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Úvod 

 

Výchozím pramenem pro následující práci je text, který obsahuje Zápisná 

kniha pražských stavitelů: 

 "Ferdinand Spatschek, ein gebohner Prager, war ein berühmte Baumeister, 

wovon seine vielen ansehnlichen Gebäude die redendsten Beweise sind. Er erbaute 

näm[lich] die Dominicanerkirche St. Egidii auf der k[öni]g[lichen] Altstadt, die 

schöne Kirche der Ursuliner auf der Neustadt, das Kloster derselben auf dem 

Hratschin, die Kirche St. Clementis in der Jesuitengasse, welche a[nn]o 1711 

angefangen und a[nn]o 1715 beendigt wurde, endlich auch die Welsche Kirche. 

Nebst diesen baute er auf dem Lande das Kloster zu Königsaal und das schöne 

Cisterzienser Kloster zu Plass, unter dessen letztern Baue er starb 1739."1 

Když tyto informace porovnáme se stávajícím obecně přijímaným pohledem na 

naší barokní architektonickou tvorbu, pak Špaček na první pohled působí jako jakási 

chimérická bytost. Pokud vůbec na částečnou pravdivost uvedeného seznamu  děl 

reflektujeme, je zřejmě nejsnadnější Špačkovi  připsat roli pouhého realizátora cizích 

návrhů, což je však ve střetu s jeho uváděnou významnou rolí.  

Situace je však poněkud jiná, složitější, a jak se domnívám, i zajímavější.  

Disertační práce je věnována tomuto baroknímu umělci - staviteli a nesporně též 

architektu, který se za tímto příjmením a z neznámých důvodů pozměněným jménem 

křestním poměrně úspěšně dlouhou dobu skrýval. Jedná se totiž o novoměstského 

barokního tvůrce a řemeslníka Václava Špačka (*1689 +1752). Je až s podivem, jak 

se jeho osobnost ve starších dílech o barokní tvorbě téměř zcela vytratila. Na jedné 

straně existovaly zcela zřejmé doklady o jeho nikoliv bezvýznamném působení, 

současně však byly zastřeny řadou fatálních omylů, které osobu jako takovou 

posunuly do značně nevěrohodné polohy. 

 Například Jaromír Neuman v roce 1970 uvádí, že „zajímavou osobností byl 

také málo známý František (sic) Špaček, autor zdařilé barokizace dominikánského 

kostela sv. Jiljí na Starém Městě pražském (1733)“.2  Jan Muk ve svém pasportu a 

posléze v knize o Praze z roku 1996 s uznáním hodnotí barokizaci dominikánského 

                                                           
1 I. Ebelová, Zápisná kniha pražských stavitelů 1639 – 1903. Fontes historiae artium IV. Praha 1996, 
s. 21. 
2 J. Neumann, Český barok. Praha 1970, s. 39. 
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kostela sv. Jiljí na Starém Městě současně k autorství s pochybami uvádí, že jím je 

„dle zápisné knihy snad F. Špaček".3 Autorství Ferdinanda Špačka uvažuje 

v pasportu prelatury zbraslavského kláštera i Mojmír Horyna.4 

 Špaček, ovšem se správným křestním jménem Václav, se však v literatuře 

objevuje již více než 100 let. Jedná se o monumentální Podlahovo dílo o sakrálních 

objektech, kde je pod heslem Lidice mimo jiné uvedeno, že kostel dokončený roku 

1732 stavěl pro Annu Marii Františku, velkovévodkyni toskánskou, „Václav Špaček, 

architekt Nového města Pražského"5, což je údaj zcela jasný, dle všeho vyplývající z 

archivních zpráv dnes nedostupných . Další vazby však Antonín Podlaha neuvádí a 

ani později tuto zprávu nikdo s dalšími objekty stavěnými velkovévodkyní 

toskánskou nespojoval. Jméno ve zkomolené podobě uvedl A. Tscherney, který ve 

své rozsáhlé práci o obci Svádov nedaleko Ústí nad Labem zmiňuje při stavbě 

tamější toskánské fary stavitele jménem „Patzek", jehož však s naším Špačkem 

nespojil a dokonce uvažoval o počeštěném italském příjmení.6 Současně to byl ale 

právě on, kdo zřejmě první razil nijak nedoloženou teorii o Oktaviánovi Broggiovi, 

jako "protekčním dítěti" velkovévodkyně toskánské, což způsobilo dlouhodobé 

spojování části jeho díla s námi sledovanou osobností.7  

Po delší odmlce se posléze Václav Špaček vyskytuje v práci O. Votočka, který 

v obecné rovině spekuluje o jeho autorství při stavbě zámku v severočeských 

Ploskovicích. Ve stati tuto možnost následně odmítl s tím, že Špaček byl 

provádějícím stavitelem, kdežto autorem byl litoměřický architekt a stavitel O. 

Broggio, čímž navázal na svoji diplomní práci i starší literaturu, která se ostatně 

dělila dle připsání, či odepsání Ploskovic z díla litoměřického umělce.8 

V posledních cca 20 letech byla realizována řada stavebně historických 

průzkumů, které otevřely zcela nový pohled na Špačkovo dílo a tím i na jeho význam 

v kontextu barokní tvorby v Čechách a na Moravě. Určité poznatky byly 

publikovány v kolektivní práci o F. M. Kaňkovi, kde byla osobnost poprvé uvedena 

                                                           
3 D. Líbal - J. Muk, Staré město pražské. Architektonický a urbanistický vývoj. Praha 1996, s. 337; J. 
Muk.- M. Vilímková, Staré Město, blok mezi ulicemi Jilskou a Husovou čp. 234. Praha: SÚRPMO 
1961, strojopis. 
4 M. Lancinger.- M. Horyna, Zámek Zbraslav. SHP. Praha: SÚRPMO 1982, strojopis 
5 Podlaha, A., Posvátná místa království Českého, 7, Vikariát Slanský. Praha 1913, s. 106. 
6 A. Tscherney, Schwaden an der Elbe. Aussig 1894. 
7 O. Votoček, Oktavio Broggio. Disertační práce. Praha: FF UK 1950, strojopis 
8 O. Votoček,  Ploskovický zámek a jeho stavební úpravy v 18. století, Umění 17, 1969, s. 59-75; O. 
Votoček, Dvojí malířský pohled na barokní podobu zámku v Ploskovicích, Umění 29, 1981, s. 78-81. 
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na základě nově zjištěných a ověřených faktů.9  Některé poznatky se objevily rovněž 

v katalogu výstavy věnované dílu Octaviana Broggia. 10 

 

V posledních letech se objevilo několik dalších prací, které se jménem V. 

Špačka pracují. Nutno zmínit zejména práce P. Vlčka o českých zámcích.11 Tento 

autor však ve své samostatné práci zaujal neudržitelné stanovisko týkající se 

rozhodujícího objektu daného souboru – zámku v Ploskovicích. V podstatě veškeré 

řešení interiéru připsal bez znalosti základních historických faktů obnově zámku 

v polovině 19. století. Tuto dataci popírá nejen rozbor tvarosloví i základní stavební 

principy, ale poměrně dobře pramenně dokumentovaný vývoj. Zcela nepovšimnuty 

zůstaly dokonce i dochované barokní malby, které nemohly být provedeny na 

konstrukcích 19. století. I když lze o několika detailech diskutovat, je nutno obecně 

Vlčkovu teorii odmítnout jako zcela zavádějící, dokládající autorovo apriorní zaujetí 

nereflektující jak reálnou stavbu, tak historické prameny. Jako zcela zásadní se 

naopak ukázala studie T. Jeřábka, který v rámci pozoruhodných zjištění o moravské 

barokní architektuře doložil Špačkovo působení ve Velkém Meziříčí.12 

Zaměření na několik významnějších děl však neumožňovalo jednoznačněji 

definovat charakteristiku tvorby tohoto stavitele a zejména problematizovalo zásadní 

otázku, kým vlastně Václav Špaček byl. Zda se jednalo o kvalitního provádějícího 

řemeslníka realizujícího návrhy jiných schopnějších kolegů a následně z nich 

těžícího v řadě jednodušších projektů, či o skutečného tvůrčího umělce, jehož 

význam by pak byl značný a při stávajících znalostech o naší umělecké produkci 

barokního období možná až překvapující. Tuto otázku mohl řešit až rozsáhlý 

průzkum, který v maximální šířce zahrnoval více než stovku objektů. Teprve na 

základě tohoto rozsáhlého katalogu bylo možné sledovanou osobnost odpovídajícím 

způsobem zařadit a zhodnotit. Výsledky výzkumu, kde se ke Špačkovi váže cca 80 

položek katalogu, jsou pak obsahem této práce.13 Mnohé ještě není plně dořešeno, 

                                                           
9 P. Macek - P. Vlček - P. Zahradník, František Maxmilián Kaňka "In regno bohemiae aedilis 
famosissimus", Umění 40, 1992, č. 3. 
10 Oktavián Broggio. Katalog výstavy. Litoměřice: Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1992. 
11 P. Vlček, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha 2001. P. Vlček: Encyklopedie českých 
zámků. Praha 1994.  
12 T. Jeřábek, Václav Špaček a zámek ve Velkém Meziříčí. Album amicorum. Sborník ku poctě prof. 
Mojmíra Horyny. Praha 2005. S. 76-81.  
13 Faktografické částí věnované zejména archivnímu průzkumu byla věnována práce P. Macek – P. 
Zahradník, Barokní architekt a stavitel Václav Špaček, Průzkumy památek, 10, II/2003, s.103-162. 
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mnohé se pojí na navazující zásadní otázky týkající se nutné nové interpretace 

našeho barokního stavitelství a architektury v citlivém období 1. poloviny 18. století.  



 9

Život Václava Špačka 

 

Václav Špaček se narodil jako syn novoměstského měšťana a zednického 

mistra Martina Špačka a jeho manželky Anny; pokřtěn byl 28. srpna 1689 v kostele 

sv. Jindřicha na Novém Městě pražském, a to jmény Václav Augustin Duchoslav .14 

Jak je obvyklé, z prvních desetiletí jeho života nemáme o budoucím staviteli žádných 

zpráv. V písemných pramenech se s ním setkáváme až 15. května 1715, kdy složil 

přísahu věrnosti a nabyl tak na Novém Městě pražském měšťanského práva.15 Dále 

je Václav Špaček doložen jako spolupracovník otcův k roku 171616 a jako 

samostatně činný zednický mistr ke 4. červnu 1717;17 od té doby již můžeme jeho 

činnost sledovat takřka rok po roku. 

Zpočátku zjevně Václav Špaček neměl vlastní dům a zdá se, že bydlel v domě, 

náležejícím jeho otci a zvaném U Špačků (dnešní čp. 1199-II); šlo o dům v 

Soukenické ulici ve svatopetrské čtvrti, který Martin Špaček koupil jako spáleniště 

roku 1690,18 načež roku 1701 k němu přikoupil ještě spáleniště sousedící.19 Z tohoto 

domu se také 4. února 1723 vdávala Kateřina Puclová za Pavla Bláhu, zedníka 

rodilého z Nymburka, přičemž svědkem při sňatku byl Václav Špaček;20 s Petrem 

Pavlem Bláhou se častěji setkáváme jako s polírem Václava Špačka. 

V roce 1725 zpracovaný vizitační protokol tereziánského katastru uvádí pod 

čp. 1086 b/II dva domy v Soukenické ulici, jejichž majitelem je otec Václava, Martin 

Špaček.21 

Dne 6. ledna 1731 pražská arcibiskupská konzistoř povolila, aby Václav 

Špaček mohl být oddán s Johanou Fibingovou nikoli ve farním kostele, nýbrž v 

kostele sv. Norberta v premonstrátském semináři Norbertinu (na místě dnešního 

obchodního domu Kotva), a to tamním rektorem P. Ondřejem Chenem.22 Sňatek pak 

byl v tomto kostele vskutku uzavřen již následujícího dne u oltáře sv. Jana 

Nepomuckého; mezi svědky z ženichovy strany jsou uvedeni i stavitel František 

                                                           
14 AMP, Matriky, sign. JCH N 7, fol. 184v. 
15 AMP, rkp. sign. 561, fol. 336v. 
16 AMP, rkp. sign. 519, fol. 63r-67r. 
17 AMP, rkp. sign. 1425, fol. 56v-57v. 
18 AMP. rkp. sign. 2275, fol. 222r-222v. 
19 AMP, rkp. sign. 3770, fol. 106r-107r. 
20 AMP, Matriky, sign. PE N 3 O 3, fol. 313r. 
21 I. Ebelová, Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka. Praha 2000. S.138. 
22 SÚA, APA I., sign. A 8/3, fol. 8v. 
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Maxmilián Kaňka s manželkou. Téhož dne v témže kostele také ženichovi rodiče 

oslavili padesát let manželství.23 Špačkovi bylo v době uzavření tohoto sňatku již 41 

let, takže se zdá pravděpodobným, že šlo již o jeho druhý sňatek; o jeho případném 

prvním manželství však nic nevíme. 

Teprve v roce 1733 Špaček získal do svého vlastnictví hned dva domy, a to za 

značně vysoké sumy - nejprve 31. července koupil za 4550 zl. od Františka Pavlíčka 

se souhlasem jeho věřitelů dům U Štočků na Koňském trhu (dnešní čp. 835-II),24 

načež 12. listopadu za dalších 3300 zl. zakoupil v dražbě od věřitelů zesnulého 

Bohuslava Pařízka  „dům nákladnický s pivovarem a kotlem", zvaný U Hožů a ležící 

na Poříčí (dnešní čp. 1129-II ve Zlatnické ulici, přičemž pivovarská spilka se 

nacházela na místě dnešního čp. 1223-II v téže ulici).25   

Přinejmenším o tomto druhém domě víme, že jej Špaček přestavěl. Dne 29. 

listopadu 1737 totiž potvrdil, že dluží novoměstskému obchodníku Jiřímu Kyhnovi 

500 zl., jež si půjčil "na vystavění svého domu, situovaného na Poříčí"; tuto částku 

Špaček do následujícího roku splatil.26 Dnes bohužel na místě obou Špačkových 

domů stojí novostavby. 

Zřejmě v roce 1734 zemřel Martin Špaček, neboť 25. srpna toho roku se 

Václav Špaček spolu s dalšími dědici přihlásili o dědictví po otci respektive dědovi.27 

Hlavní součástí dědictví byl dům v Soukenické ulici, který však dědicové již v roce 

1736 prodali.28 

Johana Špačková sepsala již 3. prosince 1734 poslední pořízení, v němž 

univerzálním dědicem učinila svého manžela; jako svědci na této její závěti vystupují 

stavitel Jan Ferdinand Hübner a kameník Jan Petr Baumgartner. Zemřela však až 

roku 1739, kdy byla její závěť 1. října publikována,29 načež se manžel přihlásil o její 

pozůstalost.30 Václav Špaček se poté (neznámo kdy) oženil znovu. Jeho další 

manželka se jmenovala Rozina a Špaček jí 30. prosince 1749 zapsal na obou svých 

domech 3045 zl., jež mu předtím půjčila .31 Ze skutečnosti, že Hübner a Baumgartner 

                                                           
23 P. Vlček, Giovanni Domenico Orsi a bývalý kostel sv. Norberta v Praze, Umění 34, 1986, s. 430; 
Knihovna premonstrátského kláštera na Strahově, sign. DJ IV.  
24 AMP, rkp. sign. 3776, fol. 299v-303v. 
25 AMP, rkp. sign. 3776, fol. 126v-131v 
26 AMP, rkp. sign. 3878, fol. 267r-268r. 
27 AMP, rkp. sign. 3878, fol. 52r-52v. 
28 AMP, rkp. sign. 3777, fol. 144r-147r. 
29 AMP, rkp. sign. 4088, fol. 308v-310v. 
30 AMP, rkp. sign. 3777, fol. 396r-396v. 
31 AMP, rkp. sign. 3881, fol. 218r-219v. 
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vystupují jako svědci na závěti Špačkovy manželky Johany z roku 1734, vyplývá, že 

šlo nepochybně o Špačkovy přátele, mezi něž zjevně patřil i František Maxmilián 

Kaňka, jenž byl, jak víme, svědkem na jeho svatbě. Ještě s jiným stavitelem pak 

pojily Špačka příbuzenské vztahy. Sestra Václava Špačka Kateřina se totiž 20. dubna 

1704 provdala za krejčího Václava Samuele Jušku,32 otce stavitele Josefa Ignáce 

1Jušky, jenž byl tedy Špačkovým synovcem; jak uvidíme, aspoň v jednom případě s 

ním také spolupracoval. Další společenské vazby není možno bohužel doložit, 

protože všechna Špačkova manželství byla dle všeho bezdětná, a tak obvykle 

poměrně výmluvný materiál uvádějící řady svědků při křtech nám zde zcela chybí. 

Z písemných pramenů je dále zřejmé, že Václav Špaček zastával důležité 

postavení v novoměstském cechu zedníků a kameníků - víme, že v roce 1736 byl v 

jeho čele jakožto „obereltister Baumeister", zatímco Jan Ferdinand Hübner stál v 

cechovní hierarchii hned za ním s titulem „eltister Baumeister". 33Jako „starší 

baumistr" 34 či „starší mistr poctivého pořádku zednického" 35  je Václav Špaček 

uváděn i v roce 1739. 

Zdá se však, že od koupě Pařízkovského pivovaru v roce 1733 věnoval Špaček 

stále více pozornosti pivovarnictví; ve svém domě na Koňském trhu nadto 

pronajímal (jak víme ze zprávy z roku 1743) hostinskou živnost.36 Mohl by se zde 

uplatňovat vliv jeho staršího přítele a snad i učitele Kaňky, jenž se v poslední a ne 

krátké etapě svého života rovněž přiklonil k jiným než uměleckým aktivitám, 

zejména pak pravovárečnictví. Zprávy, jež o Špačkovi z pozdější doby máme, se 

často týkají právě této stránky jeho činnosti; naopak neznáme zatím žádnou stavbu z 

doby po roce 1741, kterou bychom mu mohli s jistotou přisoudit. Skutečností ovšem 

zůstává, že ještě v roce 1742 je Špaček nazýván „starším přísežným zednickým 

mistrem" 37 a v roce 1750 „starším baumistrem";38 jeho vedoucí postavení v cechu se 

tedy nezměnilo, což by bylo těžko možné, kdyby se úplně přestal věnovat stavební 

činnosti. Špaček však zároveň upadal do větších a větších dluhů - koupě dvou 

drahých domů během jednoho roku přesahovala asi jeho možnosti, ale kromě toho se 

zřejmě zadlužil právě v souvislosti s vykonáváním své pivovarnické živnosti. 

                                                           
32 AMP, Matriky, sign. PE N 2 O 2, fol. 136v. 
33 AMP, rkp. sign. 3777, fol. 144r-144v. 
34 AMP, rkp. sign. 3878, fol. 5r-6v. 
35 AMP, rkp. sign. 1435, fol. 148v-149r. 
36 AMP, rkp. sign. 519, fol. 280v-281r. 
37 AMP, rkp. sign. 519, fol. 278r-279r. 
38 AMP, rkp. sign. 1439, fol. 128r-130r. 
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Tato situace došla tak daleko, že bylo nutno přikročit k dražbě, konané 10. 

července 1750, v níž byl dům U Štočků pro dluhy prodán staroměstskému měšťanu 

Janu Josefu Goltschovi. Z kupní smlouvy jež byla poté vyhotovena, se dovídáme, že 

Špaček již od roku 1740 neodváděl městskému bernímu úřadu řádně kontribuce, 

značné částky dlužil i novoměstskému radnímu Janu Karlu Beptovi, františkánům od 

Panny Marie Sněžné i dalším měšťanům Janu Kirchnerovi a samotnému 

Goltschovi.39 Beptovi dlužil ostatně Špaček dlouhá léta - tak už v roce 1736 potvrdil, 

že mu dluží za dodání zásob hořkého piva, „totiž za 35 svídnických a 2 sudy 

landbieru"; 40 za jiné „vybrané pivo" pak Špaček v roce 1739 dlužil Danielu 

Klukovskému 41 a další peníze mu "do té nákladnické živnosti" zapůjčil i Ondřej 

Brawitz, jenž splacení dluhu požadoval v roce 1743. O pohledávky, jež měl u svého 

„principála", se téhož roku hlásil i Špačkův sládek Václav Nejedlo.42 

Václav Špaček zemřel 8. července 1751 v domě u Špinků ve věku údajně 58 let 

(ve skutečnosti, jak víme, 62 let); pohřben byl na hřbitově u kostela sv. Petra.43 

Nezemřel tedy kupodivu ve vlastním domě, nýbrž v domě, jenž náležel jeho synovci 

Josefu Ignáci Juškovi. Vdova Rozina se 16. ledna 1753 v kostele sv. Petra znovu 

provdala za vdovce Josefa Kostlera.44   

Druhý ze Špačkových domů, který zůstal v jeho majetku až do smrti, totiž dům 

na Poříčí, musel být po Špačkově smrti pro dluhy rovněž prodán. Stalo se tak však až 

v roce 1754. V prodejní smlouvě se o příčinách prodeje praví, že Václav Špaček "z 

tohoto světa vykročil a po sobě nadjmenovaný nákladnický dům s pivovarem a na 

něm tolik dluhův zanechal, že se žádný té pozůstalosti jeho ujíti nechtěl, zatím ale ten 

dům s pivovarem beze všeho užitku stál a se ruinýroval." Dům nakonec koupil Josef 

Ignác Juška pro svého syna Josefa Ottu Jušku.45 

 

                                                           
39 AMP, rkp. sign. 3781, fol. 192r-197v. 
40 AMP, rkp. sign. 3878, fol. 5r-6v. 
41 AMP, rkp. sign. 4042, fol. 50r-50v. 
42 AMP, rkp. sign. 4042, fol. 283r-283v. 
43 AMP, Matriky, sign. PE N 4 Z 1, fol. 433r. 
44 AMP, Matriky, sign. PE N 5 O 4, fol. 337v. 
45 AMP, rkp. sign. 3784, fol. 211r-215r. 
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Tvorba Václava Špačka 
 

Výchozí materiál pro hodnocení díla Václava Špačka shromažďuje samostatný 

katalog.46 Z hlediska přehlednosti bude tvorba sledována chronologicky, zdůrazněny 

ale budou ty aspekty, které nám mohou pomoci v při závěrečném souhrnném 

pohledu na architekta jako vyhraněnou tvůrčí osobnost a současně při vymezení jeho 

role v rámci barokního umění na našem území. U každého objektu jsou sledovány 

vybrané podstatné aspekty od urbanistického konceptu až po jednotlivé detaily. 

Právě z tohoto důvodu je kapitola pojata jako samostatná, aby bylo možné každé 

tvrzení porovnat s fakty uvedenými v katalogu.47 Mimo charakteristiky děl, jejich 

vztahů i návaznosti bude pozornost obrácena zejména na případné vzory, a to jak 

jednotlivých staveb, tak i díla předních umělců. Při sledování vztahů se samozřejmě 

nebude jednat o pouhou přímou závislost, ale o využívání podobných postupů, 

případně shodné inspirace. Proto jsou zmíněny i stavby mladší, než Špačkovy. Právě 

při vymezování obecných dobových, či regionálních znaků od osobního výrazu se 

však vyskytují otevřené otázky, které obecnější závěry problematizují, případně 

přímo vylučují. Součástí kapitoly je i pokus o hlubší interpretaci, o pokus vysvětlit 

smysl daného řešení.  

                                                      - - - - - 

Počátky tvorby Václava Špačka nejsou, jako ostatně u řady dalších umělců, 

příliš jasné. Právě pro rozhodující etapu formující další umělecký život máme 

dochováno pouze několik zpráv, které rozhodně nemohou přiblížit veškeré podstatné 

zdroje navazujícího díla. Zřejmé je, že se náš autor narodil do rodiny zavedeného 

novoměstského stavitele, který jej mohl dobře připravit na následující kariérní růst. 

Vyskytuje se zde známý, vícekrát se opakující příklad, kdy druhá generace již 

nemusí bojovat o místo na slunci. Může se proto soustřeďovat na odborný růst, který 

musí být spojen se získáním patřičného rozhledu. Václav Špaček náležel k těm, kteří 

se rozhodně nespokojili se zvládnutím pouhého řemesla, případně s rolí pouhého 

provádějícího stavitele a poměrně brzy začali realizovat vlastní návrhy. 

První rozhodující stavbou pro Špačkův vývoj je dle mého soudu pražský 

Fürstenberský, dříve Berkovský palác na Malé Straně. Jeho významnou vrcholně 

barokní etapu lze oproti starším nesprávným datacím vztáhnout již k 

                                                           
46 Viz samostatný 2. díl práce. 
47 Poznámkový aparát se proto týká výhradně informací rozšiřujících odkazy katalogu. 
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přelomu prvního a druhého desetiletí  18. století (cca 1706 - 1714), čímž jsou 

vysvětleny mnohé rozpory při jeho předcházejícím chybném zařazení a z toho 

vyplývajícím hodnocení. Tato fáze zásadní celkové přestavby byla pojata zcela 

unikátně a donedávna zcela unikala náležité pozornosti. Průjezd propojený organicky 

navazující, měkce se stáčející chodbou s napojeným trojramenným schodištěm 

vytváří společně s nově budovaným hlavním sálem jeden z vrcholů barokní palácové 

tvorby v Praze. Dílo prokazuje mimo osobitý akcent několik nepochybných znaků 

náležících pražské architektonické špičce. 

Nejpodstatnější z nich poukazuje jednoznačně na tvorbu J. B. Santiniho. 

Bipolární koncept průjezdu tvořený dvojicí buněk je pro Santiniho uvažování 

příznačný. Klenby obou jednotek jsou v rovině značně stlačené klenby formované 

diagonálními křížícími se pasy. K nim přisedají, s vazbou na úseky stěn při obou 

průčelích křídla s průjezdem, další dvojice pasů. Ty však po vzájemném proniknutí 

vybíhají do hrotu, jenž se dříve uvedeného kříže dotýká pouze v jednom bodu. 

Atektoničnost řešení potlačujícího nosný účel pasů je zde dovedena ad absurdum, na 

druhé straně je však zcela logická. Stěny středního spojovacího krčku jsou zvlněny 

konkávně – konvexně – konkávně.48 Prostor průjezdu ve středu seškrcující vydutý 

prvek je zde v protipohybu vybrán nikou a po bocích doplněn dvojicí proláklých 

bočních příložek. 

Naprosto jedinečný je způsob propojení průjezdu se schodišťovou halou. 

Chodba se oblým přechodem měkce stáčí, čemuž se navíc při asymetrickém 

navázání prostorů přizpůsobují konvexní, či konkávně modelované pilastry. Tento 

prvek s výraznými organickými kvalitami je v naší (a patrně i evropské) tvorbě 

unikátem. 

Navazující halové schodiště již základním řešením s trojicí křivkově vedených 

ramen s příslušně dramaticky tvarovanými pilastry vytváří ojedinělý dynamický 

soubor. Ten vrcholí v místě vyústění schodiště do úrovně patra útvarem kompozičně 

zcela volně koncipovaného baldachýnu. Nesený je čtveřicí nárožních pilířů 

vybíhajících v záklencích do trojlistých oblouků. Na ně citlivě reaguje atypická 

skládaná klenba určená plackou na osmibokém základu vytvořeném koutovými, na 

trojlisty vázané pendentivy. Volněji na komunikační schéma navazuje další schodiště 

do vyšších podlaží, jehož křivkově vedená ramena se rovněž vymykají známé 

pražské tvorbě. 
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Pro další úvahy je nejpodstatnější uvedený baldachýnový útvar. Zde lze nalézt 

přímou předlohu, a to v trojlaločně ukončených průchodech z transeptu do 

koutových jednotek mariánského kostela při theatinském konventu na Malé Straně, 

kde je Santiniho vklad při dokončení starší sakrální stavby obecně přijímán.49 

Nejedná se však rozhodně o pasivní citaci, celkové užití je dalším tvůrčím 

rozvinutím daného tématu. Zejména tento prvek a dynamicky utvářené pilastry, 

nemluvě o principech vytvářejících podobu průjezdu s asymetrickým nástupem na 

schodiště poukazují dle mého mínění na Santiniho autorství. 

Dalším prostorem je hlavní sál. Podstatný je zde zejména vysoký řád nesoucí 

úseky kladí se zduřelým vlysem a zejména štuková výzdoba stropu, kde po stranách 

ústředního freskového pole navazuje na vertikální rytmizaci stěn pozoruhodný 

systém iluzívní architektury. Řešení stěn, a to nejen celkové užití vysokého řádu 

s kladím, ale i otvory v horní části  otevírající se do dalších prostorů (pravděpodobně 

pro hudbu) se později do značné míry opakovalo v Toskánském paláci, jehož 

dokončení lze připsat právě Špačkovi.  

K podobě Berkovského paláce je nutno ještě dodat, že jeho složitá dispozice 

dokládá řadu starších etap. Pro vrcholně barokní přestavbu byla závazná zejména 

raně barokní adaptace a námi sledované části byly v podstatě jejím dokončením. I 

zde se tedy projevuje charakteristický rys, kdy je výsledná sestava podřízena starším 

fázím, které se novým požadavkům v podstatě příčí. Zde je to zejména vazba 

průjezdu se schodištěm na vzdálený hlavní sál. Právě v takovéto situaci, která je 

v období baroka poměrně častá, se projeví schopnosti špičkového autora. Ten právě 

díky určitým stimulativně působícím omezením přistoupí k osobitému, bez 

uvedených limitů možná jinou cestou nedosažitelnému řešení. 

Členění stropu hlavního sálu, které je skutečně originální, lze spatřit v určité 

variantě pouze na stropě válcového hlavního sálu ve Veltrusech. Zámek stavěl pro 

rod Kinských J. B. Alliprandi, následně však byl dokončován právě J. B. Santinim.50 

Jeho zásahem je dle mého mínění rozšíření vlastní zámecké stavby varírující 

vídeňský althanovský palác o budovy čestného dvora měnící neutrálně se k okolí 

doposud vymezující objekt na soubor jasně orientovaný (viz půdorys nedochovaného 

areálu v Sadové 51 a do určité míry i areál v Bělohradě). Dalším Santiniho možným 

                                                                                                                                                                     
48 Řešení spojované s K. I. Dientzenhoferem se zde v méně výrazné podobě objevuje ve vazbě na dílo 
Santiniho a zprostředkovaně na tvorbu Borrmoniniho. 
49 M. Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998. S.222-224.  
50 P. Zahradník, O vzniku zámku ve Veltrusích, Průzkumy památek, 7, I/2001, s.85-96. 
51 P. Zahradník, Santini na opočenském a sadovském panství, Průzkumy památek, 6, I/1999, s. 5-20.  
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příspěvkem je možná právě štuková dekorace středního sálu. Pokud by práce nebyla 

Santiniho, pro což ale svědčí i autorsky výlučně pojímaná korunní římsa, musí zde 

být společný vzor, který se však prozatím nepodařilo nalézt. I tyto zásahy ve 

Veltrusech, jež by bylo možné teoreticky spojit s následnou Špačkovou tvorbou, mají 

tedy nejspíše počátek v díle J. B. Santiniho. 

 

Provázanost principů užitých ve Fürstenberském paláci s následnou Špačkovou 

tvorbou je tak nápadná, že je nutno zvážit i přímý Špačkův autorský podíl. Přes 

veškeré sympatie k jeho následnému dílu se zde však objevují prvky přece jen 

v poněkud odlišném pojetí i kontextu, což Špačkovu případnou aktivnější účast 

významně oslabuje, i když nelze vyloučit úpravy a transformace řady detailů, což je 

ostatně pro barokní (a nejen barokní) stavitelství obecně příznačné. Navíc uvedené 

stáří, respektive mládí Václava Špačka možnou aktivnější roli v podstatě vylučuje, 

současně však dovoluje uvažovat o jeho podstatném přispění  při realizaci cizích, 

tedy Santiniho plánů.  

Nutno ještě dodat, že stavebníkem dokončujícím areál stávajícího 

Fürstenberského paláce byla poslední z rodu Berků, pro kterou Santini dle obecného 

úsudku pracoval. Projektoval pro ni totiž kostel sv. Vojtěcha v Chotouni.52 Tato 

stavba nám může pomoci i z jiného důvodu. Provedení plánů bylo evidentně 

přenecháno jinému staviteli, řada prvků zde byla nejspíše zjednodušena a 

pozměněna, a to mnohdy v duchu již překonaného tvarosloví 17. století.  Že stavbu 

realizoval jiný stavitel než vlastní autor návrhu je sice z hlediska postavení Santiniho 

v rámci cechovních organizací zřejmé, současně však míra nanejvýše průměrných 

úprav dokládá jeho poměrně mizivou až žádnou účast a značný podíl provádějícího 

stavitele.  

Lze tedy konstatovat, že Fürstenberský palác byl stavěn nejspíše dle Santiniho 

návrhu. Návaznost na další stavby pak naznačuje, že by se právě zde mohl začínající 

a zřejmě podnětům velice otevřený a vnímavý Václav Špaček setkat s tímto 

výjimečným umělcem. Mohl totiž při provádění velice intimně poznat Santiniho 

tvorbu, čerpat zde inspiraci, čímž byl následně ovlivněn jeho další umělecký vývoj. 

Řada úzce sdílených motivů dokonce dovoluje spekulovat o případném bližším 

vztahu obou umělců, a to přes známou Santiniho nekomunikativnost a uzavřenost. 

Variantní možnost, že se tyto inspirace ke Špačkovi dostaly prostřednictvím F. M. 

                                                           
52 M. Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998. S.242-244. 
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Kaňky (viz dále) se mi jeví jako sice rovněž možné, současně však při dané intenzitě 

patrné v další Špačkově tvorbě spíše jako nedostatečné. Nutno ale dodat, že řada 

Kaňkou prováděných Santiniho staveb má ve Špačkově díle nesporné ohlasy. Mimo 

výše uvedené je to zejména zbraslavský cisterciácký klášter a zámek Karlova koruna 

u Chlumce nad Cidlinou. Spolupráce Kaňky se Santinim je navíc pozdní. Karlova 

koruna se stavěla od roku 1721 ve Zbraslavi je Kaňka doložen až roku 1724, i když 

se zde stavělo od samotného počátku století.53  

Zde lze tedy dle mého soudu hledat základy Špačkovy osobité tvorby. Reálná 

možnost úzké spolupráce se Santinim navíc otevírá nečekanou možnost. Santiniho 

génius byl mnohdy považován za tak výlučný, že přímé návaznosti na jeho dílo 

nejsou v podstatě možné. Domnívám se, že Špaček by mohl být onou výjimkou 

potvrzující pravidlo. Nutno však zdůraznit, že santiniovské motivy nejsou v jeho díle 

ojedinělé; prolínají se s řadou dalších inspirací mířících téměř vždy do nejvyšších 

pater dobové architektonické tvorby. Zásadní otázkou tedy bude, zda byl Václav 

Špaček v následujících samostatně vytvářených dílech pasivní a na předlohách trpně 

závislý tvůrce, nebo spíše poučený epigon, který osobitým výběrem prvků a jejich 

kombinací přejaté motivy zhodnocoval a rozvíjel v rámci samostatně budovaného 

výrazu. 

Pokud sledujeme tvorbu V. Špačka, není ji dle mého přesvědčení možné 

objasnit právě bez těchto souvislostí. Již následné rozhodující dílo – dostavba 

zámeckého areálu v Ploskovicích prováděná pro Annu Marii Františku, 

velkovévodkyni toskánskou od roku 1716 - nelze vysvětlit právě bez řady prvků 

známých z Fürstenberského paláce i dalších naznačených vztahů. To ostatně platí o 

řadě dále uvedených objektů, kde se objevují v poučeně vybrané prvky Santiniho i 

vzory další, a to v různé intenzitě a míře porozumění.  Objekt a následně rozšiřovaný 

areál se zahradou i zapojením do širší krajiny je pro veškeré další úvahy zcela 

rozhodující. Obsáhlejší rozbor bude proto postupně sledovat řadu přístupů, motivů i 

řešení a přímo u nich se zabývat možnými vztahy. 

 

V rámci rozsáhlé činnosti pro Annu Marii Františku, velkovévodkyni 

Toskánskou, zahrnující přes padesát realizací, náleží ploskovický areál nesporně 

k vrcholům Špačkova díla. Současně je to dílo nejkontroverznější, zásadně 

ovlivňující následnou architektovu tvorbu. Aktivity Václava Špačka na toskánských 

                                                           
53 M. Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998. S.209-212., 
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panstvích lze spojit nejdříve s rokem 1716, členem dvora Anny Marie Františky se 

stal roku 1718. Ať již bude výsledek bádání jakýkoli, lze konstatovat, že 

v Ploskovicích Špaček jednoznačně působil a že veškeré stavby osobně řídil. 

Rozhodující je, že již tehdy pracoval s pomocí vlastních polírů a sám tedy nebyl 

jedním z nich. Jeho úloha byla nesporně významnější. 

Uvedená šlechtična byla pro našeho autora nesporně nejvýznamnějším 

stavebníkem a Špačka, který byl členem jejího početného dvora, si na dlouhou dobu 

téměř plně přivlastnila. Případných prací pro další stavebníky bylo proto nepoměrně 

méně. Velkovévodkyně Toskánská již delší dobu hledala schopného architekta, 

kterým se nesporně stal právě Václav Špaček. Ještě před vstupem do trvalé služby 

v roce 1718 však vytvořil, možná právě v období kdy prokazoval své schopností, 

jedno z vrcholných děl naší barokní zámecké architektury. Otevřená však zůstává 

otázka, jak se do toskánských služeb dostal. Vztah velkovévodkyně k rodu Berků 

z Dubé inspirovaný zejména úctou k blahoslavené Zdislavě, považované tehdy za 

členku tohoto rodu, mohl sehrát jistou roli,54 podstatnější však byla její vazba na rod 

Pachtů. Pachta z Rájova byl litoměřickým krajským hejtmanem; působil tedy 

v oblasti, kde si velkovévodkyně již na přelomu století rozhodla postupně budovat 

nejreprezentativnější letní sídlo. Pachtové jako jeden z nejkulturnějších rodů měl 

vazbu na řadu umělců. Pro nás je zásadní stavba zámku v Liblicích, kterou na 

základě předloh Fischera z Erlachu vytvořil v letech G. B. Alliprandi. Pachtům navíc 

náležel zámek v nepříliš vzdáleném Liběchově, kde Špaček později rovněž působil. I 

když je zámek v Liběchově většinou datován do období cca 1720-1730, nelze 

vyloučit časnější vznik. Autorství je zde většinou tradičně spojováno s F. M. 

Kaňkou, jenž sám odkazuje na spolupráci s tímto rodem. Jakýsi bohužel 

nejmenovaný stavitel navíc přijel s hrabětem Pachtou v době zahájení stavby právě 

do Ploskovic. Zda to byl ale právě Špaček, nelze rozhodnout. Nutno na tomto místě 

uvést, že byl v Ploskovicích archivně doložen blíže neupřesněný člen rodiny 

Dientzenhoferů, který se na místě zastavil v roce 1716 právě s ohledem na novou 

stavbu. Navíc tvarosloví a postupy staršího z obou významných členů rodiny 

Dientzenhoferů tvoří druhou inspirační složku ve Špačkově díle, které bude 

pozornost věnována dále. Podstatné však je, že baronem Klebersbergem do 

Ploskovic poslaný „Herr Baumeister Dintzenhofer“ přijíždí s lokajem až v zimě 

v době stavební přestávky, kdy veškeré práce ustaly. 

                                                           
54 H. G. Kaack, Sachsen-Lauenburg und Böhmen. Ratzenburg.1989. S.106. 
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Výše uvedené osobnosti tedy mohou sehrávat podstatnou roli pomáhající nám 

pochopit a vymezit Špačkovo dílo. Jedná se zejména o zmíněného Františka 

Maxmiliána Kaňku. Pro nás je důležitý archivně doložený vztah obou tvůrců (Špačka 

i Kaňky) při barokizaci dominikánského kostela sv. Jiljí na Starém Městě. Stavba 

byla v literatuře známá právě pro Kaňkovu účast, která zde však nebyla autorská, ale 

konzultační. Kaňka při sporu podpořil Špačka, jenž je autorem celé nové koncepce, 

spíše jako kolegu; evidentně stál na jeho straně. Kaňka měl navíc úzké vazby s již 

zmíněným J. B. Santinim. Zmínit lze pro nás důležitou barokní přestavbu 

zbraslavského kláštera. Santiniho autorství je zde nesporné, návrh však realizoval 

právě F. M. Kaňka a Špaček zde možná později rovněž působil. Řada příkladů 

dokládá Kaňkův velice přátelský přístup k řadě mladších kolegů (patrně nejen žáků), 

které mnohdy spíše podporoval, než aby s nimi soutěžil. Tato nezvyklá velkorysost 

je spojena jednak s brzkým ukončením Kaňkových stavebních aktivit,55 současně 

však plně odpovídá pozici tehdejšího nejvýznamnějšího architekta, který si mohl a 

možná i chtěl takováto gesta dovolit. Ostatně to zřejmě náleželo k jeho roli blízkého 

rádce, někdy až přítele nejmocnějších stavebníků v zemi. 

Pro nás potřebnější, současně však daleko složitější, je jasnější osvětlení vztahů 

mezi uvedenými osobnostmi. Z uvedených informací lze dle mého mínění vytvořit 

určitou výchozí konstrukci, která, podložena konkrétními stavbami, vysvětluje 

nejlépe výchozí situaci. Lze se domnívat, že Špaček ve svých úplných začátcích 

s Kaňkou spolupracoval, pak se u něj nejspíše učil, nicméně je to ale pouhá 

spekulace. Tento vztah by ale nejlépe vysvětlil následnou předpokládanou Špačkovu 

účast při dokončení barokní přestavby Berkovského paláce, projektované dle všeho 

právě J. B. Santinim. Navíc je možné spekulovat, zda se některé z prací uvedených 

ve značně nepřesné a zavádějící  Zápisné knize nemohou vázat na případnou další 

„učednickou“ spolupráci se Santinim  a Kaňkou na straně jedné a začínajícím 

Špačkem na straně druhé. 

V rámci následujícího rozboru bude nutno věnovat pozornost dalším vlivům, 

které mohly výsledný celek ovlivnit. Zámek v Ploskovicích, přesněji nový zahradní 

dům (označovaný v pramenech jako „Gartenhaus“, „Lusthaus“, nikdy „Schloss“, 

kterýžto název náležel zaniklému staršímu a většímu objektu v rámci dvora) 

v náročně koncipované a bohatě vybavované zahradě, splňuje velice dobře všechny 

                                                           
55 P. Macek - P. Vlček - P. Zahradník, František Maxmilián Kaňka. "In regno Bohemiae aedilis  
famosissimus", Umění, 40, č.3, 1992, s.54. 
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nároky kladené na takovouto stavbu, samozřejmě v rámci osobité atmosféry 

vyvolané pozoruhodnou osobností stavebníka.  

Anna Marie Františka, sebevědomá, suverénní a velice ambiciózní žena, 

prožívala neobyčejně dramatické osudy.56 Pro nás je  důležité, že se po definitivním 

rozpadu jejího druhého manželství s posledním mužským členem rodu Medicejských 

Gian Gastonem, který mohl její ambice bohatě naplnit, uzavřela na svých českých 

panstvích a snažila se zde vytvořit prostředí odpovídající jejímu význam, alespoň jak 

jej alespoň ona sama vnímala. Patrně se tak dělo  prostřednictvím určité soutěže, a to 

nejen s manželem, posléze posledním vládnoucím florentským knížetem, ale i mladší 

sestrou, případně dalšími významnými osobnostmi. Náznaky hovoří o tom, že pro 

Annu Marii Františku, která se ráda nechala titulovat jako princezna, byly v jejím 

pojetí „konkurenčními“ partnery spíše suverénní vládci. Nejednalo se zde ale pouze 

o běžnou dobovou módu spojenou se společensky nutnou sebereprezentací. Takto 

vyvinuté soutěživosti a možná i určitému komplexu poněkud nadsazeného a 

současně hluboce raněného sebevědomí odpovídá právě způsob reprezentace a volba 

vzorů. Jasný doklad zahraničních vazeb velkovévodkyně vyplývá i z jejího 

osobitého, byť ne zcela ojedinělého zájmu, totiž získávání kosterních pozůstatků 

předpokládaných mučedníků z římských katakomb. Anna Marie Františka jich 

získala velký počet, ostatky nechávala v Čechách u chotěšovských premonstrátek 

upravovat aby je následně vystavila v řadě svých kostelů, případně v sakrálních 

prostorech jí nějakým způsobem blízkých.57 Přímá doprava ostatků z Říma zavdala 

vzniku pověsti o jejich dopravě velbloudy.58 Tato romantická představa se 

nepotvrdila, řada cest do Itálie je však nezpochybnitelná. Je pak otázkou, zda se i 

někteří umělci nemohli cest účastnit s tím, že mimo roli doprovodu mohli plnit další 

úkoly. 

Velkovévodkyniny ambice dokládá epizoda budování dvojice výtahů, dle 

všeho prvních ve střední Evropě. Mimo výtah v Ploskovicích to byla stavba téhož 

zařízení v Zákupech, kde je Václav Špaček jako nový dvorní stavitel poprvé v roce 

1718 zmíněn. Stavebník se zde snažil vyrovnat dokonce francouzskému králi 

Ludvíku XIV. Tato rozsahem drobná práce plně vystihuje až vášnivý zájem Anny 

Marie Františky, jež chtěla mít na svých panstvích vše, o čem se domnívala, že jí 

přiblíží nejprestižnějším evropským osobnostem. Výtah s novou moderní konstrukcí 

                                                           
56 A. Bruschi, Anna Maria Francesca una Principessa boema… una Fiorentina mancata. Firenze 1995. 
57 A. Podlaha, Posvátná místa… IV. Praha 1910. S. 259-264. 
58 P. Macek – P. Zahradník, Zámecký areál v Zákupech, Průzkumy památek 3, 1996, č.2, s. 3-34. 
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využívající protizávaží se zcela nově objevil v okruhu francouzského dvora na 

sklonku 17. století. Atraktivita zařízení vyvolala značný zájem, což vyústilo 

v královo rozhodnutí povolit jeho budování pouze svým nejbližším. Výtah se tedy 

stal ve Francii nejen atrakcí, ale i znakem důstojnosti a významu.59 

Anna Marie Františka se vůči okolí vymezovala již před Špačkovým nástupem. 

Zajímala se o významné umělecké podniky, které se snažila na svá panství přenést a 

tak demonstrovat svůj význam. Zmínit je nutno státui na náměstí v Zákupech, která 

byla ve svém architektonickém řešení neobyčejně detailní kopii Fischerovy známé 

kompozice z vídeňské Am Graben.60 Podstatné je, že umělec (je otázkou zda 

doložený sochař J. Dubke) zde kopíroval celkové řešení, kdežto ideová náplň byla 

dle výběru soch určena, respektive podrobně konzultována s velkovévodkyní. Jedná 

se o řadu nápisů, reliéfů a soch, vyjadřujících zcela odlišné, avšak suverénní 

představy. Druhým z příkladů je nyní těžce poškozený severní portál zámku 

v Buštěhradu u Prahy, jenž stále uniká náležité pozornosti. Opět J. Dubke zde 

zhotovil v prvním desetiletí 18. století portál s atlanty, jehož vídeňský původ je více, 

než zřejmý.61 Současně je zde však použito výrazně dynamických prvků, které by 

dílo bez archivně doloženého vzniku posunovaly podstatně hlouběji do 18. století. 

Z uvedeného lze konstatovat, že je možné v Ploskovicích počítat s požadavky 

reflektujícími díla nejen české, ale evropské (minimálně středoevropské) úrovně. 

Pokud analyzujeme stavbu v Ploskovicích, je nutné zdůraznit několik složek 

předznamenávajících výslednou podobu. Základním popudem byl vznik stavby 

doplňující starší barokní areál zámku s připojenou zahradou o objekt vytvářející spíše 

než samostatné obydlí náročně koncipovanou kulisu, dramatické teatrální prostředí 

pro pořádání slavností.  Objekt obsahuje dvě kompletní podlaží a polozapuštěné 

grotty, ve všech podlažích je hlavní prostor vložen do válce prostupujícího jinak 

nečleněný uzavřený kvádr.  

Pozdější označení „maison de plaissance“62 je zde více než oprávněné, i když 

vzdálenost od vlastního velkého čtyřkřídlého staršího zámku byla minimální. V této 

souvislosti je ale zajímavé, že v patře po stranách středního komunikačního a 

reprezentačního traktu jsou seskupeny symetricky dva obytné apartmány. Objekt 

                                                           
59 Technický slovník. Praha 1962. S.285.  
60 I. Maxová - V. Nejedlý - P. Zahradník, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře 
v Libereckém kraji. Praha 2003. 
61 UPČ I. Praha 1977. S.152. 
62 J. F. Blondel, De la Distribution des Maisons de plaisance….. Paris 1737,1738. 
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tedy mohl fungovat zcela samostatně. Velice dobře lze užít i termín „palazzo in 

villa“, kterým se podrobně zaobíral J.Kroupa.63 

Naopak propojení objektu arkádovými chodbami s pochozími vyhlídkovými 

terasami původně se střídajícími se sousošími „o třech figurách“ s velkými vázami 

objekt posunuje blíže k typu vily,64 samozřejmě ne v její prvotní podobě s úzkou 

návazností na hospodářské funkce, ale již v následné, výhradně reprezentativní roli. 

Chodby spojují centrální obytný objekt jednak se starým zámkem a na druhé straně 

s výstavným a rozhodně ne malým „domem zahradníka“. Otevřenou otázkou však 

zůstává, zda byla stavba chodeb v plánu od úplného počátku. Napojení obou prvků 

dává o něco větší pravděpodobnost snaze o téměř kontinuální „vylepšování“, které je 

patrné v rámci celého areálu, který byl stavěn, přesněji stále přestavován, až do smrti 

velkovévodkyně v roce 1741.  

