to, že velvarský rychtář šest týdnů před-
tím z téže příčiny zmrskal pomocníka černuckého ovčáka, 
odehnal klášterní stádo a nechtěl je vrátit. A učinil tak 
teprve po složení pokuty 24 zl., které si vynutil hlavně 

4 Strahovská knihovna, sign. DG V 15.
5 VACEK, F., Paměti královského města Velvar, Praha 1884, 
s. 171–175.

II. KLÁŠTER PREMONSTRÁTEK V DOKSANECH A SLÁNSKO

Odbor kultury MěÚ Slaný

Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově

(obr. 1) Dvůr čp. 1 v Černuci, stavebník klášter v Doksanech před 

rokem 1680, stavbu patrně vedl Giulio Broggio, stav kolem roku 1965.
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proto, že ho pasák při obraně dobytka ztloukl.6 Majetko-
právní spory o pole v Černuci mezi velvarskými duchov-
ními a doksanským klášterem definitivně „vyřešilo“ až 
zrušení kláštera v roce 1782.

Hospodaření kláštera v Černuci dodnes repre-
zentuje rozlehlý panský dvůr čp. 1 (obr. 1) s působivým 
průčelím, které zdobí štíty s volutami. Klášterní anály 
k roku 1664 uvádějí, že probošt Cyril Hoffmann dokon-
čil plán přenesení a přestavby dvora, s jehož uskuteč-
ňováním začal v letech 1655 a 1656. Dříve dvůr stával 
na místě, kde v roce 1664 bydlel sedlák jménem Leheček; 
Hoffmann totiž dal původní stavení rozbořit a nahra-
dil je menším selským statkem. Samotný dvůr přenesl 
na protější návrší (monticulum). Budova byla kromě 
stodol z opracovaného kamene, klenutá, se sýpkou.7 
Do análů byla později připsána věta přisuzující dokon-
čení stavby proboštu Štěpánu Kielmannovi, což odpo-
vídá i novějšímu bádání. Dosvědčují to rovněž záznamy 
v dalším rukopisu analistické povahy, byť jejich znění 
výše uvedeným větám poněkud protiřečí. V roce 1676 
začal prý Kielmann s bouráním starého dvora v Černuci 
a pustil se do budování nového krásně klenutého stave-
ní.8 K následujícímu roku analistka (patrně doksanská 
řeholnice) poznamenává, že byla dokončena stodola, 
nikoli ale celý dvůr, protože Kielmann 12. června 1678 
zemřel.9 Současná podoba stavby, zejména jejího průčelí, 
pochází z let 1676–1678. Za Kielmannova života povstalo 
severní křídlo, kde se uvádějí „panský pokoje i pro čeládku, 
nahoře veliká sejpka a pod ní sklepy, maštal a kůlna, též dvojí 
sklep nad zemí“. Nyní probíhá postupná záchrana budovy; 
podařilo se již staticky zajistit mimořádně cenné mohutné 
klenuté raně barokní místnosti v jižním křídle.10

6 VINŠ, V. – VINŠ, A., Dějiny kláštera sester premonstrátek v Doksa-
nech u Roudnice nad Labem, 1948, rukopis uložen ve Strahovské 
knihovně, s. 365; tento rukopis trpí absencí odkazů na pramennou 
základnu, i když je zřejmé, že farní kroniky z Kmetiněvse měli autoři 
prostudovány, o čemž svědčí řada údajů v textu. O autorech rukopisu 
více v tomto sborníku BUKAČOVÁ, I., Za autory rukopisu o doksan-
ském klášteře – Václav a Antonín Vinšové, s. 15–17.
7 Liber II. Annalium Dogsanae ab Anno 1601, s. 194, Strahovská 
knihovna, sign. DC II 3bis. Stavba je popisována následovně: „E 
contra e regione quasi in quodam monticulo novam collocavit villam 
perpulchri aedificii, totam fornicatam, et ex lapide quadro, exceptis 
horreis. Aedificium hoc a longe magnum facit apparatum. Tectum 
quoque tegulis texit: estque in villa hac granarium, ubi frumenta villae 
hujus ample collocantur“. Jiným inkoustem i jinou rukou je doplněna 
věta: „D. Stephanus aedificium villae in finem perduxit“. VINŠ, V. – 
VINŠ, A., Dějiny… (pozn. 6), s. 277; na s. 315 uvádějí stavbu dvora 
v Černuci i za probošta Štěpána Kielmanna. Vinšové se odvolávají 
na rukopis z klášterního archivu, přičemž není jasné, zda nemají 
na mysli právě klášterní anály. Petr Macek předpokládá, že stavba 
hospodářského dvora probíhala pod vedením Giulia Broggia, srv. 
Oktavián Broggio, 1670–1742, katalog výstavy (MACEK, P.), Litomě-
řice 1992, s. 36.
8 Národní archiv Praha, fond Řád premonstrátů Strahov, kniha č. 34, 
s. 135: „Anno 1676 hat er auch angefangen den alten Mayerhoff zu 
Czernutz nieder zu reissen, undt ein ganz neyen schön gewelbten 
Meyerhoff auff zu bauen“.
9 Tamtéž: „Anno 1677 ist die Scheyer zu Tschernutz verfertiget wor-
den, der Mayerhoff aber ist nicht gantz verfertiget worden, sondern 
[Kielmann] darüber gestorben den 12. Juni 1678 frü umb 8 Uhr“.
10 DITTRICH, T. – ŠKABRADA, J. – ZAHRADNÍK, P., Ratejna dvora 
v Černuci, in: České dělnictvo I., Dělnické bydlení a obydlí, Zpravodaj 

Další stavební aktivita v Černuci je spojena se 
jménem Dominika Girntha, který v roce 1681 poručil 
strhnout krčmu zbudovanou Cyrilem Hoffmannem 
a na jejím místě pořídil novou.11

Při pohledu na volutové štíty černuckého dvora 
se v rámci raně barokní architektury na Slánsku nabízí 
také otázka autorství zajímavého poutního kostela sv. 
Isidora v Budeničkách (obr. 2).12 Ten dal v duchu raně 
barokní zbožnosti vystavět v letech 1680–1682 Hartman 
z Klarštejna poněkud spontánně, aniž by byly domyšleny 
další okolnosti, a to zejména vazba ke konkrétnímu far-
nímu kostelu.13 Domníváme se, že by bylo možné s čin-
ností doksanských proboštů spojit i architekta kostela 
sv. Isidora, jež tehdy vysvětil litoměřický biskup Jaroslav 
František Ignác ze Šternberka, který měl k Doksanům 
vřelý vztah; poddaní kláštera ze vsí Kmetiněves a Ředhošť 
navíc sváželi kámen pro stavbu. Podoba svatoisidorského 
kostela, včetně tvorby vnitřního prostoru naznačuje podíl 
vynikajícího architekta, který se mohl pohybovat právě 
v okruhu umělců pracujících pro doksanský klášter.

koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku, 
č. 5, 1986, seminář 6. 3. 1986 na FF UK, s. 82–87. Autoři při této 
příležitosti vycházeli ze svého stavebně historického průzkumu: 
DITTRICH, T. – ŠKABRADA, J. – ZAHRADNÍK, P., Černuc (okres 
Kladno) – Dvůr, stavebně historický průzkum, architektonické 
a památkové zhodnocení, SÚRPMO Praha, strojopis, listopad 1984; 
do kterého však autoři této statě zatím neměli možnost nahlédnout. 
Za upozornění na tento pramen vděčíme Mgr. Evě Mikešové.
11 Národní archiv Praha, fond Řád premonstrátů Strahov, kniha č. 34, 
s. 155: „Item zu Tschernutz den Kratschmu so auch noch nach dem 
Krieg nur schlecht von Herrn Cyrillo aufgebaut worden, dem selbi-
gen nieder lassen reissen worden undt einen kostbareren auffbauen 
lassen 1681“.
12 O poutním kostele více PŘIBYL, V., Umění baroka a 19. století 
na Zlonicku, katalog výstavy, Kladno 1992, s. 7, 8.
13 Memorabilia parochiae S. Wenceslai … 1721–1762, SOkA Kladno, 
fol. 17: … Komplikace zapříčinila filiace okolních osad k jednotlivým 
farám. Urban Vojta poměrně obšírně komentuje obtíže spojené právě 
se zajišťováním duchovní správy u sv. Isidora, která byla nakonec 
vyřešena až v roce 1740 ustanovením prvního zámeckého kaplana.

(obr. 2) Poutní kostel sv. Isidora v Budeničkách z let 1680–1682, 

stavba mohla probíhat ve spolupráci s architektem, který pracoval pro 

doksanský klášter.
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Další černuckou památkou, která se však neza-
chovala, byla kaple sv. Linharta. Ta stávala v areálu 
zmíněného panského dvora a dal ji vystavět probošt Josef 
Míka († 1733) v roce 1720.14 Současná kaple sv. Linharta 
vybudovaná při komunikaci až v roce 1884 tak vyrostla 
téměř sto let po zrušení kláštera. Z původní svatyně 
však patrně pochází oltářní architektura, která byla do 
Černuce věnována Josefem Míkou z kostela sv. Václava 
v Kmetiněvsi.15 Oltářní obraz tu sice neuvidíme, nicméně 
je třeba poznamenat, že v nedalekém velvarském muzeu 
evidujeme plátno se sv. Linhartem, jediné v regionu. 
Je dílem malíře Pfeiffera16 z roku 1774, a i když svým 
tvarem „nezapadá“ do raně barokní oltářní architek-
tury, je snad na místě o černucké provenienci uvažovat; 
obraz byl namalován v době, kdy byl proboštem Josef 
Winkelburg.17

III. Kmetiněves – kostel sv. Václava a fara
Ves Kmetiněves dostal klášter v roce 1336 od krále 

Jana Lucemburského, a tak i pozoruhodná pozdněgo-
tická věž kostela sv. Václava, která dominuje širokému 
okolí, vznikla pod patronací Doksan. Ve dvou násle-
dujících stoletích byl statek často zastavován a nakonec 
se ocitl ve světských rukách. V roce 1620 ho koupil Jiří 
Hrobčický z Hrobčic, jenž byl v roce 1623 kvůli účasti 
ve stavovském povstání odsouzen ke konfiskaci poloviny 
svého majetku. O Kmetiněves se přihlásil tehdejší doksan-
ský probošt Kryšpín Fuck a byla vrácena zpět klášteru.18

Kmetiněves nebyla jediná doksanská farnost. 
Kromě ní spravoval klášter fary v Bohušovicích nad 
Ohří a v Dolánkách, pod které patřily samotné Doksany 
(ty se v roce 1782 po zrušení kláštera staly lokálií stejně 
jako Libotenice ležící u Labe). Kmetiněves se nacházela 
v největší vzdálenosti od kláštera. Zájem o tento statek 
a jeho duchovní správu je nutné hledat pravděpodobně 
ve snaze vytvořit záchytný bod mezi Prahou a Doksany, 
který by umožňoval odpočinek nebo krátký pobyt 
premonstrátům i jiným osobám cestujícím z jednoho 
kláštera do druhého (stejný účel plnil také dvůr v Čer-

14 Viz VINŠ, V. – VINŠ, A., Dějiny… (pozn. 6), s. 426. Nepodařilo se 
dohledat pramen, z nějž Vinšové čerpali. Diárium Josefa Míky z roku 
1720 se sice dochovalo, ale o kapli se v něm Míka nezmiňuje. Nelze 
vyloučit, že kaple mohla být vysvěcena až následujícího roku, z nějž 
diárium chybí.
15 VELC, F., Soupis památek uměleckých a historických v Království 
českém, XX. díl, Politický okres slanský, Praha 1904, s. 19. Zmínka 
o přesunutí oltáře z kmetiněveského kostela do Černuce viz Memo-
rabilia… (pozn. 13), fol. 16: „Unum antiqvum Altare Laterale missum 
est Czernucium pro sacello S. Leonardi“.
16 Téhož roku, 25. 8. 1774, zemřel jistý malíř Jan Pfeiffer v klášteře 
v Hájku, autor tamní křížové cesty; je otázkou, zda se jedná o téhož 
malíře; srv. PŘIBYL, V., Jako jabloň mezi lesními stromy. Pohled 
do dějin františkánského kláštera v Hájku, Slaný 2010, s. 56.
17 Josef z Winkelburgu (* 1715, † 1797), primice v roce 1740; 
profesorem filozofie v arcibiskupském semináři, podpřevor strahov-
ského kláštera; za doksanského opata zvolen 26. 3. 1754. Po zrušení 
kláštera se odstěhoval na Strahov; zemřel 19. 2. 1797, pochován 
na hřbitově v Košířích.
18 BÍLEK, T. V., Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, Praha 1882, 
s. 183.

nuci). Z diárií doksanských proboštů z první poloviny 
18. století je patrné, že takové přesuny byly dosti časté: 
probošti jezdili do Prahy k svátečním příležitostem nebo 
za úředními povinnostmi (ze svého titulu měli právo 
zasedat na zemském sněmu), kvůli mimořádným slavnos-
tem vyjížděli do Doksan strahovští opati, poměrně hojně 
putovali mezi oběma kláštery kaplani, kteří v Doksanech 
sloužili a vraceli se odtud do strahovského kláštera.

Prvním farářem v Kmetiněvsi se ze strahov-
ských premonstrátů stal v roce 1674 Ludolf Jaroměřský.19 
Značně dlouhou dobu zde byl činný Václav Steyer, 
rodák z Rychnova. Do strahovského kláštera vstoupil 
asi v sedmnácti letech v roce 1678 a po přijetí kněž-
ského svěcení v roce 1686 mu byla Kmetiněves určena 
za působiště, které už neopustil.20 Jeho nástupce Urban 
Vojta, narozený v Praze v roce 1688 a vysvěcený na kněze 
v roce 1712, vytrval v Kmetiněvsi celých dvacet devět let 
až do své smrti roku 1749.21 Jeho jméno je spjato nejen 
se vznikem mimořádné kroniky kmetiněveské farnosti, 
ale také s anály doksanského kláštera. Další významnou 
osobností, o níž bude řeč níže, byl Benedikt Karel Forst 
(* 1732 Praha, vysvěcen na kněze 1758, vstup do stra-
hovského kláštera 1750, † 1800). Od roku 1765 se pohy-
boval v doksanských farnostech, nejdříve jako kaplan 
v Doksanech a administrátor v Libotenicích, později jako 
administrátor v Dolánkách. Kmetiněveským farářem byl 
od roku 1780 až do své smrti v květnu 1800.22

Po zrušení doksanského kláštera v roce 1782 se 
strahovští opati museli vypořádat s právním postavením 
farností, které klášter spravoval. Premonstráti zůstali 
na svých místech, ale na patronátní práva si dělali nárok 
noví majitelé panství. Spor byl definitivně rozhodnut až 
smlouvou uzavřenou 3. března 1802 mezi strahovským 
opatem Adolfem Šrámkem a konventem na straně jedné 
a tehdejším majitelem doksanského panství Jacobem 
von Wimmer na straně druhé. Strahovští opati získali 
do budoucnosti patronátní právo k beneficiím náleže-
jícím kdysi Doksanům, jmenovitě se to týkalo Dolánek, 
Libotenic, Kmetiněvse a Bohušovic.23

Po celé 19. století patřila Kmetiněves k jazykově 
českým farnostem. V první polovině 19. století měla 
něco málo přes 1000 farníků, jejich počet stoupl kolem 
poloviny 20. století asi na 1500, avšak pouze matrikově 

– poválečný náboženský život byl velice slabý. Z posled-
ních farářů v Kmetiněvsi z řad strahovských řeholníků 
můžeme připomenout Bedřicha Kafku, který na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let umožnil pořádat na faře tajné 

19 Přehled viz PŘIBYL, V., Pohled do barokního světa venkovské far-
nosti, Farnost v Kmetiněvsi na sklonku 17. a 18. století, Posel z Budče, 
18/2001, s. 20–36; s. 20–21.
20 Catalogus universalis canoniae sioneae, Strahovská knihovna, sign. 
DV I 20, s. 57.
21 Catalogus… (pozn. 20), s. 82.
22 Catalogus… (pozn. 20), s. 116.
23 Národní archiv, fond Řád premonstrátů Strahov, karton č. 163.
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exercicie, a konečně do roku 1957 Zikmunda Sudíka, 
vězněného během 2. světové války v Dachau.24

Kostel sv. Václava si jistě zaslouží podrobnější sta-
vební průzkum, jenž by rozeznal pod barokním pláštěm 
to, co pochází ještě ze středověku.25 Dnes se zastavíme 
u barokní přestavby.26 Již v roce 1721 poznamenali ve farní 
pamětnici, že kostel je starobylou a tmavou budovou 
v nedobrém stavu, zchátralá byla zejména sakristie.27 V té 
době sem přichází nový farář – premonstrát Urban Vojta, 
osobnost, která proměnila stávající prostředí Kmetiněvse 
v intencích vrcholného baroku.