Z prvního pohledu by dokonce bylo možné soudit, že před známým 

klasicistním zámkem v Kačině je to právě ploskovická stavba, která v řadě znaků 

vyhovuje Palladiově definici vily.65 Připodobnění areálu vilovým komplexům  

zůstává jedním z více možných přání velkovévodkyně. Současně zde lze však uvést 

řadu dalších velice reálných a snad i podstatnějších inspirací.  

Pokud hledáme u vlastního zámku určité dobové analogie, nabízí se několik 

zajímavých srovnání v německém  prostředí. Rozhodně netvrdím, že se jedná o 

nutnou přímou souvislost. Uvedené příklady jsou spíše určitým vyjádřením obecněji 

platných představ o panském sídle a jeho náležitostech. Zmínit lze například areál 

zámku v Shleissheim  nedaleko Freissingu. Zde byl po roce 1683 založený nový 

velký park doplněn hlavním objektem zvaným Lustheim, který je vykládán jako 

protipól starému zámku. Koncipován byl jako „Festbau“ i když obsahuje v patře 

dvojici apartmá a může být proto považován  za soběstačný. Zde lze učinit kratší 

odbočku. Lustheim je jedním z prvořadých děl Henrica Zuccalliho, který v řadě 

případů vytvářel jako dvorní architekt soubory mající určité obecnější spojení s námi 

sledovaným dílem Václava Špačka.66 Ve Shleissheimu se jedná například o 

neprovedený variantní plán projektového nového zámku, který mezi klasicizující 

návrhy vstupuje s berniniovským motivem ústředního oválného prvku a na něj se 

                                                           
63 J. Kroupa, Palazzo in villa, memoriam a bellaria. Poznámky k sémantice architektonické úlohy 
v baroku. In: Ars naturam adiuvam. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. Brno 2003. S.117-
132. 
64 Mimo benátské a toskánské vily se jedná zejména o soubor většinou zaniklých římských objektů, 
kterým bude nutno ještě věnovat pozornost.  
65 A. Palladio, Čtyři knihy o architektuře. Praha 1965. 
66 S. Heym, Enrico Zuccalli (um 1642-1724) Der kurbayerische Hofbaumeister. München 1984.  
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nabalujících komunikačních traktů, poučených patrně i guariniovskou turínskou 

transformací (viz i klášter Ettal). Kombinování klasicizujících a dynamických složek 

tvorby dokládá, že se jednalo o rovnocenně stojící možnosti, které umělec svobodně 

kombinoval. I další stavba Zuccalliho – zámek Nymphenburg u Mnichova má jeden 

pro nás zajímavý prvek. Tím jsou arkádové chodby (v patře s uzavřenou chodbou 

opatřenou pochozí terasou) spojující ústřední sevřený kubus zámku s dalšími 

objekty.  

Existují zde však i stavby daleko významnější, a to zejména díky osobním 

vztahům a geografické blízkosti. Nejpodstatnější je ale soubor staveb spojených se 

Sasko-Lauenburským rodem, areálem v severočeském Ostrově, hlavním sídlem rodu 

a  následně v Rastattu. Ostrovský zámecký komplex obsahuje mimo řadu dalších 

objektů pro nás  významný zahradní dům „Lusthaus“ spojovaný s Abrahamem 

Leuthnerem.67 Jeho řešení v řadě aspektů předchází  následné toskánské realizace a 

to jak v základní řešení (zejména  vnější hmotová konfigurace a v interiéru převýšená 

ústřední hala nahrazující sál), tak v detailu (typ lesenových rámů střešního pavilonu). 

Jestliže zde lze spatřovat vliv staveb, se kterými se velkovévodkyně seznámila v 

sídle svých rodičů v severozápadních Čechách, druhá německá lokalita je spojena se 

sestrou Anny Marie Františky.  

V Rastattu byla stavebníkem Anna Sybilla Augusta,68 manželka známého  

Ludviga Wilhelma I. von Baden - Baden, zvaného „Türkenlouis“, která se zde po 

brzkém ovdovění realizovala obdobně jako její starší sestra v Čechách. Zejména 

zámek Favorita měl zcela shodnou základní náplň – vytvořit jeviště pro náročně 

režírované oslavy  (vše opět doplněno obytnými apartmá), i když je jeho vlastní 

pojetí od českých realizací zásadně odlišné. Objekt projektovaný dle všeho 

slavkovským stavitelem Rohrerem pochází z přelomu let 1709/1710, navazuje 

v některých aspektech na ostrovský letohrádek a mohl se stát bezprostředním 

impulsem pro úpravy v Ploskovicích. Pravděpodobost toho to předpokladu zvyšuje 

skutečnost, že obě sestry ve svém spíše reprezentativním, než čistě uměleckém 

snažení poměrně tvrdě soupeřily. 

Dalším objektem, který mohl sehrát podstatnou roli, je nepříliš vzdálený 

drážďanský Zwinger.69 Jeho počátky sahají již do sklonku 17. století, hlavní stavební 

etapy postupně budovaného prostoru určeného pro pořádání velkolepých slavností se 
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řadí zejména do druhého desetiletí 18. století a ploskovický areál bezprostředně 

předchází. Pokud sledujeme podobnosti, je zde patrná shoda ve hmotové koncepci, a 

to zejména v první podobě, která ještě nebyla komponovaná podle příčné osy. 

Střední pavilon doprovázejí křivkově utvářené arkádové chodby (kolonády) 

s pochozími terasami v patře místo střech. Chodby spojují centrální jednotku 

s bočními většími pavilony. Je zajímavé, že střední pavilon byl doplněn nejspíš až 

dodatečně a na to na místě původní monumentální kašny (kaskády). Navíc stavebník, 

saský kurfiřt, patřil rozhodně mezi osoby, které byly pro Annu Marii Františku 

významné. Pokud se ale blíže podíváme na charakter staveb, dostáváme se do zcela 

odlišné umělecké roviny. Setkávají se zde vlivy francouzské, dle Franze70 české 

(pražské), případně jakási skrytá nota odkazující na středověkou strukturální skladbu. 

Domnívám se proto, že podobnost sledovaných celků spočívá spíše v základní 

kompoziční sestavě dané zejména funkcí celku. Rozhodující byla jeho skvělost, 

vytvořená užitím bohatého dekoru, bohaté sochařské výzdoby, grott a rozhodující 

rolí vodního živlu. 

Možné předlohy pro urbanistické rozvinutí ploskovického areálu je třeba 

rozhodně hledat i ve Vídni. Zejména Hildebrandtův Schwarzenberský palác dokládá 

v základním urbanistickém řešení postupy, kdy je ústřední objekt propojen s dalšími 

objekty opět arkádovou chodbou.71 Ta je v tomto případě řešena jako přízemní, sice 

otevřená pouze na jednu stranu, ale opět s otevřenou pochozí terasou. Zajímavý je i 

její tvar – přímé úseky s napojující se částí v podobě cca čtvrtkruhu. Zde lze dokonce 

spekulovat o výchozí společné linii, vedoucí možná až k Berniniho kolonádě před 

svatopetrskou římskou bazilikou. 

Konkrétní řešení ploskovické sestavy má ale určité osobité rysy. Arkádové 

chodby zde rozhodně nevymezují čestné nádvoří, ani jakýkoli jiný prostor. Jejich 

úloha je jiná. Osazení kolonád na hranu starší terasy poměrně malou, o to však více 

vybavenou plochu zahrady předělily. Současně však jejich transparentnost přímo 

vybízela návštěvníka, aby skrze ně alespoň nahlédl do další části jednotně 

koncipovaného celku, který otevřené arkády spíše propojovaly, respektive 

navazovaly vzájemné souvislosti. Mimo tuto roli kolonád přistupuje ještě pochozí 

úprava patra přístupného přímo ze druhého podlaží zámku. Přímé vstupy na terasu 

                                                                                                                                                                     
69 H. Heckmann, Matthäus Daniel Pöppelmann und die Barockbaukunst in Dresden. Berlin 1986. 
70 H. G. Franz, Bautem und Baumeister der Barockzeit in Böhmen. Leipzig 1962. H. G. Franz: Der 
Zwinger in Dresden: Die künstlerische Genese des barocken Bauwerks. XXVII Kongres CIHA, 
Section 7. Strassburg 1992.   
71 B. Grimschitz, Johann Lucas von Hildebrandt. Wien 1959. 
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vycházely z obou apartmá, respektive z jejich rohových salonů. Tyto souměrné 

vyhlídkové promenády rozšiřovaly interiérové prostory o umožňovaly atraktivní 

pohledy do obou částí zahrady. Vnímání zahrad „narušovala“ a rytmus cestě udávala 

již zmíněná rozměrná sousoší střídající se s velkými vázami. 

 Způsob řešení vychází z principu, kde je závislost jednotlivých části umocněna 

prolomením dělícího prvku. Náleží jednomu z četně používaných principů barokní 

tvorby. Dramatizující, opticky aktivní role je zde tedy patrně podstatnější, než další 

možné obsahy. Pokud bychom se nyní vrátili k uvedeným obdobným řešení, je 

nejbližší rozhodně prvek spojujících (dělících) chodeb Zuccalliho mnichovského 

Nymphenburgu. U nás má určité obdobné rysy zajímavá kompozice zámku Diana 

(1/2 18. stol.) na Tachovsku, kde však otevřené chodby v přízemí nesou s ohledem 

na dispoziční řešení kryté chodby mající výhradně komunikační účel. Určitou 

příbuznou roli sehrály spojovací trakty Hildebrandtovou tvorbou ovlivněného zámku 

v Nebílovech. 

Mimo obecněji rozšířené dobové příklady se ale můžeme vrátit k již 

sledovanému pražskému Berkovskému paláci. Jeho renesanční trojkřídlá dispozice 

byla směrem k ulici původně uzavřena zdí (viz řada dalších paláců jako např. 

Schwarzenberský apod.). V rámci Santiniho dostavby však byla doplněna o přízemní 

trakt opatřený v podlaží pochozí terasou, později nahrazenou plnohodnotným patrem. 

Na ni se vcházelo z hlavního sálu portálem s ostěním obráceným do interiéru. Terasa 

tedy bezprostředně rozšiřovala veřejné prostory paláce, zde dokonce hlavní sál a 

korzující hosté se mohli navíc obracet směrem do přilehlé veřejné ulice. 

Vlastní skladba ploskovického zámku vychází zprostředkovaně z klasických 

francouzských řešení 17. století, pokud neuvažujeme prvopočátky takovéto sestavy 

ustanovené římskými termami. Základem je vztah válcového tělesa obsahujícího v 

každém podlaží nejvýznamnější prostory příslušené úrovně s vlastním kubusem 

stavby obsahujícím  další prostory. Jedná se o jedno z nejčasnějších řešení tohoto 

typu u nás, pokud neuvažujeme ojedinělý zámek v severočeské Křemýži.72 Na naše 

území přinesl následně a trvale tuto kompozici z Vídně zřejmě Alliprandi, jemuž je 

přisuzováno řešení Šternberského paláce v Praze na Hradčanech i stavby další 

(zejména palác Lobkovický). Zajímavá je nesporná základní podobnost v postupu 

uplatňovaném o něco později plzeňským Jakubem Augustonem.73 S ním stavby 

                                                           
72 P. Macek – J. Urban, Křemýž, zámek. SHP, SÚRPMO Praha 1987. Strojopis. 
73 J. Hilmera, Život a dílo plzeňského architekta Jakuba Augustona. In: Umění věků. Praha 1956. 
S.60.  
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spojuje i výrazné užití atlantů, které je nepochybně rovněž vídeňské provenience. 

Atlanti nás ale opět vedou zpět k Alliprandimu, zejména jeho malostranskému paláci 

Schönbornskému (prvotně Colloredovskému), stavěnému nepochybně roku 1711.74 

Zde jsou u nás poprvé užity postavy atlantů nesoucích nejen balkon, či edikulu 

portálu (Santiniho Morzinský palác, Fischerův Clam -Gallasovský palác), ale přímo 

záklenek vstupu do zahrady, kde nenahrazují vertikální podporu, ale úsek zdi. Pokud 

hovoříme o tomto architektovi, je vhodné zmínit ještě jednu stavbu ve středních 

Čechách, která má typově k Ploskovicícm určitý vztah. Jedná se o černínský zámek 

ve Vinoři. Typ maison de plaisance je zde nesporný, zajímavá je i sevřená 

kompozice, byť zcela odlišného slohového zaměření s centrální vtaženou, hmotově 

převýšenou jednotkou. Doposud je zde zvažováno autorství F. M. Kaňky, který pro 

Černíny pracoval.75   

Pokud se vrátíme k ploskovické stavbě, musíme nejprve analyzovat její 

hmotovou sestavu. Již základní dvojice prvků, kvádr s válcem (kterýže však zevně 

řešen jako nepravidelný oktogon), vnáší do kompozice napětí a vztah, kdy menší 

prvek naplněný podstatnějším významem dominuje nad větším blokem, jenž na něm 

závisí, není rozhodně statický. V Ploskovicích je navíc umocněný použitím měkkých 

konkávních „berniniovských“ příložek posilujících ve smyslu oltářního útvaru 

římské kaple Cornaro dynamické vztahy obou jednotek. V této výrazné podobě je to 

vlastně první užití známého prvku, jehož uplatnění v rámci modelace celého průčelí 

je podstatně méně rozšířené, než bychom soudili. Nevím do jaké míry je možné 

spojovat s tímto řešením daleko sofistikovanější průčelí vycházející spíše 

z Guariniho návrhu theatinského pražského kostela, který dle všeho ovlivnil řešení 

průčelí malostranského jezuitského chrámu. Inspirace zde nepochybně existuje, 

otázkou je však míra přímé souvislosti. Pokud bychom nereflektovali doposud 

nedostatečně zpracovanou oltářní architekturu, neznáme na našem území starší 

řešení. Výjimkou je zmíněné nenápadné použití tohoto motivu v průjezdu 

Fürstenberského paláce, jehož návrh připisujeme Santininu. Toto průčelí se dostává 

v základní „čisté“ podobě do velké architektury až s dílem K. I. Dientzenhofera, 

zejména dvorními průčelími broumovské prelatury z poloviny 20. let a nejvýrazněji 

s kostelem v Karlových Varech, který však pochází až z let 1732-1735.76  

                                                                                                                                                                     
V. Ryšavý, Architekt Jakub Auguston mladší. In: Minulostí západočeského kraje, 30, 1994. S.73-111. 
74 M. Vilímková, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986. S.112 
75 P. Vlček, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha 2001. S.499-500.  
76 Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. Praha 1989. S.70,72. 
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Při porovnání Dientzenhoferových kompozic s řešením použitým v 

Ploskovicích lze nalézt určité odlišnosti poukazující spíše na jiného autora. Příložky 

odhalují pouze úzký úsek vlastní hmoty – čela válcového tělesa, které jakoby z těla 

stavby vyrůstá a protrhává jeho obal. Tento prvek nebyl dříve rozpoznán, O. Votoček 

zde dokonce viděl trojici konkávně probraných stěn, které pak přisuzoval Santiniho 

vlivu. Že se nejedná o nahodilé řešení dokládá řada detailů v interiéru, pojatá ve 

zcela shodném duchu dokládajícím velice detailně prosazovaný základní koncept, na 

jehož uplatnění si autor nesporně velice zakládal. Zmínit je třeba pasy ve trojici nik 

otvorů vestibulu navazujících na popisovaný styk obou prvků. Jestliže se v centrální 

okenní nice uplatňuje pouze hmota válce, je použitá dvojice pasů záklenku shodně 

konvexně vyklenutá „ven“ do prostoru zahrady. Naopak krajní dvojice krajních nik 

„zahrnuje“ nejen hmotu sálu, ale i příložky. Proto jsou oba pasy řešeny odlišně, jsou 

v rozmezí záklenku vzájemně přikloněny, aby dotykem ve vrcholu vyjádřily 

dynamicky cítěný vztah obou částí. 

Členění čtveřice fasád je rovněž detailně promyšlená. Každá obsahuje střední 

trojosý risalit, jehož podoba vždy signalizuje dění v interiéru. Naopak krajní, opět 

trojosé úseky fasády se zvýrazněným středním prvkem, jsou na všech stranách 

stavby řešeny až na detaily shodně. V jejich středních partiích římsy opakují 

odsazený konkávně – konvexně – konkávní motiv. Exteriér je přímo přesycen řadou 

dalších prvků. Že se skutečně jedná o dekoraci lze doložit jejím vztahem ke stěně, 

jejíž dynamické zvlnění (ve vazbě na dynamické úseky interiéru) je základem 

výsledného výrazu. Křivkový půdorys přímo odpovídá hmotě stěny a dekor včetně 

pilastrů je na základní tvar přiložen. Inspirace dekorace nesporně vychází z vídeňské 

tvorby J. L. Hildebrandta, pokud přímo necituje italská řešení. Jedná se zejména o 

propojování edikul v rámci tří podlaží. Sestava počíná nad otvory v přízemí 

výraznými konzolami. Proláklé „houpající se“ a prostorově stáčené pilastry (leseny) 

propojují následně patro s nedochovanými vikýři, kde po opětovném zhoupnutí 

kompozice vrcholila. I další prvky jsou nadobyčej bohaté. Zmínit lze suprafenestry 

vytáčené protichůdně k vedení zvlněných říms apod. Mimo pilastry zde podstatnější 

roli získávají leseny, respektive lesenové rámy, které se později stanou základním a 

mnohdy jediným členícím prkem Špačkovy architektury. Leseny jsou zřejmě obecně 

vděčným prvkem, který nepopírá sochařské ztvárnění vlastní hmoty objetu. Je 

zajímavé, že i ve vzdáleném, navíc ve naprosté většině zcela jinak orentovaném 
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francouzském prostředí jsou lesenové rámy považovány za prvky mající vztah 

k dynamicky utvářeným kompozicím. 

Mimo uvedený soubor prvků jsou v přízemí užita navíc atypická, od ostatních 

částí stavby stylově vzdálená okenní ostění s výraznými dekorativními plošnými 

uchy. Jejich nečekaný tvar je zcela odlišný od pojetí ostatních částí. Že se nejedná o 

umělecké selhání blížící se rustikalizaci, ale záměr, dokládá jejich transformované 

užití na dalších Špačkových stavbách (např. kostely v Brenné a Cvikově). I když se 

výrazně tvarovaná ostění ve sledované době vyskytují, nebyla k podivným tvarům 

nalezena odpovídající inspirace, natož předloha. Pokud se ale podíváme na jeden 

z prvků, typických pro současný Řím, je zde podobnost až znepokojivě aktuální.77 

Opět, a rozhodně ne naposled, se zde objevuje možná přímá italská inspirace, u níž je 

otázkou, zda by k jejímu použití postačovaly vzory získané z běžně dostupných 

dobových grafických listů. Navíc římské stavby jsou s Ploskovicemi v podstatě 

současné a některé typově blízké prvky jsou datovány jako mladší. 

Detailem divákovi v podstatě nedostupným a proto i unikajícím je profilace 

říms, a to nejen na vnějšku, ale i v celém interiéru.78 Jejich význam pro stavby 

považuji za zcela zásadní. Tvar rozhodně neurčovali zadavatelé, navíc pramenné 

doklady jasně hovoří o tom, že „sagama“ dodávali výlučně provádějící stavitelé. 

Profilace může být tedy podpisem tvůrce, a to daleko významnějším, než další prvky 

stavby; navíc prvkem stejně jednoznačným, jako případné archivní prameny. 

V Ploskovicích se objevují originálně utvářené profily, které vytvářejí 

nejdynamičtější křivky známé z naší barokní architektury. Špaček zde vlastně narušil 

jedno ze zřejmě obecněji dodržovaných pravidel, kdy klasicizující barokní stavba 

může mít poměrně odvážné, sochařsky a rozhodně neklasicky modelované profily, 

kdežto stavba ve své podstatě dynamická si vystačí s poměrně klasickým 

tvaroslovím. Naproti tomu Špaček i v tomto detailu projevuje až úpornou snahu 

zapojit do výsledného díla maximum vzruchu, co nejvíce neobvyklých prvků. Navíc 

lze tomuto zvláštnímu typu ostění nalézt zřejmé předlohy. Neklasické profilace 

známé například právě z jinak klasicizující tvorby D. Martinelliho k nám přinesl dle 

všeho z Vídně J. B. Alliprandi, pokud nezapočítáme Fontanův římsky orientovaný 

návrh Martinického hradčanského paláce. Určité ohlasy se logicky s ohledem na 

danou skupinu objevují i u Kaňky. Na Alliprandiho v řadě rovin navazující Santini 

                                                           
77 P. Portoghesi, Roma barocca. Roma 1997. S.578-579. 
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tvarování osobitou modelací ještě umocnil. Vliv jeho naprosto výjimečného 

tvarování říms na následné odvozené Špačkovy variace je nesporný. Již dříve 

naznačené linie řady tvůrců, které spojuje řada uměleckých projevů, jsou tedy 

potvrzovány i tímto drobným, ale nadobyčej výmluvným detailem. 

Až do detailu zabíhající rozbor prvků exteriéru se doposud věnoval fasádám. 

Navýsost organickou součástí je zde i tvar zastřešení. Základní je mansardová 

střecha, jejímuž zkoumání, zejména cestě z Francie do střední Evropy, doposud 

nebyla věnována odpovídající pozornost. K nám tento typ přišel nesporně z Vídně, 

respektive jej lze sledovat v díle J. L. Hildebrandta. Pro nás je významné její zásadní 

užití na Dolním Belvedéru. V našem prostředí je mansarda spojena s tvorbou 

Alliprandiho79 a zejména Santiniho, kdy se nám opětně ohlašuje Zbraslavský. Vliv 

byl ale obecnější, protože mansarda byla později užita na dominantním prvku 

břevnovské prelatury. Řešení v Ploskovicích ale z rčitého zorného úhlu navazovala 

na Francii daleko podstatněji. Prvotní podoba střechy vychází ve Francii ze 

středověkého strmého sklonu navazujícího zcela organicky na fasádu, která 

definovala i základní výšku první části. Druhá část střechy nad dělící římsou již měla 

sklon různý, vždy ale takový, aby vyrovnával různé hloubky křídel s ohledem na 

zachování jednotného, horizontálně probíhajícího hřebene.80 V Ploskovicích bylo 

nutno tuto sestavu doplnit ve střední části střechy třetí střešní rovinou, která byla dle 

všech nepřímých dokladů v podstatě plochá. Dispozicí a základním blokovým 

tvarem vynucené řešení se od počátku vykazovalo řadou technických obtíží, což byl 

ústupek prvořadému diktátu efektních interiérových sestav. 

I ve střešní rovině však lze objevit další inspirační roviny odpovídající průniku 

vlivů formujících fasády. Jejich uvedené dynamické motivy spojené s tvorbou 

vídeňskou, či pražskou, jsou doplněny i motivy podstatně odlišnými poukazujícími 

na rozhodující inspirační pramen Špačkovy tvorby. Zastřešení válcového tělesa je 

díky citlivé přestavbě v polovině 19. století zachováno, protože původní barokní 

konstrukce byla pouze odříznuta od konstrukce kupole sálu a přenesena na zvýšené 

vložené patro. Již základní tvar střechy, ostatně pro Špačka typický, vychází do jisté 

míry z jeho oblíbeného mansardového tvaru. Zde je římsa umístěna na rozhraní 

konvexní kopulové části a konkávního ukončujícího stanového prvku. Tento 

završující prvek má půdorysný tvar čtverce s mírně okosenými nárožími. Jeho pozice 

                                                                                                                                                                     
78 Následná tvrzení vycházejí z rozsáhlého průzkumu  barokních říms, prováděného autorem 
v posledních cca 15 letech. Výsledky budou publikovány. 
79 Viz pražský Šternberský palác (střecha válcového prvku), zámek Jemniště (?). 
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k dolní polygonálně tvarované kupoli je ale natočena o 45 stupňů. Jedná se o drobný 

prvek, který ale dle mého soudu dokládá poměrně hluboké porozumění Santiniho 

tvorbě daleko přesvědčivěji, než uvedené obligátní trojlisty a klenáky, jež jsou 

obecným znakem širší skupiny (Alliprandi, Kaňka a další). 

Interiér ploskovického zámku je rozdělen do několika částí jasně formálně 

odlišených. Základní dvojice os, na které je zámek v podstatě „navlečen“,  tvoří 

v přízemí střední chodba  končící vestibulem, kde se kříží s osou druhou, tvořenou 

mimo vestibul dvojicí obdélných místností. Tato část byla prvotně otevřena 

maximálně do venkovního prostoru, takže hranice „exteriér x interiér“ byla silně 

potlačena. Dramatičnost navíc posiluje terénní zlom daný starší terasou, kdy 

hloubková osa započíná na severu v úrovni přízemí, kdežto na jihu se návštěvník 

ocitá na balkonu. Ten je opatřen stejnou edikulou jako severní nedochovaný portál 

později nahrazený neobarokním portikem. Tomuto řešení využívajícímu skokem 

snížený terén odpovídá v našem prostředí jinak zcela odlišně řešený zámek 

v Buchlovicích; mimochodem občas rovněž označovaný jako vila.81 

Dispozici je možno v určujícím směru sever – jih rozdělit do středního traktu s 

přiléhající symetrickou dvojicí úseků bočních. Střední část je vymezena hloubkovou 

komunikací s navazujícími symetrickými schodišti;  boční obsahují s výjimkou 

jižních do zahrady otevřených prostor jediné uzavřené místnosti přízemí. Základem 

kompozice je dramatizace pohybu návštěvníka, jehož vedení je věnována prvořadá 

pozornost. Komunikace proto zabírají podstatnou část objektu. Host přichází 

k objektu od severu, prochází střední chodbou do vestibulu umístěnému k jižnímu 

průčelí. Tam se obraci o 180 stupňů, volí si jedno z ramen symetricky rozložených 

schodišť a směřuje do patra. Opět dochází až k severní fasádě, kde se ve příčně 

orientované chodbě - podestě obrací znovu o 180 stupňů a opět středem dispozice 

směřuje k jižnímu průčelí, kde je umístěn vrchol gradované sestavy – hlavní sál. 

Zmíněné schodiště u nás zaujímá jedinečné místo, analogie v postatě neexistují. 

Zajímavým předstupněm může být z jistého hlediska hlavní schodiště Carattiho 

černínského paláce v Praze.82 M. Horyna zde odkazuje na vliv honosného řešení 

„královského schodiště“, mající úlohu výpravného jeviště. Takováto funkce by pro 

Annu Marii Františku byla jistě velice přitažlivá a odpovídala by nadsazenému 

rozsahu komunikací, které v ploskovickém interiéru výrazně převažují. 

                                                                                                                                                                     
80 J. M. Pérouse de Montclos, De la Renaissance a la Révolution. Paris 2003. 
81 Umění baroka na Moravě a ve Slezsku.Praha 1996. S.233-234 
82 M. Horyna - P. Preiss - P. Zahradník, Černínský palác v Praze. Praha 2001. 
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Popsaný pečlivě režírovaný pohyb využívající mimo uvedenou cestu 

vzbuzující dojem daleko většího objektu i účinky světelné, rytmizaci velkých a 

malých jednotek, je ale určen pouze pro návštěvníka, ne pro hostitele. Pro 

jeho pohyb je určen výtah umístěný do jedné z podpor vestibulu. V temném 

stísněném prostoru vyzdobeném ale jako nebe s narůžovělými mraky a siluetami 

ptáků se vlastník „vznese“ o pár metrů, aby se po otevření tajných dvířek v dříku 

pilastru zjevil udiveným hostům ve hlavním sále. Řešení opakuje již zmíněný výtah 

ze Zákup. Francouzský název „létající křeslo“ odpovídá názvu užívaném v 

 Ploskovicích – „Sesselfahrt“. Vpravdě barokní iluzionismus, zde navíc v pro nás až 

naivní podobě může být téměř symbolem barokního období. 

V patře byla po bocích střední části umístěna dvě apartmá klasických sestav; s 

ústředními ložnicemi opatřenými alkovnami. Jejich poloha je ve fasádě vyjádřena 

osovými mělkými přímými risality. Původně bohatá štuková výzdoba zde vzala za 

své, stávající podoba byla určena úpravou v polovině 19. století. Řešení zaniklého, 

v mansardové střeše umístěného podkroví sloužícího patrně jako zázemí, případně 

obydlí sloužících, není zřejmé. 

 

Výše uvedený popis je možné pojmout ještě jinak. Doposud nebyla obecně 

popisovaná dispozice sledována ve své konkrétní podobě, určované dramatickým 

vztahem dynamických a klidových částí. Střední úsek obsahující vestibul, osovou 

chodbu a systém symetricky rozložených schodišť je řešen dynamicky, kdežto krajní 

symetricky přisazené úseky jsou řešeny zcela odlišně, dá se říci staticky. 

Nejvýraznější je tento pocit vyjádřen klenbami v uzavřených místnostech tvořících 

menší část plochy přízemí, kde jsou nízké kupolové klenby proložené trojbokými 

výsečemi, v nárožích sdruženými (koutovými). Podoba klenby se zvýrazněnými 

hřebínky a drobnými úseky říms vytvářejícími spíše dojem konzol je od ostatních 

prostorů zcela odlišný, snad by se dalo říci, že historizující. Je zajímavé, že podobné 

klenby jsou v toskánských vilách jedním z nejpodstatnějších prvků, jež se vymezily 

v průběhu 15. století, následovně však – jako typická součást tohoto stavebního typu 

– byly používány do sklonku 18. století.83 Nabízí se zde tedy další možný italský 

vliv, nyní spíše vycházející z přání stavebníka. Ten si ale rozhodně nemohl přát 

právě takovýto tvar klenby. Jeho představivost do takovýchto detailů dle všeho 

nezasahovala. Architekt však mohl revokovat charakter staveb, které mu byly určeny 

                                                           
83 K. Müller, Villen der Toskana. Köln 2003. 
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jako ideální předloha ploskovického objektu. Opět je to ale úvaha nadmíru 

problematická, protože takováto detailní a poučená citace zásadně přesahuje 

dosavadní představy o míře možné inspirace. Pokud bych tyto klenby měl vysvětlit 

v rámci domácí tradice, označil bych je jako renesanční, či raně barokní, což by 

situaci nijak neosvětlilo. Že šlo o výrazný prvek lze doložit i dalším srovnáním, 

protože v žádných jiných toskánských stavbách již nebyly v takovéto vyhraněné 

podobě užity.  Problém je proto nutno ponechat otevřený. 

Střední část přízemí má pozoruhodné řešení, které z žádných jiných profánních 

staveb nejsou známé. Maximalisticky a detailně promyšlená dynamizace základní 

dispozice je zcela ojedinělá. Základem kompozice je příčný ovál vestibulu a fiktivní 

ovál na severní straně zámku, který utváří konkávní probrání středního dílu risalitu. 

Na tyto křivky organicky kolmo navazují stěny střední chodby, které tak jsou 

vychýleny z přímého směru a v dalším prodloužení získávají spojitý vlnivý pohyb. 

Na ten pak reagují dvojice „předsíní“ při severní  průčelí a jim odpovídající jednotky 

mírně zvýšených mezipodest při nástupu na dvojici schodišť. Protože u severních 

prostorů jsou dvojice stěn přímé, byla zde užita sedla, aby klenba získala podobu 

čtverce s proláklými stranami. Provázanost s klenbami je zde základní snahou 

architekta. To se ukazuje především u střední chodby, jejíž krajní pole jsou opatřena 

diagonálními křížícími se pasy, podobnými řešení průjezdu Fürstenberského paláce 

v Praze. Střední úsek je však opatřen přikláněnou dvojici pasů, svázaných k dosažení 

maximálního iluzivního účinku štukovou sponou. Jakoby se zde střetávaly dozvuky 

dvou zmíněných oválných kompozičních center. Celek chodby působí především 

dekorativně, výsledný vzhled neodpovídá technickému řešení, které je nejspíše 

řešeno jako stlačená valená klenba s výsečemi, či spíše jako spojitá klenba užitá 

posléze v pražském kostele sv. Jiljí. Pro dramatičnost situace jsou v seškrcení chodby 

vyduté úseky vybrány při důsledném uplatnění protipohybu nikami. Totéž je užito u 

zmíněných mezipodest. Dynamika směřuje opět spíše k J. B. Santoninu, zejména 

řešení užitém v pražském Kolowratském paláci, jež může navazovat na Borrominiho 

Collegio di Propaganda Fide.84 

Nejpozoruhodnějším detailem jsou však asymetrické čtyřboké útvary zbývající 

jako prostory určené oválem vestibulu, mezipodestami a střední chodbou. Jejich 

„zbytkovému“ charakteru rozhodně neodpovídá zdůraznění pomocí sousoší 

„herkulů“, která tak vymezují nástupy na schodiště do patra a vytvářejí zde  jakási 

                                                           
84 Za připomínku děkuji M. Horynovi. 
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druhotná centra. V klenbách je zde užita velice působivá sestava určená pasy 

navazujícími přísně logicky na tvar a členění stěn. S ohledem na půdorys však dvě 

dvojice pasů nemají odezvu na protilehlé straně. Proto končí do prostoru trčícím 

znepokojivým hrotem. Variace Santiniho pražské předlohy je zde zřejmá, dosaženo 

je ještě dynamičtějšího, současně atektoničtějšího, přesto však zcela logického 

vyznění.  

Mimo tento nápadný prvek se zde objevuje další detail projevující se dvojicemi 

odklánějících se pasů, a to v prostorech mírně zvýšených mezipodest. I zde se 

nejedná o pouhou dekorativní libovůli, ale o řešení striktně vycházející z celkové 

koncepce zámku a logické provázanosti jeho jednotlivých částí. Porozumět můžeme 

tomuto tvaru až při pohledu na půdorys patra. Střední část je mimo schodiště a 

chodby dána sálem opakujícím půdorys přízemního vestibulu. Mezi těmito prvky je 

však vložena dvojice převýšených válcových prostor na kruhovém půdorysu 

dramaticky osvětlovaných pouze shora lucernami v kopulích – kaple a zrcadlového 

kabinetu. A je to právě jejich půdorys, respektive vnější linie, která  v klenebních 

sestavách přízemí doplňuje vnější odkláněné pasy, kdežto vnitřní náleží již v rámci 

výstavba chodby a schodišť popsaným útvarům mezipodest s proláklými stěnami. 

Toto vertikální propojení, které nezaregistruje ani velice poučený návštěvník, 

hovoří o snaze autora až do nejmenšího detailu propojit veškeré součásti stavby. Je 

otázkou, kdo tyto nesporné skutečnosti dovedl ocenit. Domnívám se, že to 

velkovévodkyně patrně nebyla. Její akceptace patrně nepřesáhla ocenění světelných 

triků, výtahu, grott, případně další, jen částečně dochované výzdoby. 

V patře je tedy situace daná středním pásem obsahujícím již zmíněné prvky. Je 

pozoruhodné, že dynamizace kleneb schodiště pokračuje i v patře, a to ve vlnách 

směřujících od severního průčelí až k čelu sálu, který společně se dvojicí kruhových 

prostorů (kaple a zrcadlového kabinetu) vytvářejí pevný, byť křivkovým průběhem 

daný útvar. Navíc je zde patrná hra s průběhem vlnících se linií. Jednou z nich je 

„piškotový“ útvar spojující kapli s kabinetem. Mezi nimi bylo ponecháno, či přesněji 

„zbylo místo“ pro záměrně stlačenou temnou předsíň vytvářející seškrcením prostoru 

dramatický prvek umocňující nástup do přesvětleného sálu. Tento prvek sloužící jako 

další komunikační centrum patra není nadán vlastní energií. Byl pouze pasivně 

vymezen do něj se agresivně prolamujícími čely trojice válcových jednotek patra. 

Jedná se tedy o jakýsi zbytek, jejž nepohltily silnější a agresivnější sousedé. Klenba 

tohoto zajímavého prostoru opakuje včetně trojlaločných oblouků i skládané klenby 
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do té míry popisovaný baldachýnový útvar v patře Berkovského paláce, že opětně 

nelze oba objekty chápat bez úzkého propojení.  

Zmíněný piškotový útvar pak pokračuje ve spojitých vlnách k severnímu 

průčelí, kde je umístěna příčně orientovaná chodba a zároveň podesta. Co do 

průběhu křivek je vůči „piškotu“ tvarována jako důsledná antiteze. Navíc lze 

konstatovat, že vykloněné pasy těchto útvarů odpovídají směru pohybu, vyklánějí se 

důsledně v jeho směru až jsou zachyceny čelem sálu. Do jaké míry je to řešení 

záměrné, nelze jednoznačně rozhodnout. S ohledem na detailní prokomponování 

celku je ale i tato možnost hodna úvahy. 

Snaha zaujmout nečekanými tvary je v pozadí dalšího prvku, který je poměrně 

ojedinělý. V hlavním sále Václav Špaček utvářel okenní niky tak, že boční špalety 

získaly esovité zvlnění. Průnik tohoto tvaru s oblou stěnou, navíc ve styku 

odsazeného záklenku niky doplněném průběžnou, rovněž se vlnící volutou, vytváří 

podivuhodnou (možná spíše podivnou) srostlici. Že se nejedná o náhodu, dokládají 

shodně tvarovaná ostění průchodů v ploskovických grottách a v kostele ve Kvítkově. 

Daný tvar je ojedinělý. Podařilo se nalézt pouze jeden obdobný prvek, a to zbytnělé 

esovité zvlnění, které je výraznou součástí profilace portálu pražského 

malostranského Pálffyovského paláce, připisovaného většinou F. M. Kaňkovi. 

Vzdálenost od popisovaných tvarů je však značná, zejména co se týká měřítka. 

Naopak pražský profil může ukazovat k jádru inspirace, jíž může být zbytnění 

drobného prvku spoluvytvářejícího dobové římsy, ostění apod. 

Rozptyl již zmíněných možných inspirací je nutno doplnit o řešení doposud jen 

letmo zmíněných rozsáhlých grott přesahujících půdorysně rozměry zámku. 

Manýristické italské předlohy, které mohly být v tomto případě zprostředkované 

Rakouskem a Moravou,85 s obvyklou výzdobou a bizarními živočichy osazenými 

v mušlích kašen jsou nejvýraznějším příkladem tohoto druhu v Čechách. Grotty pod 

zámkem byly poměrně temné. Navazující úseky propojující grotty s rozsáhlými 

sklepy pod arkádovými chodbami ale před stávajícími úpravami patrně prudce 

nasvěcovaly velké k jihu otevřené arkády, které přerušovaly a v průhledu 

dramatizovaly šerou střední část s vodními prvky. Svoji roli zde sehrává i střední 

hloubková chodba grott ukončená vodopádem tryskajícím z rozsáhlé mýtické, 

současně však značně naivní a modelačně nezvládnuté sochařské kompozice 

                                                           
85 Snad je možné v tomto smyslu upozornit na  grotty zámku v Kroměříži. Stylově odlišně pojatý 
starší celek italských štukatérů i zde spojuje architektonické řešení s přírodními prvky a divácky 
vděčnými instalacemi. 
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vyplňující celé její čelo. Stoupající podlaha svírá zjevný úhel s naopak mírně 

klesající stlačenou valnou klenbou. Když se ke kompozici přidají i stěny, jež se 

nepatrně zužují, získáváme optické řešení blízké berniniovské iluzívní konstrukci 

chodeb (schodišť) navozujících větší hloubku daného prostoru. Tedy opět hra, iluze, 

zážitek. I když zde nelze v malém procentu vyloučit náhodu, zdá se toto řešení 

jedním z nejvýraznějších iluzívních počinů u nás vůbec. 

V grottách Špaček v plné síle rozvinul i další osobitá řešení, totiž vytváření 

efektů založených na světelných kvalitách. Tyto snahy jsou obecně typické pro 

barokní umění, náš stavitel je ale používal s vrcholnou dokonalostí. Při hledání 

analogií v našem prostředí se opět ocitáme v rozpacích. Dramatické horní a zadní 

nasvícení kašen otvory v podlaze výše ležícího vestibulu (v jinak temné ústřední 

grottě) prozářilo nejen četné pramínky vody, ale i zmíněné, původně jistě realisticky 

barvené vodní živočichy umístěné nahodile pod neustále čeřenou vodní hladinu. Při 

popisu emotivně působící kompozice není obvyklé podávat informace o počtech a 

mírách. Zde bych však přece jen uvedl, že se u jednotlivých kašen, dvojici mušlí, 

bazénku v úrovni podlahy a řadě dalších doplňků vyskytuje vždy zhruba 20 trysek 

(chrličů) umístěných jak přímo na kašně, tak na přilehlých stěnách. Ty vytvářejí 

proplétající se oblouky prosvětlených vodních praménků dopadajících do vodních 

hladin uspořádaných do tří úrovní. Připojuje se více než 30 proudů vody (vodopádů), 

které vytváří zvlněný okraj dvojice horních mušlí (viz tvar odpovídající mušlím zévy 

obrovské se zvlněným okrajem). Výsledný efekt byl jistě působivý a divácky 

neobyčejně přitažlivý. Právě kvantita zde hrála rozhodující roli, na špičkovou kvalitu 

nebyl rozhodně kladen tak velký důraz, což platí zejména o sochařské stránce 

popisovaného celku.  

I v grottách ale došlo k typickému proplétání inspiračních zdrojů. I když je 

centrálně do hvězdy koncipovaná dlažba obecnějším prvkem, u nás je to motiv 

ojedinělý. Ploskovická realizace má navíc nesporně velice blízko k Santiniho 

geometricky cítěné skladbě. Ta není pojímána jako adiční, kobercová, ale jako 

jednotně vytvářený celek vyzařující z jediného centra. Analogii můžeme nalézt 

v dlažbách bočních oválných prostorů poutního kostela na Zelené hoře u Žďáru nad 

Sázavou. 

Pokud si všímáme dalších jednotlivých prvků výrazně spoluvytvářejících 

charakter objektu, je třeba opět připomenout četné užití atlantů. Zde lze nalézt úzké a 

vcelku pochopitelné vazby na Vídeň, centrum monarchie, samozřejmě s prvními 
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obdobnými pražskými realizacemi. Atlanti zdobí vstupy do grotty, tedy parapetní pás 

jižního hlavního průčelí, v interiéru vymezují boční symetrické nástupy z přízemí do 

patra. Jestliže interiérové užití je osobitější, ve vestibulu je dosaženo právě díky 

atlantům dojmu, který prostor velice těsně přibližuje vídeňským stavbám jako 

například městskému paláci Evžena Savojského, či paláci Bytthyány.86 V tomto 

směru ideově blízký Horní Belvedér je však o něco mladší a dokládá spíše obecnou 

stylovou tendenci, případně aktuálnost a „modernost“ ploskovického řešení, což bylo 

patrně jedním z rozhodujících přání stavebníka. Opět zde však pokulhává kvalita 

sochařské výzdoby, která v řadě parametrů nedosahuje úrovně architektonického 

záměru. 

Mimo již zmíněné, zde možná až nadměrné užití atlantů, prostory výrazně 

dotváří velice kvalitní štuková výzdoba. Štukatury v ploskovickém objektu jsou 

oproti obecnému mínění téměř zcela originální, zásahy z poloviny 19. století byly 

minimální. Tehdy šlo spíše o úplné odstranění narušených částí a naopak opravu 

částí lépe dochovaných, s minimálními doplňky, byť původně mělo dojít 

k podstatným destruktivním zásahům doloženým dobovými plány. Na barokních 

dekoracích se rozhodujícím způsobem podílel H. Fiumberti, což opět dokládá vazbu 

na vídeňskou tvorbu, samozřejmě s mezistupněm  pražském Clam-Gallasově paláci, 

kde tento prvořadý štukatér těsně před prací pro velkovévodkyni působil. Zdá se 

dokonce, že některé prvky podstatně spoluvytvářející charakter zámku  jsou dílem 

štukatéra, minimálně štukatérem zásadně ovlivněného architekta (portály otevřených 

síní po obou stranách vestibulu).87  

Výše uvedený rozbor vybraných prvků dokládá mimořádnost stavby, jejíž 

podobu lze v řadě bodů vysvětlit osobností stavebníka. Přání vytvořit na svém 

panství nové centrum bylo pobídkou pro architekta stěsnat na poměrně malý prostor 

co možná nejvíce prvků, které ale byly stavebníkem chápány spíše jako atrakce. 

Annou Marií Františkou nebyla jejich umělecká kvalita, nemluvě o progresivnosti 

toho kterého prvku, plně doceněna. Spíše bylo důležité, odkud (ať již reálně, či ne) 

jednotlivé součásti kompozice pocházejí, a se kterým objektem soutěží, či se mu 

snaží vyrovnat. 

Takto zřejmě formulované a následně hodnocené požadavky značně limitují 

možnosti jednoznačnějšího autorství. Již zde byly zmíněny zřejmé vazby na 

                                                           
86 W. Kraus – P. Müller, Wiener Palais. München-Wien 1991.  
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Santiniho pražské objekty, zejména Fürstenberský (Berkovský) palác. Oba objekty 

od sebe nelze oddělit. Některé santiniovské rysy neušly již O. Votočkovi. Votoček 

sice V. Špačka znal, považoval ho ale za provádějícího stavitele bez významu pro 

výtvarné řešení objektu. Navíc na základě chybné atribuce barokně goticky 

přestavěného klášterního areálu v Roudnici nad Labem, který spojoval s O. 

Broggiem a ne F. M. Kaňkou, považoval Broggia za Santinim ovlivněného tvůrce, 

což mu vysvětlovalo řadu prvků ploskovického zámku.88  

Naopak Votočkem nedoceněné dynamické řešení koncentrované zejména do 

střední části objektu upoutalo již o něco dříve H. G. Franze, který navázal na práci H. 

Tursche a dílo jako první uvedl později i v cizině. Franz se však rovněž domnívá, že 

autorem stavby je O. Broggio, což v posledních pracích dokládal odkazem na pozdní 

doplňky kostela cisterciáckého kláštera v Oseku. Ty skutečně nesou řadu podobných 

znaků, jsou ale později vloženy do celku zásadně odlišně koncipovaného a společné 

mají jen určité výrazové znaky. Zde lze situaci vysvětlit způsobem, který není pro O. 

Broggia rozhodně ojedinělý. Tento autor totiž několikrát velice citlivě a okamžitě 

reagoval na díla ve svém okolí a jejich variace se následně objevila v jeho díle. 

Samozřejmě základní výrazný berniniovský princip spojující zmíněné stavby se mohl 

k řadě autorů dostat bez vzájemné vazby. V Broggiově logicky se vyvíjející tvorbě 

jsou prvky spojené s Ploskovicemi (či přesněji s principy formujícími rovněž 

ploskovický zámek) jednoznačně okrajové, dalo by se říci marginální, což dokládá 

zpracovaný katalog ukazující odlišné autorovo směřování. Zásadní výtvarný podíl 

lze právě ze stylového hlediska v podstatě vyloučit. To potvrzuje i odchod z 

toskánských služeb podstatně dříve, než do nich vstoupil Václav Špaček.  

R. Kömsted89 v reakci na Franzovu knihu upozornil na spojení střední chodby 

s grottou zámku Weisenstein v Pommersfelden a tedy mimo jiné s J. 

Dientzenhoferem. Je pravda, že přikláněné pasy svázané sponou jsou shodným 

prvkem pro oba interiéry, stejně jako spíše dekorativní, než tektonicky působící 

celek. Další návaznosti již nejsou viditelné. Oba objekty dle mého soudu propojuje 

pouze určitý obecnější výchozí názor. Spíše lze uvažovat o míře vlivu Kryštofa 

Dientzenhofera, protože jižní průčelí a zejména řada dynamicky rozvlněných 

                                                                                                                                                                     
87 Fiumbertiho propojení architektury a štukatury lze spatřit v zámku v Mnichově Hradišti – 
v zahradním pavilonu, kde je řešení pilastrů-hermovek značně blízké až totožné s ploskovickými 
grottami. 
88 V řadě článků vychází Votoček ze  své disertační práce. O. Votoček: Oktavio Broggio. FF UK 
Praha 1950. 
89 R. Kömsted, Von Bauten und Baumeistern des fränkischen Barocks. Berlin 1963. 
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interiérových řešení je mu značně blízká. Špaček navíc nemohl jeho stavby v Praze 

přehlédnout. V Ploskovicích již ale dynamické prvky nejsou nositeli tak 

monumentálního výrazu; vše je zdrobněno a z patetické roviny přeneseno do úrovně 

spíše dekorativní, hravé, případně až bizarní. V této situaci se nabízí další z rodiny 

Dientzenhoferů, Kilián Ignác. Ten byl Špačkův vrstevník a těsně před stavbou zámku 

se vrátil z vídeňského pobytu. Navíc druhá dekáda 18. století je pro mladšího 

Dientzenhofera typická jistou nevyhraněností díla, zkoušením a ověřováním různých 

možností směrů, což by našemu objektu v podstatě odpovídalo. Tato možnost byla 

dlouho zvažována. Nalezena byla navíc řada prvků, které jsou s K. I. 

Dientzenhoferem spojovány. Vesměs se však jedná o kompozice vznikající později, 

než jak je známe z toskánského prostředí. Tvorba mladšího Dientzenhofera90 je ale 

v první řadě výtvarně podstatně odlišná, hmotnější, sochařsky modelovaná, rozhodně 

méně dekorativní, pokud lze vůbec charakteristiku tak významného umělce vyslovit 

v jedné větě. Pokud bychom ploskovický areál Dientzenhoferovi připsali, museli 

bychom současně jeho dílo podstatně přehodnotit. I když určité vztahy k Santiniově 

tvorbě nesporně existovaly (jak ukázal M. Horyna), jednalo se o jednotlivosti a ne o 

tak úzké spojení, které shledáváme v Ploskovicích. I zde je tedy po zvážení 

dostupných informací k jeho autorství méně pravděpodobné. 