S přestavbou se započalo v lednu 1723, a to pod 
patronací probošta Josefa Míky. Smlouva v rozsahu 1000 
zl. byla uzavřena s pražským stavitelem Janem Wolffem, 
který v té době působil v nedalekých Velvarech a jehož 
služby se tak v Kmetiněvsi v podstatě samy nabízely.28 
Josef Míka průběh prací sledoval, dne 21. 8. 1723 si pozna-
menal ve svém diáriu, že kostel je již z poloviny zaklenut 
a zastřešen,29 a sám jej benedikoval den před svátkem sv. 
Václava v roce 1723, přičemž si zapsal, že nový chrám je 
širší a delší než původní.30

Už v roce 1727 se však objevily na bočních zdech 
a klenbě trhliny a tyto statické problémy bylo třeba 
urychleně řešit.31 Tehdy byl přizván Petr Versa z Litoměřic 

24 Narodil se jako Vladimír Sudík v roce 1884 v Mladé Boleslavi, 
do strahovského kláštera vstoupil v roce 1905, v roce 1909 přijal 
kněžské svěcení. V 1. světové válce působil jako vojenský duchovní, 
později jako farář v Konicích u Znojma a v Úhonicích u Prahy. 
Po návratu z Dachau pomáhal při obnově tepelského premonstrát-
ského kláštera, po likvidaci mužských řeholních institucí v roce 1950 
byl až do své smrti činný v Kmetiněvsi. K Bedřichu Kafkovi: BRADNA, 
A., Fara v Kmetiněvsi v mých vzpomínkách, Posel z Budče, 18/2001, 
s. 37–38.
25 Zdivo z velkých kamenných kvádrů v prostoru sakristie a presby-
teria napovídá, že kněžiště by mohlo v půdoryse kopírovat původní 
středověkou stavbu.
26 Srv. PŘIBYL, V., Pohled… (pozn. 19), s. 30–33. O opravě věže 
poškozené bleskem se zmiňují doksanské anály v roce 1686, Liber II.… 
(pozn. 7), s. 259.
27 Liber memorabilium Kmetnovessiensis, 1336 (retr.)–1793, SOkA 
Kladno, fol. 19: … Anno 1721: „Parochialis Ecclesia S. Wenceslai 
Kmetnovessii antiqua et tenebricosa, sacristia miserrima, coemete-
rium et ossarium notabiliter ruinata erant; Via fuit currulis intermedia 
inter Templum et Parochiam, gradus ad Ecclesiam pessimi“.
28 ČERMÁK, R., Místopis města Velvar, s. d., s. 7, … kontrakt bau-
mistru Janu Wolffovi na vystavění rathausu za 750 zl. a druhý tesaři 
Antonínovi za 150 zl. vydán.
29 21. srpna 1723: „perexi ad videndam ecclesiam S. Wenceslai quae 
jam media fornicata et tecta erat Kmentovesum, inde Rzehostium ad 
noctem domum“.
30 27. září 1723: „medium 9 celebrato sacro discessit D. Episcopus 
Pragam et ego Kmetnovesium. Ubi necdum incrustatum prae-
terquam in sanctuario benedixi novam ecclesiam S. Wenceslai ad 
noctem redivi domum. Haec ecclesia a fundamentis erecta est, est 
enim modo latiose et longior quam solum … intendebavi, est depo-
sito putrido tecto muri aliquoties a fulmine laesi corruerunt“.
31 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 20: … Anno 1723: „Contractus hujus 
aedificii factus est cum aedili Joanne Wolff ad mille florenos absque 
fornice. Securitate habita muros esse satis potentes ad ferendam 
fornicem“ … Anno 1724: „exstructa est fénix“. Chrám, který byl z pod-
statné části postaven zřejmě z kamene původního kostela, vykazoval 
statické poruchy i později. V rámci stavebních úprav, a to patrně 
za strahovského opata Sigmunda Starého, byly v roce 1897 obvodní 
zdi kostela staženy táhly. Další statické zajištění památky proběhlo 
po roce 2000.

(* 1695 Doksany, † 1762 Litoměřice), pod jehož vede-
ním byl chrám částečně upraven a v roce 1730 defini-
tivně dokončen, jak to ostatně dokládá i pamětní deska 
zasazená do stěny jeho závěru. Z archivních pramenů ale 
vyplývá, že jméno stavitele, který vedl práce od začátku, 
není jednoznačné. Rok 1727 je v prvním dílu farní pamět-
nice v souvislosti s narušenou statikou spojován s přícho-
dem stavitele Petra Antonína Versy,32 a to logicky, neboť 
druhý téhož jména – jeho otec – Petr (Pietro) Versa 
(* kolem 1645/1646 Verdabbio, Grisonsko – Švýcarsko, 
† 1726 Litoměřice) byl v té době již po smrti. Ve druhém 
dílu pamětnice, která je psána samotným Urbanem 
Vojtou, je však k roku 1730 zmíněno, že rekonstrukce 
kostela probíhala již před šesti lety … ante anno sex,33 a to 
pod vedením litoměřického Petra Versy (civem Litome-
ricensem); v písemných pramenech se Petr Versa († 1726) 
uváděl jako aedilis et civis Litomericensis. Účast Petra Versy 
staršího, který patrně navázal, nebo i dohlížel, na úvodní 
stavební etapu Jana Wolffa, není proto vyloučena. Po 
jeho smrti pak logicky pokračoval v jeho díle syn Petr 
Antonín Versa.

Když vejdeme gotickým podvěžím do interi-
éru, ocitneme se v prostoru lodě se dvěma poli valené 
klenby s výsečemi nad okny; v závěru se nachází pětiboké 
kněžiště, snad vztyčené na původním gotickém půdo-
rysu. Presbytář má opět valenou klenbu o dvou polích, 
do které pronikají výseče nad okny a nad kosými stěnami; 
podobně je řešen závěr kostela sv. Jakuba Většího v Lito-
měřicích, který však byl dokončen až v roce 1755. Archi-
tektonicky působivým momentem je rozlehlá kruchta, 
na kterou se vstupuje po šnekovém dřevěném schodišti 
bočním vchodem z prostoru hřbitova.

Pro Slánsko představuje sv. Václav v Kmetiněvsi 
příklad průniku baroku ze severozápadních Čech a ovliv-
nění zdejšího stavitelství litoměřickou architekturou. Kos-
tel vzniká ve stejné době, kdy realizoval svá litoměřická 
díla Oktavián Broggio, jehož tvorba Petra Antonína Versu 
nepochybně ovlivnila.34 Ostatně, stačí třeba jen porovnat 
kněžiště děkanského kostela Všech svatých v Litoměři-
cích s tím kmetiněveským.

Druhou stojící premonstrátskou stavbou v Kme-
tiněvsi je fara čp. 1 z roku 1747. Jí předcházela starší 
budova, která byla obnovena kolem roku 1680. Ke konci 
působení Urbana Vojty však byla natolik zchátralá, že ji 
dal v únoru 1747 zbourat a vystavět novou, a to stavitelem 
Janem Vobrubou z Doksan.35

32 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 20: … Anno 1727: „Ruptis lateralibus 
muris etiam fornix rumpi caepit, quapropter pars prior Ecclesiae 
reaedificari debuit, atque fulcra eidem parti Ecclesiae afforis addi 
necessum fuit, per aedilem: Dominum Petrum Versa Civem Litomeri-
censem Ecclesia perfecta est“.
33 Viz Memorabilia… (pozn. 13), fol. 30.
34 Viz Oktavián… (pozn. 7), s. 43, 74; NAŇKOVÁ, V., Stavitelé Petr 
a Antonián Versové, Posel z Budče, 18/2001, s. 36, 37.
35 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 25: … 1747 … 27. 2. budova rozbořena, 
20. 3. zhotoveny základy, 14. 10. stavba dokončena.



�

Slánské rozhovory 2012

Přes četné úpravy, které poznamenaly zejména 
průčelí, si dodnes fara zachovala původní dispozici 
i některé detaily. Ze síně v přízemí se jednoramenným 
schodištěm vcházelo do patra. V přízemí obdivujeme 
klenuté místnosti, v nichž pobývala kuchařka, sluha, 
děvečka a další, kteří se podíleli na životě fary. V patře, 
kde žil farář, je situován původní hlavní sál, jehož stěny 
kdysi zdobily portréty zdejších duchovních – Urbana 
Vojty, Laurentia Růžičky, Evermoda Volavky, Baltazara 
Horčičky, Benedikta Forsta, doksanského opata Josefa 
z Winkelburgu, strahovského opata Gabriela Václava 
Kaspara, za něhož fara vyrostla. A nakonec, s vědomím 
významu díla, zde byl zavěšen i Maulbertschův obraz sv. 
Jana Nepomuckého.

Vedle sálu se z předsíně otevíraly pokoje faráře, 
jejichž ploché stropy zdobila mělká štuková zrcadla. 
V roce 1746, tedy ještě na staré faře, tu pobývalo 5 osob36 
a můžeme předpokládat, že tomu tak bylo i v novém 
stavení. Hospodářské budovy ve dvoře, které jsou zachy-
ceny na indikační skice stabilního katastru (po roce 1840), 
zanikly, dochoval se pouze úsek zdí směrem ke kostelu.

Zajímavým svědectvím o zařízení fary je soupis 
pozůstalosti po faráři Benediktu Forstovi, pořízený 12. 
července 1800. Inventář je formulován obvyklým způ-
sobem, tj. nejprve předměty z kovu (na začátku před-
měty z drahých kovů, ve Forstově případě se jednalo 
o několik kusů stolního náčiní ze stříbra), dále prádlo 
a textilie, nábytek, hospodářské náčiní. Dále obsahuje 
poměrně podrobný přehled obrazů: na předním místě to 
byla Maulbertschova díla, zmíněný sv. Jan Nepomucký 
a umírající Kristus na kříži,37 z maleb větších formátů pak 
sv. Josef a sv. Anna, Madona se spícím Ježíškem v černém 
rámu, obrazy sv. Petra a sv. Pavla, které se nacházely 
ve škole u učitele, rovněž sv. Benedikt a sv. Karel Boro-
mejský, tedy Forstův řeholní a křestní patron, portréty 
strahovských opatů Jana Lohela, Hyacintha Hohmanna 
a již zmíněné podobizny Gabriela Václava Kaspara, 
Josefa z Winkelburgu a zdejších farářů. Jako malá plátna 
popisuje inventář několik žánrových výjevů (holandské 
rolníky, dvakrát tábořící cikány, ptáky, dvě krajiny se 
stavbami, čtvero ročních dob, dvakrát krajinu s jezdci 
a čtyři „obyčejné“ krajiny), portrét blíže neurčeného 
kněze, vyobrazení sv. Augustina a premonstrátské světce 
sv. Norberta, sv. Heřmana Josefa a sv. Gottfrieda, Matku 
Boží s Dítětem a anděly. Formátem nejmenší bylo poprsí 
Ježíše, poprsí sv. Petra a Pavla, čtyři „obyčejné“ krajiny, 
dvoje zátiší s květinami ve džbánu, jedno zátiší s lebkou 
a osm vyobrazení svatých premonstrátského řádu. Kromě 
obrazů vlastnil Forst oblečené Jezulátko v černé skříňce 
(velmi pravděpodobně se jednalo o „Klosterarbeit“ 
doksanských sester), tři teze (rozměrné mědiryty sloužící 
jako ohláška a zároveň upomínka na závěrečnou obha-
jobu na univerzitě nebo jiném typu vysokoškolských stu-

36 Viz Memorabilia… (pozn. 13), fol. 184.
37 Maulbertschův obraz Ukřižovaného byl v roce 2011 ve sbírkách 
strahovského kláštera identifikován prof. Lubomírem Slavíčkem.

dií, např. v semináři nebo řádovém teologickém učilišti) 
a šest map. K farnímu vybavení pochopitelně náležela 
nejen vysoká kultura, ale i dobytek; v roce 1780 mělo 
farní hospodářství dva koně, dva tažné osly, čtyři krávy, 
třicet dvě ovce a jednu prasnici s čtyřmi selaty.38

V soupise najdeme také ojedinělou zmínku 
o farní knihovně, jež se pravděpodobně formovala už za 
Forstových předchůdců, ale uměnímilovný Forst jí mohl 
vtisknout jedinečnou podobu, jak lze usuzovat z věty 

„celá knihovna, jejíž inventář je uložen u pana faráře“. 
Z knihovního nábytku nalezneme „knihovnu spolu se 
zeleným závěsem“ a dvě další skříně na knihy. Bohužel 
samotné svazky a jejich osudy zůstávají velkou neznámou. 
Ve strahovském fondu se až do dnešní doby zachovaly 
dvě knihy jarních patentů z let 1750–1793, které konzistoř 
posílala všem farářům, tyto dokumenty však spíše než 
do knihovny patřily do farní kanceláře nebo do archivu 
(podle pozůstalostního inventáře pro uložení archivu 
sloužila „almara z tvrdého dřeva“).39 K vlastní knihovně 
odkazuje zatím jeden jediný svazek, a sice dílo starokřes-
ťanského spisovatele Órigena († kolem 254) vydané 
v Paříži roku 1619.40 Přípisek na titulním listu zní „Biblio-
thecae Parochiae Kmetnovessensis a P. Benedicto Forst 
Parocho Kmetnovessensi“. Kniha prošla několika rukama, 
nejprve ji držel nejvyšší purkrabí Bernard Ignác z Mar-
tinic, který ji daroval knihovně řádu theatinů, jehož byl 
velkým příznivcem.

IV. Umělecké zařízení kmetiněveského kostela
Pokud se jedná o umělecké zařízení kostela, je 

třeba podtrhnout přímou vazbu ke klášteru v Doksanech, 
neboť řada památek byla umístěna původně právě tam 
a do Kmetiněvse byla přenesena, když do konventního 
kostela přibylo nové dílo, kterému to stávající muselo 
ustoupit. Takto byly ostatně „obdarovány“ i jiné inkorpo-
rované kostely v duchovní správě kláštera.

A právě probošt Josef Míka se po celkové opravě 
svatováclavského kostela v Kmetiněvsi zasadil o jeho 
výzdobu. V roce 1731 sem dal přivézt doksanský boční 
oltář (obr. 3), který byl zhotoven ke cti sv. Trojice a sv. 
Norberta v roce 1681.41 Sv. Norberta pak logicky vyměnili 
za plátno se sv. Václavem, které se však do dnešních dní 
nezachovalo.42 O způsobu provedení původní malby 
vypovídá obraz sv. Rozálie z roku 1681 z nástavce (obr. 4).