Naopak pokud se vrátím k úvahám o možnému autorství J. B. Santiniho, pak 

míra dynamických prvků a již zmíněný posun k větší dekorativnosti jeho vyhraněný 

výtvarný názor zásadně přesahuje.  I zde by návrh ploskovického zámku posunul 

charakter jeho tvorby do podstatně odlišné polohy, i když právě probíhající průzkum 

zde doložil řadu doposud neznámých styčných bodů. Spekulace o Santiniově 

ideovém návrhu, který by V. Špaček pouze s úpravami provedl, se mi rovněž nezdá 

pravděpodobným vyřešením našeho problému. Prvky propojující „santiniovská“ a 

„dientzenhoferovská“ řešení jsou zde tak těsně propojeny,  že by v již poměrně dobře 

poznaném díle obou osobností šlo o zásadně odlišnou a doposud neznámou 

výrazovou rovinu vyvolávající nutné celkové přehodnocení našeho stávajícího 

pohledu.  

Při hledání dalších blízkých autorů, kteří by mohli mít na podobu ploskovické 

stavby určitý vliv se nabízí ještě jeden architekt, který sdílí se Špačkem určité styčné 

body. Jedná se o Tomáše Haffeneckera, jehož tvorba je v současné době rovněž 

podrobněji zkoumána. V jeho díle se objevuje nesporné propojení s dynamickou 

                                                           
90 M. Horyna, Dientzenhoferové. Praha 1998. S.111-150. M.Korecký, Tvorba Kiliána Ignáce 
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tvorbou, zjevné vazby na oba Dientzenhofery. S naším umělcem má společné užívání 

vykláněných pasů, a to nejen v poutním kostele v Sepekově, ale řadě dalších staveb 

venkovských kostelů. Rovněž jedna jeho typová skupina pracuje s ústředním 

hloubkovým oválem, na který se napojují další prostory užívající právě ony 

„přikláněné“ pasy, známé z Ploskovic. Co se týče dalších užitých motivů, je pro 

Haffeneckera stejně jako pro Špačka typický určité členění fasád  pomocí lesenových 

rámů (např. Březín). Určité podobnosti lze najít zejména v mariánském poutním 

kostele v Hejnicích, které M. Horyna správně určil jako stavbu ovlivněnou tvorbou 

K. Dientzenhofera. Většina Haffeneckerových staveb je navíc mladší, než sledované 

Ploskovice a podobnost se vztahuje spíše k pozdějším Špačkovým sakrálním 

stavbám, kterým bude pozornost věnována níže. Již nyní lze ale konstatovat, že u 

Haffeneckera je celkový výraz opět odlišný. Dalo by se snad zjednodušeně říci, že je 

oproti Špačkovi  méně komplikovaný, poněkud více strohý, současně však velice 

dovedně prokomponovaný a logický. Nejpodstatnější je, že Haffeneckerovy stavby 

vytvářejí daleko více než u Špačka sevřený a nesporně jasněji definovatelný soubor, 

který vychází z užší základny, kterou však velice umně rozpracovává a varíruje. O 

přehnané zdobnosti, bizarnosti, či dalších rysech typických pro našeho tvůrce není 

v jeho tvorbě stopy. 

Orientační přehled případných autorů, kteří se z různých směrů k ploskovické 

stavbě blíží, dokládá řadu obdobných motivů i postupů. Pokud bychom však popřeli 

autorství V. Špačka a jeho roli označili pouze jako trpné provádění cizích návrhů, 

vzniknou daleko vážnější problémy. Zapojením v podstatě jakékoliv stavby 

spojované se Špačkem do díla oněch probíraných osobností by zásadně posunulo 

charakter jejich známé a doposud dokládané tvorby. Naopak v kontextu sledované 

Špačkovy tvorby jde o zcela logickou a poměrně zřetelnou návaznost. Dílo Václava 

Špačka, jak bych rád ukázal následně, obsahuje řadu projevů a postupů, kde 

ploskovický zámek vytváří určitý středobod a východisko architektovy následné 

neobyčejně bohaté tvorby. Špaček se projevuje jako velice snaživý a vnějším 

podnětům vstřícný a citlivý eklektik, který propojil řadu prvků do té míry osobitým 

způsobem, že by jejich připsání dalším nabízejícím se autorů jejich tvorbu naopak 

vážně narušilo a zproblematizovalo. Špaček zde spojuje řadu dobových uměleckých 

prvků kombinovaných s někdy i značně bizarními požadavky velkovévodkyně. 

Současně můžeme sledovat typický projev mladého začínajícího architekta, který 

                                                                                                                                                                     
Dientzenhofera, Zprávy památkové péče, 1951-1952, s.45d. 
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plný ambicí představuje spíše než zcela dokonalé dílo stavbu manifestující někdy 

možná až trochu křečovitě nabyté schopnosti, zkušenosti i rozhled.  

Tento aspekt lze ostatně pozorovat i u řady dalších umělců tvořících dílo, o 

němž jsou přesvědčeni, že určí jejich následné špičkové uplatnění a zajistí výlučnou 

pozici. Zmínit je možné například již uváděného litoměřického barokního stavitele 

O. Broggia, který se řadou dochovaných variantních návrhů pro jezuity 

v severočeském Bohosudově snažil dokázat, že výběr architekta byl správný. Přímo 

gejzír nápadů včetně snahy navázat na nejaktuálnější dobové stavby, mimo jiné 

současné stavby Hildebrandtova kostela v Jablonném v Podještědí, je doložen 

konvolutem plánů.91 I když pro Ploskovice takovéto materiály nemáme, samotná 

stavba tyto ambice vyjadřuje velice dobře.92 Že se jedná skutečně o obecnější, 

psychologicky jasně podmíněný projev mladého umělce obecně, dokládá například 

práce J. J. Heintsche. Ten rozměrným plátnem pro strahovský klášter dokládá zcela 

shodně sebeprezentující záměr tvůrce na počátku očekávané velké kariéry.  

Nelze však zamlčet, že právě pozoruhodná směs našich i zahraničních citací 

propojená se zřejmě velice podrobnými a mnohdy bizarními požadavky stavebníka  

problematizuje shrnující hodnocení díla. Jeho výjimečnost je však přes určité 

jednotlivé výhrady nesporná. Pokud bychom měli charakterizovat stavbu jako celek, 

pak je nutno akcentovat zdařilé spojení řady prvků i koncepcí, které vyjadřují snahu 

shromáždit na místě ve formě jakési zvláštní sbírky vše podstatné a dobově přitažlivé 

i módní. Nešlo tu o esteticky vytříbený názor, spíše o snahu o maximální atraktivitu, 

zvláštnost, podivnost, o  vytvoření již zmíněného jeviště s řadou překvapení a triků. 

Jestliže tedy zámek nedosahuje vrcholu barokní tvorby v rovině čistě umělecké, je 

jedním z nejvýmluvnějších dokladů dobově příznačného barokního cítění spojených 

možná až nemístnými, právě proto však pro svou dobu tak typickými, ambicemi. Ke 

známému souboru sakrálních dynamických staveb zde máme příklad obdobných 

ambicí uplatněných u stavby profánní. 

 

Ploskovický zámecký areál, neustále doplňovaný a měněný až do smrti Anny 

Marie Františky tvoří pro Špačka zcela úhelné dílo. Jedná se o dílo mladého 

architekta, který si zde odzkoušel řadu postupů a z řady motivů pak nadále vycházel. 

                                                           
91 P. Macek, Oktavián Broggio 1670 - 1742.Katalog výstavy. Litoměřice, Galerie výtvarného umění v 
Litoměřicích 1992. S.56. 
92 Podstatné je dle mého mínění právě hromadění motivů z řady různých, snad až protichůdných 
inspiračních zdrojů. 
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Práce pro velkovévodkyni Toskánskou Špačka téměř plně vytěžovala. Povinnosti 

spojené nejen s projektováním řady staveb, ale i běžnými údržbovým i pracemi a 

patrně službami v rámci velkovévodkynina dvora neumožňovaly již čerpání nových 

podnětů v takové intenzitě, jako tomu bylo doposud. Práce pro výjimečného 

stavebníka související s obrovskou stavení produkcí tak do jisté míry omezovala 

další Špačkův umělecký růst, který navazoval zejména na podrobně sledovanou 

ploskovickou stavbu.  

 

Pokud se nyní navrátíme k dalším zakázkám pro velkovévodkyni toskánskou; 

významově navázal na ploskovický areál poutní komplex v Horní Polici budovaný 

od roku 1717. Špaček zde přetvořil raně barokní poutní místo značně 

velkovévodkyní podporované plně v duchu vrcholně barokního pojetí, jehož hlavním 

cílem byla celková změna orientace plně v duchu ambicí stavebníka vytvořit z něj 

významnou poutní lokalitu. Kompozice doplněna o vstupní věž, kostel byl podstatně 

rozšířen, obklopen ambity, připojeno bylo rozšířené děkanství s kaplankou. 

Vstupní věž uvozující celou nástupovou osu je řešena částečně v Santiniho 

duchu. Tak lze patrně vykládat boční nižší útvary s terasami nesoucími atlanty. Tyto 

útvary doplňující střední hranol, vůči němuž jsou postaveny nakoso a do vlastní 

hmoty věže se jakoby zabořují. Princip použitý při skladbě zámku Karlova Koruna u 

Chlumce nad Cidlinou93 (pro sledované vztahy je významné, že zámek stavěl dle 

Santiniho projektu  F. M. Kaňka) je však obecněji platným lze jej sledovat i ve 

vídeňské tvorbě. Řada detailů – zejména členění stěny lesenovými rámy, užití atlantů 

navazujících na terasy s balustrádami nad bočními úseky jednoznačně přímo 

navazuje na Ploskovice. Pozoruhodná je klenba průjezdu. Její tvar odpovídá klášterní 

klenbě provedené nad čtvercem s okosenými rohy. Ve zlomech jsou osazeny rovněž 

zalomené pasy navazující na lesenové rámky stěn průjezdu. Tyto pasy se sbíhají, 

nejprve spojují do dvojic a ve vrcholu zcela prostupují, čímž vytvářejí tvar 

rozeklaného kříže. Jako v Ploskovicích se zde jedná o logické řešení, jehož 

výsledkem je  zajímavý dekorativní útvar mající možná i symbolický význam. 

Přístupem je blízké Santiniho řešení kleneb závěru a „transeptu“ kostela sv. Václava 

ve Zvoli. Nutno však dodat, že tento působivý prvek není zcela ojedinělý. Zcela 

nečekaně se totožné řešení objevuje v areálu městského kostela ve východočeském 

                                                           
93 Z. Wirth, Zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. In: Sborník k 70. narozeninám K. H. 
Mádla. Praha 1929, s.161. 
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Vamberku od D. Morazziho.94 Je zajímavé, že i tam bývá uvažováno o 

zprostředkovaném vlivu J. B. Santiniho, jehož stavby Morazzi realizoval a byl tedy 

v roli blízké začínajícímu Špačkovi. 

Součástí architektonického řešení byly původně i další, pro nás a naše nazírání 

možná až příliš bizarní, či spíše morbidní prvky. Nejvýraznějším byl patrně Krucifix 

na průčelí vstupní věže. Do Kristových ran byla z nádržek zavedena patrně v době 

velkých slavností červeně zbarvená voda, takže Spasitel na kříži realisticky krvácel. I 

když se nejedná o přímou architektonickou součást areálu, byl takovýto prvek jeho 

nedílnou součástí. Spoluvytvářel celkovou atmosféru barokního poutního místa a 

řadou poutníků byl vnímán jako prioritní. 

Vlastní kostel prodělal dramatickou transformaci, kterou lze plně připsat 

Špačkově invenci reagující velice citlivě jak na požadavky nové přístupové osy, tak 

na stávající objekt. Ten se stal základem koncepce, která jej podstatně rozšířila a 

výrazově zcela proměnila. Polygonální závěr kostela vytváří duchovní a následně i 

kompoziční střed. Před ním byla vybudována drobná sakristie s dynamicky členěnou 

hmotou i průčelím, která navíc svým drobným měřítkem umocňovala vlastní závěr 

uchovávající uctívanou mariánskou sochu osvětlovanou trojicí pyramidálně 

seskupených oválných oken s šikmo okosenými špaletami zachycujícími maximum 

světla a i navenek zároveň vyjadřujících směřování do centra.  

Zmíněná sakristie byla vytvořena trojicí obdélných prostorů přisazených 

radiálně k polygonálnímu závěru. Ve volných klínech byly tyto části propojeny 

proláklými úseky stěn značně dynamizujícími celkový výraz. Podstatnější ale bylo 

doplnění nového průčelí o boční přístavky s tribunami kryjícími starší kostel 

rozšiřující boční lodě s bočními ochozy. Koncové schodišťové věžice cibulovými 

střechami a zejména ukončení mansardovými střechami pohledově obrátily orientaci 

jakoby o 90 stupňů. Střední upravený závěr tak získal roli středního dominantního 

risalitu stavby, jež z tohoto pohledu daleko více než sakrální kompozici připomíná 

zámecké objekty se středním sálem (viz i Ploskovice). Průnik profánního principu do 

kompozice stavby sakrální je ojedinělý a lze jej připsat Špačkově invenci. Tento 

prvek se ostatně do jisté míry u něj objevuje následně u řady kostelů, jejichž boční 

stěna se zvýrazněnou střední jednotkou může být vnímána jako průčelní. 

V interiéru byl upraven presbytář obohacený zejména o boční patrové oratoře 

s výraznými balkony. Nejpodstatnější byl samozřejmě pro poutníky hlavní oltář 

                                                           
94 Umělecké památky Čech. 4. Praha 1982. S. 289-290. 
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s ostatky přivezenými velkovévodkyní z Říma. Jejich instalace jako stojících náročně 

oděných postav ve skleněných skříních dokládá dnes již ojediněle dochovanou 

barokní prezentaci, která byla uplatňována i na dalších toskánských panstvích. Tam, 

jako ostatně na mnoha jiných místech, byla v josefínském období odstraněna buď 

úplně, či alespoň přesunuta do prosklených rakví. Oltář těsně koresponduje s tvarem 

závěru, významnou roli zde sehrávají již zmíněná oválná okna cíleně zaměřující 

proudy světla do významového středu. Zcela nově byly rovněž přistavěny boční lodě 

s ochozy v patře, prolomena byla řada portálů otevírajících kostel náporu poutníků.  

 Umělecky výrazným prvkem jsou šikmé spojovací úseky v čele bočních lodí 

navazujících na upravenou sestavu presbytáře, kde byly použity prostorově přetáčené 

pasy. Působivý  výtvarný prvek dramatizující uvedenou část byl vytvořen na základě 

logicky a vlastně racionálně domyšleného tvaru vycházejícího z podoby půdorysu, 

respektive pilastrů přisazených k šikmým úsekům stěn. Pozoruhodná je západní 

patrová kruchta, jejíž základní podoba nese určité společné znaky s kruchtou 

autorsky značně problematického pražského kostela sv. Klimenta v areálu 

Klementina.95 Dramaticky tvarovaná čela jednotlivých oblouků zvýrazněná 

balustrádou pokračují i do arkád bočních ochozů. Řešení (boční konkávní úseky 

navazují zlomem na střední konvexní prvek) je opět pouze dekorativní. Jejich 

dynamický tvar „opouští“ v bočních úsecích lodi ve štuku vyznačené prosté přímé 

pasy, u kruchty má pak tvar záklenku v bočních osách díky snaze o provedení 

„polovičního tvaru“ značně náročný, současně však poněkud rozpačitý esovitý 

průběh. Pro další stavby je významné řešení otvorů do uváděných bočních ochozů i 

na první patro kruchty. Není zde totiž užita klenba, ale přímý překlad s odsazenými 

poutovými konzolami, jenž bude pro řadu následných staveb zásadní. Pro tento prvek 

lze prvotní inspiraci hledat v Římě, a to v díle Borrominiho. Cesta motivu do Čech 

přes Vídeň je však nasnadě a opět zde vyvstává otázka, kde na této cestě Špaček pro 

něj zásadní motiv zaregistroval a zařadil do svého rejstříku.  

U novostavby děkanství je nutno zmínit mimo zajímavě řešený interiér 

zejména hlavní průčelí, na které bude následně navazovat řada Špačkem 

projektovaných far. Typický je lesenový systém, střední trojosý rivalit, výrazně se 

zde objektu posléze rovněž často užívané ležaté oválné okénko splňující roli 

nadsvětlíku. Významné je užití atypických plošných útvarů na okenních ostěních 

                                                           
95 Naposledy P. Oulíková, Klementinum průvodce. Praha 2006. 
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v patře, které dokládají záměrnost užití obdobných zvláštních útvarů v přízemí 

ploskovického zámku. 

Současně s dokončováním Ploskovic a stavbou v Horní Polici probíhala 

dostavba Toskánského paláce v Praze, který si velkovévodkyně toskánská 

zakoupila v roce 1718 od hrabat Thunů. Opustila starší Sasko-lauenburský dům 

v severní frontě Hradčanského náměstí a plně v souladu s ambicemi předních rodů 

získala výstavné sídlo v hlavním městě království. Nyní již vlastnila všechny 

podstatné objekty – hlavní rodové sídlo v Zákupech, pražský palác a objekt pro letní 

společenské události v Ploskovicích. O další „potřebný“ objekt – sídlo ve Vídni – 

neměla velkovévodkyně díky své dobrovolné izolaci v Čechách patrně zájem. 

Palác, právem spojovaný s J. B. Matheyem, nebyl dokončený, chyběl zde 

zejména hlavní sál, část reprezentačních prostorů nebyla rovněž dokončena, přesněji 

vybavena. Při nedávné rekonstrukci byly objeveny prvky umožňující rekonstrukci 

sálu. Jeho podoba nápadně připomíná sál Fürstenberského paláce. Bohužel nemáme 

žádnou informaci o jedné z nepodstatnějších součástí prostoru – o řešení stropu, kde 

lze mimo čistě hypoteticky zvažovaný štukový rámec očekávat velkorozměrovou 

fresku. Pozoruhodné je navíc propojení sálu s dalšími provozně i opticky 

navazujícími prostory. Ty se ale nenacházely v úrovni podlahy sálu, ale v jeho 

druhém patře, kde byly určeny pro galerie, či spíše místa pro hudebníky (zejména 

izolovaná severní prostora). Obdobné konfigurace se nacházely i v Ploskovicích a 

zejména v tolikrát zmiňovaném, pro Špačkovo dílo rozhodujícím Fürstenberském 

paláci.  

Palác je významný ještě z jednoho důvodu. Pro Špačkovo dílo se přes veškeré 

úsilí nepodařilo nalézt s možnou výjimkou nevýznamné drobné kaple ani jediný 

originální autorský návrh. O to je zajímavější tvrzení A. Pocheho, který uvádí plán 

průčelí Toskánského paláce a datuje jej do 20. let 18. století.96 Datace by odpovídala 

době přestavby a dokončení paláce pro velkovévodkyni. Je zde ale mnoho problémů. 

Nárys průčelí je v publikaci zobrazen velice nekvalitně, navíc zachycuje v podstatě 

nezměněnou podobu paláce určenou starším Matheyho konceptem, který Anna 

Marie Františka v podstatě převzala a nechala zde realizovat pouze několik detailů 

(zejména suprafenestry vstupů na balkony portálů obou risalitů). O Špačkově invenci 

tedy plán mnoho nevypovídá. Pokud je však správné Pocheho vročení, které 

preciznost a „technický“ výraz plánu do jisté míry problematizuje (odpovídá spíše 

                                                           
96 E. Poche - P. Preis, Pražské paláce. Praha 1977. S.45.  
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pozdějšímu období), máme před sebou neobyčejně dokonalý nárys dokládající 

vysokou, možno říci špičkovou úroveň zpracovatele. Ani tento pro nás tak důležitý 

aspekt však nelze prověřit. Nepřesný odkaz na uložení plánu totiž znemožňuje jeho 

vyhledání a podrobné studium. 

Dalším významným počinem byla stavba areálu kostela v Brenné (1723-

1726). Na vyvýšenině ve středu malé obce nedaleko Zákup vznikla v podstatě 

novostavba kostela, která vytváří jeden ze základních typů autorovy následné 

sakrální tvorby. Zásadní význam zde má urbanismus. Špaček se velice dobře 

vypořádal s místem určeným jako obvykle starší stavbou. Kostel je v siluetě 

obohacené mansardovou střechou viditelný z velké dálky, dokonce volně navazuje 

na kompozici areálu zákupského zámku. Podélná stavba prostoupená centrální 

polygonální jednotkou, kterou v interiéru zvýrazňuje dvojnásobný fabion nahrazující 

kupoli, má víceznačnou prostorotvornou funkci.  

Východní průčelí obsahuje samostatnou předsazenou část skládající se z trojice 

jednotek včetně střední vtažené věže, která se později vyskytne u kostela v Lidicích. 

Tento prvek zcela zakrývá a potlačuje i v interiéru minimálně vymezený presbytář 

opakující západní závěr kostela. Dominantní věž společně s ohradní hřbitovní zdí 

obsahující osovou bránu a po stranách symetrické čtvercové kaple (případně kostnici 

a márnici) pavilónového charakteru s mansardovými střechami navíc zcela ovládá 

západní stranu návsi a tím celou obec. Poloha staršího kostela a zachování jeho 

orientace si tedy vynutilo výtvarně zcela odlišné, ale v základním principu shodné 

základní řešení známé již z postupu užitého v Horní Polici.  

Kostel umístěný nad zlom vyvýšeniny však sehrává podstatnou roli i při 

pohledech od západu, odkud vede přístup do obce. Nad serpentinami stoupající cesty 

se proto v různých úhlech pohledu objevuje druhé průčelí. To je již pouze štítové, 

opět ale řešené tak, aby ovládlo nástup, zde navíc podtržený stoupáním terénu. 

Z detailního členění je nutno zmínit příznačné exteriérové lesenové rámy. 

Východní průčelí pak obsahuje ostění s atypickými uchy (viz Ploskovice, Horní 

Police). Zajímavá je situace západního průčelí, kde jsou patrné ne zcela jasné úpravy 

(patrně ne až z 19. století, ale starší, barokní, možná svědčící o užití části starší 

stavby). Špačkovo členění je vybaveno mimo jiné portálem s odkláněnými 

volutovými útvary v suprafenestře a zejména plochým vystupujícím polem 

s proláklými stěnami propojujícím portál s osovým oknem až štítem. Výrazný prvek 

je méně známý, vyskytuje se ale na Haffeneckerově (?) návrhu průčelí jednoduché 
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kaple na Oškobrhu. V interiéru, mimo již zmíněné fabionové stropy nahrazujícími 

poměrně úspěšně klenbu s dominantním středním polem, je pozoruhodná východní 

část. Z uvedené trojdílné části obsahující věž lze totiž v patře vstoupit uzoučkými 

průchody v síle zdi na boční balkónové oratoře umístěné do mělkých nik po obou 

stranách presbytáře se štukovým oltářem. Řešení tribun vychází vstříc divákům, 

kterým umožňuje, aby mohli sledovat osobnosti, které jsou při tomto přístupu na 

těsných tribunách vlastně „vystavené“. Přednost divadelní režie jednoznačně 

upřednostňující zviditelnění patronů před jejich pohodlím, nemluvě o jakémkoli 

soukromí, naznačuje následné řešení kostela ve Kvítkově. Současně však vyjadřuje 

něco z podstaty představ, jaká role přísluší  suverénovi, který musí být v každém 

případě středem pozornosti a centrem dění. Mimochodem tomuto principu odpovídá 

i časté umísťování Sasko-lauenburského (nikdy ne toskánského) erbu, nebo 

ornamentálně do nečitelnosti proměněného monogramu velkovévodkyně nejen na 

portály a sokly soch, ale i na menzy oltářů.  

Zadání projektu novostavby kostela ve zmíněném Kvítkově u České Lípy 

(1724-1727) pro  Jana Josefa, hraběte Kounice získal Špaček patrně s ohledem na 

sousedství panství velkovévodkyně toskánské, byť nelze vyloučit určité vazby 

získané přímo v Praze. Průčelí kostela se vtaženou, jen mírně v risalitu vystupující 

věží do značné míry opakuje řešení z Brenné. Jinak je kostel spíše tradiční, bez 

akcentace středního pole zde jednoduše obdélné lodi, která však byla opatřena 

typickými „špačkovskými“ plošnými dekoracemi kolem oken. Atypický je i oble 

neodstupněně ukončený presbytář s navazující mladší osovou sakristií, která však 

musela nahradit starší objekt. V interiéru je významný přechod mezi lodí a 

presbytářem tvořený „esovitým“ zvlněním stěny, známým již z Ploskovic. 

Nejpozoruhodnějším prvkem je však umístění panských balkónových oratoří do nik 

po stranách závěru, respektive přístup na ně. Dnes se vchází na točité schodiště při 

sakristii a přes její půdu (s mimořádně dochovanými barokními dveřmi 

s nenarušeným ostře barevným malovaným mramorováním) portálkem v ose oblého 

závěru. Zde byla v síle zdi sklenuta úzká chodbička směřující do obou postranních 

oratoří. Z Brenné známý princip zde však byl obohacen tím, že chodbičky procházejí 

špaletami oválných závěrových oken.  

Drobný, spíše hravý, než funkční prvek, který běžný návštěvník téměř 

nepostřehne, však dle mého soudu současně dokládá autorovy značné ambice. Pokud 

totiž hledáme analogie, nalézáme je u staveb kvalitativně i významově stojících zcela 
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jinde. Jedná se o Sál předků na Vranovském zámku, případně vídeňskou knihovnu 

provedené dle návrhů Fischera z Erlachu.97 Tato vazba působí, pokud vnímáme 

drobný venkovský kostelík, až nepatřičně. Samozřejmě zde existuje řada odchylek.  

Mimo naprosto odlišné měřítko je to zejména skutečnost, kdy je ochoz prostupující 

oválnými nikami oken odloučen od klenby, což je na moravském a vídeňském řešení 

jeden ze základních znaků. Lze se proto odůvodněně ptát, zda k řešení nedošlo jaksi 

mimoděk, náhodou. Když však probíráme další Špačkovy stavby s řadou přejatých a 

z „velké“ architektury často do drobných, možná až nezávazných hříček 

proměněných prvků, pak tato vazba dle mého mínění spíše opětovně dokládá 

autorovu záměrnou snahu reagovat na přední díla a díky takovýmto atraktivním 

vzorům získávat zákazníky.  

Ve Kvítkově lze nalézt rovněž jeden zajímavý prvek. Východní stěna věže je 

s ohledem na její zapuštění prolomena v rovině půdy čistě konstrukční arkádou, která 

je výrazně hrotitá. Pokud bychom neznali data, zařadili bychom takovéto konstrukční 

řešení nejspíše do sklonku 18. století. 

V polovině 20. let se Špaček krátce vrátil do hlavního sídla Anny Marie 

Františky, do Zákup. Protože zde však většina prací proběhla již dříve, prováděl zde 

Václav Špaček spíše drobné dokončovací práce. Po zmíněném vložení výtahu do 

středověkého jádra zámku budovaném současně se stavbou v Ploskovicích (1718) to 

byla dostavba dvora a jízdárny (1725—1726). Zřejmě v areálu dvora se 

nacházející výrazná halová stavba s náročnou sochařskou výzdobou se bohužel 

nedochovala. Obrovský dvůr byl za Špačkova vedení dle všeho dokončen plně 

v intencích plánů Julia Broggia ze sklonku 17. století. Pouze některé plackové klenby 

v severním křídle dovolují datovat dokončení areálu až do dané doby. Ve vlastním 

zámku již docházeo pouze k výzdobě interiérů, kde jsou doloženi další umělci, 

zejména malíři Nosek, Halbax a začínající Hiebel. 

Další významnou stavbou je po několika méně významných zakázkách kostel 

ve Cvikově (1725-1729). Na toskánském panství ležící farní objekt malého města 

má gotický původ. Ke starší fázi náleží odsazený polygonální presbytář 

s ponechanou pozdně gotickou křížovou klenbou a s přisazenou severní věží; mladší 

loď je řešená jako trojlodní hala pocházející patrně ze druhé poloviny 16. století. 

Špaček stavbu zcela přehodnotil přístavbou západní vstupní jednotky obsahující 

kruchtu. Její hmota evidentně reaguje na východní presbytář a z orientovaného 

                                                           
97 H. Lorenz, Johann Bernard Fischer von Erlach.  Zürich 1992. S.166-171.  
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kostela vytváří centralizující kompozici. Její dynamicky tvarované čelo s okosenými 

rohy odpovídá interiéru sklenutému mohutnou plackou. Kompozici obohacuje do 

koutů přístavby a západní stěny trojlodí vložené dvojice válcových prvků 

obsahujících točité schodiště na kruchtu a boční empory. Podstatnou roli zde opět 

sehrává výrazná mansardová střecha, do které zasahuje nízký trojboký štít. Ten je v 

základně prolomený převýšeným osovým oknem jehož ostění s plochým překladem 

navazujícím na výrazně zaoblené kouty plynule navazuje na plasticitu umocňující 

minimalistické členění lesenovými rámy s typickými odhalenými nárožími. 

Jednoduchý portál je patrně výsledkem mladšího zásahu (viz i změna střechy věže). 

Proměna podstatně zasáhla i východní část kostela, kde byly po bocích závěru 

přistavěny dva bloky se sakristií a depozitářem v přízemí a oratořemi v patrech. 

Zdejší klenba v přízemí náleží k nejoriginálnějším výtvorům Václava Špačka. 

Základní tvar klášterní klenby byl postoupen čtveřicí trojbokých výsečí, které 

základní plochu značně oslabily. Navíc ve vrcholu výsečí byly provedeny (patrně 

v omítce, s pomocí kovaných hřebů) konvexně vyduté úseky, které působí zcela proti 

tektonickým principům. Toto negativní konvexní prohnutí klenby mělo pro Špačka 

takový význam, že jej prolnul i do tvaru okenních záklenků, které se ve vrcholu 

prohýbají opačným směrem, než žádá klenební logika. Tento záměrně vytvořený 

atektonický přístup mající základ v Ploskovicích se objeví v dokonalejší formě 

v Třebušíně. Navíc veškeré uvedené prvky skládaného klenebního útvaru se hranami 

stýkají ve vrcholu. Klenba tak jen na první pohled odpovídá někdy v baroku 

užívaným historizujícím sklípkovým klenbám, jejichž konstrukce, stejně jako 

v gotice, důsledně vycházela z koutů prostoru jako například boční empory 

v Haffeneckerově kostele v Hejnicích.  

Domnívám se, že se zde jednalo opět o určitou hru, o vytvoření zajímavého, 

případně bizarního prvku, který návštěvníka překvapí a zaujme, což je jeden ze 

Špačkových zásadních tvůrčích přístupů.  Navíc se nejedná o zcela čisté konstrukční 

řešení, ale o iluzi, zde vytvářenou pomocí drobných kovaných táhel, která 

napomohou popřít působení gravitace. Další zajímavostí je, že se tento náročný typ 

klenby byl použit v méně významných prostorách, byť se jimi vcházelo na oratoře. 

Tento přístup je ale obecný, ostatně obdobné typy skládaných kleneb „krystalického 

výrazu“ lze nalézt v sakristiích staveb K. I. Dientzenhofera. 

                                                                                                                                                                     
Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí. Brno 2003. 
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Originální je ve Cvikově řešení přístupu na obě symetrické patrové oratoře, kde 

návštěvník vchází na těsná schodiště, které se na vnějšku projevují jako polygonální 

risality odpovídající symetricky po obou stranách velkému polygonu presbytáře. 

Toto řešení, které je možné opět považovat za jistou hru, se objevuje v působivější 

podobě následně v Liběchově. 

Dynamickému pojetí západního vstupního přístavku odpovídá řešení lodi. 

Ponecháno bylo starší trojlodí včetně pilířů i křížových hřebínkových kleneb. Celek 

však byl doplněn, a tím zásadně změněn, bočními emporami. Lze však uvažovat, že 

vrcholně barokně tvarované části nahradily starší řešení, které obdobné protestantské 

kostely většinou mívaly. Empory mají dramaticky vzduté plackové klenby, jejich 

čelo do střední lodi je konkávně vybráno, přičemž střední část je  protipohybem 

vyklenuta. Dramatičnost vnesená do klidného prostoru vytváří zajímavý celkový 

účin, navíc základní vybrání průčelní strany vložených empor měkce propojuje boční 

úseky s varhanní kruchtou. Uplatňuje se zde tedy opět  centralizující princip. 

Nejvýraznějším zásahem je však vyřešení vztahu vložených konstrukcí vůči starší 

lodi, respektive k převýšeným oknům. Již jejich ponechané hrotité záklenky 

naznačují další rovinu, která ovlivnila celkové řešení odpovídající i ponechání 

starších kleneb, které nemuselo nutně pouze vycházet z ekonomických zřetelů. 

V místě, kde by vložené empory přetínaly, a tím přerušovaly uvedená starší okna 

lodi, byl do plackových kleneb v úseku přízemního sedla, které je ostatně dalším 

prvkem známým z dynamických kompozic, proveden rasantní výřez, takže okna 

nerušeně probíhají. Vybrání za nimi, v patře zvýrazněné balustrádou, navíc šikmo 

shora prosvětluje poměrně temný prostor pod emporou. Zmíněný zářez má mimo 

krátké boční úseky čelo křivkově probrané, takže odpovídá konkávnímu čelu 

obracejícímu se do lodi, což podtrhuje plastické členění klenby. Celek je detailně 

prokomponovaný, oproti možnému předstupni ze Kvítkova se jedná o účinnou a 

velice působivou konfiguraci. Myslím, že zde není potřeba příliš hledat možné 

inspirace, kterými je zde opět Santiniho dílo. Zejména celkové řešení lodi klášterního 

kostela v Želivi je nápadně blízké, zcela odlišné je opět základní měřítko a celkové 

vyznění. Zde však bude bližší analogií spíše ranější Santiniho dílo, které bylo 

v souvislosti s Václavem Špačkem a F. M. Kaňkou již probíráno – klášter ve 

Zbraslavi  jeho dvoupodlažní chodby při ambitech. Obě Santiniho řešení jsou daleko 

elegantnější, umělecky účinnější.98 To však nic nemění na Špačkově snaze hledat a 

                                                           
98 M. Horyna, Jan Blažej Santini–Aichel. Praha 1998 S.209-212, 298-304.   
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po určité transpozici uplatňovat prvky, které jsou dle jeho názoru atraktivní, 

zajímavé, překvapivé. Charakteristické je zde propojení  dvou vlivů v rovině, která je 

pro V. Špačka typická. Podstatou je Santiniho invence, obohacená možná i 

dynamickými postupy K. Dienteznhofera. Výsledek je však osobitě posunutý, 

působení je značně dramatické až nervózní. 

Současně s aktivitami spojenými s prací pro velkovévodkyni toskánskou 

probíhala stavba pozoruhodného kostela v Lázních sv. Kateřiny u Počátek. Jeho 

půdorysné řešení vedlo dříve k přiřčení stavby K. I. Dientzenhoferovi. Nové 

upřesnění datace stavby před rokem 1726/27 (stáří prvků krovové kronstrukce) a 

rozbor stavby však tuto možnost téměř jednoznačně vylučují. Tvarové vztahy 

k ostatním Špačkovým stavbám a zásadní odlišnost od tvarosloví Dientzenhoferova 

jsou tak přesvědčivé, že jiná atribuce je dle mého soudu velice nepravděpodobná, i 

když zde lze spekulovat o provedení jiným stavitelem. Pro Špačkovo dílo se jedná o 

významnou realizaci, která plně zapadá do poloviny 20. let a se stavbami ve Cvikově 

a Třebušíně tvoří dle mého mínění neoddělitelnou skupinu.  

Základem dynamického půdorysu je hloubkový ovál, k němuž jsou přisazeny 

koncové jednotky ve tvaru cca čtverců s okosenými rohy a proláklými stěnami.  

Jejich proláklé stěny jsou v hloubkové ose určeny přisazením k centrálnímu prvku, 

v příčné jsou formovány fiktivními vnějšími křivkovými útvary, což odkazuje na 

postupy známé z Ploskovic. Boční fasáda je proto formována ve střední partii  

přetlakem „zevnitř“, kdežto koncové bloky jsou (de)formovány „zevně“ ležícím 

fiktivním tělesem. Stěna se tak dostává do přetlaku vnějších a vnitřních sil, což 

opětně evokuje zásady stojící u vzniku ploskovického jižního průčelí (střední ovál se 

dvojicí příložek). 

Důležitá je zde i provázanost celku, kdy půdorys vyznívá až do dramatického 

tvaru střech. Ty organicky završují půdorysem definované rozvlnění stěn. Zejména 

tvary zastřešení nad koncovými úseky svým dramaticky sochařsky pojímaným 

tvarům dokládají sílu a komplexnost základní myšlenky. Střední část používající 

mansardový tvar má v horním dílu nad římsou útvar odpovídající v půdorysu čočce 

(případně mandorle). Podoba se člunem (lodí) zde může mít opět i symbolický 

základ, minimálně však vyjadřuje důsledně aplikovaný dramatický akcent.  Je 

zajímavé, že tento tvar, Špačkem ostatně zopakovaný u dalších staveb v Třebušíně a 

naposled v Hořelicích, nenachází tak radikální odezvy v příbuzných stavbách. 

Například v jiných souvislostech citovaná stavba smiřické kaple (viz dále) má ve 
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střešní rovině evidentní snahu dynamicky vyhrocenou situaci uklidnit. Dramatické 

zvlnění střešního pláště vycházející z obrysu stavby v rovině korunní římsy je zde 

pomocí námětků převáděno výše, aby postupně vyznělo do ztracena ve zklidnělém a 

vyrovnaném tvaru valby. 

Po odbočce se vrátíme k počátecké stavbě, kde bude nutno se podrobněji 

zaobírat jejími klenbami, které do celku vnášejí další zásadní motivy. V našem 

prostředí jde o zcela unikátní vztah, kdy se klenby jednotlivých travé jednoduše 

stýkají v ostré hraně kolmé na podélnou osu stavby. Mimo tyto hrany je zde ale ještě 

další dvojice, a to na konci krajních polí, které dokládají, že nejde o neumělost, ale o 

určitý záměr. Za hranami jsou zde s ohledem na půdorys, který není v daných 

partiích konkávní, ale naopak konvexní, vložena sedla. Jejich podobu lze vyložit 

z podrobnější analýzy půdorysu, kde v nich můžeme vidět počátky dalších polí 

shodných se středním, velkým. Tomu odpovídá i skutečnost, že sedla mají stoupavou 

vrcholnici, a to  směrem „ven“ (na východ a západ, ne do středu stavby). Stavba je 

potom jakýmsi výsekem nekonečného řetězu, kde se střídají velká a malá pole.  

Pokud bychom hledali styčné body v minulosti, je nutno upozornit zejména na 

slavnou smiřickou zámeckou kapli. I když u ní byla zejména střední partie řešena 

daleko sofistikovaněji, základní skladba trojice prvků odpovídá. Je však otázkou zda 

je závislost dána znalostí předlohy, či se jedná o řešení obecnějšího typu 

vycházejícímu z italských či rakouských realizací. Určitá bližší podobnost se jeví 

v závěru obou staveb, kde je konvexní základní tvar doplněn rovnými bočními úseky 

s pilastry. Řešení je do té míry zvláštní a současně pro stavebníka nepříliš významné, 

že shodné postupy stavby naznačují spíše těsnější vazby. I zde lze ale nalézt další 

významný objekt, respektive jeho projekt. Již byl zmiňován theatinský kostel na 

pražské Malé Straně. S uvedeným závěrem staveb v Počátkách a Smiřicích je shodné 

řešení interiérové stěny střední jednotky, kdy se krajní přímé úseky mezi vlastní 

oblým závěrem vážou na polosloupy a následně klenbu. Pokud porovnáme tyto tři 

případy, vyplývá z nich dle mého soudu spíše obecnější použití shodného 

konstrukčního principu. Vazby tu jsou zřejmé, nelze však rozhodnout 

bezprostřednosti ovlivnění. 

Ojedinělá je podoba kleneb zejména vzhledem k dynamickému půdorysu, který 

se do kleneb ve střední částí vlastně vůbec nepromítá. Propojení půdorysu a na něj 

navazujících stěn tedy nenachází plnohodnotnou odezvu v rovině klenby. Tento rys 

je o spojován s tvorbou Guarina Guariniho, který pak vytváří předstupeň 
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Dientzenhoferova komplexního řešení. I u Guariniho je ale toto řešení nepříliš časté, 

mimo pražský projekt se objevuje u dlouho dokončované stavby posléze 

arcibiskupské kaple v Turíně. Jednotlivá klenební pole se v uvedených případech 

stýkají rovněž pouze ve hraně. U řezu (v půdorysu nenaznačeno) pražského návrhu 

k tomu navíc přistupují koncové výseče. Ani zde však nelze jednoznačně rozhodnout 

o přímém vlivu. Návrh pražského kostela z roku 1679 byl publikován až v roce 

173799 a je otázkou, jak mohl případně mladého Špačka ovlivnit. Zde se však nabízí 

spekulace, zda se náš autor nemohl případně seznámit s plány prostřednictvím J. B. 

Santiniho, který dokončoval zcela odlišný theatinský kostel a který měl nesporně ke 

G. Guarinimu velice blízko.  

Výše uvedené spekulace možná až příliš troufale spojující některé aspekty 

Špačkova díla s tvorbou jednoho z nejvýznamnějších barokních architektů by mohly 

zůstat v rovině pouhých domněnek, kdyby se zde neobjevila další stavba, která 

k předešlým (Počátky, Cvikov) nedílně náleží, a to kaple sv. Jana Nepomuckého 

při farním kostele v Třebušíně (před 1727). Patrně nejzajímavější sestavu 

náležející k předchozím kompozicím vytvořil Špaček právě zde.  Půdorys přistavěné 

kaple sv. Jana Nepomuckého (předcházející světcovu svatořečení) respektuje vydutý 

tvar závěru kostela, který udává celkovou podobu určenou příčným obdélníkem 

s okosenými rohy a proláklými stěnami (viz Počátky a posléze Hořelice). U klenby 

však autor nalézá zcela odlišné řešení, než nejsnadnější sklenutí plackou, která byla 

ostatně v jiných případech používán. Z okosených úseků při koutech vybíhající pasy 

vynášejí mezikruží v roli téměř gotického svorníku, jenž nese zděnou lucernu. 

Plochy mezi pasy jsou sklenuty vydutými plochami na základě řady úseků 

rovnoběžných kružnic vycházejících z dramaticky proláklých stěn. Takto vytvořený 

útvar dosahuje maxima možného účinku, kdy se klenby vydouvají ne obvykle 

konvexně ale vůči pozorovateli v interiéru zcela nečekaně a znepokojivě konkávně. 

Větší zpochybnění statických zásad i přijatelnosti z pohledu návštěvníka snad ani 

není možné. Zde bylo dosaženo jednoho z vrcholů možných barokních inovací 

klasických výchozích tvarů. 

Možné vlivy lze možná hledat opět u Santiniho, a to u klenby kaple 

v Mladoticích. Základ těchto řešení lze hledat v Římě u zaklenutí kostela 

Borrominiho sv. Iva.100 Jedná se však spíše o společný konstrukční nápad, než 

výsledné působení dosahující odlišných účinků. Postup je zde však plně zvládnut. 

                                                           
99 M. Andereg-Tille, Die Schule guarinis. Winterthur 1962. 
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Překonáno jsou zde odlišné Hildebrandtovo klenební řešení z klášterního kostela 

v Jablonném v Podještědí, kde byl střet dvou křivek v rovině klenby pouze 

zamaskován.101 Třebušínská kaple však mohla vycházet v některých principech z 

nerealizovaného Guraniniho projektu kostela pro malostranské theatiny. Zejména 

klenba jeho střední jednotky se skladbou diagonálních širokých pasů (nosných žeber) 

a příčně orientovaná originálně tvarovaná lucerna nám určité motivy třebušínské 

stavby alespoň připomíná. Je však otázkou, zda a do jaké míry mohly pouhé plány 

ovlivnit konstrukčně náročné řešení. Podoba kaple v Třebušíně je totiž v mnoha 

prvcích natolik originální (zejména ve vztahu k půdorysu), že Špačkova samostatná 

invence kombinující opět dvě vzorové roviny je jednou ze zcela reálných možností. 

K popsané klenbě přistupuje i řešení stěn s přiloženými lesenovými rámy 

ponechávajícími odhalené úzké, zde zaoblené hrany. Stěny jsou prolomeny 

dekorativně výrazněji řešenými okny, která lze popsat jako příčně oválná, ukončená 

v horní partii trojlistem, což je oblíbený motiv guariniovsky orientovaných tvůrců. 

Určitý předstupeň lze ale nalézt i u podstatně zdobnějších vícelistých záklenků 

osových otvorů v Ploskovicích.  

Nad střechou, která je přesným rubovým opisem útvaru popsaného v rámci 

interiéru je osazena lucerna. I její tvar je naprosto unikátní, nemající v našem 

prostředí adekvátní srovnání. Základní příčný ovál ukončený odstupněnou 

„mansardovou“ střechou má okna posunutá do sdružených dvojic, opěrné diagonálně 

postavěné pilířky jsou rovněž seskupeny do srostlic, kde je navíc stěna mezi nimi 

konkávně probraná (viz řešení sakristie v Horní Polici?). I zde lze nalézt případnou 

inspiraci v již tolikrát zmiňovaném Guariniho pražském návrhu. Jedná se o variantu 

poměrně blízkou lucerně nad centrální kupolí. 

Domnívám se, že tak často zmiňované vztahy naznačují, že spekulace o 

vlivech severoitalského architekta zprostředkované možná J. B. Santinim nejsou 

nereálné. Ke zprostředkovatelské Santiniho roli může přistupovat i přímý kontakt 

s Guariniho tvorbou v rámci případných, i když nedoložených italských cest V. 

Špačka. Třebušínská miniatura však v celkovém výrazu vzbuzuje především dojem 

kuriozity, zvláštnosti a hříčky, než plně vyváženého a výhradně esteticky působícího 

díla. Právě v této rovině spatřuji Špačkův osobní vklad. Jen okrajově bych chtěl ještě 

upozornit na sestavu sdružených oken lucerny, která s osovým vikýřem vytvářejí 

                                                                                                                                                                     
100 Za připomínku děkuji M. Horynovi. 
101 O. J. Blažíček – P. Preiss, Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Olomouc 1948. 
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antropomorfní celek, jenž bývá s Guariniho návrhy někdy spojován, i když může jít o 

následnou, na autorovi nezávislou romantizující interpretaci.  

Stavby v Třebušíně, Počátkách a Cvikově, které vznikaly takřka souběžně; 

byly proto v předchozích odstavcích sledovány společně. Třebušínská kaple však 

byla poslední akcí širšího dopadu. Kostel v Třebušíně (před 1726) těsně stavbu 

kaple předcházel. Jednalo se o zásadní přestavbu, ponechána byla gotická věž a 

zřejmě i navazující západní část lodi. Dílo je autorsky značně problematické a přináší 

samostatný soubor problémů týkajících se jedné ze zásadních otázek barokní tvorby 

nejen daného regionu. 

Trojice rovnocenných plackových polí lodi s neodsazeným presbytářem 

probraným na východní straně mělkou skládanou nikou je proložen výraznou 

příčnou lodí; do koutu je pak vložena dvojice patrových oratoří. Výrazné pilastrové 

srostlice rasantně rytmizující loď mohou na první pohled připomínat svatoklimentský 

kostel v pražském Klementinu, jehož vliv na naši architekturu nebyl ještě plně 

doceněn. Jejich konkávně probraná odsazená nároží však mají blíže ke stavbám O. 

Broggia, kterému dílo ostatně připsal O. Votoček. Situace ztěžují vztahy k nepříliš 

vzdálenému kostelu T. Haffeneckera v Bohušovicích, kde byl mimo jiné uplatněn 

shodný přístup k přestavbě. Střední dominantnější jednotka ale celkový výraz 

bohušovické stavby podstatně posunuje. V dané době je ojedinělým řešením 

tvarování závěru třebušínské stavby, kde lze základní prvek závěru interpretovat jako 

„francouzský“ motiv (ve zcela obecné rovině je částečně tomuto řešení kupodivu 

blízká barokní adaptace kostela sv. Havla v Praze). Je zde ale řada dalších prvků. 

Půdorys závěru je vlastně trojlistý; štukatura kleneb přes jejich zlidovělý charakter 

vykazuje vazbu na některé výtvory řazené do širšího Santiniho okruhu. 

Pro naše účely je však určující základní skladba, která byla s úpravami použitá 

znovu v Liběchově, kde je Špačkův podíl velice pravděpodobný. Obě stavby navíc 

spojují jisté principy s Kaňkovým kostelem ve Zlonicích102 (zejména příčná loď s 

navazujícími otevřenými patrovými oratořemi). Právě tento nesourodý konglomerát 

propojující různé vlivy by mohl na našeho autora poměrně dobře ukazovat. Současně 

je však třeba konstatovat, že užité tvarosloví se Špačkovi vzdaluje. Nejedná se pouze 

o sledované profily říms, ale i o jinak neznámé amorfní tvary hlavic blížících se 

nejspíše tvorbě mladšího Dientzenhofera. 

                                                           
102 V. Přibyl, Barokní architektura ve Zlonicích. Umění, 24, 1986, s.456-462. 
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Autorství je zde tedy stále otevřeno a pokud by se zde uplatnil již při stavbě 

kostela Václav Špaček, jednalo by se o stavbu prováděnou jiným stavitelem. To by 

však mohlo odpovídat jeho vytížení při pracích pro velkovévodkyni toskánskou, jejíž 

panství s třebušínským sousedilo. Je totiž dosti dobře možné, že chtěl krajský 

hejtman Kressel z Qualtenbergu využít návrhu architekta svého nejvýznamnějšího 

souseda. 