Dnes je tato oltářní architektura poničena, ale 
na fotografii43 pro soupis památek z roku 1904 ji můžeme 
vidět skoro v té podobě, kdy byla zhotovena pro interiér 

38 Národní archiv, fond Řád premonstrátů Strahov, karton č. 163.
39 Strahovská knihovna, signatury EP I 19 a EV I 14.
40 Strahovská knihovna, sign. BK II 21.
41 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 20; zaznamenán i nápis na oltáři: „In 
honorem SS. Trinitas et S. P. Norberti erectum MDCLXXXI“. 
V Kmetiněvsi jím nahradili hlavní oltář, který ustoupil stranou do lodi 
a na němž byla umístěna soška Panny Marie.
42 Barokní obraz sv. Václava však byl patrně v roce 1897 při celkové 
obnově kostela nahrazen novějším dílem tak, jak tomu bylo u bočních 
oltářů v kmetiněveském kostele (malíř Voráček).
43 Fotografie uložena ve sbírkách Vlastivědného muzea Slaný.
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doksanského kostela na objednávku probošta Dominika 
Girntha († 1689). Oltář je cennou truhlářskou prací v raně 
barokní barevnosti, s brilantně vyvedenou ornamenti-
kou, v níž rozeznáme motiv boltce.44 Právě Girnth pro 
kmetiněveský kostel v roce 1686 opatřil hlavní oltář, oba 
postranní oltáře a kazatelnu. Barva oltářní architektury se 
popisuje jako černá a bílá.45

I sochařská výzdoba budila pozornost, šlo 
o jediný importovaný příklad premonstrátské ikonografie 
v regionu: v horní části oltáře stály sochy sv. Jakuba a sv. 
Adriana, premonstrátských prvomučedníků; ve spodní 
pak zakladatel řádu sv. Norbert a sv. Augustin. Po stra-
nách na konzolách byly plastiky sv. Heřmana Josefa a sv. 
Siarda. Dnes je vše v podstatě ztraceno a zničeno.

Josef Míka věnoval z Doksan další dva boční 
oltáře – sv. Anny a sv. Jana Křtitele, přičemž z toho 
druhého pochází patrně obraz, který je dnes ve sbírkách 
muzea ve Velvarech. Časem zanikly i čtyři obrazy, které 
sem dal Míka rovněž z Doksan přemístit – sv. Josefa, sv. 

44 Menza oltáře je novější z roku 1756, viz Liber… (pozn. 27), fol. 27.
45 Liber II… (pozn. 7), s. 259. „Habetur quoque Altare Kmetnovesii 
majus a Reverendissimo Domino Dominico procuratum estque colo-
ris nigri & albi, prout & parva duo Altaria lateralia, quae per eundem 
curata sunt una cum cathedra concionatoria“.

Judy Tadeáše, sv. Jana Nepomuckého a sv. Bruna (řeholní 
patron předcházejícího probošta Bruna Kunovského).46

Nástupcem Urbana Vojty se stal Laurentius 
Růžička,47 za jehož působení byl interiér obohacen 
o nový oltář sv. Anny od roudnického truhláře N. Trusky. 
V roce 1756 je sem uveden farář Evermod Volavka,48 
který pořídil v roce 1758 u slánského truhláře Leopolda 
Tlustého dřevěnou almaru a kredenční skříň do sakristie.49

Po smrti Evermoda Volavky byl ustanoven 
v Kmetiněvsi Baltasar Horčička.50 I za jeho farářování 
doznal kostel změn. V místnosti proti sakristii byla 
upravena kaple Božího hrobu pro velkopáteční obřady 
a v roce 1775 zhotoven oltář sv. Kříže k adoraci o svátcích 

46 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 20; viz Memorabilia… (pozn. 13), fol. 16.
47 Vavřinec Růžička (* 1697, † 1755), kaplan v Doksanech, zemřel 
v Kmetiněvsi, pohřben v Doksanech.
48 Evermod Volavka (* 1714, † 1762), kaplan v Doksanech, administ-
roval Bohušovice, zemřel a pohřben v Kmetiněvsi.
49 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 28; slánský truhlář Leopold Tlustý pra-
coval i pro zlonický kostel, architektura oltáře Panny Marie loretánské 
v roce 1763.
50 Baltasar Horčička (* 1724, † 1780), před působením v Kmetiněvsi 
administroval Libotenice a Bohušovice, v Kmetiněvsi farářoval 17 
let a 6 měsíců; v roce 1780 pro nemoc rezignoval a 18. března odjel 
do premonstrátské rezidence v Pátku, zemřel 14. 11. 1780 v Praze 
na Strahově.

(obr. 3) Kmetiněves, kostel sv. Václava – hlavní oltář z roku 1681; 

(objednal opat Dominik Girnth), původně v konventním kostele v Dok-

sanech, stav kolem roku 1900.

(obr. 4) Neznámý autor, obraz sv. Rozálie z hlavního oltáře kostela sv. 

Václava v Kmetiněvsi, původně v klášterním kostele v Doksanech – pří-

klad raně barokní malby.
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Nalezení sv. Kříže, Povýšení sv. Kříže a k modlitbám 
v době postní.

Dále sem přichází Benedikt Karel Forst.51 Za něho 
získal interiér na přehlednosti a v tomto výtvarně stříz-
livějším duchu byly v roce 1782 vytvořeny dva nové 
protějškové oltáře Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého 
truhlářem Janem Bendlem z Prahy.52 Oltář Panny Marie 
stále přirozeně zdobila socha Matky Boží, přičemž její 
korunku již v roce 1781 darovala podpřevorka doksan-
ského kláštera Hedvika.53 

Svatojánský oltář představuje další pojítko mezi 
doksanským klášterem a Kmetiněvsí. Na nový oltář 
sv. Jana Nepomuckého zavěsili obraz, který byl dříve 
v sakristii kmetiněveského kostela, a původní světcovu 
sochu, patrně s celým oltářem, dal opat Winkelburg 
do svatojánské kaple nad Jarpicemi.54 Zajímavé je tedy 

51 Benedikt Karel Forst (* 1732, † 1800), zpovědník sester v Doksa-
nech, od roku 1765 administroval Libotenice, poté Dolánky. Kmetině-
ves měla vždy samostatné duchovní, ostatní kostely byly pro blízkost 
ke klášteru administrovány z Doksan. Po roce 1782 se vše změnilo.
52 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 43: … Anno 1782: „Anno eodem mense 
septembri positae sunt in Ecclesia Kmetnovessensi duae Novae arae 

– Una B. V. Mariae, altera S. Joannis Nepomuceni a Joanne Bendl 
Arculario et Cive Micro-Pragensi“.
53 Hedvika Schüllerová († 1784, ve věku 63 roků), podpřevorkou 
i v době rušení kláštera v roce 1782; viz VINŠ, V. – VINŠ, A., Dějiny… 
(pozn. 6), s. 390, 407.
54 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 42.

putování památky – oltář z kaple sv. Jana Nepomuckého 
v Doksanech je přesunut do kostela sv. Václava v Kme-
tiněvsi a posléze po zhotovení nového oltáře přímo pro 
kmetiněveský kostel v roce 1782 darován do kaple nad 
Jarpicemi (z roku 1772); po roce 1990, díky přičinění 
nenechavých rukou, můžeme obdivovat sochu již jen 
na fotografii.

V roce 1782 byla rovněž položena nová podlaha 
farního kostela Janem Michaelem Rennem z Litoměřic.55

Pro barokní umění na Slánsku má zásadní 
význam událost, kdy Benedikt Forst v roce 1794 získal 
od proslulého malíře F. A. Maulbertsche do Kmetiněvse 
obraz sv. Jana Nepomuckého56 (obr. 5).

V. Ředhošť – kostel sv. Jiljí, jeho oltář a barokní loď
Ves Ředhošť zakoupil doksanský klášter v roce 

1679 a dva roky nato tam probošt Dominik Girnth vysta-
věl nový dvůr a hleděl si také stavu starobylého kostela 
sv. Jiljí, neboť v roce 1686 proběhla jeho oprava.57 Domi-
nik Girnth rovněž objednal hlavní oltář (obr. 6), který 
dodnes dominuje kněžišti, s obrazy sv. Jiljí a a svého 

55 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 38: … 1782 … za dlažbu kostela dostal 
Joann Michael Renn aediles civis Litomericensis … zaplaceno 352 zl. 
40 kr.
56 Viz PŘIBYL, V., Pohled… (pozn. 19), s. 35, 36; o obraze PUČA-
LÍK, M. – VALEŠ, T., Neue Feststellungen zum Prager Schaffen 
Franz Anton Maulbertschs, Umění, Umění/Art LVIII, 2010, No. 2, s. 
158–163.
57 O stavbě dvora: „Anno 1681 hat Herr Praelat Dominicus bey dem 
Dorff Rzedhosst ... einen neyen Meyerhoff sambt einer Bierschenk 
auff der Strassen anfangen zu bauen“. Národní archiv Praha, fond 
Řád premonstrátů Strahov, kniha č. 34, s. 155.

(obr. 5) F. A. Maulbertsch, obraz sv. Jana Nepomuckého z roku 1794, 

původně na faře v Kmetiněvsi, dnes obrazárna Královské kanonie pre-

monstrátů na Strahově.

(obr. 6) Ředhošť, kostel sv. Jiljí, hlavní oltář z roku 1685. 
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řeholního patrona sv. Dominika.58 Doložena je Girnthova 
platba zálohy na tato oltářní plátna blíže neurčenému 
malíři z Litoměřic dne 23. října 1685.59 Téhož roku byl 
kostel vymalován a opravena pobořená věž. Podstatné ale 
zůstává, že oltář je dílem stejného truhláře a řezbáře, kteří 
zhotovili dnešní hlavní oltář v Kmetiněvsi. Obě sesterské 
oltářní architektury pocházejí ze stejné doby a představují 
znamenitý doklad raného baroka (obr. 7). V Ředhošti 
později raně barokní barevnost ustoupila mramorování 
a rovněž zanikly některé řezbářské detaily, a to včetně 
sochařské výzdoby nad brankami po stranách; v roce 
1866 nakonec zavěsili na oltář nové obrazy – sv. Jiljí a sv. 
Norberta.

Další změny se u kostela uskutečnily v samém 
závěru baroku, a to v kritickém období rušení 
doksanského kláštera v roce 1782; setkáváme se zde 
s litoměřickým stavitelem Janem Michaelem Rennem, 
pod jehož vedením byla vystavěna hřbitovní zeď a kost-

58 Liber II… (viz pozn. 7), s. 259. „Aedificavit praenominatus Dominus 
Dogsanensis Ržedhosstii in Ecclesia S. Aegidii majus Altare in hono-
rem ejusdem Sancti, & in eo pulchram imaginem S. Aegidii Abbatis 
collocavit, super hanc vero minorem statuit S. Dominici. Curavit 
quoque dealbari templum, & turrim qua ruinam minabatur reparari 
fecit.“ Viz VINŠ, V. – VINŠ, A., Dějiny… (pozn. 6), s. 322.
59 „23. [10.] habe dem Mahler von Leuttmeritz auff die 2.Blätter zum 
Altar der Ržedhosster Kirche interims auss dem rentten geldt gege-
ben 12 fl.“. Strahovská knihovna, Diárium Dominika Girntha, f. 8v.

nice.60 Je otázkou, zda za jeho dozoru byla dokončena 
i úprava lodi kostela, a to včetně dvou polí plackové 
klenby. Vydutá klenba vytváří působivý rokokový balda-
chýn, jehož stěny prolamují půlkruhová okna, přičemž 
cípy klenby dosedají na svázané pilastry nesoucí úseky 
říms půdorysně konkávně prohnutých. Loď z roku 178761 
představuje architektonicky efektní řešení, které nemá, 
kromě rozměrné chrámové lodi ve Vraném, v regionu 
obdoby.

Neobyčejnou památkou, přenesenou do Stra-
hovské knihovny, je exemplář misálu pro pražskou 
arcidiecézi vytištěný v Norimberku u Georga Stuchse 
v roce 1503 a náležející původně ředhošťskému kostelu sv. 
Jiljí; do něho byla v roce 1572 zapsána smlouva o desátky 
z obcí Ředhošť a Jarpice.62

VI. Sazená – sochařská výzdoba mostu
a mlýn z roku 1762

K posledním místům na Slánsku, které je spojeno 
s Doksany, patří Sazená. Tamní zámek byl v majetku kláš-
tera od roku 1757 až do zrušení konventu; poté od nábo-
ženského fondu získali ves Kinští. V obci nám zdejší 
činnost doksanského kláštera připomínají dvě památky 

– mlýn čp. 38 a sochařská výzdoba mostu.63

Mlýn je příkladem architektury pozdního baroku, 
která je datována k roku 1762 na znaku opata Winkel-
burga nad vstupními dveřmi.64 Kvalita stavby předpo-
kládá součinnost architekta a dokazuje skutečnost, že 

60 V témže roce položil Jan Michael Renn dlažbu v kostele sv. Václava 
v Kmetiněvsi, viz Liber… (pozn. 27), fol. 38.
61 Viz Liber… (pozn. 27), fol. 41: Anno 1782: „Rzedhostii sub regimine 
reverendissimi D.D. Josephi de Winkelbourg Abbatis Doxanensis 
fundamenta pro ossario ad Eccl. Filialem S. Aegidii Ao 1781 posita. 
Murus caemeterii nondum perfectus, et ipsa Eccl. In qua fornix /cum 
sit ex asseribus, et ruinae proximus / ex lapide per aedilem eundem 
Dom. Joannem Michaelem Renn perfici debent“; fol. 71, 1787: „Reae-
dificata ecclesia filialis ad S. Aegidium Rzedhostii“.
62 Strahovská knihovna, sign. DR V 10.
63 Je otázkou, do jaké míry a případně jak často mohly sestry opustit 
klášter a navštívit místa, která zahrnoval klášterní majetek. VINŠ, 
V. – VINŠ, A., Dějiny… (pozn. 6) na s. 379, 380 … poznamenávají, že 
sestrám byla dávána příležitost k zábavám a výletům v doksanském 
okolí. Programem prý byla hudba, zpěv, recitační čísla atd. Bylo pod-
niknuto i několik výletů … 25. 8. 1735 doprovázel probošt první sku-
pinu sester do Kmetiněvse, Černuce, Dušník, Chvalína a Dolánek … 
další dvě se po stejné trase vydaly 30. 8. a 1. 9. Dále je zde poznámka, 
že čtyřikrát ročně odcházely na výlet do Sazené. V roce 1779 se stala 
Sazená cílem květnového výletu, srv. Národní archiv Praha, fond Řád 
premonstrátů, kniha č. 35, s. 150. O rok později to byla Kmetiněves, 
aby zároveň navštívily nového faráře Benedikta Forsta, který byl něko-
lik let v Doksanech jejich zpovědníkem, a v roce 1781 opět Sazená. 
Tamtéž s. 157 a 160.
64 ŠPECINGER, O., Mlýn v Sazené (stručná historie), rukopis, 1995; 
KREMANOVÁ, J., Renovace erbu na mlýně čp. 38, Sazená, restau-
rátorská zpráva, rukopis, 1996; ŠPECINGER, O., Mlýn v Sazené, 
Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, řada 
společenskovědní, svazek 15, 1997, s. 65–74. Vzhledem k nedochova-
ným pramenům přinášejí doksanské anály o Sazené informaci pouze 
k roku 1781 týkající se založení obory: „Sylvula Sazenensis fuit muro 
cincta et impedito transitu clausa; eoque 2. Sept. Doxana ex vivario ... 
translatae sunt 3 damulae, ut copiosius multiplicarentur, adjunctique 
aliquot verveces, qui feritatem induerent“. Národní archiv Praha, fond 
Řád premonstrátů Strahov, kniha č. 35, s. 160.

(obr. 7) Porovnání raně barokní řezbářské práce – oltáře v Kmetiněvsi 

(1681, nahoře) a v Ředhošti (1685, dole) – oba vznikly za opata Domi-

nika Girntha ve stejné truhlářské dílně.
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zájmem doksanského probošta bylo i hospodářskému 
stavení vtisknout jistý architektonický výraz.

Zcela zásadní význam má však sochařská 
výzdoba mostu přes Bakovský potok (obr. 8), jejíž 
vznik se právě doksanskému opatu Winkelburgovi může 
připisovat. Dnes ale z unikátního souboru, jehož obdobu 
na Slánsku nenajdeme, zůstalo na mostě jen torzo – dvě 
kopie soch sv. Jana Nepomuckého a Kalvárie, nyní navíc 
umístěné obráceně; ostatní zanikly po roce 1948. Avšak 
právě tyto dvě skulptury, jejichž originály jsou dnes vysta-
veny v Městském muzeu ve Velvarech, jsou jedinečné 
svým výtvarným provedením. Máme na mysli zejména sv. 
Jana Nepomuckého (kolem roku 1760), jehož hodnoty 
si povšiml v době restaurování Miloš Suchomel.65 Sazen-
ský Nepomuk s vroucí adorací k Ukřižovanému náleží 
do okruhu prací dílny sochaře F. I. Platzera (obr. 9).

65 SUCHOMEL, M., Sochařské repliky Ignáce Františka Platzera, 
Zprávy památkové péče, I/1993, s. 8–13; Monumenta Rediviva, 
Památky restaurované v letech 1990–1993 na Kladensku a Slánsku, 
katalog výstavy, 1993, Kladno, s. 39.

Na základě starých fotografií jsme se snažili iden-
tifikovat i další skulptury.66 Z obrysů soch na snímcích 
můžeme vyvodit, že ve středu mostní architektury byl 
od téhož sochaře proveden sv. Josef (křestní jméno 
doksanského opata Winkelburga) a naproti, zdá se, sv. 
Antonín; v obci se ostatně nachází studánka zasvěcená 
tomuto světci. Poslední dvojici představovala sv. Kateřina, 
zmiňuje se o ní i obecní kronika, a naproti vytušíme spíše 
postavu světce než světice.

VII. Závěr
Závěrem dovolte citovat Václava a Antonína 

Vinše … Vzpomínáme na dobu svých dětských let, kdy jsme 
s maminkou, pocházející z nedaleké samoty zvané Malý Rade-
šín či Radešínek, chodívali pěšky na pouť k paršenské kapličce 
sv. Jana Nepomuckého. Bývalo to v měsíci květnu, tu neděli 
po svátku sv. Jana, kdy ještě silnice vedoucí k poutnímu místu 

66 Na tomto místě děkujeme za spolupráci starostovi obce 
Ing. Rudolfu Votrubovi.

(obr. 8) Sazená, most se sochařskou výzdobou – původně se na mostě nacházelo šest soch, nyní je zde pouze kopie sochy sv. Jana Nepomuckého 

a Kalvárie, snímek kolem roku 1945.
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byla lemována od Břízy řadu kilometrů dvěma alejemi nád-
herných třešňových stromů, obalenými květy. Kaplička byla ještě 
tehdy cílem mnoha poutníků z celého okolí a při mši svaté byla 
nabita lidmi, kteří z nedostatku místa stáli kolem na volném 
prostranství. Býval to tehdy náš jediný výlet do dětských radostí. 
Dnes, žel, ztrácí již toto místo na přitažlivosti, ačkoliv by jistě 
stačila jen malá duchovní jiskřička, aby se stará tradice stala 
opět živou a dala krásné barokní stavbě, nedávno oděné v nový 
háv, čilejší náboženský impuls.67 … Tolik vzpomínka z roku 
1948; pro nás, kdo znají tento kout Slánska dnes, svým 
způsobem pohádka…

Pokusili jsme se představit pouze fragment 
z mozaiky působení kláštera sester premonstrátek v Dok-
sanech během staletí jeho existence, tentokrát na Slánsku. 
Obdobně by bylo možné pokračovat i u dalších vsí, které 
klášter vlastnil – u inkorporovaných far a kaplí, které 
leží již za hranicemi Slánska – na Litoměřicku: Dolánky, 
Bohušovice nad Ohří, Rohatce, Libotenice; tento příspě-
vek může být i výzvou k podobné bilanci.

Při pohledu na barokní památkový fond na Slán-
sku nepředstavuje stavební aktivita doksanského kláštera 
v porovnání s určujícími stavebníky baroku v regionu, 
jakými byli Kinští (Zlonice), Martinicové (Smečno) 
a Metropolitní kapitula sv. Víta (Vraný), rovnocenného 
partnera. Přesto se však jedná o hodnotný kulturní vklad, 
v němž vynikají unikátní díla – Maulbertschův obraz 
nebo sochařská výzdoba mostu v Sazené, vklad, který se 
ve svém úhrnu určitým způsobem vymezuje vůči vlivu 
pražského baroku a spojuje Slánsko s uměním baroku 
severozápadních Čech. Podstatné je i to, že movité raně 

67 Viz VINŠ, V. – VINŠ, A., Dějiny… (pozn. 6), s. 426.

barokní památky na Slánsku nám dávají možnost učinit 
si konkrétnější představu o dřívějším uměleckém zařízení 
konventního kostela v Doksanech.

(obr. 9) Sazená, originál sochy sv. Jana Nepomuckého z mostu; okruh 

F. I. Platztera, kolem roku 1760; dnes deponována v Městském muzeu 

ve Velvarech.

Kmetiněves, starý hřbitov u kostela sv. Václava.
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Kostel sv. Václava v Kmetiněvsi – nástin
stavební historie

Eva Volfová

Obec Kmetiněves leží na severovýchod od Sla-
ného a její jméno se v literatuře prvně zmiňuje k roku 
1336 v podobě Kmetinawes…1 Král Jan Lucemburský 
údajně daroval ves klášteru premonstrátek v Doksa-
nech směnou za jiné statky2 a v jeho majetku se udržela 
s krátkými přestávkami až do roku 1782.3 Ves se rozpro-
stírá na obou březích Vranského potoka, jehož koryto 
rozděluje prostor návsi na téměř pravidelnou obdélníko-
vou část na jižní straně a protáhlý čtyřúhelník na severní. 
Urbanistická skladba se podle srovnání s nejstaršími 
mapami prakticky nezměnila.4 Kostel spolu se hřbitovem 
stojí na severovýchodním okraji, na hraně vyvýšené terasy 
nad údolím potoka (obr. 1). Hřbitov obklopuje kamenná 
zeď se dvěma vstupními branami. Výstavnější z nich je 
umístěna poblíž jihozápadního nároží a zvenku k ní ústí 
široké schodiště sestavené z kamenných stupňů (obr. 2). 
V západním sousedství původně farního kostela sv. Vác-
lava je fara s hospodářskými budovami.

Kostel je orientovanou stavbou s téměř křížovým 
půdorysem (obr. 11). K obdélníkové lodi přiléhá 
z východní strany užší presbytář, zakončený pěti stra-
nami pravidelného osmistěnu. K oběma bokům pres-
bytáře jsou připojeny přízemní přístavky, na jižní straně 
postranní kaple a na severní sakristie. Loď završuje sed-
lová střecha od východu zvalbená, podobně jako na pres-
bytáři (obr. 1). Dominantu tvoří třípatrová západní věž, 
zděná z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů 
a zakončená jehlancovou střechou uprostřed s lucernou, 
ve spodní části konkávně tvarovanou námětky.

Věž má vstupní portál upravený novogoticky 
(obr. 2 a 3). Předsíň kostela v přízemí věže je klenuta 
valeně s profilem polovičního oválu. Směrem do lodi 
se klenba otvírá otvorem zaklenutým široce rozevře-
ným nálevkovitě tvarovaným pasem (obr. 5). Patra 
věže byla přístupná dvojicí postranních vřetenových 
schodišť v přístavcích na jižní a severní straně (obr. 2 a 11). 
Přístavky vyplňují vnitřní kouty mezi užším tělesem věže 

1 PROFOUS, A., Místní jména v Čechách, Praha 1954, s. 254. Podle 
Profouse byl název odvozen od Kmetina Ves, nebo Kmetova Ves, při-
čemž slovem „kmet“ byl chápán přední člen obyvatelstva, úžeji stařec, 
sedlák, nebo poddaný…
2 SEDLÁČEK, A., Místopisný slovník historický Království českého, 
Argo, Praha 1998, s. 419.
3 Podrobná archivní rešerše nebyla k tématu zadána, ani dříve nebyla 
zpracována. Nejvíce údajů k historii kostela shromáždil: PŘIBYL, V., 
Pohled do barokního světa venkovské farnosti, Farnost v Kmetiněvsi 
na sklonku 17. a v 18. století, Posel z Budče, č. 18/2001, s. 20–36; 
viz také předcházející příspěvek v tomto sborníku KUCHAŘOVÁ, H. – 
PŘIBYL, V., Památky doksanského kláštera sester premonstrátek 
na Slánsku a jejich stavebníci, s. 27–36.
4 Podrobný obraz sídla poskytují mapy: mapa I. a II. Tereziánského 
vojenského mapování (http://oldmaps.geolab.cz) a Císařský otisk 
mapy stabilního katastru z roku 1840 (http://archivnimapy.cuzk.cz).

a širší lodí. V současnosti je funkční pouze severní schodi-
ště, neboť konstrukce jižního musela být v nedávné době 
ze statických důvodů demontována. Oba schodišťové 
přístavky představují součást barokní etapy výstavby. 
První patro věže je plochostropé a prostorově přímo 
souvisí s barokní varhanní kruchtou. Ze schodiště se vstu-
puje barokním portálem s kamenným ostěním na kruchtu 
vynášenou trámovým stropem a zakončenou směrem 
do prostoru lodi robustním zděným zábradlím (obr. 5). 
Východní stěna věže je na kruchtě vynesena klenutým 
pasem se stoupající vrcholnicí směrem do prostoru. 
Pod ním odděluje příčka s dveřmi vchod do nevelké 

Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech v Praze

(obr. 1) Kmetiněves, kostel sv. Václava, pohled od severu, leden 2013.

(obr. 2) Kmetiněves, kostel sv. Václava, západní věž od jihozápadu, 

se schody a hřbitovní brankou, v pohledu z přístupové cesty od návsi, 

listopad 2012.
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místnosti v patře. Ta byla donedávna přisvětlena pouze 
malým, dnes zabedněným okénkem v protější západní 
stěně. Jeho vnitřní špaleta získala v barokní době podobu 
niky oválného, výškově orientovaného obrysu. Další 
okno v jižní stěně bylo druhotně zazděno a část jeho 
profilovaného ostění je dobře patrná na povrchu zdiva. 
Nevelký obdélníkový otvor je z vnější strany opatřen 
profilovaným kamenným ostěním pozdně gotického 
tvarosloví s protínanými pruty v rozích. Hladce omítaný 
interiér místnosti má dřevěný trámový strop ve spodním 
podhledu s prkenným bedněním, ve spárách lištovaným. 
Vnitřní prostora pravděpodobně sloužila jako zázemí 
varhanní kruchty.

Druhé patro věže plnilo zcela jinou funkci. Jeho 
masivní stropní trámovou konstrukci podpírají přístěnné 
trámové podpory a celek potom vynáší poslední, třetí 
patro se zvonovou stolicí (obr. 6). Prostřední patro je 
přístupné krátkou chodbou v tloušťce obvodové zdi věže 
přímo ze schodiště. Přisvětlovala je původně dvě okna 
na jižní a západní straně a vcházelo se sem třetím otvorem 
v ose severní obvodové stěny. Okna jsou řešena odlišným 
způsobem než ostatní. Větší obdélníkový otvor je završen 
půlkruhovým nadpražím, jež má v horní polovině zevně 
profilaci se střídavými oblounovými pruty a vyžlabeními. 
Pruty se v zakončení profilace protínají, jeden vodorovný 
se napříč kříží s oběma konci svislých. Funkční zůstal 
pouze jeden otvor na západním průčelí. Okno na jižním 

boku bylo až na malý středový otvor dodatečně zazděno 
(obr. 7). Podle charakteru a úpravy zazdívky se tak stalo 
dříve, než došlo k zakrytí části okna v důsledku přizdění 
jižního schodiště.5 Obdobný otvor na severní straně věže 
měl zjevně odlišnou podobu i funkci. Jeho poměrně 
masivní kamenné ostění totiž postrádá jakoukoliv vnější 
profilaci či jinou exteriérovou úpravu. Ostění má pouze 
nejzákladnější kamenické opracování a velikostí připo-
míná dveře. Vnější líc je zazděn velkými opracovanými 
pískovcovými neomítanými kvádry. Podle analogických 
situací by se mohlo jednat o původní přístup do druhého 
patra věže. Neznámo zda realizovaný, nebo jen zamýšle-
ný.6 Ve druhém patře je ještě další průchod na východní 

5 Tvar otvoru byl změněn ještě dříve, než se uskutečnila barokní 
přestavba a zřejmě o řadu let. Jeho nadpraží bylo přisekáno do tvaru 
obdélníku a zazděno opukou s vynecháním nevelkého otvoru 
uprostřed a zevně omítnuto hlazenou omítkou. Úpravy vnějšího 
líce doprovází i několik nešetrně provedených šrámů do profilace 
nadpraží. Jako jedno z vysvětlení jejich vzniku se nabízí manipulace 
s těžkými zvony. K poškození ostění došlo ještě dříve, než bylo okno 
zazděno a povrch omítnut. Vzhledem k známým analogiím by úprava 
mohla také souviset s instalací hodinového stroje a ciferníku.
6 Realizace podobného záměru by předpokládala vybudování venkov-
ního přístupového schodiště.

(obr. 3) Kmetiněves, kostel sv. Václava, vchod do kostela v přízemí 

věže opatřený novogotickým portálem se znakem premonstrátského 

řádu, listopad 2012.

(obr. 4) Kmetiněves, kostel sv. Václava, vnitřek stavby, kostelní loď 

a presbytář s pozůstatky zařízení, listopad 2012.

(obr. 5) Kmetiněves, kostel sv. Václava, interiér v pohledu z presbytáře 

směrem na kruchtu a k předsíni v přízemí věže, listopad 2012.
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straně, který po několika dřevěných stupních ústí 
na půdu kostela. Vedle toho zde ještě dřevěné dvoura-
menné schodiště vede do horního patra věže.

Třetí patro sloužilo nepochybně od samého 
počátku jako zvonové, tomu nasvědčuje i čtveřice 
velkých oken s hrotitým obloukem. Okna s dřevěnými 
okenicemi jsou doposud funkční. Zevně mají všechna 
ostění shodné profilování. Výška horního podlaží je 
nápadně vyšší než spodních pater, a to téměř o polovinu. 
Interiér původně obsahoval tři historické zvony,7 které 
však byly v minulosti rekvírovány. Visely na speciální 
dřevěné, tesařsky sroubené konstrukci sestavené ze čtyř 
mohutných štenýřů, začepovaných v prahových trámech 
a podepřených třemi páry protilehlých šikmých vzpěr 
(obr. 8). Volně přístupné konce prahových trámů nejsou 
pevně ukotveny v masivním obvodovém zdivu, jak by 
se očekávalo, ale leží na bytelné trámové konstrukci 
spodního patra a jsou vzdálené od vnitřního líce zdi 
jen několik málo centimetrů. Pouze vrchní část tesařské 
vazby fixuje dvojice šikmo směrovaných vodorovných 
trámků do zdiva.8 Do posledního patra ústí zdola scho-
dišťové rameno a při východní zdi ještě vedou přes malou 
čtvercovou podestu schody do podkroví. V tomto patře 
se nachází pozoruhodný zápis červenou rudkou na neo-
mítaném líci kamenného zdiva východní obvodové 
stěny.9 Vlevo od okenního ostění ve výšce dvou metrů 
nad podlahou je letopočet 1658, pod ním iniciály IHS 
s křížkem nad „H“ a pod nimi písmena, snad monogram, 

„TV“ (obr. 9). Nápis je vyveden na dvou hladce opraco-

7 Zvony byly postupně rekvírovány v průběhu obou světových válek 
ve 20. století. Nejstarší zvon Donát pocházel z roku 1529 a byl přelit 
roku 1750… o zvonech viz VELC, F., Soupis památek uměleckých 
a historických v Království českém, XX. díl, Politický okres slanský, 
Praha 1904, s. 78–84; PŘIBYL, V., Pohled… (pozn. 3), s. 32–33.
8 V rámci průzkumu nebyly odebírány vzorky dřeva pro 
dendrochronologické datování. Stáří věže je totiž vcelku dobře 
odhadnutelné na dobu krátce po roce 1529.
9 Vnitřní líc obvodových zdí není v horních dvou patrech věže omítaný. 
Pravidelně opracované kameny jsou spárované a malta ze spár je 
částečně rozetřena i po líci kamene.

vaných jemnozrnných pískovcových kamenech. Jejich 
pravý okraj současně tvoří vnitřní hranu a líc okenní 
špalety rozevírající se šikmo dovnitř. 