Přestavba menšího kostela v obci Zeměchy je odlišnou Špačkovou zakázkou. 

Hmota kostela i soliterní zvonice je patrně starší, snad dokonce středověká. Špaček 

však stavbu opatřil novou mansardovou střechou a zejména členěním stěn 

s lesenovými rámy, dále podloženými převýšenými klenáky doplněnými 

charakteristickým detailem půlkruhové čabraky. Lze zde rovněž zmínit zajímavý tvar 

okenních překladů prolomených ve střední částí nízkým segmentem. Tento prvek se 

z jistého úhlu blíží Špačkovým rovným překladům vynášeným koutovými konzolami 

(vlastně by se jednalo o antitezi). Zajímavý je ale jejich vztah k tvarům překladů, 

které užíval u portálů velice často T. Haffenecker. Urbanisticky je šťastné řešení 

nástupu k areálu od západu. Jednoduché štítové průčelí bylo doplněno drobnou 

představěnou předsíní s mansardovou střechou s osovým vikýřem. Tento měřítkově 

podhodnocený prvek umocňuje monumentálnost vlastního průčelí i celkového 

nástupu gradovaného dlouhým přímým schodištěm.  

Následující Špačkova stavba je zcela zásadní, Jedná se o celkové nové řešení 

zámeckého areálu v Kácově u Kutné Hory (1726-1741). Velkovévodkyně 

toskánská si zde nechala vybudovat jedno z četných sídel; toto však se zdůrazněním 

jeho reprezentativních funkcí s ohledem na základní smysl stavby. Ta měla sloužit 

jako zázemí pro pořádání honů v sázavských lesích. Objekt však rozhodně nezískal 

podobu loveckého zámku, čemuž odporuje i jeho poloha v obci. Následně se však 

stal základním dispozičním typem pro zámky stavěné Annou Marií Františkou.  

Starší goticko – renesanční sídlo bylo novostavbou zcela pohlceno. 

Dvoutraktový objekt byl k severu rozšířen o další trakt, čímž stavba zasáhla do 

svažitého terénu. Ten byl odtěžen, respektive posléze nasypán tak, aby od severu 

mezi zámkem a návsí vzniklo nádvoří. Situace, kdy návštěvník vstoupí od severu 

z nádvoří do přízemí, aby se na jižní straně ocitl v patře, připomíná řešení 

v Ploskovicích. Zde však není nutná přímá vazba, spíše se jedná o snahu urbanisticky 

náročněji řešit zapojení areálu do terénu svažujícímu se od středu městečka k jihu 

k řece. Zámek nebyl stavěn jako solitér, ale jako součást urbanisticky složitějšího 
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celku. Současně vznikl nový hospodářský dvůr a dlouhá patrová podklenutá chodba 

spojující sídlo s oratoří přestavovaného kostela. Dalším prvkem kompozice byla 

velká státue na náměstí. 

Vlastní zámek získal přestavbou adaptovaný polosuterén obsahující zbytky 

starší stavby. Od přízemí byl ale objekt zcela zásadně proměněn. Základním u zámku 

zcela ojedinělým řešením byla vnitřní prostorová skladba prorůstající organicky do 

vnějšího členění stavby. Ústředního prostorem se stala centrální převýšená hala, 

kolem které byl seskupeny vlastní místnosti i další komunikace. Mimo hlavní blok 

v podobě příčně orientovaného hranolu se světlíkovým patrem je po obou kratších 

stranách připojen stejně vysoký risalit, který však díky zastřešení v podobě 

cibulových střech s lucernami navozuje spíše dojem věží. Dominanci nástavby 

akcentované drobným, ale účinným detailem řady dekorativních komínových hlav 

stvrzovala centrální polygonální věžička, tvarově podstatě shodná se sanktusovou 

vížkou. 

Absence velkého sálu a jeho náhrada ústřední převýšenou, bazilikálně 

osvětlenou halou náleží spíše klášterním dispozicím, jak je nacházíme v Čechách i na 

Moravě. Těsné vazby na vnějškově podobné stavby jako byl zámek v Ratibořicích 

při bližším studiu neobstojí právě pro uvedené vnitřní uspořádání, kdy se nejedná o 

střešní altán, ale o horní osvětlující část převýšené, až světlíkovitě působící haly. 

Vnější shodný vzhled tedy zásadně odporuje vnitřní, zde určující dispozici. 

Při hledání skutečných inspiračních zdrojů se můžeme vydat po dvou cestách. 

Inspirace barokními konventními budovami jsou v daných případech patrně daleko 

pravděpodobnější, než vazby na jinak na první pohled obdobně řešené objekty 

obsahující však ve střešní rovině vyhlídkový pavilon. Zde by bylo možno hledat 

podstatný vliv objednavatele. Oproti klášterním konventům řešícím bazilikální 

dispozici „od fasády k fasádě“ mají toskánské zámky na kratších stranách rovněž 

nižší blok, který je připodobňuje ke zmíněným celkům s pavilónovou nástavbou. 

Kompozičně lze proto tuto dispozici vykládat i jako do jisté míry centrální, s ústřední 

převýšenou, shora dramaticky osvětlenou halou, kterou v prstenci obklopuje čtveřice 

nižších křídel. Tuto ideovou předlohu je možné vhodně osvětlit i osobností 

stavebníka - Anny Marie Františky. Její náboženské horlivosti mohlo dané řešení 

konvenovat.  

Existuje zde však další významná skupina možných vzorů. Jedná se o 

renesanční a raně barokní vily, a to jak z Itálie, tak z našeho území. U nás je to v prvé 
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řadě dochovaná pozoruhodná raně barokní vila v Žehušicích,103 případně jezuitská 

residence v Milíčevsi, která však obrací pozornost opět ke klášterním dispozicím. 

Protože však nelze dle všeho předpokládat podstatnější vlivy ojedinělého 

žehušického italského (římského) řešení, přichází v úvahu opět inspirace zahraniční, 

spojená pak s možnými ambicemi velkovévodkyně.  

Podstatnou roli může i zde sehrát již uváděný zahradní pavilon v slavné 

barokní zahradě ostrovského zámku. Objekt se středním převýšeným halovým 

prostorem se ostatně opakuje i v díle sestry Anny Marie Františky u Rasstatu. Stavby 

pak spojuje i vnitřní dekorace, které bude pozornost věnována později.   

Dalším prvkem kácovského zámku jsou boční věžové přístavky. Inspirace 

nejsou příliš jasné. Evidentní dispoziční podobnost v řešení konventu kláštera v 

Sedlci u Kutné Hory je výsledkem proměny Santiniho dvoutraktové stavby 

(vycházející z mohutného středověkého objektu) v trojtakt se střední převýšenou 

halou. Tento blok byl po obou kratších stranách doplněn užšími přístavbami. Tuto 

práci je třeba připsat až F. I. Prée. Provedena byla ale až po polovině století, a proto 

můžeme směřování vlivů spíše obrátit.  

Již mnohokrát byla zmiňována „chtěná malebnost“ toskánských stavebních 

podniků. V případě Kácova se projevila nápadnými malířskými prvky. Vnější fasády 

byly částečně iluzivně pojednané, celkové řešení se však nedochovalo. Pouze u 

vyústění chodby spojující zámek s kostelem nalézáme bohaté vícebarevné řešení 

s rozvilinovými dekorativními prvky, které podstatně oživovaly dnes obnovené 

zjednodušené bílo- červeno- žluté pojednání stěn. Nejatraktivnější však byla 

nesporně slepá okna. Do nich byly vmalovány nejen výplně, a to různou měrou 

pootevřené, případně doplněné objekty jako květiny, ptačí klece a podobně, ale 

v oknech se „zjevovala“ řada postav. Byly odlišeny oblečením, a tak presentovaly 

složení obyvatel zámku od šlechticů po služebnictvo (nelze zde nezmínit Bentumovy 

a Dvořákovy podobizny z manětínského zámku). I v Kácově lze spekulovat o snaze 

postihnout rysy konkrétních lidí. Pro nás je však zajímavější baldachýn nad vstupem 

do zámku. Ten má složitý tvar opakující rub již známé sestavy kleneb pod oratořemi 

cvikovského kostela, či tvarování střechy ústřední jednotky pavilonu v Ploskovicích. 

V Kácově je bizarní tvar doplněn čabrakami; v podhledu byl nedávno obnoven 

složitý geometrický monogram Anny Marie Františky, která touto „značkou“ 

opatřovala nejen řadu staveb, soch i oltářů. 

                                                           
103 J. Beránek - P. Macek- P. Zahradník, Zámek v Žehušicích. SHP 2007. Strojopis. 
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Základní podoba interiéru již byla zmíněna. Pro bližší pochopení je nutno ještě 

zdůraznit rozložení vnitřních prostor. V zámku neexistuje hlavní sál, spíše řada 

větších salonů soustředěných do zvýšeného přízemí. V patře byly spíše pokoje pro 

hosty, suterén sloužil jako zázemí s kuchyní a dalšími provozy. Významnější 

místnosti vyplňovaly oba rivality. Ve východním byl umístěn větší salon, v západní  

kaple procházející dvojicí podlaží, kdy se do ní v patře otevíraly rozměrné otvory 

bočních oratoří. V patře bylo nutno okolo střední haly umístit okružní komunikaci 

spojující jednotlivé pokoje. Osvětlení této do haly otevřené chodby jsou řešeny 

shodně jako zmíněné otvory oratoří - s přímými překlady vynášenými koutovými 

konzolami. Jako v řadě jiných objektů je i zde schodiště typově v podstatě zastaralé, 

umístěním a významem v rámci celku vlastně nebarokní. Je poměrně stísněné, 

dvouramenné s plnou střední zdí. Jestliže jeho dispozice odpovídá v podstatě ještě 

renesanci, podoba stlačených valených kleneb i podest je neobyčejně pokročilá. Bez 

vztahu k dalším prvkům by je bylo možné zařadit až do druhé poloviny 18. století.   

I v interiéru se dochovalo několik maleb. Lze předpokládat, že výmalba 

pokrývala nejen stropy, ale i stěny, a to včetně schodišť a rozlehlé střední haly. 

Zajímavé jsou ovály s podobiznami loveckých psů při schodišti a námětově 

pozoruhodné malby v narušené zámecké kapli. Tvar kaple umožňoval z bočních 

oratoří přímé pohledy na protější stěnu. Zde provedené malby tuto možnost dokonale 

využily. Zvolen byl námětově nepříliš častý útěk do Egypta a zejména návštěva Tří 

králů u krále Heroda. U druhé malby se objevuje detail, který dle mého názoru plně 

odpovídá záměrům toskánských realizací zdůrazňujících motivy zvláštního, 

nečekaného, překvapivého. I když lze nalézt patrně určité analogie, dovádí zde malíř 

dramatičnost situace k samotnému vrcholu. Herodes je zobrazen v okamžiku, kdy se 

dozvídá o narození Krista. Dramatické gesto polekaného krále adekvátně doplňuje 

v předním plánu s láskou podaný výjev ilustrující situaci, kdy vyděšená kočka 

vylekaná hysterickou Herodovou  reakcí sklouzává s velkého hliněného džbánu. 

Ano, jedná se o drobný detail. Opět ale mám dojem, že výlučné „toskánské“ 

prostředí se zde prezentuje více než přesvědčivě.  

Po několika méně významných stavbách je třeba uvést farní kostel v zaniklých 

Lidicích u Prahy (1726-1731). Mimo stavby samotné připomínáme, že právě zde 

byl Václav Špaček poprvé zcela jasně a správně doložen A. Podlahou. Kostel plně 

zapadá do nejobsažnější skupiny Špačkových sakrálních objektů započatých 

novostavbou v Brenné. Podélná stavba kostela v Lidicích opětovně sleduje základní 
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znaky, ke kterým patři štíhlé převýšené průčelí se zapuštěnou věží a navazující 

protáhlá loď prostoupená střední výraznou jednotkou. Ta je zde provedena ve zvlášť 

výrazné hmotě s půdorysem v podobě čtverce s okosenými rohy. Daná podoba patrně 

reflektovala Špačkovu ojedinělou snahu nahradit jím převážně užívané (lacinější) 

fabionové stropy klenbou, zde patrně plackovou. Ta však časem kvůli narušení byla 

strhnuta a nahrazena i zde známým řešením plochého stropu s výraznějším fabionem, 

na který kvadraturista Kolář namaloval roku 1741 kupoli iluzivní. 

Vhodné je připomenout i několik detailů. Mimo obligátní lesenové rámy, 

ostění oken s výraznými „uchy“ a čabrakovým ukončením parapetu, či typický zděný 

vikýř ukončený půlkruhovou římsou stáčející se do volut, je třeba upozornit na štít 

boční předsíně. Pokud se jedná o předpokládanou původní část stavby, pak se zde 

objevuje další vrcholná inspirace. Obrysový tvar římsy, známý u nás především 

z tvorby K. I. Dientzenhofera, má zřejmý zdroj u již uváděného J. L. Hildebrandta.  

Předpokládaná Špačkova snaha skládat svá díla, respektive je obohacovat o řadu 

citací, by toto mínění podporovala. Dalším prvkem je zajímavý a rozhodně netypický 

tvar střešní helmice, jenž stejně jako zastřešení lodi vychází ze tvaru mansardy. 

Upozorňuji zejména na motiv kruhových oken ve zděných vikýřích, které jsou na 

římse střechy jakoby zavěšeny. Motiv čabraky v řadě variant i způsobů a místa užití 

je ostatně pro Špačka typický. 

Při hodnocení díla odkazujeme na další možnou Špačkovu činnost v Praze, kde 

se ohl teoreticky podílet na přestavbě novoměstského paláce Vršovců (mezi roky 

1723-1732) později vícenásobně a zcela zásadně opravovaného. Mimo úzkou vazbu 

členky tohoto rodu na Annu Marii Františku a shodnou štukaturu oken piana nobile 

(viz bohaté tvarování říms doplněné medailony s antikizujícími „císařskými“ profily) 

zde však nalézáme pouze jediný detail. Je jím „santiniovské“ asymetrické vytáčení 

pilastrů na krajích risalitů, což mnohé naznačuje, ale hlubší úvahy neumožňuje. 

Následující areál náleží k dalším z vrcholů Špačkova snažení. Snad 

nejoriginálnějším řešením se honosily stavby pro poradce a úzkého přítele 

velkovévodkyně, hraběte Goltze v Kunraticích u Prahy.  

Přestavovaný zámek se stal centrem rozsáhlého, podstatně Špačkem 

rozšířeného urbanistického celku. Několikakilometrová osa zhruba ve směru sever 

jih spojuje (od jihu) bažantnici s přilehlým rybníkem, štěpnici, zámeckou zahradu a 

hospodářský dvůr. Volněji k areálu navazoval farní kostel, kompozičně provázána 

byla i rozlehlá obora s kaplí „Jana svatého“ na známé zřícenině kunratického hradu 
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„Václava opilého“. Starší objekty byly zapojeny do komplexu jen v natolik, aby 

zásadně nenarušily monumentální urbanistické řešení, které je ve stávající podobě 

právě Špačkovým dílem. Výstavnost areálu dosvědčuje ještě v polovině století výběr 

lokality pro návštěvu císařovny Marie Terezie pobývající krátce v Praze. 

První akcí byla přestavba raně barokního zámku (kol. 1728) na půdorysu 

otevřeného U. Úprava ještě nebyla tak výrazná a odrazila se mimo adaptaci fasád 

především v modernizaci interiéru. I tam šlo ale o pouhé adaptace jednotlivých částí. 

Podstatné je nové schodiště, známé již z Kácova. Zde byl ale nalezen důkaz, že daný 

anachronický stísněný typ dvouramenné sestavy s plnou střední zdí prodělal 

podstatnou proměnu. Jeho stěny, respektive lichoběžníková boční pole, se otevřely 

díky iluzívní výmalbě do vnějšího prostoru, přesněji do „lesa“. V přízemí byly 

vyvedeny průhledy na trávník a kmeny stromů, v patře pohledy do korun a zcela 

nahoře se již divák mohl kochat pohledem na oblačné nebe s ptactvem nad korunami. 

I toto řešení patrně opakovalo příklad z Kácova, kde výmalba zachycena prozatím 

není. Další zásahy se týkaly stěn. V čele plné střední zdi byla na soklu představena 

mohutná, prostoru záměrně naddimenzovaná dekorativní váza udávající schodišti 

malebný tón. Nejbizarnějším prvkem ale byla součást dekorace stěn. Do oválného 

otvoru s prudce šikmo ubíhající špaletou byla ve štuku vymodelována scéna jak 

vystřižená z dobových jesliček. Až naivní kompozice nemá u nás prozatím srovnání.  

I zde je nutno se ptát, nakolik je takovéto řešení přímo spojené s invencí architekta a 

jaký vliv spočívá na štukatérovi a zejména stavebníkovi.  V dalších prostorech se 

jednalo o nové stropy, většinou fabionové, či s klášterní klenbičkou, většinou 

opatřené nástropní malbou, na průběžné římse větší místnosti byly osazeni 

dekorativní štukové sošky putti. Odlišný charakter má do přízemí vložená kaple. Její 

prvky pocházejí sice nesporně ze Špačkovy dílny, současně se ale více blíží 

tvarosloví mladšího Dientzenhofera. Zda se jednalo o záměr prostor odlišit, či o 

pozdější Špačkův zásah (viz typická profilace říms), nelze jednoznačně rozhodnout. 

Charakter bohatě dekorovaných a zřejmě i zde cele malovaných místností 

doplňovaly i další detaily, jak dokládají druhotně na půdě použité dveře s ostře 

barevným mramorováním (viz obdobné dveře užité ve Kvítkově). 

Areál byl i nadále upravován a doplňován, některé zásahy proto nelze přesněji 

datovat. Po drobných adaptacích chodovského zámku, upravovaného pro hraběte 

Goltze Špaček navrhl a postavil další pro nás významnou stavbu, a to faru 

v severočeském toskánském Svádově (1729-1732). Poloha fary v předpolí dříve 
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upravovaného zámku dokládá  sebestřednou roli velkovévodkyně. Blízkost sídla 

kněze v předpolí již dříve adaptovaného zámku byla upřednostněna. Nedůležitá byla 

z hlediska stavebníka zcela nepraktická vzdálenost přesahující kilometrovou cestu do 

farního kostela. Příčně situovaný, půdorysně obdélný objekt je poměrně strohý, 

mimo mělkého osového risalitu se zde uplatňuje „vlašská“, tedy mansardová střecha. 

Jestliže vnějšek v zásadě navazuje na objekt hornopolického arciděkanství, interiér je 

řešen až nečekaně sofistikovaně. Fara náleží k dobově rozšířenému vzhledu far, které 

navozují dojem menších panských sídel. U velkovévodkyně toskánské k tomu navíc 

přistupoval fakt, že na řadě far měla svoji výlučnou komnatu. 

Za vstupem přízemí je příčně orientovaná vstupní hala, na kterou v ose 

navazuje chodba do dvora. Po její straně umístěné schodiště je doplněno iluzivními 

náznaky schodiště umístěného symetricky. Určité znaky řešení zde do jisté míry 

navozují dojem, že Špaček mohl pro dispozici maximálně redukovat výjimečné 

řešení zámku v Ploskovicích. I když bylo možné k danému řešení dojít odlišnou 

cestou, později budované fary tomuto vztahu spíše přitakávají. V interiéru jsou užity 

pro Špačka typické klášterní klenby s pětibokými výsečemi a těsné schodiště, kde se 

donedávna dochovaly zbytky výmalby, která v objektu dle všeho sehrávala 

podstatnější roli, snad dokonce blízkou podivuhodné výbavě toskánských zámků. 

Již zmíněná, funkčně nelogická poloha fary naznačuje širší urbanistické 

záměry spojující významné body. Součástí kompozice byla i v ose přívozu umístěná 

statue sv. Tří králů, nyní nevhodně přemístěná do zahrady fary. 

Pro Annu Marii Františku následně Špaček adaptoval farní kostel v Zákupech 

(1729-1734?). Je téměř nepochopitelné, že úpravy byly minimální, i když si zde 

velkovévodkyně vybudovala hrobku, kde po boku svého prvního manžela v roce 

1741 i spočinula. Její mnohdy značně nadsazené projekty se zde přetavily do 

v podstatě fádního přefasádování starší goticko-renesanční stavby. Na fasádách  

v polovině 19. století neogoticky zcela přestavěného kostela dokládá zaměření z 19. 

století klasické Špačkovy detaily s lesenovými rámy odhalujícími nároží, 

čabrakovými motivy apod. Tak nevýrazná přestavba dokonce navozuje spekulace o 

záměrném ponechání starší stavby, což u velkovévodkyně nelze vyloučit. V tomto 

případě by ale řešení fasád podstatněji a zejména jednoznačněji na starší stavbu 

navázalo, což Špaček prokázal například při přestavbě kostela ve Zvoleněvsi. 

Výraznějším podnikem bylo nové řešení kostela ve středočeském Chlumíně 

(po 1728-1732). Stavba se však od ostatních Špačkových realizací podstatně odlišuje 
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již svými značnými rozměry i dispozicí určenou podélnou lodí prostoupenou 

transeptem a odsazeným oble ukončeným presbytářem. Určité volnější vazby lze 

nalézt pouze u značně problematického kostela v Třebušíně. Jestliže je celková 

podoba neobvyklá, což do jisté míry mohlo způsobit tradované podstatné využití 

zbytků starší stavby, řada detailů vede přímo k našemu autorovi. Užití lesenových 

rámů, čabraky, okenní ostění, atypická helmice věže, to vše  již známe z předešlých 

objektů. 

Upozornit chci ale na boční průčelí transeptu, který dle vnitřního řešení 

odpovídá spíše dvojici risalitů obsahujících boční empory. Průčelí je pročleněno 

pravoúhlou, valeně sklenutou nikou v jejíž zadní stěně je osazen vlastní vstupní 

portál a nad ním výrazně lemované okno. Není sporu o tom, že se jedná o motiv 

vítězného oblouku. Zajímavé je i ukončení průčelí tvořené prolomeným štítem, kdy 

střední část jednoduchého trojúhelného tvaru je jakoby zasunuta do hloubky stavby. 

Tento prvek je ale možné vysvětlit i odlišně. Dané „vynechané“ místo totiž odpovídá 

umístění věže, známé z ostatních totožných řešení (Kunratice, Zvoleněves). Ta zde 

nebyla provedena, protože vlastní zapuštěná věž obohacuje jako jinde západní 

průčelí. 

Pokud bychom hledali inspirační zdroje, na prvním místě je to nepochybně 

antická triumfální brána. Je však otázkou, zda by mohla naše stavby přímo ovlivnit. 

Spíše se jedná o zprostředkování, a to přes řadu obecně známých a v předlohách 

dostupných staveb, kdy lze snad zmínit již Albertiho průčelí kostela sv. Ondřeje 

v Mantově, pokud opomineme chrám v Rimini. Nelze rovněž vynechat vítězný 

oblouk zásadně obohacující průčelí jezuitského kostela v Bamberku,104 který dokládá 

obecnější rozšíření tohoto motivu. Pro nás daleko zajímavější je však návrh na 

průčelí florentského dómu od L. Cigoliho (1569), který bývá uváděn jako inspirace 

pro Luragovo průčelí kostela sv. Salvátora.105 Pokud je tato vazba možná (otázkou je 

přístupnost nerealizovaného návrhu dalším umělcům), chci doplnit, že odlišnost 

v řešení italského vzoru a pražské stavby je v užití právě uvedených oblouků. Ve 

Florencii je trojice oblouků zapuštěna do průčelní stěny, kdežto v Praze  tvoří 

výrazněji předsazený, a proto i do stran otevřený portikus. Totéž platí pro starší vzor, 

vtahující se opět k průčelí florentského dómu, nyní od B. Buontalentiho z roku 

                                                           
104 H. G. Franz, Die Dientzenhofer. Ein bayerisches Baumeistergeschlecht i  Böhmen und Franken. 
München 1991. S.14. 
105 P. Preiss, Italští umělci v Praze. Praha 1986. S.173.   
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1587.106 Určitá spojitost je patrná pouze při čelním pohledu, lépe nárysu, který 

plastické vyvinutí hmoty nezachycuje. Protože se ale řada vzorů šířila právě 

prostřednictvím zobrazení, musí být v trojdimenzionální rovině odlišně koncipovaná 

sestava brána v potaz. 

Pokud bychom hledali ještě dále, lze nalézt určitou podobnost i v pražském 

prostředí, a to na zahradním risalitu Michnova malostranského paláce dle  návrhu 

vycházejícího úzce z italské tvorby. Zde se však jedná o jeden z řady prvků, který 

v patře prolamuje ve středním risalitu střední osu a krátké osy boční. Takovýchto i 

drobnějších případů do arkád umísťovaných otvorů je již více. Domnívám se ale, že 

k našemu dílu nemají až tak těsný vztah. I zde lze proto spíše uvažovat o italských 

předlohách, byť nelze říci, zda šlo o inspiraci vycházející z autopsie, či dobových 

předloh. Výjimečnost záměrného symbolického řešení je však nasnadě. 

V rozlehlém interiéru chlumínského kostela je v lodi užita valená klenba  

s trojbokými vstřícnými výsečemi. Dělena je pasy zdůrazňujícími dominantní střední 

pole. Právě tento prvek patrně vylučuje, že by Špaček pouze využil starší klenební 

konstrukce. Naopak shodná šířka středního pole naznačuje tradované využití 

obvodových zdí starší stavby. Pro naši skupinu jsou typické jemně, ale výrazně 

dynamicky profilované římsy, čabrakové útvary, esovitě zvlněné ostění vedoucí do 

prostorů pod bočními tribunami a zejména západní kruchta. Její lehká elegantní 

konstrukce malebně členitého půdorysu nesená toskánskými sloupy ukazuje dle 

mého soudu k Vídni. Inspirací mohla být kruchta Hildebrandtova kostela v 

Jablonném v Podještědí.107 Nadobyčej elegantní útvar zjemňuje celý interiér, i když 

jej rozhodně nelze chápat jako nelogickou vsuvku. Dramatický rozdíl mezi její 

jemností a hmotností okolních stěn je ostatně příznačné již pro Hildebrandtovo řešení 

v Jablonném. Tento tvar se patrně stal základem dalších blízkých kompozic, 

uplatňujících se následně v Liběšicích a Sluhách. Existuje zde však další možná 

vazba, a to již k jednou zmíněnému třebušínském kostelu. Určité spojující linie však 

narušuje zásadní rozdíl ve kvalitě, protože přes určitou návaznost je kruchta 

v Třebušíně velice jednoduchá, v detailech „tvrdá“, až primitivní. Tato 

charakteristika by však mohla potvrzovat již dříve vyslovenou domněnku, že se náš 

autor účastnil při stavbě třebušínského kostela jen minimálně.  

                                                           
106 Architekturmodelle der Renaissance. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo. 
Katalogbuch. München 1995. S.96. 
107 O. J. Blažíček – P. Preiss, Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Olomouc 1948. 
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Patrně současně s přestavbou chlumínského kostela proběhla zásadní 

přestavba, spíše však novostavba areálu chlumínského zámku (sklonek 20.-30. 

léta 18. stol.). Starší objekt byl téměř zcela nahrazen novostavbou vzniklou jako 

zjednodušená hmotová varianta zámku v Kácově. Nebyla zde sice proveden střední 

hala, ale příčný blok doplněný postranními odsazenými risality kácovskou předlohu 

věrně opakuje. Toto charakteristické hmotové řešení jistě vyznívalo dle všeho i do 

nedochovaného zastřešení. Členění fasády bylo později zásadně zjednodušeno. Pro 

prvotní výraz je však významné nižší horní podlaží s okny opatřenými osovými 

výraznými klenáky zasahujícími do korunní římsy, jinak u Špačka ojedinělé 

suprafenestry oken v patře se znovu objevují v Novém Bernštejně.  

Zámek však má ještě jeden výrazný prvek, kterým je schodiště umístěné 

v risalitu ve středu delší strany základního kvádru, a to na zadní straně proti vstupu, 

odkud vede skrze halu osová chodba. Půdorys schodiště je nápadný svým 

„srdcovým“ půdorysem, který nápadně připomíná pražské řešení bývalého 

Berkovského paláce. Santinimu připsaná podoba vertikální komunikace otevřené do 

schodišťové haly je však ve Chlumíně transformovaná do typického sevřeného 

útvaru těsných schodišťových ramen, kde pouze půdorys složitého křivkového tvaru 

navazuje na možnou pražskou inspiraci. 

Dalším objektem nesoucím určité znaky, které jej mohou spojovat s tvorbou 

Václava Špačka je zaniklý zámek ve Svojkově u České Lípy (po 1735). Objekt byl 

bez dokumentace zcela zbytečně zbourán v 60. letech minulého století a několik 

fotografií dovoluje pouze poměrně vágní spekulace. Sevřený blok s risalitem se 

vzdaluje toskánským zámkům, které jsou však záměrně atypické. Zajímavější jsou 

vztahy tohoto objektu k toskánským farám, zejména v Hostivicích u Prahy. Špačkovi 

odpovídají nejspíše mansardové střechy a zejména zcela osobitá ostění. Naopak 

uplatnění přespříliš štíhlých pilastrů je našemu autorovi značně vzdáleno. Možnou 

účast našeho architekta zde proto spíše naznačuje stavebník náležející do rodu 

Goltzů. 

Stejné problémy jako předešlý objekt s sebou přináší další barokní adaptace, a 

to zámku Nový Berštejn (po 1723, 30. léta?). I tento objekt se nachází na 

českolipsku a řada zejména exteriérových úprav poukazuje na Špačkovu účast. Jedná 

se o užití lesenových rámů, vstupní portál, typická jsou klenáky oživená okna 

přízemí a zejména „santiniovská“ asymetrická vytočení nároží obou středních 

risalitů, které zvýrazňuje typický nestandardní profil římsy. Zobrazení zámku K. H. 
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Máchou zachycuje nedochovanou střední věžovou nástavbu. Ta je blízká pojetí 

obdobného útvaru ve Velkém Meziříčí, kde může jít o odkaz na obdobný charakter 

nedochované nástavby průčelí Santiniho zámeckého kostela v Rychnově na 

Kněžnou. Odkázat lze i na volutové prvky nad okny patra, které jsou v podstatě zcela 

shodné s jinak Špačkem neužívaných suprafenester použitých v již sledovaném 

Chlumíně. Větší, náročněji koncipovaný areál však nese i jiné slohové znaky a o 

Špačkově účasti lze jen uvažovat, byť se mi tato vazba zdá velice pravděpodobná. 

Oba posledně zmiňované zámky náležejí do Špačkova okruhu možná i pro 

svoji polohu, protože na Českolipsku leží centrum toskánského panství, kde Špaček 

zcela jednoznačně určoval veškeré architektonické trendy a mohl se stát pro okolí i 

díky svému význačnému zaměstnavateli rozhodující osobností. Nakolik pak byl jeho 

vliv přímý, či různými způsoby zprostředkovaný, lze velice těžko rozhodnout. 

I následná stavba náleží do sledované skupiny z určitých zřetelů volněji a 

přináší řadu problematických rovin. Jedná se o kapli ve Velkém Valtínově, stavěnou 

někdy po roce 1729 pro Pachty z Rájova. Jestliže jsem u některých již probíraných 

staveb spíše zdůrazňoval  jejich „mimoestetické“ kvality, u této stavby to rozhodně 

neplatí. Lze říci, že řada typických špačkovských motivů či postupů je zde plně 

uplatněna, a to od hmotové sestavy až po řadu jednoznačných detailů. Současně však 

celek působí neobyčejně vytříbeným, kompozičně dokonale zvládnutým dojmem, 

který má jiné poněkud odlišné zabarvení, než doposud sledované objekty. Pokud 

budeme stavbu popisovat jako podélnou, se zvýrazněnou centrální jednotkou, 

zmíníme mansardovou střechu, či iónské hlavice s čabrakami, to vše je již známé. 

Odlehčenost stavby, její vertikalita, či měkce tvarované průčelí však znějí odlišnou 

notou. Naopak podstatnější použití kamene, které mohlo do značné míry změnit 

výraz detailu, můžeme připsat stavebníkovi, který se zde evidentně snažil vystavět 

výtvarně výrazný, byť drobný objekt. Pokud bychom hledali styčné body s dalšími 

tvůrci, lze uvést průčelí s měkce plasticky „vytaženými“ rohy, které připomínají 

jednu z okrajových výrazových rovin tvorby litoměřického O. Broggia (kostel sv. 

Jakuba v Litoměřicích, kostel v Lipticích). Tento architekt naopak nikdy neužíval 

plochá ostění oken, která však mohla souviset s kamenickým zpracováním všech 

podstatných detailů stavby. I pro Špačka atypicky jednoduše tvarovaná ostění však 

směřují k již vícenásobně zmiňovanému F. M. Kaňkovi, který bývá s Pachty 

spojován. Zejména vstupní portál valtínovské kaple má k tomuto tvůrci poměrně 

blízko.  
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Z uvedených poznatků by mohl vyplynout soud o Kaňkově autorství. Když se 

však podíváme na řešení interiéru, nalezneme zde centrální prostor klenutý freskou 

opatřenou plochou plackou. Ta je vynášena atypickými dutými pilíři do nichž byla 

vložena stísněná schodiště vedoucí na boční balkónové empory. Zejména tento 

prvek, a to včetně otvorů v podobě sedlových portálků (či přímých překladů 

vynášených koutovými konzolkami) ukazuje zpětně ke Špačkovi (a současně 

k Santinimu). Autorství této nesporně vysoce kvalitní stavby je tedy otevřené. Mohlo 

dojít je spolupráci Kaňky jako autora návrhu se Špačkem, který při jejím provádění 

řadu prvků upravil a posunul do roviny jemu vlastní. Protože ale i v Kaňkově tvorbě 

zaujímá tato stavba  značně atypickou pozici, lze uvažovat i zde o Špačkově návrhu, 

čerpajícím pro změnu částečně i z Kaňkova díla. 

Na přelomu 20. a 30. let 18. století se staví výraznější objekty zámeckých 

areálů v Ploskovicích i Kunraticích. Ploskovice jsou obohaceny v ose horní 

zahrady novým pavilonem označovaným pramenech jako „horní prospekt“, 

ovlivněný dle všeho soudobými vídeňskými stavbami. Otevřený pavilon má zkladní 

podobu určenou palladiánským motivem, který je však dynamizován vyklenutím 

středního půlkruhového záklenku. Stavba jednoznačně doložená ve všech svých 

detailech jako barokní má však pozoruhodné ukončení v rovině střech. Trojice 

individualizovaných atypických zděných helmic patrně vychází z lehké zahradní 

architektury, z plátěných stanových přístřešků (viz typické čabraky pod 

„mansardovou“ římsou středního útvaru). Tvar střední jednotky je již známý 

z baldachýnu nad vstupem do Kácovského zámku, či jako rub kleneb pod kruchtami 

kostela ve Cvikově. Základem je klášterní klenba prostoupená kupolovitým útvarem, 

či spíše čtveřicí vzdutých strmě stoupajících výsečí. V interiéru je ale klenba odlišná, 

snad maximálně zjednodušená do podoby převýšené příčně oválné kupole 

s vrcholovým okulem.  

Nad ním původně strměla vertikála pylonu zakončeného heraldickým orlem; 

pylonu možná tordovaného a jistě dutého, prolomeného otvory, aby zmíněný okulus 

mohl propouštět do interiéru dramaticky vedené světlo. Tuto velice nezvyklou a 

naléhavou sestavu doplňuje jeden prvek patrný pouze při detailním zkoumání. Na 

vrcholu kupole je kamennou řimsou vymezena základna onoho pylonu, jejíž tvar je 

čočkový. Ve zcela jiném kontextu ale opakuje řešení známé ze tvaru střechy kostela 

v Lazních u Počátek. Jestliže je určitý prvek použit v tak rozdílné a současně si 

značně blízké situaci, lze zde hovořit o autorsky vyhraněném osobním pojetí. 
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Vrcholovou kompozici doprovázejí zachovalé barokní sochy pocházející z místní 

rozsáhlé Dubkeho a posléze Purschovy dílny.   

Postranní střechy pavilonu mají podobu zděných helmic prolomených pod 

kamenným blokovým vrchlíkem s dvojicemi uren oválnými okny, které nasvěcovaly 

vnitřní štukaturu. Zde vnější tvar odpovídá interiéru. Podstatný je povrch 

zastřešujících sochařsky modelovaných tvrů, který je doposud tvořen pouze omítkou, 

původně snad mramorovanou. Atraktivita a jedinečnost zde jde ruku v ruce 

s poměrně šťastným celkovým vyzněním. Pokud bychom hledali inspiraci, 

nenajdeme ji na našem území, ale opět ve Vídni. Možná nedochovaná zahradní 

stavbička Trautsonského paláce108 může vycházet ze shodného pramene, samozřejmě 

pouze, co se týče vlastního objektu a ne jejího bizarního ukončení, které má však pro 

následnou Špačkovu tvorbu značnou důležitost. Současně se stavěly náročně 

komponované brány zahrady. Je možné že již popisovaná krajinná kompozice 

vznikala až v této době, byť navázala na starší situaci. 

O podobě jižní ploskovické brány - „prospektu“ - si lze vytvořit poměrně 

jasnou představu díky zachované bráně mezi zahradou a štěpnicí kunratického 

zámku, která vznikala patrně ve stejné době (kol. 1730). Její složitá kompozice 

dokládá Špačkovu invenci díky zcela shodně velkoryse modelovaným vázám 

s lapidárními motivy plastických trojlistů, či bosovaným pilířům.  

I v kunratickém areálu se tedy neustále stavělo a vylepšovalo. Dalšími 

zajímavými prvky jsou zde některé objekty velkoryse založeného hospodářského 

dvora přiléhajícího osově od severu k zámecké budově. Mimo řadu stodol, kravína a 

ovčína, se jedná o výstavné stáje s působivým centrálním připouštěcím sálem na 

oválném půdorysu. Na stěny prolomené řadou nik plynule navazuje jednotná hladká 

kupole, u níž nelze vyloučit další freskovou výzdobu. 

Rovněž farní kostel v Kunraticích byl  v této době (1730-1734) zcela zásadně 

přestavěn. Gotický presbytář byl změněn na osovou sakristii, dlouhá loď kostela 

přerušena vloženým výrazným válcovým tělesem ukončeným dominantní kupolí. 

Další prodloužení k západu obsáhlo hlavní vstup, dvě podlaží krucht a zejména 

zapuštěnou osovou věž. Uvedenými zásahy byla vytvořena hmotová sestava, která 

v podstatě opakuje předešlé Špačkovy sakrální kompozice. Užité prvky jsou zde ale 

v řadě případů pojaty zcela odlišně. Právě v této stavbě se přímo koncentruje řada 
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motivů, které lze opětovně nejlépe pojmenovat slovy jako zvláštní, ojedinělé až 

bizarní. 

Na exteriéru upoutá již vstupní západní průčelí prolomené převýšenou a na 

rozměry fasády monumentální pravoúhlou valeně zaklenutou nikou. Teprve v ní, 

respektive v její zadní stěně, je umístěn vlastní vstupní portál a nad ním okno. 

Oblouk je zvýrazněn prolomením dalších drobných dveří, a to nečekaně v bočních 

krátkých stěnách. Aluze vítězného oblouku stejně jako ve Chlumíně (ale v jiné 

kompoziční souvislosti) je zde zcela jednoznačná a u nás mimo Špačkovu tvorbu 

neopakovaná. Protože je datace chlumínského řešení nejasná, nelze jednoznačně 

určit prioritu obou staveb. 

Z řady dalších prvků je nutno v tomto kontextu zmínit podobu střech kostela. 

Všechny včetně zděné helmice věže, kupole a zejména valené klenby lodi, byly 

řešenou tak, že byl jejich povrch opatřen pouze omítkovým potěrem. Ten byl na 

povrchu barven, patrně mramorován. Ještě v 19. století se zde hovoří o „čínském 

způsobu“. Inspirace by se mohla vázat opět k Itálii. To ostatně naznačuje i zděná 

helmice věže s charakteristickým ukončením známým ve střední Evropě spíše 

v přepisu tvaru do plechem krytých věžních helmic. Byla by to pak ale Itálie střední 

případě dokonce jižní, kde jsou podobné pouhou omítkou kryté valené klenby zcela 

běžné. Takto byly i obecně znázorňovány orientální stavby, jak dokládají například 

četná vyobrazení na freskách pražského Klementina.  

Uvedenou zděnou helmici má řada kostelů v Římě i okolí. U nás tyto prvky 

posléze v širší míře užíval architekt J. J. Wirch.109 Časová vzdálenost obou skupin 

českých realizací – Špačkovy a pozdně barokní Wirchovy - patrně vylučuje přímou 

inspiraci a ukazuje opět na vzory pocházející ze zahraničí. Tento prvek - tedy dle 

všeho omítaná valená klenba - byl užit i u přístavby rozšiřující již dříve Špačkem  

přestavovaný zámek směrem do hospodářského dvora.  

 Malebnost vnějšku dotvářená i typickým lesenovým systémem vyniká 

zdůrazněním příčné osy. Společně s dominantním účinkem středního válcového 

prvku je celkový dojem ně celkově spíše centrální, i když je stavba ve skutečnosti 

výrazně podélná. Centrální jednotka je  v příčné ose opatřena představenými 

iónskými sloupy vysokého řádu, který rámuje boční vstupy i nad ním prolomené 

osové okno. Silueta je zde rozčeřena proniknutím řádu do roviny střechy, kde jsou 

sloupy nad úseky kladí ukončeny velkými vázami. Kompozici završuje velký vikýř s 
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charakteristickou segmentovou římsou ukončenou stáčenými volutkami, která se zde 

skládá do podoby trojlistu. 

Méně obvyklý typ řádu – iónský - má určitou návaznost na Kaňkovu tvorbu a 

možná opět směřuje k Santininu, což lze doložit členěním stěn hlavního sálu 

v Karlově Koruně u Chlumce nad Cidlinou, případně v autorsky sporné Zrcadlové 

kapli pražského Klementina. Tento prvek se u Špačka ještě několikrát objeví. 

Interiér kunratického chrámu je ještě bohatší a v řadě bodů i překvapivější. 

Nejedná se ale o složitější architektonické členění, které zde zastupují iónské pilastry 

vysokého řádu nesoucí průběžné kladí. Pozoruhodná je přemíra dekorace, fresková 

výzdoba klenby, vybavení řadou oltářů, lavic apod. Hlavní bohatě členěný i 

plastikami vybavený oltář s centrální sochou obsahující ostatky dalšího z řady 

římských mučedníků vyplňuje celé čelo převýšeného prostoru presbytáře. U bočních 

oltářů byly objeveny zrušené zadní šikmé šachty nasvěcující dramaticky střední 

mělké niky, což je postup známý již z ploskovických grott. Domnívám se, že i 

vybavení tohoto kostela (a nejen jeho) je dílem Václava Špačka.  

Jako symbol atraktivního interiéru může sloužit věčné světlo. Rozměrná 

dekorativní nádoba je zavěšena v ose stavby, na rozhraní střední jednotky a 

presbytáře. Teprve při jeho plnění, což byla častá činnost, vystupuje dramatický 

efekt. Nádoba je totiž zavěšena na dlouhém zdobeném laně, které se rozdvojuje a 

směřuje do rukou dvojice andělů osazených na příčném trámci v patě klenby. Toto 

možná historizující řešení je však zakryto oblaky, na kterých se andělé „ve 

skutečnosti“ vznášejí. Když nádobu za tvarované dolní držadlo stáhneme, pohne se 

vyvážený mechanismus, který umožní, aby se oba andělé sklonili. Po naplnění 

andělé věčné světlo „zvednou“ zpět do původní polohy. I zde se nejedná o umělecky 

prvořadě zpracovaný motiv, ale o překvapivou atraktivní hříčku, která mohla sloužit 

k pobavení návštěvníků, případně jejich subtilnějšímu rozjímání. 

Po několika drobnějších realizacích se Špaček navrátil do Horní Police. 

Zejména v rámci rozšiřování poutního místa, do kterého Anna Marie Františka 

vkládala velké naděje, byl podstatně zvětšen teprve nedávno dokončený zámek 

(1731-1734). Na patrovou dvoutraktovou dispozici bylo poněkud mechanicky 

nadestavěno trojtraktové horní podlaží s již dobře známou střední bazilikálně 

osvětlenou halou. Na rozdíl od popisovaného vzorového Kácova není tento zámek 

jednokřídlý, ale dvoukřídlý, dokonce s výběhem zahájeného třetího křídla. Řešení 

fasád je maximálně prosté, snad zde chybí iluzívní výmalba. Zachovala se zde ale 
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střední věžička, jež na ostatních objektech dnes chybí. Interiér je prostý, i zde 

musíme ale předpokládat rozsáhlé nástropní i nástěnné malby, byť možná jen 

zamýšlené. Rozměry objektu vycházejí dle všeho z odlišné role zámku, který měl 

sloužit pro sezónní pobyt četných kněží a zejména očekávaných význačných hostů. 

Jednalo se tedy spíše o náročnější ubytovací zařízení sloužící usilovně 

podporovanému poutnímu místu, než o běžný zámek spojující pobyt majitele se 

správou panství. 

Zcela zásadní význam má barokizace pražského kostela sv. Jiljí při 

dominikánském konventu na Starém Městě (1731-1734). Špačkovo autorství je 

doloženo nejen rozborem stavby, ale nepřímo i archivně. Vnější podoba zachovává i 

po úpravách středověký atypický halový objekt, k němuž byla zevně přiložena pouze 

stlačená apsida kněžiště. Tvar věží byl rovněž ponechán, změnila se pouze střecha 

nad vlastním kostelem, kde nad dvojicí mohutných arkádami prolomených stěn byl 

osazen krov odpovídající v podstatě pseudobazilice (viz úseky stěn s římsami na 

rozhraní obou pultů). Nejedná se tedy o mansardovou střechu, ale o dvojice střech 

pultových nad bočními loďmi a ústřední střechu opatřenou na východě valbou. Takto 

vzniklý štít polomený trojicí oken bude mít podstatný význam pro řešení interiéru. 

Převýšená gotická okna byla pouze upravena, zásadním prvkem je vložené 

horizontální dělení s typickými koutovými konzolami nesoucími krátký přímý 

překlad. Výše byl pod ponechaný hrotitý záklenek vložen příčně oválný okulus. 

Vstupní západní průčelí zůstalo ve starší podobě, které mělo mezi věže vloženu 

patrně raně barokní předsíň nahrazující obdobné středověké řešení. Pouze 

nedokončený hlavní portál je třeba spojit se Špačkovou aktivitou. Jeho řešení není 

zcela obvyklé. Zde lze zmínit určitý paradox. Prostorově natočené proláklé rámující 

pilastry připomínají severočeskou tvorbu O. Broggia.  Pokud by se stavba nacházela 

tam, vneslo by to do našich úvah řadu otázek. Pražské použití však dokládá, že se 

jedná o méně obvyklý prvek Špačkovy tvorby, který nám naopak dovolí s jeho 

tvorbou lépe spojit již sledovanou výstavnou kapli v pachtovském Velkém 

Valtínově, kde byly určité „broggiovské“ momenty zmíněny. Zajímavý je i boční, 

suverénně modelovaný portálek, kde lze nalézt některé Špačkovy charakteristické 

rysy, zejména nástavec ukončující segmentovým římsovým profilem stáčejícím se do 

volut. 

Daleko podstatnější je však řešení interiéru. Umístění barokních pilířů 

odpovídá středověké rozvržení, kterému odpovídají i jednotlivé plackové klenby. 
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Jejich založení v podstatě dosahuje výšky gotických kleneb, vertikalita prostoru byla 

tedy záměrně zachována.  Tento interiér tedy respektuje dle všeho zcela záměrně 

podobu u nás ojedinělé mendikantské haly, s níž lze srovnat pouze dva objekty. 

Betlémská kaple nesla až do svého zrušení pozdně gotické klenby vložené do 

původně plochostropého, řadami dřevěných podpěr členěného halového prostoru. 

Daleko podobnější úpravou prošel kostel sv. Michala při Staroměstském náměstí, 

jenž byl rovněž zcela zbarokován, při současném plném respektu k prostorovému 

účinku takřka čtvercové trojlodní haly.  

Spolu se zachováním některých prvků exteriéru zde lze u kostela sv. Jiljí 

dokonce uvažovat o historizujícím záměru vytvořit novými prostředky prostor 

navazující na předchozí  netradiční stavbu. Jedinou úlitbou bylo přistavění konchou 

sklenutého oblého výstupku (vlastně  regulérní apsidy) navozujícího dojem 

presbytáře, čímž byl kostel přece jen zařazen do dobového kontextu.   

Uvedené členění kleneb však bylo narušeno ve střední lodi, kde byla 

ponechána samostatná pouze klenba východní a následující trojice byla propojena do 

neurčitého zvlněného útvaru sloužícího jako podklad rozměrné Reinerovy fresky. 

Výjimečný útvar poprvé publikoval J. Muk, který správně zdůraznil její naprosto 

unikátní řešení předpovídající rasantní zásah do dynamické klenby lodi 

malostranského jezuitského kostela sv. Mikuláše. V jezuitském kostele však šlo o 

úpravu vyvolanou pozdně barokní proměnou vkusu, zde reprezentovanou novou 

Krackerovou freskou, působící v podstatě proti smyslu předchozího řešení. Špačkovo 

řešení již s freskou evidentně počítalo a vytvořilo sice dramaticky rozvlněnou, ale již 

podstatně  méně agresivní spojitou plochu propojující trojici středověkých travé. 

Citlivá vazba na malířskou část plně odpovídá častým Špačkovým řešením, kde 

malba v řadě svých možných dobových projevů sehrává důležitou, ne-li rozhodující 

funkci. V případě dominikánského kostela však byla vazba na malbu ještě vyvážená. 