Nad zvonovým patrem se nalézá už jen kon-
strukce střechy, která je novodobou replikou. Předchozí 
musela být ze statických důvodů snesena už v sedm-
desátých letech minulého století.10 Na základovém 
roštu dřevěné tesařské vazby jsou vztyčeny svislé nosné 
sloupky navzájem provázané, které vynášejí střešní 
plášť jehlancové věže s lucernou, tvořený krokvemi 
s bedněním, zevně oplechovaným měděnými pláty.

Kostelní loď bezprostředně navazuje na východní 
stěnu věže, za ní pokračuje užší presbytář, oddělený 
vítězným obloukem11 (obr. 4). Loď má téměř čtvercový 
půdorys (13,35 x 12,05 m), presbytář pak měří 10,45 x 
7,75 m. Prostor lodi člení trojice přízedních stupňovitých 
pilastrů a valených klenebních pasů na dvě paralelní 
obdélníková pole zaklenutá plackami s trojbokými výse-
čemi nad okny. Pilastry jsou opatřeny bohatě profilova-
nými římsovými hlavicemi, zalamovanými přes ustupující 
rozšířenou část až do boků. Shora na ně dosedá masivní 
profil fabionové římsy.

Protějšek vnitřního pilastrového řádu tvoří 
z vnější strany rytmus stupňovitě se rozšiřujících opě-

10 Nová konstrukce byla vztyčena po roce 1985 podle projektu stavi-
tele B. Nováka.
11 Podrobný popis barokní výstavby obsahuje: PŘIBYL, V., Pohled… 
(pozn. 3).

(obr. 6) Kmetiněves, kostel sv. Václava, místnost ve 2. patře věže 

s masivní podpůrnou trámovou  konstrukcí vynášející zvonici o patro 

výš, listopad 2012.

(obr. 7) Kmetiněves, kostel sv. Václava, dodatečně upravené okno na 

jižní fasádě věže, ve 2. patře, březen 2013.
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ráků, završených protáhle konkávními stříškami. Obě 
prostorová pole lodi prosvětlují velká obdélníková 
okna segmentově klenutá. Okenní výplně jak v lodi, 
tak i presbytáři mají rámy nýtované z ploché válcované 
oceli, po jejich obvodu jsou malé tabulky zdobené 
vitrajovým ornamentem. Krajní východní pilastr v lodi 
fakticky splývá se zkosenou zazdívkou vnitřního rohu, 
která přes profilovanou římsu přechází do nálevkovitě 
formovaného klenebního pasu u vítězného oblouku 
(obr. 4). Tvarový pandán – dvojice opačně zkosených 
pasů na západní straně u věže – souvisí s varhanní 
kruchtou (obr. 5). Presbytář stejně jako loď člení dvojice 
obdélníkových polí, k nimž se z východní strany připo-
juje trojice segmentů klášterní klenby vylehčená roz-
měrnými výsečemi, vymezenými půdorysem pěti boků 
podélně stlačeného osmiúhelníku. Interiér presbytáře 
dělí zejména fabionová římsa, přerušená pouze v krátkém 
úseku nad dvěma okny na jihovýchodní a severový-
chodní straně. V presbytáři jsou dvoje dveře s kamen-
ným ostěním s ušima; jižní vedou do sakristie a protější 
do severní kaple. Na protilehlých stěnách krajních polí 
presbytáře visí dvojice obdélníkových kamenných desek, 
které se vztahují k významným stavebním etapám kostela. 
Na evangelijní straně je nápis se jmény důležitých sta-
vebníků datován rokem 1730 a na epištolní straně rokem 
1897.12 Východní obvodovou stěnu závěru presbytáře 
prolamuje atypické okno oválného tvaru s profilovanou 
šambránou, završenou segmentovou římsou (obr. 10). 
Toto okno akcentuje barokní kompozici kostela v úpl-
nosti vnímanou zvláště při pohledu od východu.

Z podrobného průzkumu vyplynuly následující 
závěry ohledně stavebně historického vývoje kostela 
(obr. 11 a 12). Na stejném místě dříve stávala starší stavba. 
Zatím nelze vyloučit, že spodní část zdí lodi může 
pocházet z gotické etapy výstavby. Na povrchu fasád 

12 Text obou nápisů je odcitován v: VELC, F., Soupis… (pozn. č. 7), 
s. 79.

ulpívají zbytky omítek, pod nimiž je patrné plentování 
zdí.13 Nelze proto vyloučit, že pod tenkými vyrovná-
vacími přizdívkami zůstalo obvodové zdivo staršího 
středověkého kostela. Dochovat se teoreticky mohlo 
přibližně do třetiny výšky dnešních fasád, protože tam 
plenty končí a pokračuje líc barokních obvodových zdí 
se záměrně komponovanými velkými barokními okny. 
Otvory jsou lemovány druhotně použitými fragmenty 
pečlivě opracovaných starších kamenických článků snad 
gotického, nebo renesančního původu.14 Jednoznačně 
je zatím možné konstatovat, že kamenné prvky nebyly 
vyrobeny nově. Zjevně nejstarší stojící část kostela před-
stavuje západní věž vybudovaná jako zvonice. Její stáří 
lze podle charakteru výstavby a použitých stavebních 
článků odhadnout na pozdně gotické, realizované kolem 
roku 1529. Nápis ve zvonici datovaný k roku 1658 se 
pak s největší pravděpodobností týká dílčích stavebních 

13 Plenta zde představuje plochou přizdívku neprovázanou 
do hloubky obvodových zdí. Jejím úkolem je vyrovnání nerovností 
v povrchu. Nejčastěji vznikají vykláněním starších zdí, dorovnává-
ním povrchů z různých časových etap pod novou fasádní úpravu. 
Použitým materiálem jsou zlomky plochých kamenů, cihelné dlaždice 
a střešní tašky. Ploché úlomky se lepí do většího množství nanesené 
malty, aby dobře ulpívaly…
14 Stáří prvků lze při pohledu zdola jen přibližně odhadnout. Jedno-
značně je bude možné určit jen z lešení a zkoumat půjde jak stáří 
druhotně použitých kamenných fragmentů, tak i jejich konkrétní 
původní určení.

(obr. 8) Kmetiněves, kostel sv. Václava, místnost ve 3. patře věže 

sloužící jako zvonice, vrchní část zvonové stolice po sejmutí zvonů 

v důsledku válečné rekvizice, březen 2013. 

(obr. 9) Kmetiněves, kostel sv. Václava, vnitřek zvonice s pohledem na 

část východní neomítané stěny s nápisem rudkou obsahujícím mono-

gram IHS, vročení 1658 a iniciály TV, listopad 2012.
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úprav.15 V podkroví věže na východní straně, v prostoru 
vymezeném krajní plnou vazbou krovu, se vpravo 
zachoval málo znatelný otisk pláště severní strany sedlové 
střechy předchozí stavby. Přibližně uprostřed něho je 
vyhloubena v povrchu kamene jamka, v níž zanechal 
stopu konec šikmé vzpěry zaniklé vazby předchozího 
krovu.16 Z nálezu je jednoznačně zřejmé, že severní 
střešní rovina měla strmější spád než současná sedlová 
střecha, což by nasvědčovalo existenci staršího než barok-
ního střešního krovu, buď renesančního, nebo dokonce 
pozdně gotického. Na věži nás poněkud zarážejí dva 
mohutné pasy, kterými se otevírá její interiér do prostoru 
kostelní lodi: v přízemí navazuje na předsíň, v patře ústí 
na kruchtu. Skutečnost, že by oba pasy nad sebou byly 
součástí pozdně gotické výbavy věže, je málo pravdě-
podobná.17 Mohly být klenuty až po důkladném pode-
pření hmoty věže, patrně současně s barokní přestavbou 
kostela, realizovanou stavitelem Petrem Versou z Litomě-
řic.18 Nasvědčuje tomu i utváření závěru lodi na východní 
straně, v sousedství triumfálního oblouku. Krajní 
klenební pas je zde nálevkovitě tvarován včetně zkose-
ných pilastrů sbíhajících po šikmo zazděných koutech 
k podlaze. Architektovi Versovi se tak podařilo úspěšně 
zakomponovat hmotu pozdně gotické věže do tělesa 
nového barokního kostela, aniž by se ve spodních podla-
žích prostorově vydělovala, jak to bývá u budov s časově 
odlišnými stavebními etapami běžné.19

Tematicky odlišnou kapitolu představuje západní 
vchodový portál (obr. 3 a 11). Vedle dvojice dveří 
na schodiště po stranách věže jde o jediný vstup do lodi 
s presbytářem a oběma přístavky. V obvodovém zdivu 
nejsou dokonce ani patrné pozůstatky jiného zazděného 
vchodu.20 Portál je situován v přízemí věže, v ose západní 
obvodové stěny, a ústí do valeně klenuté předsíně. 
Patrně na místě staršího a menšího vchodu byl na samém 
sklonku 19. století nově stavebně upraven současný rozší-
řený portál s novými dvoukřídlovými dřevěnými dveř-
mi.21 Do tohoto zvětšeného otvoru v kamenném zdivu 
věže bylo vyzděno z cihel profilované ostění rozšiřující se 

15 Jednalo se nejspíše o nápravu škod po třicetileté válce.
16 Úroveň hřebene strmější sedlové střechy by byla odhadem 2,2 m 
pod současnou výškou.
17 Jistotu, kdy byla dvojice klenutých patrových pasů pořízena, 
bychom získali pouze sondáží zdiva pod omítkou. 
18 PŘIBYL, V., Pohled… (pozn. 3), s. 31.
19 Za příklad může posloužit většina venkovských kostelů se starším 
tělesem západní průčelní věže, např. farní kostel Nanebevzetí P. Marie 
v nedalekých Charvatcích, farní kostel sv. Petra a Pavla v Řevničově aj.
20 Tuto absenci postranního vchodu nelze považovat za náhodu nebo 
opomnění stavitelů. Kostel stojí na samém okraji vsi, východní stra-
nou obrácený do polí. Zdá se, že z bezpečnostních důvodů byl vstup 
možný jediným způsobem. Hlavní vchod je také nejblíže orientovaný 
k sousední farní budově a k vesnici.
21 Při pohledu na současný vstup můžeme uvažovat o podobě 
původního portálu. Byl patrně menší, protože právě požadavek jeho 
zvětšení se zdá být pádným důvodem pro ojedinělou stavební úpravu. 
Kamenné ostění mohlo mít jednoduchý tvar završený lomeným, nebo 
polokruhovým obloukem (!), jak by asi odpovídalo pozdně gotic-
kému tvarosloví. Portál mohl být předtím také již jednou upraven při 
barokní přestavbě.

směrem ven. Vznikla tak poměrně široká špaleta členěná 
střídavě vpadlými oblouny a vystupujícími hruškovými 
pruty. Povrch zděného ostění byl pečlivě omítnut, profi-
lace tažena podle šablon a opatřena sytě okrovým vápen-
ným nátěrem. Hladký prostor v nadpraží dveří vyplňuje 
kolorovaný znak premonstrátského řádu v kruhovém 
rámu.22 Současně s portálem upravili i okno nad ním. Zdá 
se, že se tak stalo v baroku, neboť okno z vnitřní strany 
lemuje oválná špaleta rozšiřující se dovnitř. Exteriér okna 
byl vybaven dřevěnou konstrukcí miniaturní zvoničky se 
střechou na postranních krakorcích, kde uprostřed visel 
kdysi zvonek. Novogotický portál se zvonkem v nadpraží 
je prací invenčního architekta, jehož jméno však zatím 
neznáme, můžeme se jen dohadovat podle analogických 
realizací. Vodítkem může být i provedení vchodových 
dveří svisle bedněných masivními prkny s ozdobnými 
secesními kovanými závěsy a štítkem zámku.23 Vzhledem 
k poměrně nedávné realizaci bude jen otázkou času, kdy 
skutečné autorství novogotické obnovy zjistíme z archiv-
ních pramenů.24 Jako možný architekt připadá v úvahu 
Eduard Sochor, nebo Achille Wolf, který prováděl úpravy 
v románské kryptě kláštera v Doksanech.25

Za pozornost také stojí architektonické ztvárnění 
obou zděných klenutých hřbitovních bran, klasicistní 

22 Znak je proveden buď z pevného vápenného štuku, typu „Kufstein“, 
nebo z glazované keramiky – bude možné upřesnit až po přistavení 
lešení. 
23 Podobné dveře se vyskytují na celé řadě kostelů na Slánsku 
a Kladensku (farní kostel Navštívení P. Marie na Kladně, kostel sv. 
Václava v Ovčárech, kostel sv. Šimona a Judy v Dolíně). Zřejmě se 
jednalo o oblíbený stavební prvek, který využívala ve své tvorbě řada 
soudobých stavitelů. Vypovídá o časovém a slohovém zařazení, ale 
o autorství přestavby nikoliv.
24 Tímto děkuji Mgr. Hedvice Kuchařové Ph.D. a Mgr. Liboru Šturcovi 
ze Strahova za snahu pomoci dohledat archivní materiály k poslední 
přestavbě kostela.
25 Zde jde pouze o ničím nepodložený odhad autorky statě.

(obr. 10) Kmetiněves, kostel sv. Václava, stavba (východní část pres-

bytáře s oválným oknem), obklopená cennými hřbitovními náhrobky 

a kamennou zdí v pohledu ze sousedního pole, od východu, leden 2013.
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na severovýchodní straně a novoklasicistní nad ven-
kovním schodištěm naproti vstupu do kostela (obr. 2). 
Severní brána je zděná s převahou cihel a zevně omítaná. 
Nápadná je vysoká, složitě profilovaná římsa, zakrytá 
valbovou stříškou krytou bobrovkami. Průchod klene 
valené segmentové nadpraží s omítkou členěnou mělkou 
pásovou rustikou se zalomením spár klenby. Brána 
na jihozápadní straně má vstup opatřen profilovaným 
kamenným ostěním s rovným nadpražím a rozeklanou 
supraportou ve zděném omítaném stupňovitém nástavci. 

Pozoruhodný je také soubor kvalitních 
pískovcových náhrobků obklopujících kostel, řada 
z nich je vážným způsobem poškozena. Náhrobky zjevně 
pamatují největší rozkvět zdejšího kostela spolu s farností 
a jsou připomínkou zašlé slávy … Celý areál je místem 
neopakovatelně působivým.26

(redakčně kráceno)

26 Za umožnění opakované prohlídky kostela děkuji kostelníkovi Janu 
Dragounovi.

(obr. 11) Kmetiněves, kostel sv. Václava, půdorys kostela s grafickým 

vyznačením analýzy dochovaných konstrukcí, podkladem zaměření 

kostela z projektu B. Nováka ze sedmdesátých let 20. stol.

(obr. 12) Kmetiněves, kostel sv. Václava, podélný řez 

kostela s grafickým vyznačením analýzy dochovaných 

konstrukcí, podkladem zaměření kostela z projektu 

B. Nováka ze sedmdesátých let 20. stol.
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Žiju na faře v Kmetiněvsi

Rostislav Křivánek

Své padesáté narozeniny jsem prožil ve stěho-
vacím voze. Omnia mea mecum porto, tady v tomhle 
náklaďáku. Je s podivem, kolik toho člověk dokáže 
nashromáždit za dvaatřicet let rodinného života. A je 
dvojnásob s podivem, jak velké procento těch věcí je 
zbytné. Snad proto jich také valná část během stěhování 
kamsi nenávratně zmizí a sebelepší systém tomu neza-
brání. Byly to moje nejkrásnější narozeniny, protože 
právě tohle jsem chtěl – zbavit se balastu kolem sebe 
i v sobě. Zvolnit, vypřáhnout, usebrat se, přestat klusat 
v čase jak veverka v kole, zastavit se a sledovat čas, jak 
běží a nikdo neví kam.

Pět let jsme marně bloumali realitními nabídkami 
a hledali byt v Praze. A když už nás to unavovalo, stačilo 
podívat se z oken našeho příjemně zabydleného bytu 
do bezútěšnosti panelového sídliště, kde je víc kruho-
vých objezdů než stromů, kde se bezejmenní lidé frustro-
vaně přesouvají z místa na místo po paměti jako slepci, 
protože tohle je bludiště stejných tvarů, bez středobodu, 
bez dominanty. Já a syn jsme si myslívali na domek někde 
na kraji Prahy, ale manželka je Pražka jako poleno, když jí 
podpatek neklepne o dlažbu, necítí se doma. A přece to 
byla právě ona, kdo objevil kmetiněveskou faru. Z čirého 
rozmaru brouzdala nabídkou historických nemovitostí, 
až uviděla budovu, která jí vyrazila dech. Bála se mi ji 
ukázat, věděla, že budu ztracen. Naštěstí to nevydržela.

Když jsme poprvé vstoupili za farské zdi a ocitli 
se v tom podivuhodném mikrosvětě, v té výseči energie, 
věděli jsme oba, že není podstatné, k čemu jsme byli při-
poutáni dosud, protože právě v tu chvíli se zrodily vazby 
nové, nepopsatelné a pevné.

Dnes jsou to bez měsíce tři roky, co žijeme 
v kmetiněveské faře. Můj vnitřní chronometr to ale vnímá 
jako roků nejméně deset. Život se zpomalil. Ne, není 
to tím, že bych měl méně práce než dřív. Dny tu prostě 
mají dvojitá dna. Je to dáno zčásti kontaktem s přírodou, 
protože na vsi je každý den konkrétní, každý přináší 
viditelnou změnu, něco vykvete, něco jiného odkvete, 
ptáci vyvedou mladé, kotě pištící za brankou ke kostelu 
je třeba zachránit a přinést v košíku domů, dny jsou tu 
podepsané pod tím, co přinesly. Ve městě jsou spečené 
v podivné shluky – člověk ještě tak vnímá roční doby, 
ale víc ne. Fara to všechno ještě umocňuje. Nevím, čím 
to může být, a vlastně to ani vědět nechci, ale na farské 
zahradě všechno kvete o deset dní později než za zdí. 
Přestal jsem tu číst noviny. Nepotřebuji být vetknut 
do hřbetu cválajícího dne, užívám si odstup a nadhled.

Když se člověk stěhuje do nového domu, začíná 
psát jeho historii, spoluvytváří jeho energii, tvaruje dům 
k obrazu svému. Když se ale rozhodne navázat na nit 
životů jiných lidí, nesmí být zpupný. My jsme se rozhodli, 

že nebudeme faru přizpůsobovat sobě, že se přizpůso-
bíme jí. A tak jsme jen vymalovali, jednu komoru přesta-
věli na toaletu a na zahradě vybudovali altánek, respek-
tive, jak se dnes musí říkat, pergolu. A fara vydechla 
úlevou. Někdo možná namítne, vždyť jsou to jen 
pospojované kameny, cihly a trámy, tak jaképak cavyky. 
I kdepak. Všichni ti, kteří tu žili, otiskli do zdí své životy, 
své touhy a dychtění, svá zklamání i naděje, své radosti 
a střípky štěstí. Energie nemizí, kumuluje se. Egregor1 
fary funguje, a kdo je citlivý, vnímá ho. Tak se formuje 
onen tolik skloňovaný a tak málo pochopený genius 
loci. V hale fary už sice nevisí portréty farářů, kteří tu žili 
a v sousedícím kostele svatého Václava celebrovali, ale 
bylo by iluzorní myslet si, že tím z fary zmizeli. Urbanius 
Vojta, Laurentius Růžička, Evermodus Volavka, Baltazar 
Horčička, Benediktus Forst i Bedřich Kafka v tomhle 
domě žili a my jsme si toho vědomi. A ví to i náš syn.

Když už jsem zmínil kostel svatého Václava, 
musím jedním dechem dodat, že jeho gotická kamenná 
věž, v níž už třetím rokem hnízdí poštolky, je majákem, 
je středobodem, je kamenem úhelným farského prostoru 
i života. Od ní se všechno odvozuje. Věřte, že zavěsit se 
do sítě mezi dva stromy, nechat se pohupovat vánkem 
a dívat se na věž, to neomrzí. Z té věže sálá síla, před 
kterou má člověk respekt. Ona to je, ke které stáčíme 
oči, probouzejíce se, na ni se díváme, když pracujeme 
na zahradě, když odpočíváme, ji nasvěcujeme, čekáme-li 
hosty za tmy. Je to pevný bod, úlevně pevný v nepev-
ných dobách.

Syn denně dojíždí do Prahy do školy, manželka 
je nucena opouštět faru třikrát, čtyřikrát do týdne, ale já, 
já odtud skoro neodjíždím. Zvykl jsem si tu psát. Zvykl 
jsem si dopřávat si rozkoše fyzického odpočinku, pročež 
když už mi psaní vážně nejde, vezmu do ruky rýč a jdu 
vyvzdorovat na trávníku záhon. Anebo vezmu lopatu 
na sníh a přeměřím jí vzdálenost od garáže k silnici. 
Duševní práce poměřuje se cestou, ale práce fyzická 
cílem. A já mám na faře dostatek obojího.

Zcela zvláštní kapitolou je, že fara mocně působí 
na všechny, kdo k nám přijdou. Povětšinou je to sem 
táhne znovu. Většinu porad, které jsem míval v Praze, 
dnes vyřídím v Kmetiněvsi. Skoro všichni si zvykli jezdit 
za mnou. Žasnu nad tím, jak ochotně to pět lidí v pro-
sklené budově pražské firmy zabalí a rozjede se na Pod-
řipsko, aby tu brankou ve farské zdi vešli do Jinam. Pak 
tu sedí na zahradě nebo uvnitř fary a vypouštějí páru. 
Jeden z nich to onehdy označil za duševní detox. Hosté 
k nám jezdí i za dobrým jídlem, měsíc co měsíc oteví-
ráme Bytovou restauraci, kde večeří jen tolik lidí, kolik 
se vejde k jednomu, byť velkému, stolu, spolu s hostiteli. 
My jim uvaříme, my je napojíme, oni nám do života 
vnesou sami sebe a obohatí nás. A pověst fary, ve které 
někdo vidí idylu provoněného Provence, jiný malebnost 
Toskánska a ještě jiný, ten nejvnímavější, zaznamená 

1 Kolektivní skupinová mysl (pozn. editora).

Kmetiněves
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cestou sem barokní skvosty roztroušené po krajině kolem, 
pohříchu zbědované, ale pořád důstojné – sýpky, statky, 
brány, sochy, drobné prvky na fasádách – a uvědomí si 
provázanost věcí; pověst fary se pomalu, medově rozlévá 
mezi lidmi.

Pořád mluvím o tom, jak tu žijeme, a téměř 
jsem nezmínil, s kým. Jsme tu tři lidé a nespočet zvířat. 
Čtyři kočky, pes – to jsou tvorové domácí, už zmíněné 
poštolky, dva páry hrdliček, sojky, datli, žluvy, celá 
kavalerie špačků a hlavně pak – sovy. Předloni sýčkové, 
vloni puštíci a po všechny tři roky kalousové ušatí. Ti 
letos na farské bříze vyvedli i mladé. Nebojte se, nemám 
noemovský komplex a faru nepovažuju za archu, ale 
když ona by fara bez zvířat nebyla úplná. I zvířata totiž 
cítí její atmosféru, i ona se podřizují její energii. Onehdy 
jsem psal na zahradě, a sleduje myšlenku, nevšiml jsem 
si, že se setmělo. Tedy, byla ta chvíle, kdy se věci změní 
ve svůj vlastní obrys. To je hodina sov. Hlavu jsem zvedl, 
až když jsem uslyšel mohutný šum křídel. Nad zahra-
dou před farou kroužilo dvanáct sov. Pak se dvě snesly 
na trávník a začaly tančit. Zvedaly střídavě levý a zase 
pravý pařát jako bojovníci sumo. Tak nevím, stalo by se 
mi tohle jinde?

Tři věci jsme do zdí kmetiněveské fary vrátili – 
knihy, hudbu a obrazy. Nebudu vám namlouvat, že i 
věci si tu lebedí, ale knihy sem vpluly jaksi samozřejmě, 
hudba tu zní úplně přirozeně a obrazy dávají zdem 
čtvrtý rozměr. Ty obrazy jsou povětšinou dílem mého 
dlouholetého přítele a spolupracovníka profesora 
Vladimíra Franze, s nímž máme na svědomí několik oper, 
oratorií a jeden balet a který mě, krom jiného, naučil, 
že hudba se má poslouchat tak, aby přirozeně doplnila 
prostor i čas. A tak se Mozart poslouchá především 
v parném létě, Mahler na jaře, Wagner v červnu, Bach 
o adventu a Dvořák… Dvořák samozřejmě na podzim. 
Zrovna včera jsem si vytáhl na zahradu aparaturu a tak 
trochu nesousedsky pustil do pozvolného usínání dne 
skladbu, která do téhle krajiny patří asi nejvíc ze všech, 
Dvořákovu první symfonii Zlonické zvony. Síla hudby se 
spojila se silou chvíle a energií zahrady a rozlila se vesnicí 
jako kouř z haldy seschlé natě.

Poslední farské zastavení bude tiché. Teprve tady, 
teprve po padesátce, objevil jsem krásu a nezměrnou 
útěchu ticha. Po celý život považoval jsem ticho za sou-
putníka smrti a plašil oba, jak se jen dalo. Fara nabízí 
nepřeberné množství tich. To opulentně plné bzukotu 

Fara v Kmetiněvsi. (foto Rostislav Křivánek)
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včel, to porcované tikotem pendlovek, to špikované haš-
teřením drozdů, to zneuctěné zbůhdarma nastartovaným 
a dvě hodiny běžícím motorem hovnocucu u sousedních 
bytovek, to absolutní uprostřed noci i to blahodárné 
ve mně samotném.

Nádavkem dvě ukázky z mého „farního blogu“.

O početí jara a nepřekonatelném sobectví (2. 11. 2011)
Zase ty narozeniny. Čím jsem déle na světě, tím 

jasněji si uvědomuju, že dva nejsmutnější dny v roce 
jsou Silvestr a vlastní narozeniny. To je ovšem důvod 
k tomu přesmát, přeskotačit a přechlastat smutek těch 
dnů v třeskuté a do světa vykřičené prefabrikované 
a organizované radosti. Ale ten ledový dech Vesmíru, 
který nám do zátylku vyrývá tu ryze osobní a tu nám 
všem společný strach, to vědomí vlastní smrtelnosti, ten 
prostě nepřeslavíme.

Dnes jsem nazul holiny a vyrazil zasázet cibulky 
jařin. Tulipány, narcisy, modřence, ladoňky… A jak jsem 
tak propichoval matičku zemi a sypal do ní zárodky 
květin, najednou mi stejný Vesmír zašeptal do ucha – 

hochu, víš, co to vlastně děláš? Počínáš jaro. Úplně mě to 
posadilo do žloutnoucí trávy.

Jestli bych si tedy mohl něco přát k příštím 
narozeninám, byla by to schopnost překonat vlastní 
sobectví, s nímž lpím na sobě samém, na své existenci, 
na aktivním vnímání světa kolem sebe, na životě samot-
ném. Schopnost uvědomit si, že den co den vkládám 
do země nějakou tu cibulku a doufám, že z ní jednou 
něco vykvete. A že podstatné je, aby přišlo jaro, a ne, 
abych já ho viděl.

Jenomže, nejspíš mi to není dáno. A tak budu dál 
čekat na jaro hlavně proto, že ho zase zažiju všemi smysly, 
všemi póry… Budu dál sobecky lpět na své existenci 
a budu si ji nezřízeně užívat, budu hledat radost, ať se 
schovává sebelíp, budu se s duší dokořán dívat na svět 
a budu labužnicky vychutnávat cestu, která sama je s vel-
kou pravděpodobností cílem.

A až vykvete první bledule, až studem znachoví 
první tulipán, až se koketně zableskne první narciska, až 
moudře zazvoní první modřenec, naliju si sklenku vína 
a budu slavit, budu se radovat a možná se i opiju, protože 
to teprve bude ten den, který je dobré slavit.

Fara v Kmetiněvsi. (foto Rostislav Křivánek)
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O nezbytnosti pomíjivosti (12. 7. 2012)
Nedá mi to, abych se ještě nevrátil k floristické 

události týdne na faře. Vykvetla nám tygřice paví, Tigridia 
pavonia, mimořádně krásný exemplář pozemské flóry. 
Ne, není to kaktus, který kvete jednou za sto let, není to 
nikterak vzácná květina, její cibulky jsem koupil u pří-
ležitosti výprodeje cibulovin v některém tom kutilském 
lidojemu. Jde o to, že jsem od vmáčknutí právě těchhle 
cibulek do prsti nic moc nečekal. A že jednoho rána 
záhon doširoka otevřel červenožluté oči nečekané krásy. 
A právě o kráse a nutnosti její pomíjivosti je tohle malé 
mudrování.

Krása nás vždycky zaskočí. To smutné a nevěřící 
v nás jakoby pro jistotu nedoufalo, že se někde objeví 
nějaké pohlazení duše, nějaký doušek jinakosti, cosi, co 
se tváří zbytně, a přitom je to naprosto nezbytné. A je 
úplně šumák, kde se krása projeví a jakou na sebe bere 
podobu. Je to silný a intenzivní doping, boží přitakání, 
záchvěv bezdůvodného štěstí. Aby ale byla krása krásou, 
musí být pomíjivá. Kdyby totiž nebyla, přestala by nás 
překvapovat a my bychom ji přestali rozeznávat. A tak 
se stavby hroutí samy do sebe, obrazy šednou, květiny 
vadnou, krajina se proměňuje a dívky stárnou. Krása je 
a musí být křehká a musí podléhat bourací kouli života. 
A musí se vynořovat nečekaně a na překvapivých mís-
tech. Vpadat nám do zad, brát nám dech. Jít životem jen 
moudří a silní je málo. Ještě musíme být něčím krásní. 

Nebo alespoň krásu rozpoznat. A hledat ji. Neustále. 
A všude.