Klenba byla v dobovém duchu dramatizována, nevytvořila ještě neutrální minimálně 

tvarovanou plochu, která by bylo pro malbu jistě ještě vhodnější. Právě v této rovině 

spatřuji doklad toho že se jedná ještě o dozvuky vrcholně barokního řešení, byť 

navozujícího – jako u řady dalších projevů našeho autora – následující období závěru 

slohu.  

Jak záměr, tak i vlastní provedení bylo  neobyčejně invenční. Tvar klenby, jak  

správně ukázal J. Muk, byl dán příčnými pasy.110 Ty byly sklenuty v místech 
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odpovídajících pasům dělícím neprováděné travé plackových kleneb jako při závěru 

či v bočních lodích, další pasy pak byly provedeny ve středu těchto potlačených 

travé. Mezi nimi byly dle Muka sklenuty  přímkové úseky jako části kuželových 

ploch. Situace je však složitější, některé úseky jsou zakřivené a výsledný dojem je 

spíše spojitý. Mukem vyzdvihované unikátní řešení však má dnes již paralely, a to 

v klenbách daleko složitějšího dynamického prostoru paulánského konventního 

kostela v Nové Pace.111 Jedná se evidentně o naprosto novou, pro nás doposud 

neznámou klenební techniku, která byla pro dynamické stavby jednou z určujících. 

Jejímu řešení, vztahům a dalším náležitostem bude pozornost věnována v samostatné 

studii. Pokud bychom se snažili nalézt další konstrukčně podobná řešení, pak se 

přímo nabízí podrobně popisovaná klenba střední chodby v přízemí ploskovického 

zámku, i když bohatá dekorace tuto návaznost nedovolí prokázat zcela jednoznačně. 

Pokud se navrátím ke tvaru ústřední části klenby u sv. Jiljí, je třeba 

konstatovat, že se zde podařilo realizovat jednu z nejpodstatnějších inovací našich 

vrcholně barokních kleneb, a to v jejich konečném finále směřujícím již za hranu 

dynamické tvorby. Když si tuto klenbu navíc porovnáme s řadou již popsaných 

Špačkových řešení, je nutno přiznat tomuto autorovi velkou invenci, která mu 

umožnila provést řadu zcela originálních řešení náležejících k vrcholu barokní 

tvorby. I zde je však nutno v řadě případů zdůrazňovat onu tak často zdůrazňovanou 

hravost, překvapivost, zvláštnost, která je při vnímání této architektury (alespoň pro 

naše cítění) důležitější, než opět námi nastavená absolutní estetická rovina. 

Podstatnější, pro nás těžko doložitelné však je, jak tyto prvky vnímali a oceňovali 

lidé první poloviny 18. století.  

Z dalších podstatných prvků je nutno zmínit prostory v podvěží, řešené jako 

baldachýnové vložené jednotky nesené koutovými iónskými sloupy, což je prvek u 

Špačka známý a preferovaný. Dramatické řešení parapetní části mezivěžní kruchty 

navazující dynamicky na mezilodní  pilíře vytváří společně s detailním tvarováním 

interiérových říms dynamické prvky jinak poměrně zklidnělého prostoru. Příznačné 

jsou i složitě utvářené úseky kladí s typickým profilem římsy, řešení oken, které 

z interiéru navozují dojem „bavorských“ sestav  převýšeného otvoru doplněného 

v ose nad sebou okulem a zejména prvořadou jednotnou výbavu. Bude nutno dále 

zkoumat oltářní architekturu, u které se domnívám, že by mohla vycházet rovněž ze 

Špačkovy dílny. Oltáře z Kunratic, Kácova a dalších toskánských lokalit toto tvrzení 
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dovolují. Pokud se tento předpoklad potvrdí, jsou umělecké schopnosti architekta 

podstatně vyšší, než doposud soudíme. Bude ale nutno zároveň hledat předlohy, ze 

kterých architekt v tomto případě zřejmě vycházel.112  

V kostele sv. Jiljí lze ale nalézt ještě jeden drobný prvek, jenž podstatně 

přispívá k „baroknímu“ účinku interiéru. Ve zmíněné samostatné plackové klenbě 

před oltářní nikou je prolomen otvor zakomponovaný organicky do další z řady 

Reinerových fresek pokrývajících veškerá klenební pole. Tímto otvorem je 

přiváděno do interiéru vnější světlo dotvářející magický účinek iluzívního ztvárnění 

nebeské klenby. Vedení světla plně odpovídá již doloženým Špačkovým postupům. I 

zde se jedná o jedinečnou a účinnou dramatizaci vyžívající světla ve funkci později 

příslušející reflektoru. Řešení je unikátní a jinde mimo Špačkův okruh v této kvalitě 

nerealizované. Nad klenbou je totiž nad otvorem, jehož konstrukční hrany jsou 

znejasněny štukovými obláčky, vystavěna jakási lucerna, dokonce s rubovými 

ztužujícími pasy. V její východní stěně je umístěn další otvor, kterým do okulu v 

klenbě dopadá vnější světlo z lichoběžného pole východního štítu kostela. Zde se 

nacházející symetricky komponovaná trojice nečekaně velkých oken tak získává 

další rozměr, než pouhé nasvětlení půdního prostoru. 

Hned následná stavba dokládá Špačkův velký územní dosah tvorby a současně 

doposud spíše podceňované tvůrčí propojení Čech a Moravy.  Dle jednoznačných 

dokladů, a to jak archivních tak stylových modernizoval Václav Špaček pro hraběte 

Ugarta starobylé sídlo ve Velkém Meziříčí (po roce 1733). Stavba byla donedávna 

sledována v kontextu architektury Alliprandiho, případně Santiniho,113 což 

mimochodem velice dobře odpovídá jedné ze zásadních a výchozích Špačkových 

orientací a současně dokládá jeho kvality. Dle T. Jeřábka je zde Václav Špaček 

jednoznačně doložen od roku 1733 smlouvou.114 

Středověký, postupně rozšiřovaný hrad na ostrohu nad městem, s dochovaným 

pozoruhodným pozdně gotickým opevněním obdržel mimo nové fasády zejména 

zcela nový vstupní trakt a celkové nově řešené piano nobile v patře. Zejména západní 

vstupní průčelí s výrazným trojosým risalitem zakončeným dnes zklidňujícím 

trojúhelným štítem nese řadu typických znaků od využití typických lesenových 

útvarů po typy oken a říms. V přízemí jsou užita ostění vrcholící proláklou hrotitou 

římsou podpíranou na podložce umístěným osovým klenákem. V patře je dvojice 
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oken (střední bylo patrně zbaveno suprafenestry se znakem stavebníka) opatřena 

přebohatou, tvarově až přebujelou suprafenestrou s dramaticky rozpohybovanou 

římsou, pod kterou se nalézají oválné medailony s reliéfními motivy – podobnost 

s výchozími typy z Ploskovic, či pražského paláce Vřesovců dokládají, že se 

nejedená o pouhý výtvor štukatéra, ale o součást architektovy koncepce. 

Santiniovská okna v posledním podlaží jsou zvýrazněna naddimenzovanými 

osovými klenáky, které prorůstají do římsy a jako konzoly nesou okapní desku. Jak 

již bylo řečeno, trojúhelný štít používaný na řadě Špačkových realizací vnáší do 

celku zklidňující notu. Původní řešení ale dramatizovala navazující osová věž známá 

pouze z nejasných rytin. Domnívám se, že zde lze nalézt analogii se zmíněným 

zámkem Nový Berštejn a oba objekty s takto modelovaným obrysem mohou mít 

předlohu v Santiniho rovněž nedochované nástavbě průčelí zámeckého kostela 

v Rychnově nad Kněžnou.115  

Celek uzavírá již obligátní mansardová střecha s charakteristickými vikýři. 

Doposud nebyl zmíněn jeden z rozhodujících prvků průčelí, kterým je vstupní portál, 

jehož sloupy nesená edikula podpírá balkon se zvlněným čelem. K tomuto prvku lze 

nalézt určté analogie opět v Ploskovicích, a to na portálových edikulách jižního a 

severního průčelí. Současně, nejen díky místnímu sochařskému zpracování, zde 

můžeme rozeznat řadu prvků, které nelze vysvětlit bez znalostí vídeňské palácové 

tvorby. 

Na boční jižní fasádě byly zvýrazněny dva subtilní risality ukončené opět 

drobnými trojúhelnými štíty. Risality vymezují střední pole, kde na přízemní 

otevřené arkádě a navazujícím patře s akcentovaným středním úsekem navazuje 

v posledním patře pochozí krytá terasa umožňující pohled do zahrady a částečně na 

město. Její štíhlé toskánské sloupky mají sokly opatřeny dekorativně utvářenými 

rámy a vytvářejí prostor na pomezí interiéru a exteriéru, jenž známe z předchozích 

realizací. Významná je dekorace v patře obou uvedených krajních risalitů. Nad 

sdruženými okny patra je osově umístěn ugartovský erb na kartuši završené korunou, 

střeženou dvojicí postranních orlů. Tento prvek zásadně narušuje logiku vedení jinak 

průběžné patrové římsy, je jí ve smyslu vrcholného baroka plně podřízen. Situaci lze 

popsat dvojím způsobem. Římsa je přetržena a křivkou klesá po stranách 

heraldického prvku aby byla ukončena drobnými stočenými volutkami na překladu 

                                                                                                                                                                     
114 T. Jeřábek, Václav Špaček a zámek ve Velkém Meziříčí. In: Album amicorum. Sborník ku poctě 
prof. M. Horyny. Praha 2005. S.77. 
115 M. Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998. S.313. 
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oken nižšího podlaží, nebo - při čtení od spodní části – vytváří dramatický barokní 

prvek ven rozevřeného protrženého štítu, který dobře známe z portálu kostela v 

Brenné.  

V interiéru se Špaček zaměřil na jím mistrně zvládané veřejné prostory, jejichž 

neoddělitelnou část dotvářejí neobyčejně náročně vedená schodiště navazující na 

vstupní halu umístěnou za vstupním risalitem. Honosnost řešení se zde projevuje 

mimo jiné i trojicí vstupů. Mimo již zmíněný hlavní portál určený pro pěší vstup jsou 

v krátkých stěnách obou boků risalitu prolomeny dvě arkády, kterými mohl vůz, či 

minimálně nosítka vstoupit až do vestibulu a následně jej plynule opustit. Řešení je 

to jistě velice účelné, současně však  v konkrétní podobě hravé a překvapivé. Za 

vestibulem navazuje systém řady křížících se schodišťových ramen. Jejich průběh 

nedosahuje rafinovanosti známé z Ploskovic, rozhodně však náleží k maximu, 

kterého bylo možné dosáhnout v daném místě limitovaném nutností navázat na starší 

konstrukce a nepravidelné patrování. Ve vyšších podlažích již šlo o konvenční 

řešení, kde na schodišťové haly navazovaly většinou dvoutakty s chodbou při 

nádvoří. Podstatná je i zde absence zásadně dominujícího hlavního sálu nahrazeného 

řadou reprezentativních salonů. 

Následující významnější areál postupně vznikal na základě zadání Anny Marie 

Františky, velkovévodkyně toskánské, v samotném předpolí Prahy, v Hostivicích. U 

zásadně přestavěného zámku (1733-1734) se zde objevuje onen zvláštní, u tohoto 

stavebníka však již dobře známý typ, kdy na starším přízemí byla přistavěna dvě 

patra se střední převýšenou halou. Zde se však zachovala podstatná část výzdoby 

těchto příbuzných toskánských objektů, která byla vytvořena téměř souvislými 

nástěnnými a nástropními malbami. Malíř Moravini vyzdobil v podstatě veškeré 

stěny a stropy všech pokojů, schodiště i ústřední haly, kde byly zachyceny episody 

z bitvy na nedaleké Bílé hoře. V pokojích jsou dochovány větší části plošné výzdoby 

s rozličnými výjevy – od biblických po žánrové, lovecké a další. Rovněž se zde 

dochovaly iluzivně podané prvky jako ostění a supraporty dveří v hale. Teprve zde si 

můžeme alespoň rámcově představit podobu objektů, ve kterých se Anna Marie 

Františka pohybovala.  

Kvalitu maleb lze obtížně hodnotit, protože zejména poslední restaurátorské 

zásahy při marné snaze obnovit co největší plochy vytvářely někdy dosti nepřesné a 

výtvarně i námětově zkreslené kompozice. Základní rys, kdy jsou stěny i stropy 

otevřeny do iluzívních krajin, či dalších sálů se složitě komponovanými výjevy, byl 
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ale zachován a napomáhá k vytvoření dojmu o původním působení většiny 

toskánských zámků. Tak rozsáhlá důsledně uplatňovaná výzdoba má patrně původ ve 

zcela konkrétním zadání stavebníka. Anna Marie Františka nepochybně navazovala 

na určité předlohy, náměty však dle náznaků s velkou radostí určovala sama.. Opět se 

zde objevuje několik možností, a to od vlivu objektů v Ostrově  (opět zejména 

letohrádek v zahradě) po italské, zejména toskánské vily. Rozsah malované výzdoby 

zde přesahuje běžné, doposud známé příklady. I když můžeme nalézt řadu 

obdobných řešení – od hlavního sálu Trojského zámku, přes moravské Milovice až 

po některé měšťanské interiéry, je to právě rozsah, přesněji komplexnost 

popisovaných řešení. Nejedná se zde o zdůraznění hlavních prostorů, či akcentaci 

určitých důležitých bodů, ale o souvislé užití výmalby, která popírá uzavřenost 

interiérů. Zejména již zmíněná stísněná schodiště se tak dostávají díky takovéto 

výzdobě do přímého protikladu.  Opět je otázkou, jak doboví návštěvníci takovéto 

prostory vnímali, jak je oceňovali.  Atraktivita a překvapivost zde však rozhodně 

vítězily nad samotnou kvalitou, i když v některých případech jsou malby rovněž 

velice kvalitní. Jejich detailní rozbor bude nutno teprve provést. 

Součástí zámku je i boční přístavek kaple, který vzdáleně připomíná situaci 

s bočními risality v Kácově. Kaple sklenutá kupolí prolomenou lucernou však byla 

dokončena podstatně později (do roku 1752). V této době na paství působili 

architekti dcery Anny Marie Františky, kterými byli postupně K. I. Dientzenhofer a 

A. Lurago.  

Areál zámku s velkým hospodářským dvorem byl ještě za panování 

velkovévodkyně postupně vybavován dalšími objekty, zejména mohutnou sýpkou 

(1736), kde byly vybudovány v patře další zámecké pokoje. Propojení více účelů je u 

toskánských objektů poměrně časté. Konírny v přízemí s novými zámeckými pokoji 

vznikly již dříve v rámci zákupské residence, stejně byl řešen prvotní toskánský 

zámek v Buštěhradu. Takto těsné propojení koníren a panských pokojů není 

rozhodně obvyklé.116 U solitérní stavby jde spíše o zvláštnost, která může naznačovat 

užší vztah stavebníka ke koním. Jejich kult pocházející ze  17. století byl oponenty 

velkovévodkyně tvrdě kritizován. 

Podstatná však byla nová kompozice spojená v Hostivicích s výstavbou fary 

(1734-1737) podstatně proměňující střed obce. Ta zaujala protilehlé stanoviště oproti 

zámku a rozlehlé návsi vtiskla kompoziční osu zdůrazněnou v středu další z řady 
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monumentálních státuí. Vlastní farní budova do značné míry opakuje vzor ze 

Svádova. Na hlavním průčelí obráceném k protilehlému zámku byla navíc nad 

střední trojosým risalitem vložena do mansardové střechy patrová nástavba završená 

trojúhelným štítem, která zdůrazňovala vloženou kompoziční osu měnící střed obce. 

Členění fasád je poměrně jednoduché. Nutno je však počítat s nedochovaným 

iluzívním členěním, ostatně stejně, jako u protějškově situovaného zámku. Jak již 

bylo řečeno, dispozice fary opakuje svádovské členění. Je otázkou, zda skutečně 

reaguje (a to zejména v komunikačním propojení) na dispozici ploskovického 

zámku. 

Po několika středočeských toskánských stavebních podnicích se dostáváme 

opět do severních Čech, kde je nutno sledovat stavby v pachtovském Liběchově. 

První akcí zde byla zásadní úprava, přesněji podstatné rozšíření zámku (30. léta 18. 

stol., nelze vyloučit předešlé desetiletí). Již v souvislosti s Ploskovicemi byly 

zmíněny určité prvky, které zejména jeho jižní zahradní průčelí, úzce spojují. Právě 

na průčelí se vyskytuje řada detailů, které jindy strohý Kaňkův styl posunují 

neobvyklou bohatostí dekoru výrazně blíže právě ke Špačkovi. Jeho případná účast 

na stavbě by byla i z historických souvislostí velice pravděpodobná, zůstane však i 

nadále v rovině spekulací. Nelze totiž rozhodnout zda pro Kaňku méně obvyklé 

zdobné detaily zapůsobily na vnímavého Špačka, či byly právě jeho doplňkem na 

této významné stavbě.  

Celková nová koncepce vycházela zejména z přístavby nového „zahradního“ 

křídla s monumentálním jižním průčelím obráceným právě do zahrady končící 

původně zřejmě až u řeky Labe. Zmínit je třeba v této souvislosti okna v přízemí 

zahradního průčelí, sloupky portiku, takřka rollwerkové štukové motivy, výrazné, 

Špačkem v téměř identické podobě užívané sokly skvělé Braunovy sochařské 

výzdoby parku i řadu dalších, již ale obecněji platných motivů.  

Součástí náročně pojatého areálu, možná jeho ideovým vrcholem, byl drobný 

kostelík sv. Ducha (1734) vybudovaný na návrší nad městem, kde se stal 

dominantou sledovatelnou ze značného odstupu z Polabské nížiny. Starší kaple byla 

zásadně přestavěna, do stísněného interiéru bylo vloženo zcela nečekaně halové 

trojlodí a závěrečná mělká oltářní nika. Již tento stručný popis navozuje dojem vazby 

na již probíraný pražský kostel dominikánů.  

                                                                                                                                                                     
116 K tomuto řešení se dospívá někdy v městských objektech, kde je spojení dáno stísněnými 
podmínkami a ne záměrem jak ostatně dokládají větší palácové celky. 



 78

Střet monumentální interiérové kompozice vložené do malé stavby je  

nečekaným a hravým řešením zadaného úkolu který dobře zapadá do naší skupiny. 

Bohužel zásadní klasicistní přestavba podrobnější rozbor neumožňuje. 

Následovalo několik rutinních zakázek, jako byla barokizace posléze opět 

upravované sakrální stavby v Kácově (do 1734), jejíž propojení dlouhou chodbou 

směřující přes hospodářský dvůr přímo do zámku již bylo zmíněno. Při slavnostech 

spojených s dokončením  kostela (přenesení ostatků sv. Liberáta) je doložena 

výstavba triumfální brány se dřevěnou konstrukcí, což bylo dílo jistě velice nápadné 

a dekorativní. Bohužel o těchto efemérních stavbách, které se vyskytovaly i v Horní 

Polici (tradované brány ze „svázaných Turků“), Ploskovicích (přenosné, v zahradě 

instalované svatojánské oltáře) nemáme bližší představu, byť v dané době 

krátkodobě, a to však intenzivněji formovaly své okolí.  

Další stavební toskánské podniky se týkaly výstavby velkých státuí, které 

velkovévodkyně realizovala již před Špačkovým nástupem (Zákupy, Horní Police). 

Monumentální sousoší Čtrnácti svatých pomocníků na Kácovském náměstí (od 

1729) vznikalo plně v režii toskánských umělců, a tak je možné zvažovat i Špačkovu 

účast – potom v rovině urbanistické, možná i při rozvrhu celkové koncepce. Totéž 

platí o náročně komponovaném sousoší v Mikovicích u Kladna (1735), či sousoší 

na návsi v Chlumíně. 

Zajímavá zmínka o stavbě  bohužel nedochovaného „umělecky provedeného 

mostu“ u Kácova (1735) zdobeného sochařskými díly dokládá další rovinu 

Špačkovy tvorby. Ostatně řada sochařskými díly vybavených mostů je známá i ze 

Zákup.117 

Minimální úpravy kostela ve středočeském Svárově doprovázela výstavba 

menší fary (1736-1737). Její uměřený a elegantní vzhled opakuje ve zmenšeném 

měřítku již známé objekty, sevřenost dispozice však neumožňovala podstatnější 

rozvinutí náročnějších dispozičních řešení. 

Následující nenáročná kaple ve Staňkovicích (1735) přináležela ke 

třebušínskému panství. Zaniklý drobný objekt je pro nás zajímavý pouze tím, že jsou 

pro ni zcela ojediněle zachovány barokní plány, které všude jinde tak bolestivě 

postrádáme. Bohužel pouze mírné konvexní vypětí čelní stěny blízké řešení vstupní 

brány v nedalekých Býčkovicích vykazuje určité slohové znaky a pro obecnější 

závěry je tento půdorys v podstatě nepoužitelný. 

                                                           
117 P. Macek – P. Zahradník, Zámecký areál v Zákupech, Průzkumy památek 3, 1996, č.2, s. 3-34. 
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Po několika méně významných a nedochovaných stavbách jen nutno 

připomenout klášter v Hájku u Prahy. Františkánský objekt s nejstarší Loretou byl 

doplněn o zajímavý, divadelně koncipovaný objekt (1737) na lichoběžníkovém 

půdorysu. Velkovévodkyně toskánská byla příznivkyní kláštera, kam věnovala 

samostatnou kapli. Uvedený, těžce narušený objekt lze právě pro své teatrální pojetí 

inscenující část barokní poutě hypoteticky se Špačkem spojovat. Pro jednoznačnější 

autorské určení však nemáme dostatek informací. 

Následující aktivity proběhly v již sledovaných Hostivicích. Původně 

středověký kostel neprovázaný s barokním urbanistickým řešením byl modernizován  

v letech 1740-1743 poměrně nenáročně. I zde lze ale objevit typické prvky spojené 

se Špačkem. Jedná se o řadu přístavků možná navazujících na motivy z Horní Police, 

které však pro pozdější úpravy nejsou jednmoznačné. Jednoznačně lze se Špačkem 

spojit drobný zásah do interiéru lodi. Do koutů jinak nezměněné plochostropé 

gotické lodi byla vložená okosení dobře vyjadřující centralizující tendence. Tato 

okosení ale nezbíhají až k terénu, naopak jsou nedaleko průběžné římsy  provázející 

fabiononový strop vynášeny koutovými klenbičkami.  

Zajímavá je vazba na Santiniho obdobné řešení v západočeských Kozojedech. 

Gotický presbytář kostela dostal obdobné koutové vložky na západní straně při 

vítězném oblouku. Tento prvek, vytvářející z odlišně chápané jednotky centralizující 

buňku typickou pro uvažování tohoto architekta, je paradoxně důležitý i proto, že je 

pro diváka v podstatě neviditelný. Tento prvek může v podstatě ocenit pouze kněz 

sloužící mši. Důraz na uvedené řešení je tedy jedním z projevů základních výchozích 

představ tvůrce dobře charakterizujících i na tak drobném detailu jeden z podstatných 

principů jeho osobité tvorby. 

Špaček stavěl i pro hraběte Losyho, a to nové sídlo ve Ctěnicích u Prahy 

(30. léta 18. stol.). Rozsáhlý nepravidelný objekt složitého stavebního vývoje 

seskupený kolem vnitřního dvora získal nové vnitřní prostory a monumentálně 

pojatou vstupní věž. Její nová fasáda odkazuje ke Špačkovu tvarosloví lesenovým 

systémem, profilací korunní římsy přecházející do nízkého trojúhelného štítu a 

zejména plošným prvek propojujícím ve středním poli fasády veškeré otvory. 

Zásadní klasicistní přestavba řadu barokních zásahů odstranila a na autorství je 

možné soudit pouze z uvedených výrazných a do značné míry výlučných prvků. 

Autorství zámku však nepřímo potvrzuje barokizace gotického kostela 

v nedalekých Sluhách (1738-1739) náležejících stejnému stavebníkovi. Drobná 
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stavba byla ve hmotě zcela zachována. Opět je zde však řada doplňků, které zásadně 

proměňují celkové působení stavby a přinášejí řadu hravých a zmalebňujících 

zásahů. Průčelí je ponecháno se subtilní gotickou osovou věží, přiložená schodiště 

však zejména v půdorysu navazují na řešení kostelních průčelí s vítězným obloukem.  

Daleko dramatičtější proměna postihnula závěr. Mezi opěráky byly vloženy 

zpevňující, klenbou rozepřené konstrukce vytvářející niky pro nedochovanou 

sochařskou, či malířskou výzdobu. V ose vznikla nová polygonální sakristie 

s typickým osovým vikýřem a jednoplášťovou klenbou krytou prejzy. 

Nejpodstatnějším zásahem však byla změna vlastního polygonálního závěru, kde byl 

přímý průběh korunní římsy nahrazen charakteristickým způsobem profilovanou 

římsou, jež se nad zvětšenými okny se stlačeným záklenky obloukovitě zvedá. Tyto 

zásadní inovace kontrastují se záměrně ponechanými středověkými prvky, zejména 

opěráky a střechou. Výsledek je tak účinný, že je nutno citlivě zvažovat poměr mezi 

skvěle zvládnutým omezením daným ekonomickými limity a záměrným 

historizujícím přístupem. 

V interiéru byly provedeny nové fabionové stropy, zásadním počinem však 

byla křehká západní kruchta na složitě tvarovaném půdorysu, nesená štíhlými 

sloupky. Toto řešení opakuje řadu motivů, které snad vycházejí z typu kruchet u nás 

prezentovaných v Jablonném v Podještědí. Špaček motiv varíruje v řadě případů, 

nutno zmínit zejména kruchtu ve Chlumíně a částečně v následujících aktivitách v 

Liběchově. 

Drobná stavba dokládá Špačkovo mistrovství zásadně proměnit několika 

zásahy charakter stavby při ponechání naprosté většiny starších konstrukcí. Jak již 

bylo řečeno, nelze vyloučit přání při modernizaci „ušetřit“. I kdyby tomu tak 

skutečně bylo je konkrétní zvolený přístup neobyčejně šťastný a ve svém výsledku 

jistě působivý a stavebníkem proto zřejmě i oceňovaný. 

Dle řady prvků, hmotové sestavy i Špačkova zednického mistra lze s jistotou 

zařadit do našeho souboru přestavbu, respektive novostavbou farního kostela sv. 

Havla, kterým byla zakončena přestavba pachtovského sídla v Liběchově (do r. 

1738). Ve výrazné poloze nad středem obce byla na zpevněné mohutné terase 

s dvouramenným schodištěm vystavěna svatyně, která v bočních stěnách lodi 

zachovala jediné zbytky starší stavby středověkého původu. Hmotová sestava je jako 

v Třebušíně limitována zachováním lodi, zde však bez západní věže, kterou 

nahrazovala v Liběchově samostatná zvonice. Rozvinutí je proto možné pouze 
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v závěru, čehož Špaček využil zcela zásadním způsobem. Připojen byl transept, 

jehož východní části obsahují v patře otevřené tribuny spočívajících na přízemních 

prostorech sakristie a depozitáře. I tento prvek připomíná uvedené třebušínské řešení 

a vzdáleně snad opět vychází z Kaňkova kostela ve Zlonicích. 

Pozoruhodné je průčelí. Mimo typické stylové znaky jako je užití lesenových 

rámů, středového okna s charakteristickým tvarem i ostěním, okulem umístěným do 

čabrakového útvaru se zde připojují originální dvojice iónských sloupů. Jejich 

diagonální nastavení se projevuje pouze v natočení hlavic a zejména konkávním 

prohnutím římsy. Výrazný motiv částečně připomínající řešení průčelí pachtovského 

kostela ve Velkém Valtínově (kde však bylo zdivo tvarováno v celé své hmotě) se ve 

výchozím principu podobá jedné z výrazných časných realizací Fischera z Erlachu, a 

to známému portálu koníren v Salzburgu.118 Tvar je ale tak lapidární, že k němu 

mohlo autor dospět i bez znalosti uvedeného díla, dokazujícího však obdobné 

směrování v rámci stylové linie.  

Mimo dominantní průčelí sehrává v Liběchově podstatnou roli opět mohutná 

mansardová střecha s drobnými zděnými vikýři, které se stávají trvalou součástí 

Špačkových sestav. Zajímavý je závěr, kde střední presbytář doprovázený 

přiřazenými bloky s polygonálními risality (viz dále) opět vytváří dojem hlavního 

průčelí, a to spíše světského objektu se střední dominantní hmotou sálu.  

V interiéru, kde zásadní roli sehrává rozsáhlá fresková výzdoba a bohatě 

vypravené oltáře, se vyskytuje několik podstatných prvků umožňujících bližší 

specifikaci tvorby sledovaného autora. Jednou z nich je západní varhanní kruchta 

nesená toskánskými sloupky, jejichž polygonální sokly (známé již z vložených 

baldachýnových útvarů v přízemí věží pražského kostela sv. Jiljí) citlivě reagují na 

navazující části a lze je označit přívlastkem „santiniovské“. Na rozdíl od nich je 

vlastní kruchta s vysazenými bočními rameny nápadná až nervózních zvlněním 

parapetu vybíhajícího ve volných rozích do ostrých hrotů. Tento dramatický, možná 

až poněkud křečovitý akcent připomíná postupy známé z pozdně barokní bavorské 

tvorby. Dalším prvkem jsou koutové oratoře, jejichž balkony mají opět dramaticky 

modelované zděné parapety a řadou pro Špačka typických detailů.  

Chtěl bych však upozornit na interiér pod oratořemi umístěných uzavřených 

prostorů. Z nich vedoucí schodiště do zmíněných pater jsou totiž řešena neobyčejně 

nápaditě. Z prosté vertikální komunikace zde byl vytvořen dominující hravý prvek 

                                                           
118 H. Sedlmayr, Johann Bernhard Fischer von Erlach. Wien 1976. Obr.56. 
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dosahující téměř kvalit abstraktní plastiky. Dřevěné točité schodiště se středním 

sloupkem je z poloviny zasunuto do stěny, což vysvětluje smysl již  uvedených 

vnějších polygonálních risalitů známých ostatně ze Cvikova. Již tento základní 

nápad, kdy prostor tradičně vyhrazený oltářnímu prostoru obsahuje komunikaci, je 

originální. Konkrétní řešení schodiště navíc přidává tomuto prvku další rozměr. 

První do polokruhu stočené rameno vede na mezipodestu tvořenou dřevěnou 

profilovanou deskou umístěnou v polovině výšky přízemní místnosti. Sem 

vystoupivší návštěvník se ocitá na jakémsi otevřeném balkónu vysunutém do 

místnosti. Určitá nejistota jeho postavení je umocněna pocitově naprosto 

„nedostačujícím“ kovaným zábradlím, spíše jen volně vedenou, prutem podpíranou 

tyčí opisující půlkruh vystupující části této mezipodesty. Další půlkruhové rameno 

mizící opět v hloubce niky pak již vystupuje do úrovně oratoří.  

Myslím si, že zde autor s maximálním účinkem využil stísněného prostoru a 

z tuctového spojovacího schodiště vytvořil pozoruhodný artefakt. Navíc se 

domnívám, že i v této realizaci lze vycítit aspekty, kterými Špaček samostatným 

výkonem navázal na J. B. Santiniho. Uvedená kompozice s sebou nese ještě další 

aspekt. K nejintenzívnějšímu prožitku dochází při samotném pohybu po schodišti, 

což dokládá již v Ploskovicích uplatňovaná zásada. Možná ještě silnější vjem lze 

získat při pozorování pohybu návštěvníka po schodišti, kdy se chodec ocitá jakoby 

na jevišti, které právě svým pohybem naplňuje smyslem a současně se stává středem 

veškerého dění. Jsem si velmi dobře vědom námitky, kdo v nepříliš velkém prostoru 

takovouto dramatizaci vůbec mohl vnímat, nechceme-li hovořit o přímém ocenění 

této části stavby. Je to tedy spíše jakási soukromá hra tvůrce, možná osvětlujícího své 

triky právě vstřícnému stavebníkovi, kterého si takovýmto výkladem může získat. To 

vše jsou ale pouhé spekulace.  

Zde bych si dovolil v Krátké odbočce upozornit na pozdně gotická schodiště 

velkých sakrálních prostorů (zejména pražský chrám sv. Víta, či košický chrám sv. 

Alžběty). Tyto výpravné často do zdiva polozapuštěné komunikace ožívají právě při 

pohybu chodců, kteří ve spirále vystupují, či sestupují. Zároveň přerušovaně mizí 

z očí návštěvníků, aby se před nimi po otočce za krajkovým, maximálně 

perforovaným zábradlím opět objevili. Tato řešení jsou někdy neobyčejně složitá, 

například se samostatně vedenými jednotkami, které s v uzlových bodech proplétají - 

vzájemně spojují a opět rozdělují (Košice). Rozhodně netvrdím, že komorní 

liběchovské řešení musí mít s těmito časově i dimenzionálně  naprosto odlišnými 
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stavbami přímou souvislost. Spíše bych chtěl upozornit na určité obecnější aspekty, 

které obě řešení zajímavým způsobem propojují. Možná i zde lze hledat určité 

výchozí body často uváděných vazeb obou velkých slohových epoch – gotiky a 

baroka. V Liběchově navíc přichází další podstatný moment, a to ať při aplikaci 

určité předlohy, či samostatně nalezeném řešení, při kterém je určitého se vzdálenou 

historií společného dojmu dosaženo soudobými prostředky. Santiniho práce nám o 

tom ostatně podávají řadu důkazů.  

 Významná, současně však autorsky ne zcela jasná je zásadní přestavba 

prelatury zbraslavského cisterciáckého kláštera (do roku 1739). Její řešení je 

zcela samostatné, z boku asymetricky doplňující velkolepé průčelí Santiniho 

konventu. Objekt tedy není zcela organicky zařazen do starší Santiniho koncepce a 

celek spíše volněji doplňuje, protože vychází ze středověké budovy obsažené 

zejména ve stávajícím přízemí. Tomu odpovídá i tvarosloví průčelí. Základní 

zklidnělá kompozice by Špačkovi byla blízká stejně jako poměrně výrazně 

modelované detaily, které se na Kaňkových stavbách s výjimkou problematického 

Liběchova neprojevující. Určité tvary však i nadále poukazují na F. M. Kaňku, který 

však v dané době již jako stavitel nepůsobil. Vztah obou umělců by zde proto 

dovoloval spekulovat o vzájemném úzkém propojení, což je ze známých historických 

souvislostí velice dobře možné. Jako konvent stavěný Kaňkou dle Santiniho projektu 

mohl ostatně Špaček s úpravami dokončovat Kaňkův samostatný projekt prelatury. 

V interiéru s jemnou štukovou výzdobou a Reinerovými freskami se v patře nachází 

řada propojených velkých, prostorově téměř rovnocenných průchozích salónů 

s fabionovými stropy; opět zde bylo rezignováno na hlavní sál. 

Adaptace zámku v Ostředku (1739-1741) vykazuje pouze určitými prvky 

zámecké kaple na případné Špačkovo autorství. Mimo některé prvky průčelí je to již 

známá subtilní konstrukce západní hudební kruchty. Později zásadně upravované 

sídlo i některé Špačkovi nepříliš vlastní prvky nedovolují více, než obecné zařazení 

do okruhu jemu blízkých staveb. 

Následující toskánská přestavba gotického kostela ve Zvoleněvsi (1740-41) 

přináší další charakteristické rysy, které je nutno spojovat právě se Špačkem. Kostel 

byl modernizován v rámci dokončení barokizace rozsáhlejšího areálu se středem 

v zámku, jehož složitý a dlouhý stavební vývoj je dodnes patrný. Mladší přestavby 

barokní etapu potlačily, spojit s ní lze ale patrně velké severní křídlo, umožňující 

v historické srostlici vytvořit dobovému standardu odpovídající prostory. Nepříliš 
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výrazná adaptace později opětovně upravovaného zámku doplněná zaniklým parkem, 

bažantnicí a rozlehlým dvorem je protikladem navazujícího areálu farního kostela, 

spojeného se zámkem přímo v patře arkádami podklenutou chodbou opakující řešení 

známé již z Kácova. Kostel byl naopak zásadně a nákladně přestavěn, zde však se 

záměrným respektováním jeho středověkých prvků. Vlastní obdélná orientovaná 

stavba s odsazeným polygonálně zakončeným presbytářem sklenutým žebrovou 

klenbou byla ve vnějším výrazu až na ponechaný závěr opatřený středověkými 

opěráky zcela proměněna. Provedena byla opět mansardová střecha, která propojila 

původní stavbu se západním přístavkem, který ze středověké lodi vytvořil střední 

dominantní jednotku známou z ostatních Špačkových sakrálních kompozic.  

Tato západní část byla pojata zcela v duchu řešení kunratického kostela včetně 

vtažené západní věže se zděnou helmicí a zejména monumentálním vítězným 

obloukem opakujícím řešení známé z Chlumína a Kunratic. Domnívám se však, že 

poslední varianta provedená ve Zvoleněvsi dosáhla ve sledované řadě vrcholu. 

Rozhodně se nejedná o opakování, ale „dotažení“ základní myšlenky. Již změkčení 

nároží konkávním probráním vyznívajícím ve výrazné římse přináší nový výtvarný 

akcent. Rovněž završení průčelí již známým nízkým trojúhelným štítem je šťastné 

včetně do jeho základny pronikajícího (a ji záměrně deformujícího) osového klenáku 

vztahujícího se jen  náznakově k půlkruhovému sklenutí velké vstupní niky 

sehrávající roli vítězného oblouku. Záklenek naopak dramaticky ovlivňuje ukončení 

vertikálního pásu obsahujícího vlastní portál s nápadně měkkým  plochým esovitým 

zvlněním ostění, na nějž nad supraportou přímo navazuje parapet velkého okna. 

Tetno okenní záklenek je přitisknut k valené klenbě niky, jež udává jeho segmentový 

tvar. Mimo obecnou hříčku ze vyložit vztah obou částí i jako zdůraznění dvou plánů, 

kdy zadní je znepokojivě překryt (přetnut) předstupujícím prvkem – zde rovinou 

vítězného oblouku. Tento prvek však není zcela originální. V našem prostředí je 

podstatou řešení řady raně barokních oltářů i když bývá rovněž spojován 

s francouzskými inovacemi 17. století.119  

Pozoruhodné je řešení interiéru. Závěr byl ponechán včetně upravených profilů 

křížové klenby. Za adaptovanou lodí připojený vstupní úsek se západní varhanní 

kruchtou má klenbu valenou, jejíž styčné trojboké výseče jsou opatřeny quasi 

gotickými žebry provedenými ve štuku. Tím bylo reagováno na středověký presbytář 

                                                           
119 Za upozornění děkuji R. Bieglovi, rovněž: A.Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700. 
Harmondsworth 1973. 
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současně s proměnou podélné stavby na stavbu výrazně centralizující, kde roli 

střední jednotky sehrává gotická loď. 

Jestliže je kostel připojen k zámeckému celku spíše funkčně, sám zakládá 

působivou, byť drobnou urbanistickou kompozici. Před popisovaným 

monumentálním západním  průčelí bylo provedeno víceramenné schodiště s 

křivkovými úseky a zvlněnými parapety. Za schodištěm kompoziční osa pokračuje 

přes mostek a míří na střed průčelí příčně orientovaného kubusu fary, která 

působivou kompozici na protilehlé straně ukončuje. Zásadní přestavba neumožňuje 

prozatím rozhodnout o míře i detailnější podobě jejího barokního řešení. Uvedená 

kompozice přináší ještě další možnosti. Pod složitě tvarovaným schodištěm prochází 

kolmo na popisovanou osu hlavní přístupová komunikace, která se stáčí kolem 

ostrohu s kostelem. Návštěvník z ní nastupuje na schodiště z boku a až na 

mezipodestě se před ním z poměrně ostrého podhledu objeví v celku kostelní průčelí. 

Drobné měřítko schodiště a směrování příchozího zde opět vyvolává určitý moment 

překvapení; rozhodně zvyšuje monumentalitu jinak nepříliš rozměrného kostela. 

Popsaný celek, který zúročuje řadu předchozích motivů, je jednou 

z nekvalitnějších Špačkových kompozic. Navíc se zde zcela evidentně projevuje 

poměrně decentní, ale jednoznačný historizující akcent, který přizpůsobuje starému 

presbytáři novou část, jež proměňuje celkové působení hmotové skladby kostela. 

Tento popis by se velice dobře hodil na dílo již vícekrát zmiňovaného architekta 

Tomáše Haffeneckera, zde konkrétně na jeho řešení kostela v severočeských 

Hejnicích.  

Proto je nutno odpovědět na otázku, zda by autorem nemohl být právě tento 

stále ještě nedostatečně ceněný umělec. Opakuje se zde otázka kladená již 

v souvislosti s některými prvky použitými u kostela ve Cvikově. Domnívám se, že 

odpověď je opět stejná. Nalézt jde řadu prvků spojující uváděné stavby (dynamické 

tvarování, vztah ke starší stavbě, do jisté míry i lesenové rámy, či mansardová 

střecha), současně zde však jsou doložitelná řešení, která v podstatě Haffeneckera 

jako přímého autora vylučují, a to od základní hmotové sestavy přes některé 

podstatné motivy jako je jedinečné užití vítězného oblouku až po detail jako 

například profilace říms. Haffenecker je navíc jednou uveden v toskánských 

archivních pramenech jako architekt kontrolující výhradně z ekonomického pohledu 

dílo jiného autora – tedy logicky i Špačka jako dvorního stavitele. 
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Výraznějším podnikem zásadní přestavba dalšího kostela na toskánském 

dominiu, a to ve středočeských Tachlovicích (1740-1742). Ze starého objektu byl 

opět ponechán gotický presbytář (respektive jeho obvodové zdivo s opěráky) a 

navazující část obdélné lodi. Směrem k západu byla připojena centrální, zde 

oktogonální jednotka, na niž navázala západní vstupní část s kruchtou a vtaženou 

osovou věží. Kompozice již dobře známá a několikrát varírovaná v tomto případu 

nepůsobí příliš přesvědčivě. Možná je to ale dáno tvarem střechy, která na rozdíl od 

ostatních kostelů nereflektuje skladbu hmot a je dle všeho výsledkem mladších 

utilitárních oprav. Naopak velice působivé je známé štíhlé a převýšené západní 

průčelí vzbuzující zcela jiné očekávání, než pohled na boční, neúměrně protáhlou 

fasádu ovládající prostor přilehlého hřbitova s drobnou kostnicí (1744 ?). V interiéru 

je třeba zdůraznit zvýrazněné členění střední prostorové jednotky. Je zde vytvořen 

spíše dojem centrály s připojenými drobnými jednotkami vstupu a protilehlého 

presbytáře. Použití přístěnných arkád ústřední část interiéru monumentalizuje. Prvek 

připomíná řadu dobových řešení. Poukázat lze  na tvorbu již zmiňovaného T. 

Haffeneckera, shodný přístup byl zvolen u některých staveb známého souboru 

broumovských kostelů spojených se jmény obou Dientzenhoferů.  

Pro autorství této i dalších staveb je významné, že v roce 1742 do toskánských 

služeb nastoupivší K. I. Dinetzenhoferč stavbu pouze dokončoval. I když je 

neobyčejně obtížné a zrádné posuzovat tak jednoduché stavby, jakou je tachlovická 

kostnice, domnívám se, že i zde se ještě projevoval spíše Špačkův vliv, přesněji jeho 

projekt.  

Do samotného závěru Špačkova uměleckého působení spadá poslední z kostelů 

budovaných Annou Marií Františkou, velkovévodkyní toskánskou. Kostel 

v Hořelicích (dnes součást Rudné) jednoznačně náleží do sledovaného souboru 

(1740-1743). Starší připsání právě K. I. Dientzenhoferovi neuspěje a oprávněně jej 

odmítl již Z. Wirth a následně M. Korecký. 

Při základním popisu je nutno opakovat již zažité „toskánské“ schéma se 

štíhlou západní vstupní věží a protáhlým tělem s určující střední jednotkou. V tomto 

případě však byl opětně použit ve výše uvedeném smyslu koncept známý již 

z kostela v Lázních u Počátek. Řešení půdorysu, respektive tvarování stěn je 

v podstatě totožné. Pouze zmíněná západní věž s sebou přináší odlišný motiv, ovšem 

k ní připojené válcové útvary a schodišť jakoby odkazovaly k atypickým věžičkám 

počátecké stavby. Poněkud se liší tvar mansardové střechy, která opětně reaguje na 
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vlastní stavbu a završuje, přesněji domýšlí  komplexně pojímané hmotové řešení. Ve 

střední partii ale dochází ke zklidnění směřujícímu ke společnému přímému hřebeni. 

Na fasádách se uplatňují lesenové rámy, typická jsou i okna ukončená přímým 

překladem, z nějž díky výrazným koutovým konzolám zbývají velice krátké střední 

úseky. Navíc průmět tohoto sedlového tvaru do zakřivených ploch stěn přináší 

zajímavé efekty. Bohatěji dekorovaná průčelní stěna věže s vloženým trojúhelným 

štítem oddělujícím vlastní tělo věže obsahuje portál jehož propojení s oknem 

odkazuje například k řešení ve Zvoleněvsi. Samotné ostění okna a jeho vztah 

k lesenám a centrálně umístěnému nezbytnému sasko – lauenburskému znaku zase 

přebírá řešení z průčelí kostela Liběchově.  

Působivé a poměrně nečekané je i obohacení lesenových rámů, které jsou 

opatřeny jakýmisi „hlavicemi“ tvořenými úseky subtilní římsy doprovázené drobnou 

členitou stáčenou čabrakou. Celek je z dálky vnímán jako iónská hlavice, navíc 

hlavice v poloze zcela nestylové, protože se neváže na horizontální prvek, ale je vůči 

vodorovné leseně doprovázející korunní římsu spuštěna o něco níže. Jedná se tedy o 

jakési přepásání leseny, či naopak o zbytek jinak odstraněného kladí. Druhá možnost 

je patrně příliš spekulativní, dobře však základní znaky tohoto řešení, kterým je 

neobvyklost a zde navíc víceznačnost. Protože takovýto prvek s jistotou naprosté 

většině pozorovatelů unikne, je možné hovořit o přímém autorově zájmu, jeho 

osobním řešení, ve kterém by bylo možná sledovat snad až určitou ironii. Opět se 

jedná o teoretické úvahy, které jsou ale pravdě dle mého soudu blíže, než odkaz na 

pouhý rustikalizovaný projev. 

Dramatickému exteriéru plně odpovídá i interiér. Oproti kostelu u Počátek je 

zde ale rozvinut odlišný klenební celek. Daleko výraznější zdůraznění centrality 

prostoru   projevujících se již v Tachlovicích je podtrženo ústřední klenbou. Tou je 

mohutná placka, která však díky členění, zejména oválné profilované římsy vzbuzuje 

dojem kupole na pendentivech. Ty jsou vynášeny dvojicemi iónských pilastrů 

opatřených úseky kompletního kladí. V hloubkové ose reálná a příčné pak slepá 

arkáda otevírá prostor a dojmově seskupuje hmotu do nosných diagonálně stavěných 

bloků. Typická sestava našeho baroka je zde však pojímána poněkud odlišně, důraz 

na úhlopříčné směry je rozhodně daleko méně patrný. Na střední klenbu navazují 

jednotky presbytáře a západní kruchty. Zde jsou vnitřní příčně oválné prostory 

vedeny v protipohybu vůči vnějším odpovídajícím bočním úsekům stěn. Vysoce 

pozoruhodná je zde však klenba, respektive její čtveřice pasů. Ty se od půdorysně 
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daného oválu pomocí vložených stoupajících sedel odklánějí a ve shodě 

s přiléhajícími úseky vnějších stěn vytvářejí čtverci blízký obdélník s proláklými 

stranami.  

Oproti zmíněnému kostelu u Počátek je tedy klenba daleko blíže místním 

zvyklostem – pokud samozřejmě uvažujeme dynamické konstrukce. Důraz na střední 

ovál je zde ale podstatně silnější. Zcela zásadní proměnou, přesněji inovací 

procházejí klenby koncových polí. Již v Ploskovicích často užívaná sedla jsou zde 

použita zcela originálně, když do příčného oválu vpisují od stěn zcela oddělený 

baldachýn s konkávním vymezením. V této podobě se jedná o velice kvalitní 

originální variantu vycházející nejspíše z díla staršího Dientzenhofera, zejména kaple 

ve Smiřicích. Může se zde  - již ve vazbě na Počátky – uvést patrně i 

zprostředkovaný vliv G. Guariniho. Tento vliv se objevuje v zajímavých 

souvislostech. Maria Andregg – Tille ve své knize o „guariniovské škole“ první 

poloviny 18. století zachycuje řadu severoitalských kostelů. Některé jejich klenební 

sestavy jsou od krajních klenebních polí hořelického kostela k nerozeznání.120 

Autorka přesvědčivě dokazuje jejich guariniovský základ. Rozhodně nelze obě 

skupiny spojovat. Soubory ale nad míru jasně dokládají, jak silný byl prvotní podnět 

a jak se proto Guariniho myšlenky na několika místech samostatně posunuly do 

blízkého, výjimečně až totožného výrazu. Tento směr lze doložit i u dalších tvůrců, 

protože rovněž K. I. Dientzenhofer v některých realizacích dospěl k obdobnému 

řešení. Jeho podíl na klenebním obrazci v Hořelicích je však málo pravděpodobný, 

protože zaklenutí vychází z řešení samotného půdorysu. Vztahy jsou zde však o to 

složitější, protože K. I. Dientzenhofer tuto stavbu dle všeho skutečně pro dceru Anny 

Marie Františky dokončoval. Přes to se odvažuji tento kostel z Dientzenhoferova 

katalogu jednoznačně vyjmout.   