Ve Felliniho filmu Roma je geniální definice Krásy. 
Skupina restaurátorů probourá zazděný vchod do řím-
ských katakomb. Světlo vnikne do prostorné místnosti, 
jejíž stěny jsou zdobeny fascinujícími freskami. Krása 
v krystalické podobě. V tu samou chvíli ale, dotknuty 
světlem a venkovním vzduchem, začnou fresky před 
očima mizet. Zůstane jen otisk v duši toho, kdo byl svěd-
kem krásy. Dokonalá homeopatie – neseme si životem, 
v hlubinách svých podvědomí a nevědomí, otisky krásy. 
Kultivují nás a pomáhají překonat to, co krásné není. 
Neuvědomujeme si to, ale něco v nás o tom ví.

A tak, kdykoli se dostanu na mořskou pláž, 
padnu do písku a začnu z něj dobývat tvary. Dřívky 
od zmrzlin filigránsky piplám písečné hlavy, které jakoby 
už v písku byly, a já je jen znovuobjevil. A když jsem 
hotov, kolena srostlá s pískem, kůži spálenou, ponořím 
se do slané spousty a plavu, co vydržím. Pro tu cestu 
zpátky, pro to blížení se ke břehu, kde z písku vyrostla 
socha. Pak si sednu a čekám, až se dílo naplní. Až se moře 
zvedne a dojde si pro to, co jeho jest. Až se socha zase 
stane jen do plochy rozprostřenou hmotou. Teprve pak 
jsem spokojen, teprve pak se dovrší, co se dovršit má.

Pointa, kterou už málokdo čekal, spočívá ve spá-
rech tygřice paví. Její úchvatný květ žije jediný den. Ráno 
se zrodí a večer umírá. A taková má krása být.

Rostislav Křivánek na konferenci ve Slaném. (foto Pavel Vychodil)
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Antonín Sigmund Starý – rodák ze Slánska 
v čele strahovského kláštera

Libor Šturc

Antonína Sigmunda Starého (* 1829, † 1905), 
který se narodil na Slánsku, lze rozhodně zařadit 
mezi nejvýznamnější strahovské opaty. V této krátké skice 
nastíníme jeho život z pohledu dějin umění, a to zejména 
z oblasti stavitelství, kterému se aktivně věnoval – mimo-
chodem v roce 1897 stál i u opravy kostela sv. Václava 
v Kmetiněvsi, ostatně tato obec byla na konferenci sklo-
ňována velmi často. Současně ukážeme některé zajímavé 
okolnosti, jež souvisejí s jeho životem a jeho činností jako 
strahovského opata. 

Hned zpočátku je nutno říci, že kolem tohoto 
opata panuje několik otazníků a „záhad“, které se dosud 
nepodařilo rozřešit a jež stojí za další bádání.

Kronika života
Je třeba si položit otázku, zda se Antonín Starý 

skutečně narodil 30. 9. 1829 v Želevčicích u Slaného, 
jak se tradičně píše. Jestliže se totiž podíváme do knihy 
pokřtěných v obci Želevčice, nalezneme v roce 1829 
jediný záznam, který však vůbec nehovoří o Antonínu 
Starém, ale o děvčeti Barboře Hrobkové. Přitom zápisy 
z let 1828–1830 na sebe plynule navazují. Zmínka 
o rodině Starých je až z roku 1831, kdy se uvádí sestra 
Antonína Starého Marie, která se opravdu narodila 
v Želevčicích a zemřela 3. 4. 1888.

V Národním archivu v Praze, fondu „Řád pre-
monstrátů Strahov“, lze najít opis křestního listu Anto-
nína Starého z farního úřadu ve Zlonicích z 1. 5. 1850, 
který podotýká, že tento křestní list je uložen v Bakově, 
kniha narozených č. 4 strana 52. O Antonínu Starém 
víme, že jeho otec se jmenoval František, byl poklasným 
z Bakova, zlonickým poddaným, synem Františka Sta-
rého. Jeho matkou byla Barbora Stará, rozená Komedová, 
dcera domkáře a obchodníka obilím z Poštovic.

Sám Antonín Starý se tedy měl narodit 30. 9. 1829 
a být pokřtěn ve Zlonicích. Ani ve zlonické křestní knize 
se však nepodařilo žádný záznam objevit. Je možné, že 
ačkoliv rodiče Antonína Starého bydleli v Želevčicích, 
minimálně z matčiny strany pocházela rodina z Bakova 
a je dost pravděpodobné, že maminka Antonína Starého 
si „odskočila“ porodit ke své matce do Bakova. Nicméně 
jako místo narození tohoto strahovského opata stále 
zůstávají v platnosti Želevčice, které se udávají ve všech 
dostupných pramenech. Ať už se narodil v Želevčicích 
či v Bakově, zcela jistě pocházel ze Slánska. Úkolem pro 
další archiváře a historiky bude skutečné rodiště vypátrat. 

Ale zpátky k životnímu běhu Antonína Starého. 
Je jisté, že po základním vzdělání odchází do Prahy, kde 
v letech 1849–1851 studoval na Novoměstském gym-
náziu a maturoval v březnu roku 1851. V době studií 
bydlel u Karla Korba v domě U Modrého hroznu neboli 
U Dvou vyzvědačů na Starém Městě pražském v Husově 
ulici čp. 227. V létě 1851 ještě strávil prázdniny u svých 
rodičů v Želevčicích, ale již na podzim se vrací do Prahy, 
dne 17. 9. vstoupil do premonstrátského kláštera na Stra-
hově a 16. 10., tedy necelý měsíc po příchodu, měl 
obláčka a přijal řádové jméno Sigmund.

Po ukončení noviciátu studoval v letech 
1853–1854 na teologickém učilišti v Teplé, které sice 
vzniklo už v polovině 18. století, ale právě v polovině 
19. věku bylo velmi aktivní. V letech 1854–1856 navštěvo-
val Univerzitu Karlovu. Dne 1. 5. 1856 složil slavné sliby 
ve strahovské bazilice, 3. 8. 1856 měl kněžské svěcení 
a 15. 8. 1856 se konala primiční mše svatá. Vzápětí odešel 
na Moravu, v letech 1856–1860 byl činný jako kooperátor 
na Svatém Kopečku. Na tomto poutním místě strahovští 
premonstráti několik let před tím opět obnovili řeholní 
činnost, protože po josefínských reformách v roce 1784 
jim bylo svatokopecké místo odňato a stala se z něj 

„obyčejná světská fara“ a teprve zásluhou opata Jeronýma 
Zeidlera se v roce 1848 premonstráti na Svatý Kopeček 
vrátili. Sigmund Starý zde vykonával funkci „mladšího 
kněze“, kaplana, až do roku 1860.

V letech 1860–1871 působil jako profesor 
na rakovnickém reálném gymnáziu. Zajímavé je, že 
v roce 1860 se zde začala vyučovat čeština, nejprve dvoj-
jazyčně, a od roku 1865 už pouze v češtině, takže tento 
nástup mateřštiny tu Antonín Sigmund Starý zažil. 

Roku 1871 byl jmenován provizorem a ekonomic-
kým inspektorem kanonie, od října 1871 se stal duchov-
ním na premonstrátském statku Andělka ve Střešovicích 
a v roce 1872 duchovním správcem v Zemském ústavu 
pro polepšení zločinců v Praze.

Od roku 1879 postupně stoupal do nejvyšších 
funkcí v rámci řádu. Po smrti předchozího opata Vojtěcha 
Hrona byl dne 25. 6. 1879 zvolen strahovským opatem 
a 15. 9. infulován. Dne 2. 10. 1883 jej na generální kapitule 
ve Vídni vybrali jako generálního opata, když z patnácti 
hlasů obdržel čtrnáct. Stal se tak po Jeronýmu Zeidlerovi 
druhým generálním opatem, který pocházel z Čech. To 
svědčí o významu československé cirkálie a českých pre-
monstrátů. V únoru 1884 jej Bedřich kardinál Schwarzen-
berg jmenoval čestným konzistorním radou. Na sklonku 
svého života, od roku 1901, byl členem Kongregace 
římské a obecné inkvizice, tj. dnešní Kongregace pro 
nauku víry v Římě.

Z jeho funkce strahovského opata vyplývaly další 
povinnosti – byl poslancem zemského sněmu, členem 

III. PREMONSTRÁTI A SLÁNSKO

Galerie Královské kanonie premonstrátů na Strahově
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Společnosti muzea Království českého (dnešního Národ-
ního muzea) a také členem Jednoty pro dostavění chrámu 
sv. Víta na Pražském hradě.

Za své aktivity dostal i několik vyznamenání, 
například 30. 11. 1889 obdržel diplom jakožto komtur 
řádu Františka Josefa I., v roce 1885 byl českobudějovic-
kým biskupem Říhou jmenován čestným konzistorním 
radou, téhož roku v prosinci se stal čestným občanem 
obcí Hejkova, Sepekova a Bořetic u Milevska v jižních 
Čechách a 10. 5. 1889 čestným občanem vsi Dmýštice 
u Milevska.

Opatské portréty Sigmunda Starého
První známý portrét vznikl v roce 1881 krátce 

po zvolení Sigmunda Starého strahovským opatem. 
Je na něm poměrně nevýrazná signatura, která byla 
v minulosti zřejmě špatně interpretována. Domníváme 
se, že je zde uvedeno Josef Hanel, což by odpovídalo 
Josefu Hanelovi-Dolanskému. Opat má na plátně kla-
sické atributy – pektorál na prsou, berlu, mitru… Tyto 
symboly však nebyly zhotoveny přímo pro něj, užíval je 
už jeho předchůdce J. Zeidler. Pro toho vyrobil Johann 
Lutz ve Vídni v roce 1840 novobarokní berlu s použitím 
starších doplňků; barokní pektorál je ze třetí čtvrtiny 
18. století.

I Sigmund Starý objednával nová precióza. 
K nejpůsobivějším patří monstrance se sv. Norbertem, 
sv. Augustinem, sv. Václavem a sv. Zikmundem (řádo-

vým patronem opata Starého) od Emanuela Kautsche 
z Křesťanské akademie v Praze, datuje se po roce 1879. 
Další pozoruhodnou památkou je kalich s nápisem Jesus 
od Jana Tenglera z roku 1884. Lze na něm vidět rytý 
latinský nápis, který v českém překladu zní: Na paměť 
volby nového opata ve Schläglu Norberta /myšleno Schachin-
gera/ 14. 1. 1885 Sigmund, generální opat. Zvláštní je, že 
tento kalich nacházíme ve sbírkách strahovského kláštera. 
Nabízí se otázka, proč nebyl darován nově zvolenému 
opatovi schläglskému, ale zůstal na Strahově.

K dalším krásným exponátům z doby opata Sta-
rého se řadí sluncová monstrance novománského tvaru 
od Antonína Barvitia a Jana Tenglera, kterou vyrobili 
v Křesťanské akademii v roce 1889.

Na druhém portrétu vidíme opata Starého již 
jen s pektorálem, v pozadí je namalován nově postavený 
novorománský kostel ve Velké Chýšce, oproti předešlé 
podobizně „atribut“, který více charakterizuje budovatel-
ské dílo opata Sigmunda Starého.

Stavebník církevních památek
V době působení opata Starého se hodně dis-

kutovalo o tom, v jakém slohu se má stavět, zda ve stylu 
novogotiky nebo novorenesance, jež se prosazovala 
po polovině 19. století. Živým centrem hledání se 
v sedmdesátých letech 19. století stala vedle Vídně právě 
Praha, kde vznikala nová zástavba. Kromě novobaroka 
a novorenesance se do středu pozornosti dostal i nový 

Josef Hanel-Dolanský, Portrét strahovského opata Antonína Sigmunda 

Starého, 1881, Strahovská obrazárna, inv. č. O 10.

Portrét strahovského opata Antonína Sigmunda Starého, v pozadí kos-

tel ve Velké Chýšce, sbírky strahovské kanonie.
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směr inspirovaný románským uměním a gotikou. Právě 
ten se projevoval především na sakrálních stavbách.

O zájmu o tato dvě slohová období svědčí rovněž 
obsah časopisu Metod, kde byly po desetiletí publiko-
vány články informující obsáhle o románské a gotické 
sakrální architektuře. Pro sakrální umění byl potom 
ve druhé polovině 19. století považován za nejvhodnější 
novorománský, či dobovým termínem „byzantský“ sloh. 
Již roku 1852 vyšel vzorník sedmdesáti předloh staveb 
v byzantském duchu od Johanna Kaura. Byzantský styl 
preferoval také kardinál Bedřich Schwarzenberg, který 
jej přímo označoval za sloh církevní a starobylý. V té 

době také vyrostla bazilika sv. Cyrila a Metoděje v Kar-
líně (architekt: K. Rössler, V. I. Ullmann, 1854 položen 
základní kámen, 1863 bazilika vysvěcena). Příliv novo-
románských staveb na sklonku 19. století pak souvisel 
s mocným impulsem, který do Čech přinesla beuronská 
škola, prosazovaná Křesťanskou akademií. Typickým 
příkladem je kostel Zvěstování Panny Marie na Smíchově 
z let 1888–1891 (architekti: Gislin Benthun, Hildebrandt 
Hemptin).

Jednou z prvních stavebních aktivit opata Starého 
byla funkční „rehabilitace“ kostela sv. Rocha v areálu 
strahovského kláštera. Tento kostel byl po josefínských 
reformách přeměněn na kovárnu, za opata Starého v roce 
1881 došlo k jeho novogotické úpravě a opětovnému 
vysvěcení, po roce 1950 však byl přeměněn na depozitář 
a po roce 1989 adaptován na výstavní síň, takže svému 
původnímu účelu již nikdy nesloužil.

Další realizovanou stavbou byl kostel sv. Cyrila 
a Metoděje v Nebušicích z let 1885–1886 (základní 
kámen položen 6. 4. 1885, vysvěcen 7. 11. 1886). Kvůli 
rostoucí hustotě osídlení a zvyšujícímu se počtu far-
níků přestala vyhovovat tehdy velká farnost patřící pod 
Strahov – Střešovice, Šárka a Nebušice – a po dohodě 
s pražskou konzistoří povýšili šáreckou lokálii na farnost, 
jejímž patronem byl právě strahovský opat. To byl také 
hlavní důvod pro vybudování nového kostela, jenž měl 
nahradit starý kostelík sv. Jana Nepomuckého. Základní 
kámen položil opat Starý 6. 4. 1885. Interiér stejně jako 
exteriér je proveden v novorománském duchu včetně 
veškerého vybavení. Ovšem už rok předtím byl vysvěcen 
nový nebušický hřbitov, na němž se nacházela část pro 
ukládání zesnulých členů strahovského konventu včetně 
opatské hrobky. Na ní se uplatňují stejné architektonické 
prvky jako u kostela.

Roku 1889 bylo z iniciativy opata Starého v kapli 
sv. Norberta v bazilice na Strahově vsazeno nové okno 
vyrobené za 5 tisíc zlatých u firmy Meltzer ve Skalici 
u České Lípy. Jak si sám opat poznamenal ve svém diáriu, 
názory na toto okno se rozcházejí a většina premonstrátů 

Monstrance se sv. Norbertem, sv. Augustinem, sv. Václavem a sv. Zik-

mundem. Emanuel Kautsch, Křesťanská akademie v Praze, po roce 

1879. Zlacené stříbro, v. 67,5 cm. Umělecké sbírky strahovského kláš-

tera, inv. č. Ko 817.

Opatská berla, Johann Lutz, Vídeň 1840 (s použitím starších doplňků), 

sbírky strahovské kanonie.
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s ním není spokojena. Je tedy patrné, že ne všechny jeho 
počiny se těšily přízni jeho přátel.

V  letech 1890–1891 dal postavit mezi poli 
a vinicemi na dvoře Andělka, který zřídil strahovský opat 
Gabriel v roce 1756, nový kostel sv. Norberta, jehož plány 
vypracoval architekt Jaroslav Kuchta, který již předtím 
obnovoval faru v Sepekově, také patřící strahovskému 
klášteru. Kostel, zasvěcený sv. Norbertu, zakladateli pre-
monstrátského řádu, realizoval v novorománském duchu 
František Rožánek. Stavba probíhala rychle, protože 
už v roce 1891 došlo ke svěcení. V interiéru se dokonce 
zachovala deska, která připomíná zásluhu opata Starého 
na jeho zbudování.

Dalším počinem je kostel Zvěstování Panny 
Marie v Úhonicích z let 1896–1898 od Eduarda Sochora, 
poměrně významného architekta. Kostel se připomíná 
jako jedno z jeho největších časných děl v českých 
zemích. Zase jde o příklad krásné novorománské 
architektury.

Opět v novorománském duchu se realizovala 
úprava průčelí milevské baziliky v letech 1896–1897.

Z Milevska v jižních Čechách se posuneme dále 
na východ, na Vysočinu do obce Velká Chýška, která již 
od poloviny 13. století přináležela Strahovu. Tady stával 
původní gotický kostelík sv. Jana Křtitele, byl stržen 

roku 1897 a architektem Aloisem Potůčkem vyprojekto-
ván nový. 

Postoupíme ještě východněji, do Jihlavy, kde 
v letech 1898–1901 byla architektem Richardem Völ-
kerem provedena velká úprava kostela sv. Jakuba Vět-
šího, zase přímo podle instrukcí opata Starého. Tehdy 
došlo i k výzdobě kostela novými nástěnnými malbami 
na téma „Ze života sv. Norberta“ malíři Prachtelem 
a Jostem z Vídně. Práce mimochodem stály 61 tisíc 
zlatých, z čehož se podařilo 10 tisíc 321 zlatých vybrat na 
dobrovolných sbírkách.

Velkou renovační prací opata Starého byla 
obnova fresek v kostele Navštívení Panny Marie na Sva-
tém Kopečku u Olomouce, kde zpočátku sám působil. 
Při nedávném restaurování jsme narazili na to, že tato 
úprava opata Starého byla přijata památkáři spíš s rozpaky 
a došlo i ke kritice tehdejšího způsobu oprav.

 Posledním rozhodnutím opata Starého došlo 
v roce 1905 v Radonicích nad Ohří ke zboření starého 
kostela Povýšení sv. Kříže, na nějž navázala výstavba 
nového, ale ta se uskutečnila až po jeho smrti, protože 
opat Sigmund Starý dne 6. 8. 1905 o sedmé hodině 
večerní zemřel a byl pohřben do jím vybudované opatské 
hrobky na řádovém hřbitově v Nebušicích.

V souvislosti s Doksany je možné uvažovat 
i o určitém podílu opata Starého na úpravách v kryptě 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie neboli bývalé hrobce 
svobodného pána Lexe z Aerenthalu, které prováděl 
Achile Wolf v letech 1889–1890. Achile Wolf se rovněž 
účastnil dostavby svatovítské katedrály a tady se jistě 
potkával s opatem jako členem Jednoty pro dostavění 
chrámu. Opat Starý měl blízko k bývalému strahovskému 
klášteru v Doksanech a není vyloučeno, že se buď radou, 
nebo nějakým ideovým námětem podílel na vtisknutí 
novorománského ducha tomuto prostoru.

(pořízeno redakcí sborníku ze zvukového záznamu)

Interiér kostela sv. Cyrila a Metoděje v Nebušicích.

Libor Šturc. (foto Pavel Vychodil)
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Klášter sester premonstrátek v Doksanech 
a současný život v něm

Závěr Slánských rozhovorů 2012 proběhl v konventu 
sester premonstrátek v Doksanech, v klášterním kostele se usku-
tečnil koncert, k přítomným promluvila představená kláštera, 
následovalo setkání se sestrami. Při této příležitosti jsme položili 
představené komunity sestře Albertě několik otázek.

• Pamětníci mají před sebou ještě relativně nedávno opuštěný 
konvent a chátrající klášterní budovy, kdy došlo k jeho 
postupné obnově?

Obnova kláštera sester premonstrátek v Dok-
sanech, jejž zrušil v roce 1782 již císař Josef II., začala 
po 216 letech v lednu 1998. Severní část konventu spolu 
s pozemkem pro zahradu odkoupila od státu pro komu-
nitu sester Kanonie premonstrátů na Strahově. O pomoc 
se požádala Kanonie sester premonstrátek (norbertánek) 
v Krakově, která byla roku 1162 založena právě z Dok-
san. Počáteční komunitu tvořily dvě sestry z krakovské 
kanonie a dvě sestry z kongregace sester premonstrátek 
na Svatém Kopečku u Olomouce. Prvních pět let jsme 
žily na faře a zároveň dohlížely na rekonstrukci prostor 
nutných pro rozrůstající se společenství. Stěhování 
do obnoveného západního křídla konventu a zároveň 
posvěcení kláštera a klášterní kaple se uskutečnilo kon-
cem ledna 2003. Komunita začala svůj „pravý“ klášterní 
život s vyhlídkou na pokračování rekonstrukce severního 
křídla, úprav dvora a založení zahrady. V roce 2007 kláš-
ter získal statut samostatné kanonie řádu.

Naším zdejším cílem byla obnova kontem-
plativního života sesterské větve premonstrátského řádu. 
Tady je na místě poznámka, co to je kontemplativní 
neboli klauzurovaný život. Je to specifický způsob 
řeholního zasvěcení, ve kterém osoby vedené Božím 
hlasem volí jako svou cestu služby Bohu a církvi život 
modlitby, nikoli nějakou konkrétní činnost (např. službu 
nemocným, vyučování, misie atd.). I když ve všech řehol-
ních rodinách je modlitba základním prvkem povolání, 
v klauzurovaném životě je spojena s konkrétními poža-
davky. Je to život na jednom místě, v jednom klášteře 
a ve stejné komunitě. V odloučenosti od okolního světa, 
s omezeným kontaktem s blízkými i ostatními lidmi, 
s prací pouze v rámci klášterního areálu, s radikálnějším 
nárokem na přísnost a kajícnost.

• Obnova řeholního života byla jistě obtížná, v čem spočívá spiri-
tualita premonstrátek v Doksanech?

Od začátku, i když v provizorních podmínkách, 
jsme navázaly na život svých předchůdkyň – na život 
modlitby a práce. Naším hlavním posláním jako řehol-
ních kanovnic je „laus Dei in choro“ – oslava Boha chóro-

vou liturgickou modlitbou (breviář). Pětkrát denně se 
scházíme, abychom stály před Boží tváří jménem celé 
církve a všeho stvoření a přednášely svými ústy a srdcem 
modlitbu cti a chvály. Středem života komunity je kaž-
dodenní slavení Eucharistie neboli mše svaté. Z ní 
vychází a k ní směřuje veškerá snaha našeho duchovního 
života, neboť Eucharistie vytváří společenství církve 
a také každé jednotlivé společenství shromážděné 
u oltáře a je všem pokrmem a posilou na cestě k Bohu. 
V liturgii a v Eucharistii používáme také latinský jazyk 
a chorální nápěvy.

Vedle liturgie je důležitou součástí života mod-
litby vnitřní modlitba. Ona podporuje touhu po blízkosti 
a poznání Boha, připravuje a dává pokrm pro liturgickou 
modlitbu, je také prostorem pro osobní duchovní a lid-
ský růst, nutný pro život ve společenství.

Život modlitby zahrnuje zejména rozjímání 
nad Písmem svatým – Lectio divina. Bible je slovem Božím 
pro člověka, pramenem poznání Boha a jeho záměrů 
s člověkem a světem. Ukazuje jeho lásku vůči nám, učí 
nás, jak si zamilovat Ježíše Krista a žít podle jeho pří-
kladu. Nezastupitelné místo náleží adoraci – modlitbě 
před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní. Modlitba 
klanění a chvály, trvání v tichosti srdce a mysli před Boží 
velebností, přítomnost tvora před jeho Tvůrcem, dítěte 
před jeho Otcem, spočinutí u nohou toho, o kterém 
víme, že nás miluje. Dále je to duchovní četba, mám 
na mysli duchovní literaturu od autorů klasických i sou-
časných, spisy a životopisy světců, pojednání z různých 
oborů teologie. Cílem tohoto čtení je prohlubování 
poznání o duchovní skutečnosti, čerpání námětů pro svůj 
osobní život, vytváření základny a přísun výživy pro život 
neustálé modlitby nebo, řečeno jinak, pro život v Boží 
přítomnosti. Dále musím podtrhnout význam naší osobní 
modlitby – času, který věnujeme Bohu, a to způsobem, 
který té či oné sestře vyhovuje nejlépe. Jsou to chvíle, 
ve kterých se může před Bohem otevřít dokořán se vším, 
čím žije a co prožívá, v rozhovoru od srdce k srdci. Může 
to být také čas modlitby svatého růžence nebo jiných 
pobožností. A konečně nemohu zapomenout na přímluv-
nou modlitbu – život kontemplativních sester nese s sebou 
nutně i lásku k bližnímu a odtud vyplývá jejich úsilí 
o dobro a spásu duší. Do přímluvné modlitby zahrnu-
jeme potřeby církve i celého světa, zvláště jednotlivé 
úmysly bližních, kteří se na nás obracejí s prosbou o mod-
litbu. Svou přímluvou a bytím pro druhé máme podíl 
na radostech a naději, úzkostech a utrpení dnešního světa, 
dle slov a přání II. Vatikánského koncilu. S ohledem 
na výzvu dnešní doby se modlíme na přímluvu svatého 
Norberta za nenarozený život, nastávající matky, bez-
dětné manžele, rodiny. S tím je spojena také naše rozsáhlá 
korespondence.

IV. DOKSANY DNES
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Svou modlitbou rovněž splácíme dluh vděčnosti 
našim dobrodincům a přátelům, kteří nás podporují 
hmotně a duchovně v našem životě. Toto všechno máme 
v „popisu“ práce. Nicméně každá z nás z potřeby srdce 
být s Tím, kterého miluje, vyhledává také chvíle, které 
může Bohu věnovat nějak navíc. Ať už jsou to chvíle strá-
vené v kapli nebo v kostele, ať je to přebývání s Bohem 
při práci nebo jiných činnostech. Jde o to, aby se celý náš 
život stal prosycený modlitbou, to znamená pozorností 
srdce obráceného k Bohu. Vždyť svatý Augustin řekl, že 

„nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Bohu“.

• Duchovní život vyžaduje jistě řád, jaký je denní rozvrh 
řeholnic v Doksanech?

Život modlitby vyžaduje stálost, pravidelnost, 
mlčení, vnitřní svobodu a samotu. To všechno nám 
umožňuje náš denní řád, který spojuje a vyvažuje všechny 
prvky života – modlitbu, práci, odpočinek a ostatní 
každodenní úkoly.

4.45 vstávání
5.15 modlitba se čtením, ranní chvály
  Lectio divina
7.00 mše svatá (v pondělí latinsky)
  tercie
  snídaně
  čas práce
11.30 osobní modlitba (v sobotu růženec)
12.05 sexta, Anděl Páně
  oběd
  rekreace, odpočinek
14.15 čas práce
16.30 nona, nešpory
  duchovní četba
18.00 večeře
  osobní volno
19.30 adorace
20.15 kompletář
21.45 noční klid
Neděle a slavnosti mají svůj vlastní denní řád.

• Z rozvrhu je patrné, že vedle modlitby je zde také čas určený 
pro práci a pro osobní volno…

Nedílnou součástí našeho života je práce. Jako 
všichni členové lidského společenství se podřizujeme 
všeobecnému zákonu práce. Povinnost pracovat pro nás 
vyplývá také ze slibu řeholní chudoby a nese s sebou 
jak prvek askeze, tak i radost a osobní růst. Jak už bylo 
zmíněno, požadavkem našeho života je zaměstnání 
v rámci klášterního areálu. Jsou to činnosti nezbytné 
pro chod domu, včetně údržby pozemku okolo kláštera, 
které si zajišťujeme samy. Pečujeme o čistotu i výzdobu 
klášterního a farního kostela Narození Panny Marie. 
Věnujeme se šití liturgických oděvů a jiných potřeb pro 
kostely a farnosti. Pracujeme na zahradě, kde kromě 
ovocných stromů, květin a zeleniny pěstujeme léčivé 
byliny, ze kterých vyrábíme čaje, likér a aromatické 

sáčky. V souladu s premonstrátskou tradicí přijímáme 
návštěvy na duchovní pobyt – nabízíme prostor pro 
ticho a modlitbu, osobní reflexi nebo duchovní rozhovor. 
Samozřejmě máme během dne chvíle odpočinku nebo 
tzv. osobního volna, které můžeme využít dle vlastních 
potřeb, např. osobní korespondenci, četbu…

• Život v klášteře je životem ve společenství sester. Jak se tento 
společný život uskutečňuje?

Společný život, který ve své spiritualitě zdůraz-
ňujeme, realizujeme nejen společným bydlením a modlit-
bou, ale také snahou o vytváření dobrých vztahů a vzá-
jemnou zodpovědností za život komunity. Důležité je 
společné stolování, které kromě nedělí a svátků probíhá 
při poslechu četby či nahrávek duchovních přednášek 
(podle slov Řehole svatého Augustina, „aby nejen ústa 
přijímala pokrm, ale aby i uším chutnalo Boží slovo“). 
Každodenní rekreace je časem, ve kterém máme možnost 
vzájemného rozhovoru a informování se o událostech ze 
života církve a společnosti. Dalším prvkem pro vytváření 
společenství je slavení církevních svátků, svátků sester 

Představená kláštera premonstrátek v Doksanech sr. Alberta při slán-

ské konferenci vítá účastníky setkání v konventním kostele Narození 

Panny Marie. (foto Pavel Vychodil)



��

Slánské rozhovory 2012

a výročních dnů komunity, což má v naší krátké tradici 
již pevné místo. Patří sem také pravidelné setkávání při 
rozhovorech o životě a potřebách komunity, plánování 
a rozhodování důležitých společných záležitostí.

• Většina řádů má svůj třetí řád tzv. terciářů, platí to i u vás?
Dle tradice byl náš řád první, který k sobě 

přidružil lidi žijící ve světě ve svých vlastních rodinách, 
kteří toužili ve svém životě realizovat ideály našeho 
založení. Současně každá kanonie našeho řádu může mít 
společenství terciářů. I při naší kanonii se takové spole-
čenství utváří.

• I tak se někomu může zdát, že život v kontemplativním kláš-
teře, jakým jsou Doksany, je málo zajímavý, všední, nudný…

Jistě to tak může pozorovateli zvenčí připadat. 
Ale my víme, že pro ty, kdo jsou povoláni k tomuto 
způsobu životu, Bůh chystá nevšední, můžeme říci výji-

mečnou cestu. Cestu, na které bude objevovat a pozná-
vat Boha, sebe sama a spolusestry. Nejednou se i zapotí, 
nejen lopotou každodenní práce, ale i překvapivým 
sebepoznáním nebo náročností společného života. Jindy 
mu radost a lehkost Boží služby přidá křídla, aby vzlétal 
k nebesům, a opět bude klesat a sténat pod tíhou utrpení 
a zkoušek svých bratří a sester, jindy zas bude žasnout 
nad tím vším, co mu bylo dáno zahlédnout z tajemství 
Boha a druhého člověka, pak zase na něj dolehne bolest 
a zármutek, že svět odmítá Boha, že Láska není milována. 
Většinou však bude v denní šedi a všednosti pozorovat 
nejmenší znamení největší Boží lásky, jaká je jemu a všem 
ostatním lidem darována v neomezené míře. Vždyť Bohu 
na nás záleží…

(rozmlouval Vladimír Přibyl)

Zakončení rozhovorů proběhlo v klášterním kostele premonstrátek v Doksanech. (foto Pavel vychodil)



Interiér klášterního kostela premonstrátek v Doksanech.

Pohled do krypty doksanského kostela. (foto Pavel Vychodil)

Interiér klášterního kostela premonstrátek v Doksanech.
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