V Hořelicích stojí ve velkém hospodářském dvoře další z řady toskánských 

zámků. Blokově pojatý objekt se středním trojosým risalitem zakončeným 

trojúhelný štítem navazuje na další budovy dvora. Dispozice je řešena jako 

dvoutraktová, s chodbou při dvorní straně, v přízemí s centrální halovou salou 

terrenou a v patře s řadou rovnocenných salonů ukončených na boku kaplí. Tato 

vícenásobně upravovaná stavba je ale stylově poněkud sporná, byť řada prvků 

Špačkově tvorbě odpovídá. Základní rozvržení vnějšího průčelí odkazuje na 

zbraslavskou prelaturu, v interiéru štuková dekorace saly terreny a zejména kaple 

                                                           
120 M. Andereg-Tille, Die Schule guarinis. Winterthur 1962. 
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dokládají rovněž zásahy v době, kdy areál vlastnila velkovévodkyně toskánská. 

Absence pramenů i řada dalších znaků však Špačkovo autorství problematizuje. 

Poslední stavbou se navracíme do Ploskovic, respektive vedlejších Býčkovic, 

které byly od středověku pro Ploskovice obcí farní. Je zajímavé, že v Ploskovicích 

nikdy nevznikl ani nebyl zamýšlen samostatný kostel, naopak pouze renovovaná 

středověká stavba v Býčkovicích byla se zámeckým areálem propojena mohutnou 

alejí prodlužující příčnou kompoziční osu zámeckého areálu. Kostel se nedochoval, 

zachován je ale areál fary (od 1741). Vlastní budova náleží do skupiny počínající 

arciděkanstvím v Horní Polici, zejména ale farou ve Svádově a objektem téže funkce 

v Hostivicích. Úzký vztah k nim mají i další fary, a to ve Svárově a původně snad i 

ve Zvoleněvsi.  

Základní dispozice trojice objektů ve Svádově, Hostivicích i Býčkovicích je 

shodná, zde však objekt v řadě znaků připomíná  možný výchozí inspirační zdroj, 

kterým by mohl být skutečně zámek v nedalekých Ploskovicích, samozřejmě 

v maximálně zjednodušené podobě. V Býčkovicích je navíc pod předloženým 

vstupním schodištěm s vyklenutým čelem zahloubená do stoupajícího terénu drobná 

polygonální místnost, která měla zřejmě funkci „saly terreny“. Fara má oproti svým, 

předchůdcům sevřenější blokovou dispozici zakončenou mansardovou střechou, do 

které proniká trojúhelný štít středního, kupodivu dvouosého risalitu.  Fasády jsou 

dnes holé, s plasticky vyvedenými ostěními otvorů a patrovou i korunní římsou. 

Další členění je však doposud patrné v malované iluzívní podobě. Tak bylo 

provedeno obligátní lesenové členění vytvářející rámy odhalující nároží. Malované 

jsou i parapety s dekorativními poli. Plasticita červeně malovaných prvků byla 

zvýrazněna rovněž  malovaným tmavě vyznačeným vrženým stínem. Zde je tedy 

možné představit si původní bohaté členění, které u řady toskánských objektů není 

dochováno, případně obnoveno jen ve značně zjednodušené a zkreslené podobě. 

Součástí areálu je i torzálně dochovaná, částečně terasová zahrada, s původně 

malovanými prospekty i dalšími dekorativními prvky. Zachován je i vstup na 

navazující bývalý hřbitov u kostela, jenž má dynamicky řešenou, konvexně vypjatou 

edikulu. U  navazující niky s torzem sochy Anděla strážce (?) se dochoval z jiných 

staveb známý „technický“ otvor, který měl plastiku odshora přisvěcovat. Těsně při 

faře se nachází další drobná architektura, zejména dvojice kaplí. Jedna na výšině nad 

farním areálem vytváří lokální dominantu. V jejím otevřeném výklenku byl 

nedochovaný plastický krucifix doplněn malovaným pozadím a na postranních 
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stěnách niky iluzivně malovanými kříži s dvojicí lotrů. Drobnější výklenková 

kaplička pod farou má silně narušenou atypickou zděnou „cibuli“. Tento přístup 

ostatně známe z předchozích staveb.  

Stavbami v Býčkovicích končí přehled tvorby připsané s větší, či menší 

pravděpodobností Václavu Špačkovi. Výše uvedené vztahy, souvislosti a možné 

výklady jednotlivých konkrétních řešení poslouží jako základ závěrečné kapitoly 

pokoušející se souhrnně zhodnotit Špačkův význam v kontextu barokní tvorby první 

poloviny 18. století. 
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Význam a postavení Václava Špačka v rámci architektury 
1. poloviny 18. století 

 

Dílo Václava Špačka lze sledovat v několika rovinách. Výchozí skutečností je 

již samotné zjištění, že tento v podstatě zapomenutý architekt reálně existoval a že 

v průběhu první poloviny 18. století vytvořil obsáhlý soubor děl se zajímavým, 

osobitě vyhraněným výrazem. Obsáhlejší text v Zápisné knize pražských stavitelů 

ostatně přes veškeré nepřesností a zavádějící údaje vždy naznačoval význam tohoto 

umělce, i když v době vzniku knihy bylo povědomí o jeho úloze již značně 

nepřesné.121 To ostatně platí o některých dalších tvůrcích. Zmínit lze například jeho 

současníka Tomáše Haffeneckera, kterého kniha odbývá dvěma krátkými větami.122 

Pokud bychom však měli hodnotit Špačkovo dílo v příslušném kontextu, 

střetáváme se zde s řadou obtíží. Problematický je totiž dosavadní přístup k tvůrcům, 

jejichž tvorba nebyla ve značné míře původní, citlivě a poučeně však reagovala na 

řadu podnětů. Zásadní problém pak spatřuji v označení spojovaném s takto 

pojímanou tvorbou. Jedná se totiž vesměs o „epigony“.123 Navíc lze pomocí 

přívlastků jako např. „pasivní, aktivní, poučený“ aj. význam tohoto spojení značně 

měnit. Dnes v podstatě negativně pojímané označení mělo dříve, zhruba do období 

romantismu, podstatně jiný význam. Schopnost pracovat v určitém stylu, v duchu 

uznávané osobnosti bylo znakem kompetence,124 protože originalita byla vnímána 

podstatně odlišně, než dnes. Umělci předpokládaným objednavatelům prokazovali 

své kvality poměrně často ukázkami tvorby plně podřízené obecně uznávaným 

velkým vzorům. Architekti argumentovali spíše svými technickými znalostmi a 

ekonomickou zdatností.125 Je otázkou do jaké míry byl objednavatel schopen ocenit 

estetické nuance. Deklarovaná podobnost významné předloze, či tvorbě známého 

umělce byla pro řadu lidí zárukou kvality.  

Další relativizace tohoto označení je obsažena již v základu raně novověkého 

umění vycházejícího z antických základů, ať již byly tyto zdroje pochopeny, 

využívány a transformovány jakkoli. Při maximalistickém uplatnění tohoto pohledu 

                                                           
121 I. Ebenová, Zápisná kniha pražských stavitelů 1693-1903. Praha 1996. S.21. 
122 I. Ebenová, Zápisná kniha pražských stavitelů 1693-1903. Praha 1996. S.26. 
123 Podrobně k roli a významu epigona H. Lorenz: Domenico Martinelli und die Österrechische 
Barockarchitektur. Wien 1991. 
124 Za podnětnou připomínku děkuji M. Horynovi. 
125 Např. P. Macek, Dva odlišné příklady přístupu k barokním přestavbám. In: Sborník Litoměřicko, 
1979,s.81-102, M.Vilímková, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986. 
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by pak mohl být v podstatě každý autor období renesance a baroka považován za 

epigona.126 Odlišný význam tohoto označení může být spojen s označením, kterému 

nejlépe odpovídá syntéza. Pokud někoho označíme za syntetika, lze takovéto 

hodnocení chápat povýtce kladně, rozhodně příznivěji, než označení předešlé, byť 

mnohé zůstává společné. Jasná hranice však neexistuje. Přes uvedené obtíže je třeba 

se tímto pohledem zabývat, či alespoň sbírat podklady, abychom mohli při chápání 

takovéto tvorby pokročit. 

Problémem zkoumání díla „poučeného epigona“, či „tvůrčího syntetika“ je  

naše, tedy zpětné ocenění jeho tvorby. Řadu zdařilých výkonů až příliš často 

spojujeme výhradně s některým ze zavedených, dlouhodobě přijímaných a obecně 

respektovaných tvůrců. Již zběžný pohled na počet realizovaných staveb ale tento 

přístup vylučuje. Naopak pokud čelný tvůrce určitou zakázku výtvarně nezvládne, či 

se pokusí (obvykle v rámci menšího projektu) o odlišný výraz, o neúspěšné ověření 

jiného přístupu, pak máme tendenci tyto objekty přiřknout právě oněm méně 

schopným „epigonům“. Je nutno dodat, že výtvarné selhání velkého mistra bývá 

mnohdy spojeno s fungováním větší dílny. Přední umělec pak mnohdy po racionální 

úvaze přenechá výtvarnou složku díla vzniklého v „jeho stylu“ někomu ze své dílny, 

tedy v tomto vztahu skutečnému epigonu. Vždy však neobyčejně bedlivě sleduje 

finanční stránku věci.127  

K výše uvedenému lze připojit ještě doposud spíše přehlíženou možnost, kdy 

mohou i prvořadí umělci u „epigonů“ nalézat určitou inspiraci.128 Obecně je třeba 

konstatovat, že stávající klasifikace nebyla ve sledovaném období rozhodně tak 

vyhraněná, úspěšnost se totiž měřila většinou zcela jinými měřítky, než dnes tak 

oceňovaná progresivnost. Styky, vlivy a partnerství mohly dle mého přesvědčení 

působit daleko výrazněji, což se odráželo ve složitém  prolínání řady postupů, 

motivů, prvků apod. Doložené dobové názory ve většině případů oceňují spíše 

postavení stavitele, jeho hodnosti v cechu, městské radě, známosti a  styky než 

výslovně zmíněné umělecké kvality. Společenské postavení proto spojovalo řadu 

osobností značně odlišných uměleckých schopností. 

Uvedené myšlenky jsou pro sledování tvorby v jejím komplexním rozsahu 

nezbytné. Teprve po shromáždění více takovýchto studií bude možné provést tolik 

                                                           
126 Viz pozn.3 
127 P. Macek: Oktavián Broggio 1670 - 1742. Katalog výstavy.Litoměřice, Galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích 1992. S 25. - 140. 
128 D. Štěrbová: Thomas Haffenecker (sakrální architektura). Diplomová práce FF UK Ústav pro 
dějiny umění, Praha 2007. S.128. 
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potřebné srovnání a následně situaci ve smyslu postižení obecněji platných trendů i 

popsat. Jsem přesvědčen o tom, že teprve pak před námi vyvstane sledované období 

v plné plasticitě. Tu nám ale v její základní rovině pomohou pochopit právě epigoni. 

Prvořadí tvůrci přicházejí se zásadními inovacemi, zcela novými nápady 

otevírajícími nové možnosti. Epigoni nám naopak pomohou pochopit, co daná doba 

přijímala v nejobecnější rovině za své, co si přivlastnila a do jaké míry přisvojené 

chápala. Ukáže se rovněž, co jí naopak z dobových vrcholných projevů zůstalo 

utajeno a co případně ocenily až pozdější generace.  

U těch, kteří spíše pasivně reagovaly na nové nápady je rovněž velice 

zajímavé, co byli schopni  přijmout - zejména v jakém rozsahu a kvalitě. Významné 

jsou i prvky, které je zjevně nijak nezaujaly a naopak které motivy se tito autoři 

snažili použít, i když případně nepochopili jejich podstatu. Variací na toto téma je 

dlouhá řada. Teprve po zmapování této základní „srovnávací“ roviny je možné 

v úplnosti definovat díla špičkových tvůrců, kteří zásadním způsobem udávají směr 

další tvorbě, případně svoji dobu přesahují. Nutno zdůraznit, že se jedná o výchozí 

rovinu, ne o pouhé pozadí dotvářející dobový kolorit. 

                                                        - - - - - 

Původ a zázemí Václava Špačka umožnily jeho plynulé a bezproblémové 

zapojení do stavební činnosti první poloviny 18. století. Rodina zavedeného 

novoměstského stavitele tvořila výborný odrazový můstek pro jeho další kariéru. Tu 

však musela doplnit i cílevědomost a snaha dosáhnout prestižního místa nejen v roli 

provádějícího stavitele, ale současně i uznávaného a respektovaného tvůrce. 

Václav Špaček se narodil v roce 1689. Pokud zvážíme obvyklé dobové 

zvyklosti, jeho výuka mohla končit někdy v polovině druhého desetiletí 18. století, 

což rámcově odpovídá i jeho prvním doloženým samostatným pracím.129 

Rozhodující je však určení vlivů formujících mladého architekta. V předchozích 

kapitolách jsem se snažil doložit, že zásadním momentem byla předpokládaná 

Špačkova účast při dokončení vrcholně barokní přestavby Berkovského, dnes 

Fürstenberského paláce. Santiniho mistrovské řešení zde vykazuje řadu originálních 

prvků, bez kterých není další Špačkův vývoj reálný. Mladý autor na stavbě 

nejpravděpodobněji působil jako provádějící stavitel, možná polír, a proto zde mohl 

čerpat zcela mimořádné podněty. 

                                                           
129 Viz 2. kapitola 
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Tato práce spojuje našeho začínajícího tvůrce rovněž s Františkem 

Maxmiliánem Kaňkou, jenž zastával takové postavení, že mohl Špačkovi takovouto 

klíčovou práci zprostředkovat. Tyto náznaky i následné doložené styky navozují 

rovněž dojem, že byl s  dobově nejuznávanějším i nejlépe placeným architektem 

v užším styku. To ostatně platí pro řadu dalších, s Kaňkou spojovaných tvůrců, kteří 

však patřili k mladší generaci.130 Spekulace o jeho vyučení v tomto prostředí jsou 

reálné, zůstávají však nadále v rovině pravděpodobnosti. Vysvětlovaly by však 

soubor inspirací kombinující některé obecnější rysy klasicizujícího baroka 

spojovaného právě s Kaňkou, i když nelze oddělit tvorbu spojenou s jeho předchůdci, 

zejména Alliprandim, jenž je pro naše úvahy zajímavý právě spojením zklidnělé 

tvorby proložené dramatickými akcenty. Mimochodem, dodnes v některých 

případech diskutované autorství Alliprandiho a Santiniho dokládá užší propojení této 

směřující linie do Čech přes Moravu z Vídně.131 Vídeňská inspirace ovlivňovala 

Špačka i později. Mimo obecněji platný vztah k dekoraci, zejména štukové, je to i 

navázání na některé starší vídeňské návrhy, a to nejen Hildebrandtovy, ale i 

Fischerovy.132 

Špaček však zároveň vyrůstal v Praze, kde byly v době jeho učení 

dokončovány nejvýznamnější stavby radikálního baroka. I kdyby přehlédl 

vzdálenější kostel sv. Markéty v Břevnově, nemohl  jistě nevidět malostranský kostel 

sv. Mikuláše, jehož průčelí bylo dokončeno v roce 1711. Jestliže se tyto a jim blízké 

stavby staly v době vzniku nepochybnou diváckou atrakcí a rychle se šířily, nemohly 

našeho autora ponechat nepoznamenaného. S úplným pochopením dynamické tvorby 

měla ale řada tvůrců problémy. Příkladně roudnický Petr Pavel Columbani se snažil 

více než úporně. Vzory však překonaly jeho možnosti a vzniklé pokusy dokládají 

limity regionálního, byť poučeného, citlivě na dobové výboje reagujícího umělce. 

Oktavián Broggio z Litoměřic přijal dynamický barok odlišně. Zapojil jej totiž do 

vlastního výrazu odpovídajícím na tvorbě sklonku 17. století. K propojení odlišných 

výchozích stanovisek použil další z barokních přístupů – iluzi. Určité prvky 

vyvolávaly dojem zásadního rozvlnění celku, které však v Broggiově díle 

nenacházelo odezvu ve vlastní struktuře stavby. K ní bylo vlastně pouze připojeno. 

                                                           
130 Z. Wirth, František Maxmilián Kaňka. In: Cestami umění. Sborník k poctě šedesátých narozenin 
Antonína Matějčka. Praha1949. S. 161d. 
131 J.Kroupa, Zámek Valtice v 17. a 18. století. Město Valtice. Valtice 2001. S.155-196. 
132 Mimo výše zmíněných vlivů je zajímavý vztah k architektionicjkým návrhům Fischera 
z Erlachu.H. Lorenz, Überlegung zu einer unbekanten Festarchitektur Johann Bernard Fischers von 
Erlach, Zeitschrift für Kunstgeschichte,57, 3/1994, s. 430-440. 
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Někdy užil i další postup, jenž se stal nejrozšířenějším způsobem přitakávání méně 

talentovaných tvůrců dobovému atraktivnímu a zřejmě i vyžadovanému výrazu. 

V tomto případě byla vytýčena jednoduchá struktura s pevnými prvky (body, svazky 

pilastrů), mezi kterými se teprve opatrně rozehrával pohyb dynamických křivek. 

Jen několik umělců tento přístup přesáhlo a dynamické komplexní řešení se 

stalo základním rysem jejich tvorby, případně její významné části. Špaček mezi tyto 

tvůrce rozhodně náleží. V stejné době vytvářel svá díla z tohoto pohledu velice 

blízký architekt Tomáš Haffenecker a samozřejmě jejich nejvýznamnější současník 

Kilián Ignác Dientzenhofer. 

Poslední základní inspirační zdroje mohl Václav Špaček nejsnáze vstřebat 

v centru monarchie. Ve Vídni ostatně pobývali právě na počátku druhého desetiletí 

významní pražští architekti, již zmíněný Kaňka a rovněž Kilián Ignác 

Dietzenhofer.133 Není jasné, zda Špaček v rámci tovaryšské cesty Vídeň rovněž 

nenavštívil. Ostatně i na našem území byly realizovány významné vídeňské projekty. 

Mimo Hildebrandtův kostel v Jablonném v Podještědí se jedná o pražský Clam–

Gallasův palác stavěný dle návrhu Fischera z Erlachu. Zejména druhou stavbu 

Václav Špaček rozhodně znal, vždyť posléze přímo z paláce přešel do toskánských 

služeb a tedy do přímého kontaktu se Špačkem prvořadý štukatér Fiumberti. Na této 

stavbě rovněž pracoval mimo ještě neznámého stavitele i již zmíněný T. 

Haffenecker. 

Tomáš Haffenecker osobitě reagoval na dynamické kompozice a vytvořil si 

jasně rozeznatelný osobní styl. Jeho tvorba je však oproti Špačkovi lapidárnější, 

současně však z architektonického hlediska prokomponovanější, logičtější. Snad by 

se dalo říci, že v čistě architektonickém projevu je Haffeneckerovo dílo z našeho 

pohledu kvalitnější, pokud bychom se vůbec touto problematickou kategorií 

zabývali. Toto tvrzení však platí právě a pouze pro jeho „čistou“, možná až strohou, 

ale neobyčejně výmluvnou a působivou architekturu vnímanou samu o sobě. Právě 

tímto striktně geometricky vytvářeným dílem se Haffenecker vymezil, současně se 

ale daleko těsněji než Špaček přimkl ke starší generaci, pro níž je typické exaktní 

konstruování. Pokud Špaček ve své tvorbě důrazně aplikoval zásady dynamické 

kompozice, lze zde společné základy skutečně nalézt. Haffenecker však svojí daleko 

sevřenější, jasněji a jednoznačněji vyhraněnou tvorbou, stojí pouze blízko, oba 

                                                           
133 M. Vilímková, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986. S.103.  
P. Macek - P. Vlček - P. Zahradník, František Maxmilián Kaňka. "In regno Bohemiae aedilis  
famosissimus", Umění, 40, č.3, 1992, s.185. 
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soubory se rozhodně nepřekrývají. Tyto stylové charakteristiky doplňuje i výmluvný 

pramenný doklad o tom, že Haffenecker kontroloval práci provedenou pro 

velkovévodkyni toskánskou. Současná vlastní projektová činnost pro tohoto 

stavebníka je proto velice málo pravděpodobná.   

Druhým z uvedené dvojice je nejslavnější pozdně barokní architekt, již 

zmíněný Kilián Ignác Dientznehofer. Složité vzájemné vazby tyto tvůrce úzce 

propojují. Spojení nevyplývá pouze z dobově podmíněných stylových hledisek, ale z 

přímého kontaktu, což ostatně v Praze bylo u ambicióznějších osobností 

nevyhnutelné. Dientzenhoferové se navíc na bývalých toskánských panstvích 

pohybovali v prvních dvou desetiletích. Zdá se, že i zde měly návštěvy význam 

kontrolní, s účelem vyhotovit pro obezřetného stavebníka příslušné posudky. Tyto 

praktiky velkovévodkyně toskánská ostatně užívala již dříve, kdy je starší 

z Dientzenhoferů, G. Broggi, či „vršovecký architekt“ (patrně de Maggi) doložen při 

posuzování prací v Zákupech.134 Nutno dodat, že po Špačkově smrti mladší 

Dientzenhofer jeho činnosti dokonce přebral a několik staveb i dokončoval. Interakce 

mezi oběma architekty tedy byla značná. Nejpodstatnější je přece jen ne zcela 

vyjasněné autorství zámku v Ploskovicích. Nová stavba v zahradě však při 

podrobném pohledu nese sice řadu znaků spojovaných s K. I. Dientzenhoferem, 

současně je však jejich konkrétní řešení a detailní tvarování Dientzenhoferovi cizí. 

Dokládá to typově blízký objekt v zahradě na pražském  Smíchově. Letohrádek 

Portheimka vykazuje řadu podobných znaků, co se týká dispozice. I zde lze však na 

podobném zadání a určitých skladebných principech doložit, že obě stavby – na 

Smíchově a Ploskovicích, jsou mimo řadu podobností výsledkem odlišného 

uvažování. Až sochařsky modelovaná hmota Dientzenhoferovy stavby nese zcela 

odlišný akcent. I když se jedná o druhé desetiletí 18. století, kdy K. I. Dientzenhofer 

teprve hledal svůj vlastní výraz, jsou stavby odlišné, založené na jiných výchozích 

skutečnostech, přestože základní kulturní prostředí je nutně shodné.  

V této souvislosti je nutné upozornit na jeden velice citlivý problém. Pokud 

předsuneme před známou Koreckého skupinu „příčného oválu“135 právě dispoziční 

řešení zámku v Ploskovicích, zjistíme, že skupina je zcela homogenní a logická. 

Značná část předchozí studie se však snažila doložit, že autorství náleží výhradně 

Václavu Špačkovi. Z toho však vyplývá znepokojivé zjištění, že to mohl být právě K. 

I. Dientzenhofer, který se v Ploskovicích s určitým řešením seznámil a které mohl po 

                                                           
134 P. Macek – P. Zahradník, Zámecký areál v Zákupech, Průzkumy památek, 2, 1995, 1,  s. 3-34. 
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patřičné inovaci a proměně použít jako základ jednoho svého rozhodujícího souboru. 

Pokud bychom měli pouze jediný doklad takovéhoto tvrzení, pak by bylo 

vyvozování takovýchto soudů značně odvážné. Nedávno však Daniela Štěrbová 

upozornila při zpracování díla Tomáše Haffeneckera na obdobné oboustranné vazby. 

Nesporná Dientzenhoferova genialita spočívala v nápaditých variacích vytvářených 

na vybraná starší ověřená témata.136 Větší roli u něj sehrávala hravost, odlehčený a 

volnější přístup, což jsou charakteristiky spojované s pozdní etapou slohu. Tento 

směr zastával i Václav Špaček.  

Do vztahů zasahovaly aktivně i další skutečnosti, které dnes vnímáme 

podstatně odlišně. Václav Špaček jako novoměstský měšťan a člen jednoho 

z nejvýznamnějších cechů, současně velkovévodský dvorní architekt, zastával 

nesporně velice významnou společenskou pozici. Ve vrcholném období náležel 

rovněž ke značně majetným měšťanům. Ve společenském styku se proto vyrovnal 

umělcům, kterých si dnes ceníme podstatně více. I tento vztah nám umožňuje 

zvažovat vlivy, které nemusely směřovat výhradně od prvořadých umělců ke 

Špačkovi, ale právě naopak. 

Tím se dostáváme zpět ke Špačkově umělecké činnosti. Jako umělec přijímal 

nejen impulsy ze svého bezprostředního okolí, předpokládat lze i četné vlivy 

zahraniční. Mimo spekulace o jeho zahraničních cestách, kdy by mimo cestu do 

Vídně nemusela být vyloučena návštěva Říma, případně nově více lákajícího 

Turína,137 byly rozhodně nejčastějšími inspiračními zdroji i případně náhodně 

získané plány a rytiny. Právě dovednou kombinací řady prvků obohacoval a neustále 

modifikoval své dílo. Při detailnější analýze vybraného díla se pak přirozeně 

dostáváme blíže ke vzoru, který Špačka inspiroval. U některých staveb byla proto 

dříve snaha autorství přiřknout právě K. I. Dientzenhoferovi,138 či dalším autorům. 

Tyto konstatované vazby platí u Špačkových staveb nadále, i když v odlišných 

vztazích, s jasným a rozhodujícím vlivem J. B. Santiniho. Pouze Votočkova atribuce 

ploskovického zámku O. Broggiovi vycházela z chybných předpokladů ovlivněných 

dnes již překonaným názorem na Broggiův výtvarný profil a charakter jeho 

tvorby.139 Dnes můžeme naopak řadu takovýchto autorů rozšířit o Tomáše 

Haffeneckera, jemuž byla pozornost věnována výše.  

                                                                                                                                                                     
135 M.Korecký, Tvorba Kiliána Ignáce Dientzenhofera, Zprávy památkové péče 1951-1952, s.45d. 
136 M.Horyna, Dientzenhoferové. Praha 1998. S. 111-148. 
137 Za připomínku děkuji V.Vlnasovi. 
138 Přehled starších atribucí viz 1. kapitola. 
139 Broggiovo autorství zastával kontinuálně pouze H. G. Franz.  
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Pokud sledujeme určitou stavbu samostatně, vytrženou z kontextu, skutečně si 

můžeme klást otázku, zda Václav Špaček pouze neprováděl stavbu jiného autora. 

Odlišnosti by mohly být připsány typickému dobovému přístupu, při němž 

provádějící autor během realizace určité prvky měnil a tím do ní částečně vepsal 

vlastní výtvarný názor. Při tomto přístupu ale u všech objektů vyvstanou určité rysy, 

které jsou danému „autorovi předlohy“ cizí. Příkladem mohou být Ploskovice, kde 

lze analýzou dospět ke dvojici prvořadých tvůrců – Santininu a Dientzenhoferovi. 

Vyjmutím takovéhoto díla ze Špačkovy tvorby a přiřazením do katalogů uvedených 

význačných tvůrců však vzniká značný problém. Jejich dnes již poměrně dobře 

zmapované a definované dílo by bylo ve své integritě narušeno. Nutná by byla 

následná úprava a předefinování.   

Václav Špaček by při tomto výkladu navíc musel zejména pro velkovévodkyni 

toskánskou provádět stavby více autorů. Tato praxe není pro barokní období známá. I 

když bylo zjištěno, že na určitém panství může působit současně i několik tvůrců, 

jsou jejich role jasně rozděleny a vymezeny.140 Pokud měla velkovévodkyně 

vlastního dvorního architekta, je nepravděpodobné, že by si na větší počet svých 

staveb nechávala provádět studie od řady konkurujících autorů. Naopak bylo ale 

dobovou zvyklostí, nechat právě tyto konkurenční tvůrce vypracovávat posudky na 

stavby jejich kolegů. Tyto posudky, jak již bylo řečeno, však sledují otázky výhradně 

technické, zejména však ekonomické. Navíc nemáme informace o tom, že by některý 

barokní stavebník postupně získával studie prvořadých umělců, aby si je nechal v 

adaptované podobě realizovat na svých panstvích jako určitou sbírku. Pokud se 

někde objeví nečekaný, pro autora atypický prvek, jde nejčastěji o jím použitou citaci 

zasazenou do vlastní struktury. Takováto citace bývá navíc velice často ovlivněna 

stavebníkem a její použití může odrážet hlubší záměr.141 

Při práci vyplynul další, dostatečně již známý, ale svým zásadním výsledkem i 

nyní překvapivý postup. Teprve ze zpracování pokud možná kompletního katalogu 

Špačkových děl vyplývá nad míru zřetelně, že ony vlivy nejsou dokladem provádění 

cizích návrhů, ale naopak je řada nápadů zapojena do vlastní zřetelně profilované 

tvorby, která se rozhodně brání přívlastku eklektická. Tento přístup není rozhodně 

pasivní, naopak výběr motivů dokládá Špačkův rozhled a  jasný záměr na co a proč 

navázat.   

                                                           
140 P. Macek, Oktavián Broggio 1670 - 1742.Katalog výstavy.Litoměřice, Galerie výtvarného umění v 
Litoměřicích 1992. S.56. 
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Výchozí kombinace dientzenhoferovských prvků s tvorbou J. Santiniho není 

zas tak nepravděpodobná, jak by se zdálo na první pohled. V dané podobě se ale 

vyskytuje poprvé a takové míře výhradně u Václava Špačka. Jedná se o obecnější 

jev, M. Horyna například dokázal Santiniho vlivy na tvorbu mladšího 

Dientzenhofera.142 Hloubka, rozsah a jakési rovnoměrné promísení je sledovatelné 

pouze u našeho autora. Když k této patrně určující linii připočteme impulsy 

vycházející z Kaňkova klasicizujícího okruhu obohaceného o vídeňské a patrně i 

římské motivy, získáváme jedinečnou kombinaci. 

Špaček dle použitých vzorů velice dobře věděl, kde má čerpat svoji inspiraci, 

které náměty vstřebat a dále samostatně rozvíjet. S touto znalostí dobových trendů 

ale současně vyplývá až určitá nestřídmost, kdy je spojením prvků příliš širokého 

inspiračního okruhu vyvolán dojem určité přeplněnosti. V raných Ploskovicích lze 

snad právě pro obrovské stavitelovy ambice nalézt až nesourodě působící spojení. 

Vznikají zde proto nutně určité švy odpovídající dotyku tak odlišných motivů, že je 

jejich bezproblémové spojení skutečně velice obtížné, pokud vůbec možné.  

I zde je třeba upozornit na limity našich současných kritérií, se kterými by 

patrně mnohý barokní umělec polemizoval, pokud by je vůbec chápal. Dnes jsou 

striktně oddělovány dvě základní linie – klasicizující a dynamická. Toto dělení je 

nepochybné, napomáhá nám v orientaci. Problematické je však naše hodnocení, kdy 

prostoupení obou směrů odmítáme a hodnotíme jako chybu, případně znak 

nedokonalosti tvůrce. Z dobového pohledu, mám na mysli zejména římskou tvorbu 

17. století, není toto dělení tak jasné a zejména není vůbec zřejmé, zda tuto 

bipolárnost tehdejší lidé vnímali. Pokud sledujeme dílo G. L. Berniniho, lze zde 

velice dobře sledovat rozvíjení obou linií, což platí v řadě případů i pro dílo 

Borrominiho a Guariniho.143 Pokud dnes popisujeme stavby, kde lze nalézt motivy 

dynamické i klasicizující, shledáme takovýto výkon jako slohově problematický. Ve 

skutečnosti však oba základní směry mezi sebou vzájemně komunikovaly. Prvky a 

postupy dnes odděleně vnímané tehdejší autoři rozhodně tak striktně necítili. Ostatně 

právě proto dodnes máme jeden barokní sloh se dvojicí základních linií a ne dva 

souběžné styly.  

                                                                                                                                                                     
141 Např. vložení části římského průčelí Michelangelova Paláce konzervátorů do dvorních fasád 
berlínského zámku. H. Lendendorf: Andreas Schlütter. Berlin 1937. 
142 M.Horyna – L. Lancinger, Kutná Hora. Klášter voršilek. SHP, SÚRPMO Praha 1983. 
143 M.Horyna, Římské inspirace toskánského paláce. Toskánský palác v Praze. Praha 1999. S.68-75.  
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Výše uvedené lze ostatně velice dobře ilustrovat při dobovém používání říms, 

respektive vytváření jejich profilací.144 V doposud sledovaném středoevropském 

prostředí je naprosto běžné, že dynamicky tvořící umělci necítili potřebu tvarově 

proměňovat podstatě klasické tvarosloví a tedy i profilace říms. Naopak klasicistní 

stavby jsou velice často opatřeny neobyčejně dramaticky modelovanými profily, 

které ozvláštňují celek, do něhož vnášejí určitý neklid a dynamiku. Tato dle 

dosavadních poznatků obecně tendence byla sledována zejména v Čechách, částečně 

na Moravě a v Rakousku.  

Je tu ovšem výjimka potvrzující pravidlo. Právě Václav Špaček, který vychází 

ze  Santiniho tvarosloví, postupuje naprosto volně při vytváření profilů. I Santini zde 

však navázal na své předchůdce, zejména Alliprandiho, čímž do hry opět 

s nečekanou intenzitou vstupuje vídeňská tvorba. Většina Špačkových dynamicky 

tvarovaných staveb je opatřena dramaticky, možno říci sochařsky modelovanými 

římsami. Zde se dle mého soudu projevuje jeho až úporná snaha dosáhnout maxima 

účinku.   

Jestliže stála ploskovická stavba na počátku Špačkovy tvorby, následné stavby 

do důsledku naplňující dynamické principy. Kostely v Lázních u Počátek, ve 

Cvikově a kaple v Třebušíně dosahují vrcholu, který končí pozdní stavbou v 

Hořelicích. V Lázních možná ještě s určitými rozpaky (případně jiným inspiračním 

okruhem) při řešení kleneb, u dalších staveb však s plným mistrovstvím, které 

dosahuje dobového vrcholu. Tyto stavby jsou autorsky již zcela vyhraněné, dotažené 

do detailu, základní myšlenka si zde již nevyžaduje přemíru citací. Přesto i zde 

nalézáme základní kombinaci osobitě rozvinuté tvorby staršího Dientzenhofera. Vliv 

tvorby K. Dientzenhofera není rozhodně možné vyloučit, zmíněna byla zejména 

smiřická kaple. Podstatnější je ale nesporně vazba na dílo Jana Blažeje Santiniho, 

které navíc daleko lépe umožňuje propojit Špačkovy kompozice s dalším vlivy, 

zejména italské a vídeňské provenience. Sledované dynamické motivy se prolínají 

s řadou dalších inspirací. Zmínit je nutno zejména stavby ve Zbraslavi, Panenských 

Břežanech, Mladoticích, Mariánské Týnici, případně citovanou stavbou 

v Chotouni.145 Předlohy Špačkových řešení nesou i další stavby. Řada dynamických 

prvků vycházejících z borromoniovských a guariniovských předloh tedy spíše než 

s Dientzenhoferem spojuje Václava Špačka ještě těsněji se Santinim. S tím souvisí 

                                                           
144 Probíhající průzkum autora práce. 
145 M. Horyna, Jan Blažej Santini-Aichl. Praha 1998. 
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otevřená otázka Špačkovy případné italské cesty. Tu nelze rozhodně vyloučit, řadu 

citací si lze navíc těžko představit jako pouze zprostředkovaně získanou.146  

Santini je právem nazýván géniem. Proto bývá rovněž považován za tvůrce, 

který sice podstatně ovlivnil své okolí, jeho myšlenkové postupy a výsledné artefakty 

však byly pochopitelné a s plným pochopením akceptovatelné přece jen užší 

skupinou. Obecné podvědomí vytvářejícího základní dobový výraz proto ovlivnily 

spíše jen některé vnější jednotlivé prvky, protože do samotných principů jeho tvorby 

bylo neobyčejně obtížné proniknout. Zde se dle mého mínění objevuje jedna 

z nejpodstatnějších charakteristik Václava Špačka. Můžeme jej dokonce považovat 

za Santiniho žáka a snad i následovníka, byť s řadou zjevných limitů. Santiniho 

postupy totiž rozhodně nejsou přijímány a aplikovány pasivně, jedná se o jejich 

osobité tvůrčí rozvíjení, a to i v případě, kdy výsledný originál nedosáhne kvalit 

prvotního vzoru. Mnohdy  je navíc posunut do odlišné výrazové roviny, kterou 

musíme spojovat právě s osobitým cítění Václava Špačka. 

Zmíněný Dientzenhoferův vliv je tedy možné v tomto kontextu chápat jako 

obecné přitakání dynamickým stavbám, v konkrétní rovině však navazující právě na 

Santiniho a jím zprostředkované italské tvorby, zejména G. Guariniho. Protože však 

Guariniho inovace stojí rovněž u zrodu dynamické tvorby staršího Dientzenhofera, 

kruh se uzavírá, což dokládá obecnější dobové trendy. Toto tvrzení zajímavě ilustruje 

poslední ze zmíněných dynamických staveb. Kostel v Hořelicích svým řešením 

klenby odpovídá zcela současnému severoitalskému vývoji nazývanému dokonce 

„guariniovská škola“, která je spojena zejména se jménem F. Juvary a jeho širšího 

okruhu.147 I zde se tedy jedná o rozvíjení starších zásadních myšlenek, které na více  

místech mohou dosahovat blízkého výrazu. I v díle K. I. Dientzenhofera lze nalézt 

několik drobnějších staveb, které do tohoto souboru náleží, protože paralelně 

rozvíjejí velice blízké ideje.148 

Uvedená progresivnost Špačkových staveb je ostatně jedním z  jeho 

charakteristických znaků. Řadu staveb či jejich částí bychom mohli bez znalosti 

nesporných dat  snadno zařadit  do podstatně  mladšího období, většinou do druhé 

poloviny 18. století. Je vysoce zajímavé, že řada dispozičně – ne modelačně – 

Ploskovicím blízkých staveb je zařaditelná až do pozdního baroka, případně rokoka. 

Zmínit lze skladbou složitější, výškovým vyvinutím a dekorem zcela odlišný, 

                                                           
146 P. Portoghesi, Roma barocca. Roma1997. S.578-579. 
147 M. Andereg-Tille, Die Schule guarinis. Winterthur 1962. 
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charakterem naopak poměrně blízký zámek Benrath. U nás se projevuje až 

znepokojivě naléhavý vztah ploskovické dispozice k řešení pozdně barokní fary 

v Bezně u Mělníka, či ve dvoře zámku Smilkov.149 Otevřené je zde autorství, kdy se 

spekuluje o případném návrhu diletujícího majitele panství příslušejícího do rodu 

zmiňovaných Pachtů z Rájova.  

Syntetizující role přisuzovaná v našem prostředí často A. Luragovi150 zde 

nachází více než důstojný předstupeň. Zřetelně propojuje řadu dobových mnohdy 

protichůdně chápaných tendencí a jasně směřuje k závěru slohu. 

Vrcholné Špačkovo období, které lze klást do třetího desetiletí 18. století, 

vrcholí adaptací pražského klášterního kostela sv. Jiljí. Působivý prosvětlený interiér 

kombinující plně respektované gotické dimenze převýšené haly se zdobnými, 

hravými a vysoce dekorativními barokními tvary vrcholí dynamickými klenbami, 

počítajícími s velkoplošnou freskovou výzdobou, které předznamenávají řadu rysů 

pozdního baroka. Podobnost s pozdější úpravou klenby malostranského chrámu sv. 

Mikuláše rozhodně není náhodou. Integrální součástí interiéru je řada symetricky 

řazených oltářů, u nichž lze patrně zvažovat Špačkův návrh. 

V pražském chrámu se setkáváme s dalším podstatným rysem Špačkovy 

tvorby. Je jí určitá zdrobnělost, rozhodně ztráta patetičnosti tak typické pro stavby 

kolem přelomu století. Ostatně již v Ploskovicích a řadě dalších staveb Špačkova 

tvorba sice navazuje na dobové trendy, nepůsobí však již tak monumentálně. Typická 

je pro ni hravost, i když ne vždy lehkost. Zde se můžeme odvolat na Blažíčkovu stať 

o konci baroka, který byl kladen právě do třetího desetiletí.151 Spojení s rokokem již 

dnes není akceptováno, postřeh o odlehčení počínající ale již ve druhém deceniu však 

stále platí a bude třeba se k němu vrátit. 

Toto oproštění se od patetické naléhavosti směrem k odlehčené hře si 

zachovalo v plné míře typické barokní komplexní řešení, kdy byl pozorovatel 

maximálně emocionálně zasažen. Nejednalo se pouze o uzavřené interiéry, kde bylo 

možné řadou triků tuto atmosféru vyvolat, obdobně byly pojednány i exteriéry. 

Zejména některé urbanistické komplexy jako areál zámků v Ploskovicích, či 

Kunraticích jsou téměř extraktem uvedeného principu. Pohyb je vymezen po přísně 

určených osách, okolo kterých se odehrává plně inscenované divadlo. Stačil však 

                                                                                                                                                                     
148 M. Horyna – L. Lancinger, Kaple Nalezení sv. Kříže ve Stodůlkách a pozdní dílo K. I. 
Dientzenhofera. In: Staletá Praha, 20, 1996, s.160 ad.  
149 Za upozornění děkuji J. Žižkovi. 
150 R. Biegel, Architekt Anselmo Lurago, Průzkumy památek 2/2004, s.119-154. 
151 O. J. Blažíček, Rokoko a konce baroku v Čechách. Praha 1948. 
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krok stranou a celková koncepce by se rozpadla. Pozorovatel by například 

v Ploskovicích najednou poznal, že „pravé“ možná i „jako živé“ jsou pouze nejbližší 

sochy, kdežto další jsou nahrazeny jen iluzívně malovanými prkny s patřičnými 

obrysy a v zadním plánu  sestavu doplňují dle všeho již pouhé černé siluety. Toto vše 

se na zahradu zřejmě vynášelo a instalovalo ze skladů pouze při patřičných 

společenských událostech. Pavlem Preissem výborně charakterizované a zhodnocené 

prostředí ve Šporkově Kuksu152 tedy získává důstojný protějšek. Ne sice uměleckou 

kvalitou, ale rozhodně naléhavostí dokládající obecnější trend naší barokní kultury. 

Tento výraz je u řady staveb  doplněn o prvky, které lze v našem prostředí 

spojit téměř výhradně právě se Špačkem. I iluzívnost je jedním z erbovních znamení 

baroka. V námi sledovaném souboru však nabírá zvláštního akcentu. Nejedná se 

pouze o fiktivní prolomení stěn průhledy do dalších prostorů, či přímo do krajiny, i 

když právě takto je řada Špačkových zámků pojednána v podstatě ve všech svých 

prostorech. Iluzívní výhledy zcela proměňující charakter jednotlivých místností, kdy 

se ze stísněného schodiště stává do volné přírody otevřený pavilon a z malé výtahové 

šachty popřením jejích stěn dokonce volný neohraničený  prostor s červánky na 

modré obloze...  

Interiéry jsou navíc obohaceny a dramatizovány jedinečným využitím světla.153 

Ve zkratce lze  zvolené řešení popsat příměrem „okno coby reflektor“.154 Z římské 

Berniniho tvorby známé principy užité například v oltáři kaple Cornaro kostela Sta. 

Maria della Vittoria opakuje v různé intenzitě podstatná část Evropy, ke které se 

částečně dostává prostřednictvím Borromioniho. Dramatické boční nasvícení 

skrytými otvory známé například z dostavby závěru malostranského chrámu sv. 

Mikuláše je třeba doplnit i Santiniho jinak zcela odlišně koncipovanými sestavami 

oddělujícími právě zvolenou světelnou kvalitou a určitými vkládanými meziprostory 

„reálný a nadpozemský“ prostor.155 Václav Špaček hojně uvedené principy užívá, 

jeho specialitou je však skryté bodové nasvícení vybraných partií, které nemá mimo 

oltářní architekturu (např. mladší hlavní oltář novoměstského jezuitského chrámu sv. 

Ignáce) srovnání. Popsané nasvětlení klenby kostela sv. Jiljí, skutečně vrcholná 

divadelní dramatizace kašen v ploskovické grottě i řada dalších příkladů dokládá, jak 

                                                           
152 P. Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Praha, Litomyšl 2003.  
153 D. Veselý, Světlo a nekonečno v barokní architektuře. In: Barokní Praha - barokní Čechie 1620-
1740. Praha 2004. S. 223-244. 
154 P. Macek, Osudy oken a dveří v období baroka, Svorník 2/2004. S.171-180. 
155 M. Horyna, Jan Blažej Santini-Aichl. Praha 1998. S180-181. 
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si autor na těchto principech zakládal. Nutno dodat, že s nimi měl patrně i značný 

komerční úspěch. 

Přes tuto maximálně využívanou divadelní dramatizaci se dostáváme k dalšímu 

úhelnému rysu tvorby našeho autora. Teatrálnost určitých řešení je pro nás obtížně 

akceptovatelná. Připomenout lze celkové působení zahrady v Ploskovicích, 

krvácející kříž nad bránou v Horní Polici, uklánějící se andělé v Kunraticích, možná 

obecněji oltáře s „oživenými“ stojícími sochami mučedníků, či tradované brány ze 

svázaných Turků apod. Silně se zde prosazuje zvláštnost, bizarnost, moment 

překvapení. To vše při charakterizace řady realizací již nejednou zaznívalo. Jako 

nejvýraznější představitel této činnosti může sloužit kunratický kostel inspirovaným 

patrně nejen střední Itálií, ale i daleko vzdálenějšími krajinami. Tento naléhavý 

akcent však musel vyhovovat i druhé straně - naplňovat záměry stavebníka.  

Václav Špaček získal jako svého nejvýznamnějšího stavebníka Annu Marii 

Františku, velkovévodkyni toskánskou.156 Tato manželka posledního vládnoucího 

florentského knížete, s nímž se v nepřízni rozešla, byla zřejmě pro Špačkovu 

orientaci tímto směrem zcela určující. Již před jeho příchodem se na toskánských 

panstvích objevovaly artefakty, kterými záměrně soutěžila s nejpřednějšími domy 

evropské šlechty. Snaha vyrovnat se, možná i předehnat své vzory vyvolala úkoly, 

které byl začínající umělec zřejmě schopen naplnit. Proti čistě uměleckému dojmu 

zvítězila výše popisovaná tvorba, která zaujala nejen zasvěcené, ale intenzívně 

oslovovala všechny zúčastněné  a patrně i ty nezúčastněné. 

Značná očekávání velkovévodkyně rezonovala s ambicemi mladého Špačka, 

který v prvním díle pro svého čelného stavebníka shromáždil na jednom místě 

všechny možné prvky, typy, atrakce. Tím prezentoval nejen sebe, ale vyplnil přání 

velkovévodkyně, která se právě rozsáhlou stavební činností chtěla předvést světu, 

s nímž byla v podstatě stále ve sporu. Potřeba dokázat okolí svoji mimořádnost a 

pobavit, či překvapit návštěvníky byla tím nejpodstatnějším hnacím motorem 

uvedených rozsáhlých aktivit. Tato síla byla zřejmě tak mocná, že přehlušovala 

ostatní složky uměleckého díla. Špačkova tvorba tak získala velice zvláštní výraz, 

kdy byla oceňována právě ona vpravdě barokní bizarnost. Jakoby se zde baroko 

projevovalo ve své prvotně vymezené a dnes již překonané definici vztahující se 

k portugalskému označení velké, podivné, deformované, proto výjimečné a tedy i 

vysoce ceněné perly. 
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Mnohdy zcela určující vztah objednavatele a umělce zde byl patrně důležitější 

více než jinde. Zde může vést paralela ukazující k další osobnosti úzce spojené s 

Václavem Špačkem. V dnešní době je pro řadu badatelů problematické dobové 

hodnocení i oceňování F. M. Kaňky jako nejvýznamnějšího architekta. I když 

existuje pouze několik náznaků,157 můžeme snad přece jen alespoň rámcově tuto 

skutečnost vysvětlit. Kaňka vystupoval spíše jako vysoce učený konzultant (někdy 

možná až přítel), než podřízený zaměstnanec. Lze si jej představit, jak s příslušným 

stavebníkem debatuje o proporčním řešení, o využití zlatého řezu a dalších, jen 

zasvěceným znalcům dostupných znalostech, s nimiž se mnohý šlechtic v rámci své 

kavalírské cesty alespoň částečně setkal. Že byly stavebníkovy znalosti většinou 

diletantské a chabé již mnoho neznamenalo, přesvědčení o vlastních schopnostech 

zcela nesporně převládalo. Snad jen takto lze vysvětlit úspěch poměrně strohých 

staveb odlišujících se tolik od rozbouřených tvarů dynamického baroka. 

Špačkova strategie mohla být velice podobná, i když sázela na zcela odlišný, 

emocionálně vypjatý výraz stojící v podstatě na zcela opačné straně uměleckého 

spektra. Zákazníka přímo zahltil esencí emotivních prvků a postupů vytvářejících 

současně vysoce dramaticky inscenované celky. Věřím, že tento přístup získal 

Špačkovi u řady dobových stavebníků značné ocenění. V kontextu barokního umění 

se však jednalo pouze o jednu z výrazových možností, která však přes svoji 

vyhraněnost sehrála důležitější roli, než jakou jsme ji nyní ochotni přisoudit. 

Domnívám se, že právě zde nacházíme nejvlastnější uměleckou polohu a význam 

Václava Špačka pro dějiny umění, přesněji pro dějiny kultury. 

                                                                                                                                                                     
156 A. Bruschi, Anna Maria Francesca una Principessa boema… una Fiorentina mancata. Firenze 
1995. 
157 P. Macek - P. Vlček - P. Zahradník, František Maxmilián Kaňka. "In regno Bohemiae aedilis  
famosissimus", Umění, 40, č.3, 1992. 
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Resume 
 

The first half of the eighteenth century found the Czech architecture at one of 

its heights. It is therefore surprising that there are many buildings of unquestionable 

qualities which authorship was never definitely established. One particular group of 

these was at the centre of this thesis’ attention. The architects mentioned in 

connection with them included over the times the likes of Oktavian Broggio, Jan 

Blažej Santini-Aichel, Kylián Ignác Dientzenhofer and other less significant authors.  

The records of the Prague based guild of architects mention a well established 

architect named Ferdinand Špaček and list a number of buildings. However the 

records are erratic and do not provide a reliable source of information so the role of 

this supposedly prominent artist remained unclear for a long time. 

Now a definitive list of eighty buildings resulted from a long and extensive 

research. These show Václav Špaček (in the records mistakenly named ‘Ferdinand’) 

to be an important and influential artist of his time.  

Václav Špaček, son of an established builder, was born in Prague in the year 

1689. His education remains unclear but he was probably an apprentice to, at that 

time the most successful, architect František Maxmilián Kaňka. Most likely it was 

here where he met the most original of the architects working in central Europe at 

that time - Jan Blažej Santini-Aichel. Špaček was involved in the execution of one of 

Santini’s projects – the Berkovský palace in Prague’s Lesser Town, so even though 

they did not work together as such, Špaček was in many ways disciple of Santini’s as 

much as Kaňka’s. 

The turning point of Špaček’s career was his introduction to Anna Maria 

Františka the Grand Duchess of Tuscany. She was the wife of the last heir to the 

Florentine house of Medici. However, the marriage was an unhappy one and they 

soon separated. While the Grand Duke returned to Italy, Anna Maria Františka 

stayed at her estates in northern Bohemia. The rich and ambitious woman took a 

personal pride in her role as a patron of the arts and commissioned a great number of 

churches and other buildings. In her zealous efforts to match the most progressive 

families in Europe she found the young and original architect perfect for her 

intentions. Their cooperation resulted in about fifty separate projects.  

One of the most interesting was the country manor of Ploskovice in northern 

Bohemia. A new summer villa (Maison de plaisance) was built in the gardens. In this 
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project different contemporary styles were combined. The primary source of 

inspiration was Santini but the dynamic elements used undoubtedly show the 

influence of the radical style of Kryštof Dientzenhofer. Other artists were included in 

the works especially the eminent stucco-worker Fiumberti who gained popularity in 

Vienna and introduced Špaček to another stream of inspiration, this time coming 

from the capital. Apart from the sources mentioned earlier there is yet another 

influence detectable in the works. These are the obvious references to the Italian 

villas which were the outcome desired by the proprietor. The Grand Duchess wanted 

it to act as a stage for her magnificent festivities.  

His other works for the Grand Duchess included a number of mansions of 

original layouts in which the theatrical desire to surprise slowly overcame all other 

aspects. At the end of this period in his career he acted as the architect of the 

reconstruction of the Dominican church of St. Jiljí in Prague’s Old Town. The new 

vault is especially progressive in its dynamic undulation.  

When Špaček died many of his projects were unfinished and the architect who 

supervised their completion was Kylián Ignác Dientzenhofer who was in the past 

sometimes indicated as their actual author. This confusion was enhanced by the fact 

that Dientzenhofer later in his successful career drawn inspiration from Špaček’s 

works.  

Although Špaček was always more of an eclectic rather than a creative genius 

his ability to adapt to incoming trends and requirements meant that his works are in 

the end clearly identifiable and should be appreciated in their own right. His 

development as an artist was helped in many ways by his cooperation with the Grand 

Duchess of Tuscany whose creative ambitions fitted perfectly with his abilities and 

the general milieu of the baroque era. Maybe he never reached the ranks of the best 

architects working at the time, but if we want to understand the theatrical atmosphere 

which is so typical for the eighteenth century there is not a better way than to explore 

it in the backdrop of Špaček’s arresting designs. 
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Katalog 

 

Katalog děl Václava Špačka je řazen v zásadě chronologicky. Pouze v případě 

větších celků jsou připojeny i později prováděné zásahy. U některých děl není známá 

přesnější datace vyplývající z jednoznačných pramenů. Při volnějším vymezení 

období vzniku takové stavby je objekt v katalogu zařazen na místo, které nejlépe 

odpovídá jeho stylovému charakteru. 

Několik staveb nebylo doposud jednoznačněji lokalizováno, přesnost umístění 

potom vyplývá z dostupných informací. 

Plánová a obrazová příloha je přiřazena k jednotlivým objektům. Pokud není 

uvedeno jinak, jedná se o práci autora (zaměření, náčrty, fotografická dokumentace). 

Tyto fotografie a převážná část plánové dokumentace byly zhotoveny v letech 2003-

2005, dokončeny v roce 2007. 

 

Pro lepší orientaci v textu je na konci katalogu zařazen samostatný rejstřík 

jednotlivých lokalit. 
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Mělník________________________________________________ 

Objekt: měšťanský dům 

Datace: od roku 1715 

Typ stavební aktivity:  novostavba (?) 

Autorství: archivně doloženo 

Stavebník: František Frischmon  

 

O činnosti Václava Špačka v otcově podniku nás informuje jediný písemný 

pramen. Ze zápisu v novoměstských městských knihách, pocházejícího z 12. října 

1722, se totiž dovídáme, že už roku 1715 František Frischmon zadal staviteli Martinu 

Špačkovi projekt na stavbu svého domu v Mělníce. Martin Špaček prý zhotovil 

patřičné plány, ale poté se celý rok nic nedělo, načež (zjevně již v roce 1716) na 

Frischmonovu žádost zhotovil nejprve Martin Špaček nový plán, načež další varianty 

projektu vytvářel a předkládal stavebníkovi Václav Špaček. Podle jeho projektu se 

také začalo stavět, ale stavebník, nespokojený s poslaným polírem, si nakonec na 

stavbu sám sjednal jiné zedníky. Oba Špačkové proto 23. září 1716 podali na 

Frischmona žalobu.1 

Mimo uvedené zprávy nemáme o objektu prozatím další informace. Není tedy 

ani jasno, zda doposud stojí, či zanikl.  

                                                           
1 AMP, rkp. sign. 519, fol. 63r-67r. 
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Pelhřimovsko__________________________________________ 

Objekt: vrchnostenský, či patronátní objekt 

Datace: od roku 1717 

Typ stavební aktivity: novostavba (?) 

Autorství: archivně doloženo 

Stavebník: František Helfrýd hrabě Voračický z Paběnic  

 

 Samostatné Špačkovo působení je doloženo teprve roku 1717. Touto stavbou 

je neznámý vrchnostenský či patronátní objekt na Pelhřimovsku. O tom, že 

Václav Špaček byl toho roku majitelem Těchobuzi, Františkem Helfrýdem hrabětem 

Voračickým z Paběnic, pověřen provedením nám neznámé stavby, se dovídáme ze 

sporu, jenž proto mezi hrabětem a Špačkem vznikl. Hrabě 27. dubna 1718 Václava 

Špačka obeslal před novoměstský šestipanský úřad, kde si stěžoval, že Špaček se 

zavázal, že mu na jeho panství postaví blíže neurčené „stavení", avšak že pouze „díl 

stavení učinil" a nyní „dílo smluvené dostavěti „s jiným zedníkem to dodělání toho 

díla jest smluvil." nechce." Špaček se hájil tím, že hrabě, jenž s ním jednal velmi 

tvrdě a neupřímně.2 

 Doplňující informace nacházíme v další stížnosti hraběte na Špačka, zapsané 

do novoměstských městských knih 11. července 1718, kde se praví, že když 

zplnomocněnec hraběte dal „pana Václava Špačka, měštěnína a mistra zednického", 

obeslat před novoměstskou městskou radu, uváděl, že Špaček uzavřel s hrabětem 4. 

června 1717 smlouvu, podle níž se nechová, a „peníze od J. M. pana původa vezma, 

jemu smluvené stavení na statku Těchobuzích dle smlouvy stalé stavěti nechce."3  O 

tom, jak celá záležitost skončila, nemáme zpráv. 

 Jaké konkrétní stavby se tento spor týkal, nedovedeme říci. Ve zprávě 

pelhřimovského děkana Tadeáše Slavíka z 15. září 1718 se sice praví, že drobný 

těchobuzský kostel byl nyní nákladem patrona opatřen vším potřebným a „obnoven k 

velké ozdobě",4 ale z této formulace není zřejmé, šlo-li o nějaké stavební práce, či o 

                                                           
2 AMP, rkp. sign, 519, fol. 25v-26v. 
 
3 AMP, rkp. sign. 1425, fol. 56v-57v. 
 
4 "... ad decorem magnum renovata"  - SÚA, APA I., kart. 1077. 
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vybavování kostela mobiliářem. Ať již kostel, či v pozdním baroku i následně 

přestavovaný zámek v Těchobuzi dnes nevykazují žádných zřetelných stop, dle nichž 

by mohl být předpokládán Špačkův podíl. 
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Praha (Malá Strana)___________________________________ 

Objekt: Berkovský, později Fürstenberský palác 

Datace: od roku 1706(?) -1714  

Typ stavební aktivity: dostavba dle plánu J. B. Santiniho 

Autorství: stylový rozbor 

Stavebník: Františka Rosalie Beatrix rozená Berková, provdaná Kinská  

 

Obecně známý objekt byl nedávno opětně zevrubně zkoumán5 a výsledkem je 

podstatný posun v dataci postupné proměny výstavného renesančního paláce Václava 

Berky z Dubé z poslední třetiny 16, století (viz letopočet 1580 na západním portálu). 

František Antonín Berka, jeden z našich dobových nejvýznačnějších diplomatů, 

zahájil v 70. letech 17. století náročnou přestavbu. Po jeho úmrtí v roce 1706 zdědila 

majetek jeho vzdálená příbuzná Františka Rosalie Beatrix rozená Berková, provdaná 

Kinská, která přestavbu do své smrti roku 1714 musela dokončit, protože výzdobu 

hlavníbo sálu s apoteózou berkovského erbu by následující majitel dle všeho 

neprováděl a zřejmě ani v původní podobě nedokončil. Historických zpráv je 

bohužel málo, například neurčitá zpráva pouze dokládá existenci kaple v roce 1717. 

Podstatný proto byl dendrochronologický průzkum, jenž datoval trámy stropu 

hlavního sálu převážně do přelomu let 1705/6, což je tedy nejranější možná doba 

zahájení jeho budování společného s novou podstatnou proměnou stylového výrazu 

objektu.6 Další přestavby (materiál stávajícího krovu je datován k roku 1730) však do 

určité míry znejasnily tuto vrcholně barokní podobu, která se dnes projevuje zejména 

průjezdem, hlavním schodištěm a uvedeným sálem. Řešení palácového průjezdu je 

nesporným stylovým předstupněm středové chodby ploskovického zámku (viz dále). 

Organicky navazující vytočený průchod směřuje do opětně vloženého schodiště, 

jehož řešení je zcela originální. Pokud bychom hledali určité předstupně nabízí se 

některými motivy hlavní schodiště zámku v Hoříněvsi. Tomuto santiniovskému 

akcentu by odpovídají i některé detaily pražského paláce , jako například dramaticky 

formované srostlice pilastrů při nástupu na schodiště. Když k tomu doplníme známou 

                                                           
5 K. Křížová - P. Macek – M. Pernal - P. Zahradník, Fürstenberský palác. Velvyslanectví Polské 
republiky v Praze. Praha 2000. 
 
6 Dendrochronologické vyšetření J. Kyncl, spolupráce J. Sommer. 
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skutečnost, že ve stejné doba nechala braběnka Berková stavět dle Santiniho návrhu 

drobnou sakrální stavbu v rodišti sv. Prokopa v Chotouni,7 zdá se být otázka 

vyřešena. Srovnání Chotouňské stavby s palácem ale vyznívá problematicky, a to 

zejména díky spíše rustikálnímu provedení kostela, Tento postup, kdy byla sakrální 

stavba ponechána méně schopnému realizátorovi naznačuje, že i pražský palác mohla 

hraběnka zadala někomu jinému, než autoru návrhu. Dle návazností by to pak mohl 

snad být právě začínající Špaček, pro kterého by se pak z této činnosti stalo přímo 

osudové setkání. Když se podíváme prvky utvářející průjezd a zejména schodiště 

pražského paláce, lze poukázat na santiniovské a současně i evidentně vídeňské 

motivy. Ty pak převládají v sále, jejž datuje nástropní freska s Berkovským erbem do 

doby před rok 1714. 

 Podobnost hlavního sálu s dalšími díly V. Špačka je podstatný a je proto nutno 

se u něj podrobněji zastavit. Jeho autorství se na první pohled Santinimu-Aichlovi 

vymyká. Můžeme se ale na tehdejší situaci podívat ze širšího úhlu, a pak je již 

situace poněklud jiná. Nutno je upozornit na nové možné pohledy upřesňující vývoj 

zámku ve Veltrusech, který byl v poslední době zásadně doplněn díky nově 

publikovaným archivním nálezům.8 Vlastní zámecká stavba byla nyní konečně 

jednoznačně spojena s vídeňsky orientovaným G. B. Alliprandim, ale nadto víme, že 

zde kromě něj působil právě J. Santini. Jeho zásahy nejsou jednoznačně určeny, lze 

je ale spojit s pro nás zásadními úpravami ve dvou možných směrech. Jednak by se 

mohlo jednat o dekoraci hlavního sálu (zde doporučujeme pozornosti i původní 

zastřešení s vrcholovým prvkem natočeným o 90 stupňů „na hranu") čátečně 

podobnou řešení stěn a zejména stropní dekorace v Berkovském paláci a následně 

v hlavním sálu zámku v Ploskovicích a posléze dle všeho i v toskánském pražském 

paláci (viz dále). Tuto možnost podoporuje i štukový dekor nárožní kaple na Bílé 

Hoře.9 Druhou možností Santiniho účasti je rozšíření zámku o přilehlé, dnes bohužel 

zásadně později přestavěné chodby skládajcí se z rovných úseků při zámku, na které 

posléze navazují dvojice půdorysně kruhových úsečí vymezujících čestné nádvoří. 

Celková změna Alliprandiho koncepce s důrazem na zřetelnou a jednoznačnou 

orienaci oproti zcela jinak koncipované vlastní budovy, odpovídající nepochybně 

                                                                                                                                                                     
 
7 M. Horyna, Jan Blažej Santini – Aichel. Praha 1998,  s. 242-244. 
 
8 P. Zahradník, O vzniku zámku ve Veltrusích, Průzkumy památek 7, 2001, č.1, s. 85-96. 
 
9 M. Horyna, Jan Blažej Santini – Aichel. Praha 1998, s. 258-261. 
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spíše výrazně soliterní vile, než zámku, je tady nesporně patrná. I když lze toto řešení 

nalézt v obecné poloze opět ve Vídni - viz zejména Hildebrandtův zahradní palác 

Mansfeld-Fondi s napojujícími se chodbami, jsou si české realizace bližší. Mimo 

Santiniho možnou originální transpozici veltruského konceptu ve Chlumci nad 

Cidlinou (kde nepopíráme další možné vlivy) se jedná právě v úseku galerií o již 

vícekráte zmíňované Ploskovice, kde propojení exteriéru s interiérem a zejména 

napojení arkádových ochozů vykazuje řadu blízkých, byť obecněji platných principů. 

 Pokud se po tomto předběžném exkursu navrátíme k berkovskému objektu, lze 

vyslovit teorii, že to mohl být dle následně užívaného tvarosloví právě Václav 

Špaček, který realizoval dle Santiniho plánu zásadní konečnou fázi vrcholně barokní 

přestavby pražského paláce. Zde by se dostal do velice dobré společnosti, která by jej 

nasměrovala k dalšímu, poměrně strmému vzestupu vlastní invence. Této možnosti 

poměrně dobře odpovídá i věk Václava Špačka. V době dostavby berkovského 

paláce mu bylo 25 let, což odpovídá průměrné době zahájení samostatné stavební 

činnosti. 
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Praha_(Staré Město)___________________________________ 

Objekt: Klementinum, kostel sv. Klimenta, křídlo Zrcadlové kaple 

Datace: 1711 -1715, 1722-1726  

Typ stavební aktivity:  novostavba 

Autorství: autorství otevřené, Špačkova účast málo pravděpodobná  

Stavebník: jesuité  

 

Neobyčejně problematickou stavbou z počátku století je pražský kostel sv. 

Klimenta nalézající se v areálu jezuitského Klementina a stavěný v intervalu roků 

1711-1715. Situace kolem architektů podílejících se na areálu Klementina je dodnes 

složitá a zejména autorsky nevyjasněná. Problematická zápisná kniha sice hovoří o 

Špačkově účasti: "die Kirche St. Clementis in der Jesuitengasse, welche a/nn/o 1711 

angefangen und a/nn/o 1715 beendig wurde, endlich auch die Welsche Kirche" 

v době kdy mu bylo teprve 22 let. Mimo Kryštofa Dientzenhofera10 a F. M. Kaňky11 

se  zde objevuje jako provádějící (?) stavitel Giovanni Antonio Lurago.12 Stavba 

sama má nesporného mladšího dvojníka v kroměřížském mariánském kostele13 

Zřejmé odvození prokazuje  středočeský kostel ve Středoklukách (1719-21) a přes 

veškeré odchylky podstatné motivy je nutno zapojit do skupiny i nesporně Kaňkův 

kostel sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře. Ne zcela nepodobný je dále 

Haffeneckerův interiér kostela v Bohušovicích u Terezína, blízký i určitým 

minimalismem vnějších průčelí, ve Špačkově tvorbě pak u kostela v Třebušíně (viz 

tam), pokud si nevšímáme obecného principu okosených mohutných svazkových 

pilastrů typických mimo jiné pro tvorbu O. Broggia. Všechny tyto stavby jsou ale 

mladší a mohou být chápány právě jako odraz svatoklimentského řešení. Je tedy 

otázkou, zda nemůžeme spíše spekulovat o cizím, nejpíše pak vídeňském návrhu pro 

Klementinský "německý" kostel, který by byl na místě realizován těmi, kdo by 

                                                           
10 M. Vilímková, Stavitelé  paláců a chrámů. Praha 1986, s. 28-29, 201-203. 
 
11 P. Macek - P. Vlček - P. Zahradník, František Maxmilián Kaňka "In regno bohemiae aedilis 
famosissimus", Umění 40, č.3, 1992. 
 
12 P. Nevímová, Výstavba a výzdoba Klementina v letech 1556-1773. Disertační práce. Praha: FFUK, 
Ústav pro dějiny umění. 2001. 
 
13 Kroměříž. Praha 1963, s. 59-61. 
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stavbu provedli a, jak je zvykem, částečně upravili, případně se  jejím řešením sami 

inspirovali (?). 

 Mimo značnou "plochost" svatoklimentského uličního průčelí, které rozhodně 

nelze vysvětlit pouhým diktátem místa i zcela originální řešení ostění oken je ale 

nutno v našem případě zmínit západním kruchtu. Její řešení odpovídá poměrně 

volnému "vložení" samostatné jednotky do celku. Podobnost s kruchtou v Horní 

Polici (viz dále) je nesporná, může však zůstat pouze v inspirační rovině. Pro nás je 

zajímavá i účast známého pražského kameníka Rappy.  

Díky Zápisné knize je nutno věnovat pozornost křídlu obsahujícímu 

Zrcadlovou kapli ( 1722, svěcena 1726) a nad ní nový velký knihovní sál (stropní 

freska 1724).14 Většinou Kaňkovi připisovaná střední část Klementina obsahuje 

některé prvky, které jsou Špačkovy blízké. Jeho případná účast na stavbě však není 

doložitelná, spíše by se jednalo o provádění dle cizího návrhu, byť určité dekorativní 

prvky zejména v Zrcadlové kapli nejsou našemu staviteli rozhodně cizí. Zde je ale 

nutno myslet zejména na případný obecnější vztah ke Kaňkovi (a opětně 

k Santininu), pro což hovoří podobně cítěné prvky nalézající se např. v sálu zámku 

Karlova Koruna v Chlumci na Cidlinou. 

 

                                                                                                                                                                     
 
14 ) P. Nevímová, Výstavba a výzdoba Klementina v letech 1556-1773. Disertační práce. Praha: 
FFUK, Ústav pro dějiny umění. 2001 
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Ploskovice (Litoměřice)_________________________________ 

Objekt: areál zámku 

Datace: 1716(?)1718-1741 

Typ stavební aktivity:  novostavba reagující na starší koncepci 

Autorství: archivně s výhradami doloženo, stylový rozbor 

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Ploskovický areál jistě sehrává ve sledovaném souboru rozhodující roli. 

S ohledem na nezastupitelný význam i návaznosti již výše uvedené jej budeme nyní 

sledovat v celé době jeho budování, spojené v naprosté většině právě s podílem 

Václava Špačka. Tento dle všeho nejmilejší areál velkovévodkyně Anny Marie 

Františky Toskánské byl nepřetržitě budován a vylepšován v podstatě bez přerušení 

od počátku 18. století až do její smrti v roce 1742. Pro přehlednost proto uvádíme 

osudy tohoto díla souborně, přičemž ve stejné době budované další velkoknížecí i 

jiné stavby budou přesunuty dále, protože by jejich data vkládaná na patřičná místa 

zcela znejasnila pohled na tento prvořadý celek. 

 Jak již bylo uvedeno, zámek je ve středu pozornosti již delší období. Dřívější 

badatelé se střídají dle toho, zda objekt připisovali litoměřickému Broggiovi, či mu 

stavbu odpírali.15 Jako pro řadu dalších staveb sehrál významnou rolu H. G. Franz, 

který ploskovickou stavbu jako první podrobně analyzoval16 a seznámil s ní 

zahraniční veřejnost. Z tohoto popudu vzešla zajímavá úvaha,17 který nečekaně 

spojuje Ploskovice, respektive střední chodbu přízemí se zámkem v Pommersfelden, 

přesněji jeho grottou členěnou rovněž přikláněnými a ve vrcholu svázanými pasy. 

Jako poslední se mimo autora této práce věnoval zámku P. Vlček.18 Jeho závěry jsou 

však zcela irelevantní. Naprostou většinu barokních prvků doložitelných jak 

                                                           
15 Viz pozn.8) a dále, H. Ankert, Die Baumeisterfamilie Broggio, MVGDB 40, 1902, s.393-398; E. 
Tursch, Der Leitmeritzer Baumeister Octaviano Broggio, Ročenka něm. university v Praze.1928-
1929, s.129-131; P. Macek, Barokní architektura a stavitelství v severních Čechách, in: Barokní 
umění v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 1993, s. 33-70. 
 
16 H. G. Franz,  Studien zur Barockarchitektur in Böhmen und Mähren.  Brünn 1943; H. G. Franz, 
Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen. Leipzig 1962. 
 
17 R. Kömstedt, Von Bauten und Baumeistern des fränkischen Barocks. Berlin 1963.  
 
18 P. Vlček: Ilustrovaná encyklopedie Českých zámků. Praha 2001. 
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rozborem stavby samotné, tak podrobnými archivními prameny, považuje za 

výsledky přestavby v polovině 19. století ve stylu druhého rokoka.   

 Pro pochopení celkové situace je ale nutno nejdříve uvést pramenně podložená 

zjištění vycházející z rozsáhlého průzkumu.19 Prvotní sídlo v Ploskovicích - 

johanitskou komendu - lze snad na místě pozdějšího zámku doložit na sklonku 13. 

století, když samotná vesnice johanitům náležela již ve století předcházejícím. Po 

husitských válkách zde vznikla tvrz, opravovaná po roce 1475. Další zásadní 

přestavby vyznívají do velké čtyřkřídlé, s ohledem na starší části objektu 

nepravidelné skladby s  vnitřním nádvořím. Práce proběhly v období renesance a 

následně raného baroka. Tato vlastní zámecká stavba po dalších zásazích bohužel 

zcela zanikla v roce 1816 a celek tak ztratil jeden ze svých významových středů, 

který se posunul právě do sledovaného objektu prvotně většinou nazývaného 

"zahradní dům", či "letohrádek". 

 Pro vývoj barokního areálu měl v této souvislosti význam nový vlastník z rodu 

sasko-lauenburského. Podstatný byl rok 1689, kdy zemřel dosavadní majitel Julius 

František vévoda Sasko-Lauenburský a jeho majetek zděd ily jeho dvě dcery, jež se 

roku 1692 o majetek rozdělily tak, že severočeské a středočeské statky, v tom i 

Ploskovice, převzala roku Anna Marie Františka. Nová majitelka byla od roku 1690 

provdána za falckrabího Filipa Viléma Falcko-Neuburského, po jeho smrti v roce 

1694 se pak v roce 1697 provdala za toskánského velkovévodu Jana Gastona III., 

posledního člena slavného florentského rodu Medici, s nímž se však brzy poté 

rozešla a žila pak sama na svých českých statcích. Anna Marie Františka si v 

Ploskovicích nechala postupně budovat náročně koncipované letní reprezentativní 

sídlo. 

 Od roku 1701 máme doloženo budování nové zahrady, patrně horní části 

stávající při starším zámku, tehdy patrně rovněž adaptovaném. Již pro rok 1702 je ale 

doložen rybník dodnes existující v dolní části zahrady, jenž dokládá rozšíření 

v podstatě do stávající rozlohy. Tentýž rok se staví ohradní zeď zahrady, a za ní pila 

a mlýn, které se staly součástmi širšího areálu. V roce 1703 vznikla v "prostřední 

hlavní chodbě" (loubí?) - dle všeho střední nejvýraznější terase s doposud částečně 

dochovanými staršími sklepy - na místě stávajícího "zámku" nová ústřední fontána. 

                                                           
19 P. Macek - P. Zahradník, Ploskovice – zámek I. Praha: SÚRPMO 1990. Dále: Důchodní účty a 
jejich přílohy pro období 1701-1739, z nichž tento stavebně historický průzkum převážnou většinou 
vychází, se nyní nacházejí chronologicky seřazeny v SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 
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Po určité odmlce jsou doloženy další práce v nové zahradě (1709), zejména je ale 

uvedena alej směřující do Býčkovic s příslušným farním kostelem (viz dále). V roce 

1711 jsou zděny 3 fontány v horní zahradě (velká a dvě vedlejší - snad stávající). 

Fontány stály i v zahradě dolní (zmínka 1713), kde byly od roku 1715 stavěny na 

dolní terase dva rozměrné pařníky. V roce 1717 byly opatřeny věžičkami, později je 

zmínka o pilastrech na jejich zadní stěně - tedy zřejmě tedy prospekty obracející se 

k zámku. 

 Rok 1716 přináší zcela zásadní změnu v koncepci areálu. Poprvé je uváděna 

"budoucí stavba nového knížecího domu". Aktuálnost je doložena tím, že již začal 

být lámán kámen do základů. Ve stejný rok avizovaná návštěva hraběte Pachty je 

významná dalším podstatným faktem, protože s ním měl přijet i nejmenovaný 

stavitel. Na konci roku, nutno zdůraznit, že v době nutné zimní stavební přestávky 

pobýval na místě "pan stavitel Dientzenhofer" (bohužel bez uvedení křestního 

jména), jehož sem spolu s lokajem poslal baron Klebersberg. Bylo to 12. až 13. 

prosince roku 1716: "Daß vor Herrn Baumeister Dintzenhofer, deme Ihro Gnaden 

Herr Baron Klebersberg nebst einen Laquey wegen deß vorseyenden hochfürstl. 

Gebäutes den 12. Xbr anhero geschicket und den 13. dito hier verblieben, auf 3 

Mahlzeiten ein Gulden 30 Kr. aufgangen.".20 Tento fakt by sám o sobě mohl 

znamenat nalezení autora návrhu stavby. V první etapě jsme se k tomu rovněž 

přikláněli. Po seznámení se s  celkovým rozsahem Špačkovy činnosti je však otázka 

daleko složitější. Doba návštěvy spíše svědčí o konzultacích, či posudku projektu, 

což je u velkovévodkyně toskánské doloženo i jinde. Návštěva Kryštofa 

Dientzehofera, který měl posoudit možnost přestavby zákupského zámku, je 

doložena v roce 1702 stejně jako dříve Broggiův posudek tamější zámecké 

novostavby Orsiovy, případně de Maggiho konzultace při stavbě hospodářského 

dvora.21 Samozřejmě, míra ovlivnění a vazeb vycházejících z takovýchto setkání, či 

profesních střetů, je značně diskutabilní, teoretických možností a kombinací nastává 

celá řada.22 

                                                                                                                                                                     
 
20 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 1684, příloha 263. 
 
21 P. Macek- P. Zahradník, Zámecký areál v Zákupech, Průzkumy památek 3, 1996, č.3, s. 3-34. 
 
22 Pro posouzení širších vztahů je zajímavá další stavba Anny Marie Františky, která nemá se Špaček 
přímou souvislost. Je to „Toskánka“ - zájezdní hostinec na staré Karlovarské silnici. Dle Soupisu 
byla usedlost vystavěna na poč. 17. stol., na počátku 18. století následně přestavována. Nad portálem 
je umístěn kolovratský erb, na dveřích lp. 1712, na dlaždici v mazhausu býval lp. 1715. Z účetních 
písemností buštěhradského panství zjevně vysvítá, že Toskánku čili "nový hostinec mezi Braškovem a 
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 Je zajímavé, že na Dientzenhoferovu návštěvu nová stavební činnost přímo 

nenavazuje. V roce 1717 se staví v Ploskovicích mimo mlýn pouze poměrně 

výstavný dům zahradníka (což dokládá uvedených 12 kamenných ostění v patře), 

jehož umístění vytvářelo jakýsi protipól starému zámku, což by mohlo naznačovat již 

výslednou koncepci s arkádovými chodbami (viz zmiňované loubí?). 

 Základní kámen letohrádku byl slavnostně položen až v roce 1718, což ovšem 

nevylučuje, spíše předpokládá určitou míru stavebních prací. Stavbu vedl Václav 

Špaček společně se svým polírem Jindřichem Richterem. Právě na jaře roku 1718 se 

tak Špaček poprvé objevuje ve službách velkovévodkyně toskánské, své nepochybně 

nejvýznamnější zaměstnavatelky, a to nejen v Ploskovicích, ale i na dalších jejích 

statcích; ve službách Anny Marie Františky pak Špaček vytrval až do její smrti roku 

1741. Stálý plat ve výši 120 zl. ročně však pobíral až od 1. ledna 1722; kromě něj 

dostával ještě za jednotlivé stavby tzv. tovaryšský (stavební, mistrovský) groš, a to 3 

krejcary za každý pracovní den každého zednického tovaryše (nikoli políra ani 

učedníka). 

 Ještě roku 1718 byl v Ploskovicích kopán "kanál" (štola Lučního potoka pod 

zámkem v hloubkové ose zahrady zásobující rozsáhlá vodní díla v zámku i zahradě) 

a současně byly přiváženy "velké sochy" ze Zákup, když zmínky o "hácích" 

dokládají jejích kontinuální osazování na korunu zdiva. Stavba pokračovala velice 

rychle a roku 1719 (tehdy, stejně jako v následujícím roce, byl již Špačkovým 

polírem Adam Hann) dle spotřeby materiálu vrcholila. Další transport soch z velké 

sochařské dílny v Zákupech vedené dlouhodobě sochařem Ondřejem Dubkem, jenž 

byl dvorním sochařem velkovévodkyně v letech 1700-1746, dokládá v  podstatě 

stavební dokončení, protože jejich vytažení na "altán" v srpnu 1719 svědčí dle všeho 

o dokončení oválné dominantní hmoty vydělující se z  blokové hmoty stavby. To 

ostatně potvrzuje i odměna tesařům za dřevěnou kupoli hlavního sálu. 

 Po takto aktivních letech lze sledovat určité zpomalení. Ještě v roce 1719 je 

nutno opravit 5 fontán a upravit pařníky v dolní zahradě. Pokles je patrný zejména 

v následujícím roce. Následně, roku 1721 se objevuje nový polír Hons Rader, což 

                                                                                                                                                                     
Pleteným Újezdem na zemské silnici" vystavěl zednický mistr Daniel Conrath nákladem 2106 zl. 12 
kr. 4 1/2 pen. v letech 1710-1712; po dokončení stavby pak budovu vyměřil Tomáš Haffenecker 
(SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart.). Krátce nato, v letech 1715-1716, však byl tento hostinec nákladem 
1054 zl. 47 kr. 2 pen. ještě zvýšen o jedno patro; tentokrát na stavbu dohlížel a po jejím ukončení ji 
vyměřil stavitel Ferdinand Seyde (SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart.). Anna Marie Františka, jejíž portrét 
na objektu donedávna býval, zakoupila snad objekt zájezdní hospody pro zastávku na cestě do 
Karlových Var, kam často jezdila. 
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naznačuje další etapu odpovídající vybavování interiérů. Grotiér František Pfrinbner 

(?) tehdy realizoval "grottu" v suterénu zámku, podstatné jsou zprávy o nákupu 

materiálu pro dvorního malíře Jindřicha Františka Krause (pracujícího pro 

velkovévodkyni v letech 1702-1733). K dalšímu kvantitativnímu poklesu zednické 

činnosti došlo v roce 1722 (jméno Špačkova políra v tomto roce neznáme), kdy byly 

na zámku již vytahovány římsy a uvnitř postaveno v kapli i hlavním sále lešení pro 

dvorního malíře Krause a štukatéra Hieronyma Fiumbertiho známého jinak z práce 

v pražském Clam-Gallasovském paláci. Jeho výkon v grottách je zachycen 

s odkazem na "štukové sochy" - tedy hermovky pilastrů středního oválného sálu, 

které jsou velice podobné stejnému štukatérovi připsaným prvkům zahradního 

glorietu zámku v Mnichově Hradišti.  

V roce 1722 pokračují opětovně práce v zahradě (ohradní zeď), k domku 

zahradníka byl přistavěn pařník, fíkovník a skleník. Je zajímavé, že se na stavbě 

podílí významnější pražský kameník Jan Oldřich Mannes spolupracující jak se 

Špačkem, tak Kaňkou. Následující rok je pod vedením políra Jana Kreitzera 

dokončován sál, osazována jsou zrcadla a malován "rodokmen", v kapli je prováděna 

náročnější štuková dekorace s pilastry, baldachýny aj. Současně se natírají střechy. 

Výše uvedené činnosti lze chápat jako vybavování interiéru stavebně již hotového 

hlavního objektu. V roce 1723 bylo ale přistoupeno k další velké akci - k budování 

arkádových chodeb, a to včetně nového podsklepení do větší míry rušící starší 

podklenutou terasu z prvního desetiletí 18. století. V následném roce, kdy byl 

polírem nadále Kreitzer, zmiňované lešení "k nové kupoli" spojené s osazením sochy 

sv. Jana Nepomuckého lze nejspíše spojit se střechou, či falešnou kupolí nad sálem. 

 Současně byl zřízen, respektive zprovozněn jako dobová rarita, výtah a na 

severozápad od obce byl vybudován pod ovčínem nový rybník, který měl jedinou 

funkci - zásobit areál vodou pro četná a na spotřebu nepochybně velice náročná díla. 

Oprava štuku v ložnici (západní apartmá) roku 1725 dokládá tušenou skutečnost o 

bohaté výzdobě piana nobile, kterou lze zřejmě rovněž připsat štukatéru 

Fiumbertimu. Přesun nábytku ze Starého zámku následujícího roku dle všeho 

ukončuje tuto nejvýznamnější fázi budování. Počínaje rokem 1726 se vyskytuje i 

nový polír Chrysogon  Hueber, další Špačkův blízký spolupracovník, jenž byl v 

Ploskovicích činný až do roku 1731. Sochařské práce pokračovaly v sale terreně, na 

západní galerii byla pokládána dlažba a postupně byly osazovány sochy. Tento 

nedochovaný soubor korunující oba úseky galerií s pochozí terasou obsahoval zřejmě 
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68 skupin o 2-3 postavách zobrazujících dle Levého antické výjevy a stejný počet 

barokních váz. Bohužel tento komplet doplněný "dračími" chrliči (doloženými roku 

1737) zcela zanikl. Se stavbou galerií byla přestavována i jejich substrukce v hloubce 

střední terasy. Tak lze chápat zprávu z roku 1727, kdy se v krajních prostorách grott 

zdí klenby a osazují "misky" kašen. 

 Mimo sochaře Dubkeho začíná pro velkovévodkyni patrně pracovat i 

výraznější umělecká osobnost, kterou byl sochař Jan Pursch. Pro celkový vzhled byla 

významná i úprava soch, které byly tehdy natírány, nově byla zřízena koupelna, 

v zahradě se stavěly "vjezdy" (brány čili "prospekty"). Při hlavní terase pod novou 

budovou byly přizděny "výstupky" (drobné rizality dnes spojené se schodišti) a na 

terasu jihovýchodně navázala čtvrtkruhová, dodnes dochovaná rampa.23V roce 1728 

probíhaly práce na zahradě. Při dokončení grott doložen jednoznačně Jan Pursch, 

jenž se stává vůdčím sochařem. Vytváří zejména atlanty ("Herkuly") při sale terreně 

a uvnitř osovou "kaskádu"- sousoší s chrličem vyplňující čelní pohledovou stěnu 

osové hloubkové chodby. V horní zahradě se tehdy omítaly terasy včetně východní 

galerie, která se i dláždila. V dolní zahradě započala přestavba starších pařníků, které 

se velkovévodkyni "již nelíbí", což dokládá trend změn v duchu neustálého 

"vylepšování" areálu. Pro rok 1729 jsou účetní prameny nezvěstné, následující léto je 

zmíněn "portál proti aleji", když není zcela jasné, zda se jedná o bránu v západní 

stěně zahrady, či méně pravděpodobně o vstup do aleje jižní. Pursch tehdy pracoval 

na fontáně v horní zahradě, s čímž snad souvisí kámen přivážený na "kaskádu". 

V dolní zahradě probíhalo osazování zeleně (m.j. 260 sloupů pro špalíry); 

litoměřický malíř Josef Světecký pak maloval stěnu na "prostřední" opěrné zdi. 

Malba (freska?) známá v takovéto poloze z pražských zahrad se váže nejspíše na 

terasu pod arkádami. Doklad přebohaté výzdoby stěsnané na malý prostor obou 

zahrad doplňovaly "figury", malované na plochých prknech, což nám vzdáleně může 

připomínat obdobné prvky ve Šporkově Kuksu.24 

 V roce 1731 je doložená stavba nedochovaného "portálu" ze zahrady do 

hospodářského dvora; zahájeno bylo budování "prospektu" - tedy severního osového 

                                                           
23 Votoček zná až zprávy z dokončování zámku ve 20. letech, z čehož vycházela i jeho datace (O. 
Votoček,  Ploskovický zámek a jeho stavební úpravy v 18. století. Umění, 17, 1969, s. 59-75). 
 
24 Pro někoho snad až „pouťová“ výzdoba odráží obecný barokní přístup, nejedná se o výjimku, ale o 
zásadní životní (a umělecký) názor. Viz P. Preiss: František Antonín Špork a barokní kultura 
v Čechách. Praha 2003. 
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pavilonu - v horní zahradě, kde byla dokončena kaskáda s "figurou" v  oválné horní 

fontáně. V rozích horní zahrady byla zahájena výstavba nových pařníků vytvářejících 

diagonálně natočené point de vue (1733 dokončeny). Na nich byly osazeny 4 figury, 

zmíněna byla i blíže nespecifikovaná štuková dekorace. Základní kompoziční osu 

zohlednila brána na jižním konci dolní zahrady, kdy byly roku 1732 položeny 

základy k osovému "prospektu". J. Pursch současně začíná pracovat na dolní fontáně 

a kaskádě v sale terreně. Tempo stavebních prací se zvolňovalo, v roce 1735 je 

zmiňována práce na "portálu" v zahradě. V roce 1737 jsou nutné opravy galerie, 

kaskád a fontán. O. Dubke tehdy vytvořil a osadil Mariánskéh sousoší v mísrě 

zvaném "Na jezách", k němuž směřovala nově vysázená alej v kompoziční 

severojižní ose zámeckého areálu. Druhá Dubkeho státue "Na černým" u Býčkovic 

(dok. 1738) se rovněž, zde však volněji, vázala na složitý systém cest a 

kompozičních vazeb urbanizujících širší okolí Ploskovic. 

 V roce 1738 podstatné stavební práce v zahradách zřejmě skončily, pozornost 

se proto věnuje zeleni. Osazeno bylo mimo jiné 400 sloupů, 330 "trpasličích" 

stromů, stavba nového pivního sklepa (?), obnova lázně, v parapetní zdi pod galerií 

byly doloženy mušle, dokončeny prospekty v zahradě (jižní a východní?). 

Litoměřický malíř Ignác Weldtlinger roku 1739 maluje "prospekt", což lze nejspíše 

spojit s výzdobou (snad částečně perspektivních průhledů v zadní plné stěně) 

původně otevřeného severního pavilonu. Další pramen, pocházející ještě z května 

1738, uvádí informace o současných i starších pracích. V grottách je zmíněno celkem 

6 kašen, v přízemí zámku byly tehdy osazeny další, dnes zmizelé "mušle" (fontány?), 

v terasní zdi pod zámkem pak další vodní díla. Portál v ohradní zdi směrem 

k Býčkovicím měl mít 2 sloupy, dolní prospekt měl 6 váz, 2 pyramidy, což odpovídá 

zbytkům rozmístěným dnes volně v anglickém parku. 

 Zdá se, že hlavní práce byly dokončeny, u některých již začalo docházet k  

opravám i změnám, jež by patrně pokračovaly i nadále. Situaci změnila roku 1741 

smrt Anny Marie Františky; což vyústilo ve zpřetrhání a v podstatě zastavení 

rozsáhlé stavební i další činnost. Ploskovice totiž zdědila jediná dcera 

velkovévodkyně, provdaná za vévodu bavorského, která na objektu nepobývala a 

zajímala se spíše o jeho hospodářský potenciál. V roce 1748 byly proto zahájeny 

práce ve starším hospodářském dvoře.25 Pro nás je zajímavé, že autorem byl 

                                                           
25 P. Macek – P. Zahradník, Ploskovice – hospodářský dvůr. Praha:  SÚRPMO 1990, strojopis. 
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nesporně K. I. Dientzenhofer. Jeho polír Josef Schillhabel zde pracoval až do roku 

1754, kdy byly současně se dvorem přestavovány narušené galerie. Roku 1750 byla 

dokonce jedna část zcela stržena a postavena nově. V roce 1753 proběhla oprava 

zámku, starý "ananasovník" nahrazen novostavbou, opravovány byly opětovně 

galerie. Stavitelem tehdy byl A. Luragho, jenž se zřejmě věnoval i dvoru. Tyto práce 

se ale již vymykají našemu tématu, ostatně další a další úpravy pokračují až do 

zásadní druhorokokové přestavby v polovině 19. století i následný problematickým 

zásahům v období 2. světové války. 

 Ploskovický areál má historický základ ve čtyřkřídlém zámku skrývajícím pod 

renesanční a raně barokní slupkou středověké jádro dodnes částečně zachované ve 

sklepení západního úředního domu. K němu byl připojen nejen hospodářský dvůr, 

ale zejména terasová zahrada, jejíž zřejmě dodatečnou korunou se stal zahradní dům 

- stávající zámek. Jeho dispozice odpovídá vile, případně maison de plaisance 

s typickým dvojitým apartmá. Principem kompozice je průnik, kdy téměř kvádrovým 

soliterním objektem dynamicky prorůstá dominantní převýšený válcový útvar 

obsahující v suterénu ústřední grottu, ve zvýšeném přízemí vestibul a výše dvě 

podlaží prostupující hlavní sál. Na vestibul navazuje v přízemí osová hloubková 

chodba, která křivkovým tvarem reaguje právě na vestibul a na severní straně na 

fiktivní ovál modelující střed dalšího risalitu. Pozoruhodné je těsné propojení 

s výrazně dynamicky modelovanými komunikacemi zdůrazněnými vídeňsky 

orientovanými sochami atlantů do patra, které společně vyplňují téměř třetinu 

objektu a návštěvníka vedou dlouhou gradovanou cestou třikrát mířící od průčelí k 

průčelí do hlavního sálu. Výhradně letnímu využití odpovídá i otevření značné části 

dispozice volně do okolního prostoru barokní zahrady, se kterou je propojen dvojicí 

os, na které je prostřednictvím válcového prvku jakoby „navléknut“. 

 V patře vede komunikační koridor k předsálí, po jehož stranách jsou umístěny 

válcové prostory bývalé kaple a zrcadlového kabinetu. Zbývající prostor mezi nimi 

tvoří stísněná tmavá předsíň tvořící zcela protikladný dojem následnému 

prosvětlenému hlavnímu sálu. Její  baldachýnová klenba vycházejícím nesporně 

z útvaru při vyústění schodiště do patra pražského berkovského paláce a tedy stylově 

směřuje k Santinimu. Navazující hlavní sál má pak členění nesporně vídeňsky 

orientované. Problémem je zde aktuálnost řešení, která v řadě motivů odpovídá tehdy 

ještě nedokončenému Hornímu Belvedéru. Dvojice apartmá s ústředními ložnicemi 

vytvářejícími v bočních průčelích další risality odpovídá klasické dispozici sídla 
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tohoto typu. Nutno ještě zmínit grotty s  náročným vodním programem vyplňující 

v půdorysně odpovídajícím rozsahu nejen část pod vlastním zámkem, ale rozšiřující 

se i do připojených prostorů při terasách. Terasy s galeriemi pak spoluvytváří 

charakter zámku; oddělují a zároveň propojují oba a základní stupně zahrady a 

spojují po vzoru italských vil, respektive Palladiových dispozic, vlastní "Lusthaus" 

se starým zámkem a výstavným domem zahradníka. 

 Napojená zahrada obsahuje řadu objektů z nichž nejvýraznější je severní 

pavilon zachycující kompoziční osu ukončenou na jihu při císařské silnici 

mariánskou státuí. Jeho vzory lze mimo atypickou, pouze zděnou helmici možná 

hledat ve vídeňské architektuře, konkrétně v jednom ze zahradních objektů 

Trautsonského paláce.26 Druhá osa prochází středem hospodářského dvora s centrální 

velkou kašnou, probíhala zámkem a za zahradní branou navazovala na monumentální 

šestiřadou alej vedoucí do vedlejších Býčkovic, farní obce panství a končící patrně 

v pavilonku nad terasovou vinicí (?). S řadou dalších prvků rozlehlé urbanistické 

kompozice se ostatně můžeme v různých obměnách setkat na řadě dalších 

Špačkových staveb (viz zahradní brána v Kunraticích a pod). 

Pokud bychom se měli zamyslet nad autorstvím ploskovického areálu, je 

situace po cca roce 1720 celkem jasná, plně spojená s vyhraněnou tvorbou V. 

Špačka; tvorbou, ke které lze nalézt řadu paralel na současně budovaných objektech. 

Problémem však zůstává zásadní otázka po autorství nového "zahradního domu", 

tedy stávajícího zámku, řesněji navrhovatele jeho plánů. Výše již bylo hovořeno o 

starší atribuci litoměřickému Broggiovi, k čemuž se přiklonil O. Votoček a vícekráte 

i H. G. Franz.27 Podrobné studium archivních pramenů i zpracování katalogu však 

naznačuje odlišné řešení dané otázky. Toskánský stavitelem byl nepochybně 

Oktaviánův otec Julius, který však v tomto výjimečném případě své vazby na syna 

nepřenesl. Toskánským stavitelem se stal na přelomu 17. a 18. století pražský Jan  

Jindřich Klingenleitner, jenž dle všeho stavěl zámek Buštěhrad. Ten je pozoruhodný 

zejména pokročilým severním osovým portálem vídeňského ražení, čemuž ostatně 

odpovídal i ve stejné době vzniklá statue na náměstí v Zákupech, která nesporně 

napodobuje vídeňskou předlohu Fischerova díla „Am Graben". Zde jsou tedy 

nesporné předstupně další činnosti. Po Klingenleitnerovi se objevuje méně 

                                                           
26 H. Sedelmayer, Johann Bernard Fischer von Erlach. Wien 1976, obr. 149. 
 
27 H. G. Franz: Oktavián Broggios weg zum „Broggio-Motiv“. In: Ars baculum Vitae. Praha 1996. 
SD. 168-177. 
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významný stavitel Ferdinand Seyde pocházející z Mimoně, který působil na řadě 

staveb, ne však jako dvorní ale pouhý provádějící stavitel. Oktavián Broggio se 

uplatnil zcela ojediněle, a to pouze v případě dostavby východního křídla 

zákupského sídelního zámku, které však stavěl jako jeho otec dle Orsiho plánů ze 70. 

let 17. století.28 Již zmíněný, úporně tradovaný omyl, že mladší Broggio byl 

„protekčním dítětem" velkovévodkyně se nezakládá na žádném relevantním 

podkladě. Minimálně od roku 1718 byl velkovévodským stavitelem náš Václav 

Špaček, jehož dílo je přehledné a při sledování celku i autorsky poměrně vyhraněné a 

nesporně uceleně působící. 

 Pokud bychom měli rozhodnout nyní, tak nejpravděpodobnější se nám jeví, že 

Ploskovice jsou vlastním dílem V. Špačka, který zde bohatě zúročil školu, která se 

mu dostala při styku se Santiniovým géniem, vnímáním současné pražské dynamické 

tvorby a zřejmě i zkušeností s dobovou vídeňskou produkcí. Řada ploskovických 

prvků (střední chodba v přízemí a baldachýnová předsíň a samotná sál v patře) 

dokládá jednoznačné vazby na berkovský palác, tedy na dílo Santiniho, které je zde 

však kombinováno s prvky známými v tvorbě K. I. Dienzenhofera. Jeho autorský 

podíl, s nímž bylo rovněž uvažováno se tak dostává do méně pravděpodobné roviny 

a jeho role se zde, jako ostatně na řadě dalších toskánských realizací dostává do 

roviny posuzovatele. Nesporné linie vedoucí od Ploskovic k další Dientzenhoferově 

tvorbě tak mohou dokonce naznačovat jakýsi inspirační popud (viz kostel 

v Počáplech, vstupní křídlo broumovské prelatury a v podstatě celá řada "příčného 

oválu".29 

                                                           
28 P. Macek- P. Zahradník, Zámecký areál v Zákupech, Průzkumy památek 3, 1996, č.3, s. 3-34. 
29 M. Korecký, Tvorba Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Zprávy památkové péče, 11-12, 1951-1952, s. 
45-107. 
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Slatina (Slaný)_________________________________________ 

Objekt: filiální kostel sv. Vojtěcha 

Datace: do roku 1718  

Typ stavební aktivity: novostavba, či zásadní přestavba a rozšíření  

Autorství: historické souvislosti  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Pro samotné počátky tvorby Václava Špačka je zajímavý filiální kostel sv. 

Vojtěcha ve Slatině (Slaný) Kostel doložený jako řada dalších k roku 1352 byl dle 

A. Podlahy roku 1717 přestavěn do stávající podoby.30 Dne 11. dubna 1718 

smečenský děkan Nespěšný požádal pražskou arcibiskupskou konzistoř, aby mohl 

tento kostel, jenž byl „skoro od základů nově restaurován", benedikovat.31 Další 

oprava proběhla dle Podlahy až v roce 1868 kdy byl odstraněn malovaný dřevěný 

strop v lodi a malby na kruchtě. Kostel je jednoduchá stavba s odsazeným 

polygonálním presbytářem; na západní štítovém průčelí přiložena neobvyklá dvojice 

polygonálních schodišť na kruchtu, jež nad půdorysem protaženého U vyplňuje loď. 

Tento prvek a samostatně stojící zvonice poměrně blízká zvonici v Zeměchách by 

snad mohla souviset s dílem V. Špačka. Rozhodnutí je ale velice podstatné, protože 

by se jednalo o snad první stavbu pro Špačkova zcela zásadního stavebníka - 

velkovévodkyni toskánskou. Mimo zmíněná zajímavá západní schodiště však 

postrádáme výraznějších prvků, abychom mohli o případném autorství jednoznačněji 

soudit, další prvky (zvonice) by dokonce mohla být o něco mladší. 

                                                           
30 A. Podlaha, Posvátná místa Království Českého, 7, Vikariát Slanský. Praha 1913, s. 311-313. 
 
31 SÚA, APA I., kart. 1073 
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Horní Police (Česká Lípa)_______________________________ 

Objekt: poutní areál s kostelem P. Marie 

Datace: 1717-1731 (1737)  

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Jednoznačná je  Špačkova aktivita v Horní Police u České Lípy, kde se tento 

stavitel nepochybně uplatnil na zásadní přestavbě poutního areálu s kostelem P. 

Marie.32 Tento nepochybně nejvýraznější sakrální komplex velkovévodkyně 

toskánské i V. Špačka se stal ústředním poutním místem na toskánských panstvích a 

jeho budování spojené s uctíváním místní zázrační mariánské sošky bylo přímo 

ovlivňováno velkovévodkyní. 

 První zmínka o obci Palič příslušející k doksanskému klášteru pochází z roku 

1273, farní kostel je doložen až roku 1358. Úcta k mariánské soše započala někdy po 

polovině 16. století, za vlády Berků z Dubé. Po intermezzu, kdy panství vlastnili 

Novohradští z Kolovrat získal celek roku 1632 Julius Jindřich vévoda Sasko-

Lauenburský. Od roku 1665 panující Julius František pak nechal starší kostel v letech 

1688-1690 zcela přestavět. Novostavbu navrhl i vedl dle archivních dokladů Julius 

Broggio. Po smrti Julia Františka, jenž zemřel roku 1689, převzala obdobně jako 

Ploskovice i polické panství roku 1692 Anna Maria Františka, která pokračovala 

v otcově díle. V roce 1692 se na místě naposled objevuje Broggiův polír Václav 

Tille. Od roku 1693 byly osazovány obrazy dvorního malíře Františka Hagena. Roku 

1696 truhlář Michael Dobner postavil hlavní oltář, když sochařskou práci vykonal M. 

V. Jäckel. V letech 1697-1700 vznikla nová fara se stodolou, 1700-1701 nový 

hostinec. Rok 1700 je významný, protože tehdy jako dvorní stavitel nastoupil Jan 

Jindřich Klingenleitner, jenž u velkovévodkyně působil do roku 1703. K raně 

baroknímu kostelu byla roku 1702 polírem Kryštofem Reichenbachem přistavěna 

"nad sakristií" nová oratoř, tentýž rok maloval na kostele trojici slunečních hodin 

                                                           
32 P. Zahradník, Horní Police – kostel  a poutní areál – archivní rešerše. Praha: SÚPP 1997.  Dále: 
Důchodní účty a jejich přílohy pro období 1716-1742, z nichž tento stavebně historický průzkum 
převážnou většinou vychází, se nyní nacházejí chronologicky seřazeny v SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 
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poustevník ze Sloupu. Starší podobu dokládá stavba nové dřevěné zvonice (1703). 

Do roku 1709 vznikla v  místě nová škola a následně byla aktivita na poutním areálu 

částečně zbržděna výstavbou zámku (1711-1717) 

 V této době byla ale postavena na místě nálezu uctívané sošky náročná státue 

Panny Marie Polické, která zahájila novou etapu. Tato státue, zvaná v soudobých 

pramenech „novou polickou kaplí", byla postavena v roce 1714, přičemž sochařská 

práce byla dílem velkovévodkynina dvorního sochaře Dubkeho.33 Úcta 

velkovévodkyně je doložena ve stejném roku malbou obrazu P. Marie Polické, který 

pro ni maloval děčínský Vavřinec Pfeiffer (za obdobný obraz pro velkovévodkyni 

bylo roku 1733 zaplaceno malíři Moravinimu). Rok 1716 dokládá novou část areálu 

opravou 15 bohužel nedochovaných kaplí růžencových tajemství "vedoucích od 

polického kostela" k obci Jezvé. Současně pokračovaly práce na oratoři. Další rok 

máme doloženy práce na poslední kapli „u kostela". 

 Zásadní proměna celkové koncepce nedávno modernizovaného komplexu se 

začala připravovat roku 1717 a následného roku přestavba vypukla v plné síle. Práce 

pak pokračovaly nepřetržitě až do roku 1726 a částečně i dále. S tím souvisí i změna 

stavitele. V roce 1717 končí práce stavitele F. Seydeho z Mimoně a v roce 1718 

nastupuje, stejně jako v Ploskovicích, V. Špaček, který je tohoto roku uveden jako 

"pražský stavitel" (jmenovitě až roku 1721). Aktivní Špačkova účast na nové 

koncepci dokládá i zpráva z téhož roku, kdy mu byl ukázán "kostel a kaple kolem 

něho", což nedopovídá dochované podobě. Současně se v Polici objevuje zednický 

polír Martin Hahn a tesařský mistr Kryštof Just. Práce musely probíhat rychle, 

protože v roce 1718 je zmíněn materiál do "kupole nad knížecí oratoří", která má být 

velká, oválná a "věžičky nad točitými schody", dále sakristie "postavená s mnoha 

rohy", jak je krásně dobově postižen její dynamický půdorys. Stržena byla současně 

předsíň po jižní straně kostela. Na práce, které lze dnes dobře na stavbě určit (mimo 

oválnou kupoli, což může být i nepřesné označení, či doklad starší aktivity z roku 

1716) bylo spotřebováno 10 000 klenebních cihel. V roce 1719 byly postaveny 

postraní chóry (tedy boční lodě s ochozy v patře), hudební chór (západní 

dvoupatrová kruchta, postranní chodby (viz boční lodě), dvě vlašské kupole (tedy 

stávající, falešné klášterní klenby a ne kupole "oválná") nad oratoří a točitými 

                                                                                                                                                                     
 
33 V. Nejedlý – P. Zahradník, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji, 
příloha časopisu Zprávy památkové péče 63, 2003. 
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schody. Kostel měl být zároveň na klenbě vyzdoben "quadratur" a štukatérskou 

prací. Štukatérem byl tehdy Chrysogon Hueber, jenž vytvořil dochovaný, poměrně 

hmotný naddimenzovaný baldachýn se 4 anděly a dvojitými "cortinen"(?) 

v kostelním "oblouku"(resp.nad vítězným obloukem) a horní chór (zřejmě dekorace 

klenby presbytáře). Dva dosud existující putti ("Kindel") nad vnějším vstupem do 

sakristie byly natřeny "stříbrnou barvou", střechy (plech a šindel) červeně, zmíněna 

je i problematická nedochovaná "postranní budova " postavená "ke kostelu proti 

vsi" (?). Od roku 1720 nastupuje tento Hueber jako nový zednický polír. Areál 

dostává další součást, stavěny jsou ambity "křížové chodby". K charakteru výzdoby 

velkovévodkyní hýčkaného poutního místa je zajímavá zpráva o stavbě lešení 

v kostele, které mělo sloužit k umístění pomerančovníků (1720). Další, dalo by se 

říci, že korunou přestavby byla stravba nové vstupní věže sloužící současně jako 

zvonice s vyhlídkovými terasami. Kameničtí mistři Jan Karel Böhmischen z Č. Lípy 

a Jiří Kryštof Stranz ze Zákup zde mají doložen značný rozsah prací. Roku 1721 jsou 

osazovány "kleště" do "oblouků u zvonice, do kupole u zvonice, k věži a ke staré 

věži". Určitou odbočkou je stavba nové zděné stáje dokládající drobné proměny 

příbytku kněze. Jedná se zřejmě o přízemí stávající kaplanky se zajímavými 

klenbami. Stavba zvonice je doložena téhož roku smlouvou na kamenické prvky 

věže a "na galerii věže" (boční schodišťové přístavky s terasami) a hlavní 3 (?) 

schodiště. Práce na věži pokračují v roce 1722, kdy byl zcela přeřešen i hlavní olář. 

Proběhlo jeho stržení a znovuosazení, přesazení dvou postranních oltářů. Ze stejné 

doby pochází zmínka o 5 kaplích "chodby", tedy ambitů. V roce 1722 jsou rovněž 

zmíněny "voluty pod Herkuly" (nosné konzoly atlantů), balustry i prvky k nové 

kaplance. Zákupský lamač kamene Jan Kryštof Geisler tehdy "nalámal 4 kusy 

velkých soch, jež náležejí do Police ke zvonici". 1722 tesařský mistr Jan Jiří 

Toberauer (Doberauer) potvrzuje stavbu "kupole s lucernou", jak nazývá cibulové 

zastřešení zvonice. Milým detailem je zápis z téhož roku o zakoupení 15 liber mýdla 

k namydlení provazu, jehož bylo, použito "při vytahování čtyř obrů a jiných velkých 

kamenů a pak 3 zvonů na novou věž". Stále v tomtéž roce je uveden materiál ze 

stržené kaplanky a zvonice. 

 Práce pokračovaly i v kostele. V roce 1722 zákupský dvorní truhlář Jan 

Fridrich Tielsch renovoval hlavní a postranní oltáře, dvorní malíř Jindřich František 

Kraus štafíroval hlavní oltář. Proběhla i renovace staré západní kostelní věže stavěné 

J. Broggiem, roku 1723 bylo vyplaceno kamenickému mistrovi Stranzovi za novou 
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věž. Tentýž roky bylo zřízeno z iniciativy velkovévodkyně arciděkanství a 4 

kaplanská místa, protože téměř 50.000 přijímání ve vrcholném poutním období 

20./30.let nárokovalo značný počet kněží. V roce 1723 proto byla budována 

kaplanka, kameník Geissler pak lámal "sochy" (pískovcové bloky) pro Dubkeho - 

dvě na věž (na boční terasy) a dvě na velké podstavce ve vchodu (tedy do brány mezi 

dvěma úrovněmi nádvoří při kostele). Z téhož roku je zpráva o portálu mezi 

hřbitovem a farním dvorem. Ke kaplance se dochoval pozoruhodný technický přípis. 

V roce 1723 tesařský mistr J. J. Toberaurer z Litoměřic "pomocí stavitelských šroubů 

vyzdvihl krov, který před tím stál nad stájí a kůlnou děkanství, čímž mohlo být na zeď 

vyzděno ještě jedno patro a zřízeny pokoje pro p. kaplany." V tomto roce byla střecha 

zvonice natřena olověnou bělobou (podklad), následně 2x modrou a posledně 

fermeží jako ochranou vrstvou. 

 Výstavba nových pokojů mezi kaplankou a děkanstvím (nadále Špaček s 

polírem Hueberem) dokládá propojení arciděkanství se zadním traktem v roce 1724, 

kdy byly placeny štuky v ambitech. V roce 1724 proběhla platba za provaz pro 

vytažení 2 soch na věž a 2 na portál mezi věží a kostelem, což odpovídá lámámí 

kamene z minulého léta. Na věži byly osazeny dodnes patrné "4 dračích hlavy" (viz 

stávající obnovené ? chrliče) a okapy. 

 Teprve po dokončení kaplanky a spojovacího křídla došlo k přestavbě 

předního objektu, protože k roku 1724 je uveden materiál "k nové budově děkanství 

ke zhotovení kleneb a příčných zdí v pokojích". V kostele byl současně osazen "trám 

k baldachýnu pro sedadlo biskupa při oltáři", doposud nesoucí členitý dřevěný 

baldachýn. Otázkou je, zda můžeme s tímto datem spojovat progresivně ztvárněné 

rokokové křeslo nesoucí nejen obligátní sasko-lauenburský znak zdobící ostatně 

kdeco (kazatelnu, menzu hl. oltáře, varhany aj.), ale i zcela ojedinělý znak toskánský. 

V roce 1724 osadil hodinář Jan Heller stroj na věž a J. A. Goltz nechal ve své kapli 

sv. Jana Nepomuckého v ambitech, která byla již tehdy uzavřena dřevěnou 

prosklenou konstrukcí, zřídit oltář. Další z řady kaplí zasvěcené P. Marie Sněžné 

nechal zřídit (spíše však vyzdobit) od roku 1724 jmenovaný arciděkan Jan Jindřich 

Karel Melzer (Möltzer), který je v ní i pohřben (+ 1746). Drobné přemalované ovály 

na klenbě nejsou vzdálené dílu malíře Moraviniho (?). 

 Rokem 1724 započaly rovněž velké slavnosti postupně "otevírající" celý nový 

areál. Podnětem byla slavnost přenesení ostatků římské mučednice sv. Kristýny do 
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nově zřízeného oltáře. Mimo běžnou a dle všeho bohatou výzdobu byla postavena 

trojice triumfálních bran zobrazujících 3 hlavní ctnosti sv. Kristýny. Je zajímavé, že 

v téže době jako poslední větší akce následovala konečná přestavba arciděkanství, 

tedy přední budovy dnešního obydlí, započatá po přípravách v roce 1725. Počet 26 

kamenných ostění dostatečně hovoří o rozsahu úprav. 

 V roce 1726 vystřídal dosavadního políra Chrysogona Huebera, jenž tehdy 

přešel do Ploskovic, nový polír Jan Kermer, kamnář Mates Böhm pracoval na 

kachlových kamnech pro arciděkanství, jehož stávající fasáda se právě dokončovala. 

Okna byla zasklena sklenářem Jiřím Hermannem "velkými a malými terči". Změna 

políra i další zprávy dokládají finále velkolepé proměny areálu, který měl v celku stát 

více, než 20.000 zlatých. Ještě roku 1726 stavěl nový polír Kermer v Polici nedaleko 

školy domek lazebníka a nato v letech 1726-1728 hostinec v nedalekém Žandově. Na 

polickém kostele bylo roku 1727 vyňato prostřední okno v závěru a nahrazeno 

žlutými tabulemi, což známe z pozdních popisů i u kostela v Kunraticích. Stejný rok 

"zcela rozebral a seřídil ve francouzském tónu" kostelní varhany českokamenický 

varhanář Tobiáš Fr. Fleck. K výrazné barevnosti areálu máme zprávy z roku 1731, 

kdy byla zvonice a 5 věžiček ambitů opět natřena modře (základní běloba, 2x modrá, 

závěrečná ochranná fermež). 

 Další velkou slávou bylo v roce 1731 pořádané přenesení ostatků sv. Kristýny, 

ke které se nyní připojil i sv. Pavel. Dvorní malíř Kraus štafíroval dvě mušle nad 

místy uložení svatých těl, s řadou pomocníků maloval nové triumfální brány. Dále 

malovali figury, štíty, velký oválný obraz na kostelní věž a vyšpalírování 5 

triumfálních bran s vodotrysky. Součástí působivého barokního „teatra“ byla pro nás 

snad až zarážející atrakce, při které z těla ukřižovaného Krista umístěného na zvonici 

nad vstupem jakoby prýštila krev. Kdybychom neměli účty na zakoupení červené 

barvy pořízené právě pro tento účel, asi bychom se na jinak doloženou zprávu dívali 

s nedůvěrou. Dvornímu ostruháři Harttmannovi byl totiž 10. července 1731 zaplacen 

1 zl. 27 kr. "vor 6 Pfundt rothe gutte Pressiell, welche bey der Translation deren 

zweyen heyl. Leiben Christina et Paulo gleich einen Blut und obig den Eingang des 

Glockenthurns mitten der Triumph-Portten aus eingestandenen Crucifix 

herauszuspringen zugerichtet worden".34  

                                                           
34 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 895, příloha č. 114. 
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 Špačkova aktivita se roku 1731 zaměřuje na přestavbu zámku spojenému 

funkčně zcela s poutním areálem. Roku 1737 byla zřízena při kostele ještě 

poustevna. Poustevník z Würzburgu měl zabezpečovat čistotu kostela a údržbu 

parament. Jednalo se o nedochovanou stavbu o 3 prostorech "při kostelní zdi". Jedny 

z posledních zpráv hovoří v roce 1738 o dokončení malířské a štafírské práce na 

hlavním oltáři. V roce 1742, tedy rok po smrti velkovévodkyně, je doložena oprava 

14, dnes bohužel zcela zaniklých kaplí, což dokládá, že k Jezvé směřující, či přesněji 

od České Lípy k areálu směrovaná hlavní poutní cesta byla stále udržována. 

 Za panování bavorských velkovévodů byl po pol. 18. století dovybaven 

interiér dalšími jednotlivostmi, celek ale společně se snižováním významu poutního 

místa započal pozvolna upadat. Větší restaurátorské práce proběhly v letech 1861-62, 

kdy byl kostel znovu vymalován, opraveny a štafírovány byla některé byly oltáře a 

boční dveře, respektive jejich ostění byly přesazeny do niky a obráceny do interiéru. 

Řada dalších restauračních a renovačních prací následovala po roce 1900. Poslední 

větší akcí byla poměrně tvrdá oprava vstupní zvonice v 80. léta minulého století, kdy 

byla část z ruky modelovaného štuku nahrazena odlitky (hlavice). 

 Jak již bylo řečeno, ze sakrálních aktivit Anny Marie Františky a tedy i jejího 

architekta Václava Špačka měl nesporně nejvyšší prioritu právě hornopolický areál. 

Nové poutní místo velkovévodkyně toskánské mělo být odpovídajícím způsobem 

přestavěno a rozšířeno přesto, že poměrně nedávno byla dokončena jeho výrazná 

barokní přestavba. Špaček v duchu soudobého cítění ale přeorientoval areál tak, aby 

celek plně odpovídal pohybu příchozích alejí od sousoší poblíž zámku. Nové průčelí 

bylo proto vytvořena z východní strany závěru, která byla zcela proměněna 

přikomponováním dynamicky tvarované sakristie (která by nevznikla bez principů 

formujících zámek v Ploskovicích) a navazujících bočních přístavků oratoří 

s věžičkami schodišť navazujících na nové boční lodi s ochozy. Toto nové průčelí až 

nečekaně naléhavě odkazuje spíše k profánnímu zámeckému průčelí se středním 

dominantním risalitem a doprovodnými stavbami zastřešenými mansardovými 

střechami, než ke stavbě sakrální. Nová nápaditá sestava byla završena vstupní 

solitérní věží (mající funkci zvonice a současně vyhlídkového místa s terasami), 

která má rovněž úzké vztahy k zámku v Ploskovicích, a to jak vnějším členěním 

využívajícím atlanty, tak klenbou průjezdu. Novou orientaci celku podpořily ještě 

ambity s pěti, posléze sedmi kaplemi, vytvářející v půdorysu U otevřeném ke straně 

nového nástupu. Jestliže se celek tak razantně proměnil, je příznačné, že nyní "zadní" 
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věžové Broggiovo vstupní průčelí bylo ponecháno zcela bez jakéhokoliv nového 

zásahu. 

 Jediným prvkem narušujícím částečně přísnou osovost je budova 

arciděkanství, vzniklého na místě starší budovy. Její samostatná přísně osová 

kompozice se středním, trojúhelným štítem završeným risalitem a typickou plošnou 

dekorací kolem oken, řešení říms nevyjímaje, vytváří jasný prvek ve Špačkově díle, 

které se projevuje i v interiérech, zejména vstupní hale a navazujícím dvouramenném 

schodišti s plnou střední zdí, či zajímavým profilem fabionových stropů. Hlavní 

budovu propojuje arkádové křídlo se zadním objektem obsahujícím v patře 

kaplanské pokoje a v přízemí další, snad o něco starší prostory, z nichž západní, 

s klášterní klenbou, je pro tvůrce charakteristická. 

 V interiéru kostela můžeme nazírat bohatou "toskánskou" výbavu ve velkém 

stupni dochování včetně působivých, módně oblečených figur nesoucích 

v prosklených dílech kosti příslušného mučedníka přivezeného z Říma. 

Z architektonického aparátu je nutno vyzdvihnout originální klenební sestavu 

sakristie napojující se svými křížícími se pasy na ploskovický zámek a vůbec celou 

proměnu východního závěru. Přechod bočních lodí do systému prostorů nově 

obklopujících východní závěr má zajímavý prvek s "přetáčenými" pasy navazujícími 

na pilastry "santiniovsky" ostře vyrůstajícími z kosé stěny. Nové dynamické prvky 

vnesly do interiéru ochozy nad bočními loděmi, kde se uplatňují typické konzolkami 

podpírané přímé překlady otvorů do hl. lodi a zejména jejich dynamicky formované 

balustrové parapety. Obdobných tvarových kvalit dosahuje západní patrová hudební 

kruchta, kde jsou dramaticky zakřivené pasy, přecházející ostrým lomem 

z konvexního do konkávního tvaru nejvýraznějším motivem. Pozoruhodná spojitost 

zde existuje se západní kruchtu kostela sv. Klimenta v pražském Klementinu, který 

mohl sloužit zejména ve svém horním patře jako předloha nejen dramatickou 

modelací čela, ale také svým, v Polici až "nešikovným" propojením čelní křivky 

s prostými křížovými klenbami. 
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Praha (Hradčany)_______________________________________ 

Objekt: Toskánský paláce (pův. Thunovský) 

Datace: od roku 1718 

Typ stavební aktivity: dostavba nedokončeného objektu J. B. Matheye 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Při průzkumech v rámci celkové rekonstrukce došlo k řadě zjištění týkajících 

se doposud neznámé podoby paláce, respektive jeho podstatné dostavby.35 Thunové 

palác dle projektu J. B. Matheye nestačili dokončit a po jeho zakoupení roku 1718 

přistoupila Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská k náležité dostavbě, 

která se týkala prvořadě stále ještě chybějícího hlavního sálu a navazujících 

reprezentativních prostorů.  

Na průčelí byly jen lokálně změněny vstupy na balkony nad vjezdy. 

V supraportách se ocitly Sasko-lauenburské erby. Zajímavé je osazení mramorové 

sochy O. Mostovi připisovaného archanděla do volného nároží paláce. Díky 

shodnému znaku na podnoži byla tato instalace realizována patrně až v této době(?). 

Pozoruhodný je Pochem do doby kol. roku 1720 datovaný plán zobrazující 

nárys průčelí paláce. Nekvalitní reprodukce dnes nedostupného plánu znemožňuje 

bližší rozbor. Nelze ale vyloučit, že se jedná o jediný prozatím dochovaný plán A. 

Špačka.36   

V interiéru byla změněna poloha hlavního sálu. Jeho odsazením od severního 

průčelí čelního křídla byla změněna Mathesova dispozice, přilehlé prostory se navíc 

připojily jako další funkční jednotky do nově koncipované náročné kompozice. 

Nalezené stopy později barbarsky zničeného hlavního prostoru, přesněji sestava 

prostorů, dokládají značnou podobnost s prvky hlavního sálu pražského 

Fürstenberského (Berkovského) paláce a s řadou prvků členících jinak odlišně 

koncipovaný oválný ústřední prostor v Ploskovicích. Nejedná se pouze o velice 

                                                           
35 P. Macek – P. Zahradník, Toskánský palác – představy architekta  a stavebníka v konfrontaci 
s daným prostředím. Průzkumy památek 6, 1999, č. 1, s. 21-40; Toskánský palác v Praze - historie a 
rekonstrukce stavby. Praha 1999, s. 8–23. 
36 E. Poche – P. Preiss: Pražské paláce. Praha 1977. S.45. 
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blízký řádový aparát členící stěny, ale i o trojlisté arkády otevírající se do prostor ve 

druhém patře (prostory pro hudebníky, či balkony), které zajímavě zasahovaly do 

velkého fabionu falešného zastropení sálu. Zde bychom rovněž chtěli odkázat na již 

zmíněné Veltrusy, přesněji členění dolní úrovně hlavního sálu vykazující některé až 

znepokojivě shodné rysy. 

Současně byly vybavovány další reprezentativní prostory. Jednalo se ale téměř 

výhradně o výmalbu, u níž lze s jistou rezervou sledovat rysy mířící k následným 

toskánským zámeckým interiérům. 
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Zákupy (Česká Lípa)____________________________________ 

Objekt: zámecký areál 

Datace: od roku 1718 - 1741  

Typ stavební aktivity: jednotlivé dostavby v rámci areálu 

Autorství: archivně doloženo 

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

S toskánskými aktivitami souviselo pochopitelně i vlastně neustále probíhající 

úpravy hlavního sídla v Zákupech u České Lípy. Jako hlavní sídlo vévodů Sasko-

Lauenburských a následně Anny Marie Františky, velkovévodkyně toskánské, měl 

sídelní zámek neobyčejně bohatý stavební i umělecký vývoj od středověkého objektu 

až po sídlo abdikovavšvího Ferdinanda Dobrotivého. Areál prodělal složitý vývoj,37 

dále proto uvádím jen základní data věnovaná činnosti Václava Špačka. 

 Ten se na objektu objevil v roce 1718 a jeho účast se odrazila již pouze 

v některých dokončovacích pracích, a to po účasti řady architektů (Orsi, Broggio, de 

Maggi, Klingenleitner, Broggiové, Seyde). Patrně nejzajímavější byla stavba nového 

výtahu, zřejmě dle vzoru na zámku v Ploskovicích. Pro něj byla proražena 

středověká zeď a nad ním vybudován věžička. Současně snad bylo přebudováno i 

barokní dvouramenné schodiště s plnou střední zdí, které se ale stále vázalo na starší 

renesanční, raným barokem v daném místě pouze upravenou dispozici. Další práce se 

již týkali spíše honosného vybavení. 

 Abychom pro určitou přehlednost shromáždili poznámky k jednotlivým 

stavbám, i zde uvádíme pozdější zásahy spojené s našim autorem. Podstatou otázkou 

je Špačkova doložená účast na stavbě velkolepého hospodářského dvora, jehož 

projekt nesporně pochází od Julia Broggia. Severní křídlo však bylo stavěno se 

značným zpožděním a jakýsi nedochovaný objekt pokračoval od něj zřejmě dále k 

západu. V roce 1725 uvedená zpráva o stavbě "nové stáje pro hříbata u stájí pro 

jezdecké koně" se může vázat právě k této akci. Specifikace hovořící "o hlavních 

dveřích, dalších 13 dveřích, 15 oknech, 2 větších oknech, 8 " kusech" do věže (?), 4 

"kusech" do slepých oken, 2 štítech, o předělání dalších 4 štítů, dále pak vytažení 2 

                                                           
37 P. Macek – P. Zahradník, Zámecký areál v Zákupech, Průzkumy památek 3, 1996, č.2, s. 3-34. 
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sousoší "jednoho koně a vedle stojící postavy"; to vše již samo o sobě hovoří o 

náročností dnes blíže neurčitelného objektu. Pod Špačkem pracující polír Adam 

Hann pracoval na objektu ještě roku 1726. Lze proto spekulovat, že dobudování a 

rozšíření dvora organizoval na podkladu starších plánů právě V. Špaček. Ostatně, 

řada pozdně barokních klášterních kleneb později značně přestavěného severního 

křídla dvora tuto atribuci umožňuje. 

 V dalších letech se stavěli zejména objekty v zahradách. 1734-35 byl staven 

nový skleník, účasten byl zednický mistr Jan Adam Stanbach. V roce 1738 postavil 

tento polír s kamenickým mistrem Janem Kryštofem Stranzem další skleník, což obé 

se zřejmě dělo minimálně pod Špačkovým dohledem. 

                                                                                                                                                                     
 



 37

Buštěhrad (Kladno)_____________________________________ 

Objekt: pivovar 

Datace: od roku 1718 

Typ stavební aktivity:  novostavba 

Autorství: archivně doloženo 

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

S toskánským okruhem je v raném období spojena činnost spojená s 

pivovarem v Buštěhradu nedaleko Kladna, kde roku 1718 Špaček vyměřoval "nově 

vybudované řečiště u pivovarského rybníka." Vlastní pivovar byla zásadně 

přestavován v 19. a 20. století. Významná je ale doposud její poloha mimo vlastní 

zámecký i hradní areál, protože zachovalou barokní stavbou doposud sleduje střed 

obce s náměstím osově vázaným na severní průčelí zámku, přesněji na něj navazující 

terasami zaniklé barokní zahrady. Patrně se zde jednalo o širší urbanistický záměr. 
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Olovnice (Kladno)______________________________________ 

Objekt: sýpka v areálu hospodářského dvora 

Datace: 1723-1724 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Tento objekt na zvoleněveském panství byl postaven v letech 1723-1724, a to 

značně vysokým nákladem 2631 zl. 33 kr. 4 pen. V prvním roce stavbu vedl polír 

Johann Kirchstiegler, ve druhém roce pak Pavel Bláha. Václav Špaček, jenž podepsal 

vyúčtování stavby, pobíral řádný tovaryšský groš. Kamenické práce odvedl slatinský 

kameník František Cibulka, jemuž bylo zaplaceno za dvě velká dveřní ostění o výšce 

3 1/4 lokte a šířce 2 lokte, 81 okenních ostění o výšce 3/4 lokte a délce 6/4 lokte, 3 

okenní ostění do klenby o výšce i šířce 6/4 lokte, 12 soklů a 12 postamentů pod 

sloupy a 20 loktů stupňů ke vchodu..38 V roce 1725 bylo ještě nadto zaplaceno 98 zl. 

9 kr. pražskému pokrývači Leopoldu Františku Hrdličkovi, který sýpku, jejíž střecha 

měla plochu 384 sáhů 7 loktů, pokryl háky a prejzy.39 

Mohutná sýpka byla budovaná jako lokální dominanta. Protáhlý objekt na 

obdélném půdorysu byl zastřešen sedlovou střechou s lichoběžníkovými štíty 

koncových polovaleb. Ostění převážně kamenná, dokládající péči o takovýto typ 

staveb majících i reprezentativní funkci. Dnes záměrně devastovaná zřícenina sýpky 

dominující donedávna obci i okolí je součástí dalšího obrovského toskánského dvora, 

kde je Špačkova činnost jistě větší (rozsáhlé sklepy, pivovar, správní objekt - dnes 

mateřská škola a j.). Dokládá universální využití Špačkových služeb pro toskánské 

dominium. 

                                                           
38 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 3576. 
39 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 3577, 3578. 
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Brenná (Česká Lípa)____________________________________ 

Objekt: kostel sv. Jana Křtitele 

Datace: (1723)1724-1726  

Typ stavební aktivity: novostavba s částečným využitím staršího objektu  

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Pro další Špačkův vývoj však má zásadní význam stavba kostela sv. Jana 

Křtitele v Brenné na zákupském panství (Česká Lípa). Zákupský děkan Tobiáš 

Jeroným Roll 7. března 1723 oznámil pražské arcibiskupské konzistoři, že již za 

předešlého děkana odkázal místní mlynář Herfort 100 zl., za něž měla být na 

hřbitově v Brenné místo dosavadní kaple, sbité z prken, postavena nová kamenná 

kaple. Nyní se však velkovévodkyně Toskánská jakožto patronka rozhodla místo 

toho dát raději přestavět přímo brenský filiální kostel sv. Jana Křtitele; nařídila již 

svážet kamení a stavitel na její příkaz prohlédl místo. Podle děkana "kostel nebude 

stržen, pouze presbytář, jenž bude vybíhat 10 či 12 loktů.".40 Z pamětních zápisů 

téhož zákupského děkana se dovídáme, že se stavbou se začalo v roce 1724 a že 

kostel i s věží byl hotov již v roce 1726.41 

Protichůdné zprávy umožňují uvažovat o novostavbě (dřevěná stavba), 

současně však některé signály i stavba samotná (přetesávaná profilace západního 

průčelí) dokládá blíže nespecifikovatelné využití starší kamenné stavby. Stávající 

objekt ale získal zcela novou podobu starším objektem (mimo šířku stavby) 

nelimitovanou Jedná se o podélnou plochostropou stavbu, jejíž boční strany 

zvýrazňují polygonální risality odpovídající ústřední jednotce interiéru, kde 

výraznější dvojitý fabion navozuje dojem kupole. K ní jsou přiřazeny příčně obdélné 

úseky tvořící spojky se západním částí vyplněnou kruchtou a na východě za 

štukovým oltářem přiléhající trojčlennou částí se střední vtaženou věží. Důraz na 

zvládnutí výrazné urbanistické situace volně navazující na zákupský areál vyvolal 

potřebu dvojice průčelí. Bezvěžové je obráceno do krajiny; průčelí s věží pak 

                                                           
40 SÚA, APA I., kart. 1125. 
41 SOkA Česká Lípa, FÚ Brenná, Memorabilienbuch der Pfarre Brenn, fol. 10v-11r. 
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společně se vstupní branou a do ohradní zdi hřbitova vpravenou dvojicí kaplí zcela 

ovládá prostor návsi. 

 Charakteristická řada detailu i celkové kompozice vytváří určitou představu 

dalšího vývoje základní řady Špačkových kostelů. Odráží se zde i vliv předchozích 

podniků, a to zejména v podobě západní kruchty, která dynamickou skladbou i 

vykláněnými pasy navazuje na principy střední chodby v přízemí ploskovického 

zámku. Složitě komunikačně propojené úseky oratoří při štukovém hlavním oltáři 

pak předznamenávají další blízké počiny (Kvítkov). 

 Nedaleko obce stojící kaple sv. Jiljí s obydlím poustevníka (která byla dle 

pamětnice někdy centrem na poustevnu poněkud nepřiměřených šlechtických 

podniků) není zachována do té míry abychom ji autorsky jednoznačněji určili. 
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Kvítkov (Česká Lípa)___________________________________ 

Objekt: kostel sv. Jakuba Většího 

Datace: (1724) 1725 -1726 (1727) 

Typ stavební aktivity:  novostavba 

Autorství: „stavitel z Prahy“, stylový rozbor  

Stavebník: Jan Josef, hrabě Kounic  

 

Jednoznačné rysy tvorby V. Špačka nese sakrální objekt ve Kvítkově u České 

Lípy. První přípravné práce ke stavbě nového kostela sv. Jakuba Většího ve vsi 

nacházející se na panství Česká Lípa - Nový Zámek, jehož majitelem byl Jan Josef 

hrabě Kounic, byly učiněny již roku 1724, kdy se začal lámat stavební kámen. 

Vlastní stavba byla zahájena roku 1725 a v podstatě ukončena byla již následujícího 

roku 1726; za oba tyto roky na ni bylo vydáno celkem 1810 zl. 10 kr. Drobné 

dokončovací zednické práce, jež vykonával už jen jeden zedník, proběhly ještě v 

roce 1727; v následujících letech se pracovalo už jen na vnitřním zařízení. Stavitel, 

neuvedený jménem, se v účtech objevuje jen v letech 1725 a 1726, kdy také pobíral 

patřičný tovaryšský groš. V obou těchto letech mu bylo placeno i za jeho návštěvy 

přímo na místě; první z těchto návštěv je doložena ke 22. březnu 1725. V roce 1725 

je také v účtech výslovně uvedeno, že stavitel do Kvítkova přijížděl z Prahy.42 Nadto 

v roce 1725 byla tomuto staviteli zaplacena v České Lípě zvláštní "diskrece" ve výši 

7 zl. za zhotovení plánu kostela.43 Teprve v letech 1737-1738 byla ke kostelu 

nákladem 159 zl. 2 kr. 7 1/2 pen. přistavěna nová sakristie. Při této stavbě však již 

není uváděn žádný stavitel, nýbrž pouze zednický mistr Jiří Otte. Mezi výdaji na tuto 

drobnou stavbu zasluhuje pozornost 5 krejcarů, zaplacených za žlutou barvu.44 

Stavba obklopená hřbitovem stojí ve středu návsi. Kostel je podélný, se širší 

lodí, na níž se napojuje odsazená a oble ukončená část presbytáře a úsek kruchty 

s navazující vtaženou věží zdobící odlišně měřítkově pojaté subtilní převýšené 

západní průčelí. I zde je charakteristická podobnost obou krajních částí dávajících 

zde výraznějšímu střednímu úseku dominantní centralizující charakter. Zajímavá je 

                                                           
42 "Vor etlichmahlen von Prag alhier geweßen, um Bau zu besichtigen ...." 
43 "Von Abrieß der Kirchen Discretion in Leippe zahlt - 7.0." 
44 SOkA Česká Lípa, FÚ Kvítkov, kniha kostelních účtů 1683-1772. 
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plošná výzdoba stěn, zejména středních bočních partií, kde je patrná i původní 

barevnost (sytě žluté plastické prvky na bílé stěně). Za presbytářem byla přistavěna 

dodatečně sakristie, který však souvisí s originálním řešením oratoří. Ty jsou 

přístupné přes půdu přízemní, rovněž oble ukončené sakristie, odkud vedou 

náročnější barokní mramorované dveře do úzké chodbičky. Komunikace v síle stěny 

závěru je osvětlena okny otevřenými do prostorů po bocích oltáře. Je pozoruhodné 

jak urputně se autor snažil vpravit do drobného presbytáře prvek známý např. z 

velkolepého sálu vranovského zámku, či střední kupolové jednotky vídeňské 

knihovny, zde však neprovázaný tak úzce s klenbou. Celková kompozice kostela i 

řada detailů poukazuje zřetelně ke Špačkově tvorbě vznikající v regionu jeho častého 

působení pro velkovévodkyni Toskánskou. 
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Vrapice, Holousy (Kladno)_______________________________ 

Objekt: hospodářské dvory 

Datace: 1711 -1715, 1722-1726  

Typ stavební aktivity:  novostavby v rámci dvorů 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

  

 Dalšími aktivitami byly stavby na toskánských dvorech. Dle Podlahy zřídila 

Anna Marie Františka v době lidického faráře Hausschilda (tedy 1681-1710) ve 

Vrapicích (Rapicích) u Kladna veliké konírny pro až neuvěřitelný počet 200 koní. 

V roce 1725 bylo za "stavbu nového kravína a chléva pro voly u poplužního dvora ve 

Vrapicích, jakož i nové kůlny, stodol a zdi dvora, dále u poplužního dvora v 

Holousech nové perny a nového přistavěného ovčína, rovněž kusu zdi dvora a ve 

dvoře nanejvýš potřebné opravy" zaplaceno celkem 746 zl. 21 kr. 3 pen., z čehož 

zedníci dostali 470 zl. 31 kr. 1 pen. a tesaři 254 zl. 21 kr., což dokládá další stavbu 

v nedalekých Holousech. Tyto rozličné práce prováděli rozliční zedníci, z nichž na 

prvním místě je obvykle uváděn Jiří Schwartzbach. S pracemi v Holousech bylo ve 

skutečnosti započato již v roce 1724. Práce zedníků je v účtech podrobně popsána 

takto: "Zedníkům, kteří u poplužního dvora ve Vrapicích ke staré stodole od základů 

nově postavili a omítli jedno humno a dvě nové perny o délce 49 loktů a šířce 21 

loktů, přičemž zvláště do zahrady museli na obou rozích provést dvě skarpy. Dále u 

kravína, chléva pro voly, kůlny a komory na trávu, jelikož staré jílové zdi nebyly 

trvanlivé, museli všechno strhnout, z čehož zůstalo stát jen něco málo, a znovu od 

základů nově až pod střechu postavili dvě strany, každou o délce 81 loktů a šířce 21 

loktů, a 3 nové příčné zdi, u ostatních 3, kde zůstalo něco málo starých trvanlivých 

zdí, provedli na tom až pod střechu také nové zdi. U poplužního dvora v Holousech, 

jelikož perny v horní stodole byly příliš malé a vždycky se musel sypat jeden či více 

stohů, byl rovněž od základů nově až ke staré stodole postaven kus zdi o délce 

[vynecháno] loktů a šířce [vynecháno] loktů. Rovněž jelikož také tamní ovčín byl pro 

dobytek příliš malý, byl také od základů postaven kus nové zdi na dvou stranách, 
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každá o délce [vynecháno] loktů, a příčná zeď o šířce [vynecháno] loktů." Dále účet 

popisuje jen drobnější práce, z nichž hlavní byla stavba zdi dvora.45 

Archiválie umožňují zajímavý vhled do utilitárních činností na toskánských 

panstvích. Po řadě přestaveb je právě na dvoře ve Vrapicích patrno několik detailů, 

které bychom snad mohli spojit se Špačkovým působením. Jedná se zejména o 

portálek a zbytek členění štítové stěny.46 

                                                           
45 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 267. 
46 Děkuji J. Žižkovi za řadu cenných podnětů. 
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Podlešín (Slaný)________________________________________ 

Objekt: hostinec 

Typ stavebních aktivit: novostavba 

Datace: 1724-1725  

Typ stavební aktivity:  novostavba 

Autorství: z historického kontextu  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

 Hostinec v Podlešíně na zvoleněveském panství byl postaven nově od 

základů nákladem 689 zl. 28 kr. 1 pen. v letech 1724-1725, přičemž na jaře 1725 

byly prováděny už jen dokončovací práce. Stavbu vedl zednický mistr Martin Gross, 

kamenické práce dodal slatinský kameník František Cibulka.47 Stavba vznikla v době 

kdy pro Annu Marii Františku v podstatě všechny stavby navrhoval V. Špaček. 

Objekt nebyl doposud jednoznačně lokalizován. 

                                                           
47 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 3577, 3578. 
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Zeměchy (Mělník)______________________________________ 

Objekt: hospodářský dvůr 

Typ stavebních aktivit: patrně novostavba 

Datace: 1725-1726  

Typ stavební aktivity:  novostavba 

Autorství: z historického kontextu  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

Totéž platí pro hospodářský dvůr nad vsí Zeměchy na zvoleněveském 

panství, zvaný v soudobých pramenech Marien-Meyerhof, byl postaven nově od 

základů nákladem 1186 zl. 5 kr. 1 pen. v letech 1725-1726, přičemž na jaře 1726 

byly prováděny už jen dokončovací práce. Stavbu vedl zednický mistr Martin Gross, 

kamenické práce dodal kameník František Cibulka.48 

Obrovský dvůr na obdélném půdorysu byl posléze vícenásobně přestavován. 

Bez detailního průzkumu nelze jednoznačně určit rozsah Špačkem navržené původní 

stavby. 

                                                           
48 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 3577, 3578. 
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Cvikov (Česká Lípa)____________________________________ 

Objekt: farní kostel sv. Alžběty 

Typ stavebních aktivit: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: 1724-1725 

Typ stavební aktivity:  zásadní přestavba a rozšíření 

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

Významnou akcí byla zásadní přestavba kostela sv. Alžběty ve Cvikově 

(Česká Lípa) Kostelem se podrobněji zabývala L. Kracíková, která se ale věnovala 

výhradně jeho středověké podobě.49 Pamětní kniha cvikovské fary, založená v roce 

1752, uvádí, že obnova cvikovského farního kostela, který byl při ní značně zvětšen, 

byla zahájena v roce 1725 a ukončena v roce 1729 a že na ni podle závěrečného účtu 

z roku 1729 bylo vynaloženo celkem 5275 zl. 57 kr. 1 3/4 pen.50 Ze soudobých 

stavebních účtů však vyplývá, že stavba trvala poněkud kratší dobu - zahájena byla v 

roce 1726 a trvala do roku 1728, přičemž v tomto posledním roce už byly prováděny 

jen práce menšího rozsahu. Zednické práce, za něž bylo zaplaceno celkem 1457 zl. 

32 kr. 5 pen., vedl v obou prvních letech stavby polír Adam Han, zatímco drobné 

práce roku 1728 už probíhaly bez políra. Na stavbu ovšem dohlížel stavitel Špaček, 

který za ni také během celého roku 1727 (nikoli v roce 1726) pobíral tovaryšský groš 

a v srpnu téhož roku také potvrdil správnost dosavadního účtování, jež srovnal se 

svým příručním rejstříkem.51 Ke kostelu měl asi užší vztah, protože máme doložen i 

jeho osobní dar. 

Cvikovský kostel patří mezi výrazná Špačkova díla. I zde bylo přistoupeno 

k zásadní přestavbě základní koncepci odpovídající v řadě znaků ostatním sakrálním 

stavbám tohoto autora. Ponechána byla větší pozdně gotická trojlodní stavba 

s odsazeným polygonálně ukončeným závěrem, ke kterému byl na západní straně 

symetricky přikomponován vstupní úsek obsahující v patře kruchtu. Řešen byl 

povýtce dynamicky, s proláklými stěnami a okosenými nárožími; zde s připojenou 

                                                           
49 L. Kracíková – J. Smetana, Románská a gotická architektura v okrese Česká Lípa. Praha 2000, s. 
37-41. 
50 DA Litoměřice, Liber memorabilium erectus [...] Ao 1752, s. 117-118. 
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dvojicí schodišť. Takto vzniklá vstupní část mající ve Špačkově díle další 

pokračování (viz Počátky, Třebušín, Hořelice) vytvořila monumentální nástup od 

západu a současně zdůraznila určitou centralizující notu stavby. Na východě byly 

k presbytáři připojeny dva patrové přístavky, jejichž schodiště do oratoří vystupují co 

trojboké risality jako odpovědi na střední útvar kněžiště (viz kostel v Liběchově). 

V interiéru byly zcela přeřešeny starší boční tribuny, které získali dynamický tvar 

svých čel. Nejvýraznější je ale jejich přisazení k ponechaných starším převýšeným 

oknům, které při drobném výřezu cca v polovině výšky přetínají. Santiniovská 

inspirace (klášter v Želivi) se tak může uplatňovat i zde. Do skupiny "skládaných" 

útvarů přísluší klenby v přízemí pod oratořemi. Jejich originální řešení vychází 

z klenby klášterní pročleněné řadou výsečí, v jejich vrcholech pak nečekaně 

konvexně vyklenutých, což se promítá až do záklenků navazujících oken.52 

                                                                                                                                                                     
51 SÚA, ŘSRF/P - ATS Zákupy, kart. 48, sign. Zákupy 64/4. 
52 Cvikovská klenba byla problematicky zařazena mezi tvary historizující: M. Radová – O Rada, 
Kniha o sklípkových klenbách. Praha 1998, s. 143;  P. Macek, Barokní klenby, Zpravodaj STOP 4, 
2002, s. 5-12. 
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Počátky, Lázně u Počátek (Pelhřimov)_____________________ 

Objekt: poutní kostel sv. Kateřiny 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace:  mezi lety 1725-1731(?)   

Autorství: stylová analýza  

Stavebník: počátecký děkan Václav Josef Grotz, dokončení děkan 

František Leopold  Remacle 

 

 Zásadní význam má novostavba poutního kostela sv. Kateřiny v Lázních u 

Počátek. Počátecká stavba, respektive kostel v Lázních u Počátek je poměrně známý 

díky Soupisu památek.53 Zabýval se jím i J. Neumann, který uvedl: "Na místě 

staršího, roku 1553 připomínaného kostela byl v letech 1730-31 postaven centrální 

barokní kostel dienzenhoferovského ražení. Dvě válcové věže uzavírají štíhlé, 

konvexně vypjaté, symetricky řešené průčelí, jež vyniká střídmým a uváženým 

členěním. Tato půvabná stavba, v níž se střídají konvexní a konkávní formy, se 

vyznačuje vzácným smyslem pro proporce a působivým, výtvarně velmi citlivým 

zasazením do krajiny."54 Mimo něj se o stavbu zajímala V. Naňková, která jej 

zařadila mezi sporná díla K. I. Dientzenhofera, jak alespoň uvedla v seznamu jeho 

děl.55 

 Podle počátecké farní pamětní knihy, založené ovšem až v roce 1796, se 

uvádí, že "kapli sv. Kateřiny v lese" začal nově od základů stavět počátecký děkan 

Václav Grotz, jenž zastával tento úřad do roku 1729; ještě za něj byla prý kaple z 

podstatné části hotova. Dokončil ji však a patřičně vyzdobil až Grotzův nástupce 

František Leopold Remacle, jenž byl počáteckým děkanem v letech 1729-1734.56 

Tyto údaje pozdější kroniky potvrzují i soudobé zprávy. V červenci 1725 totiž 

počátecký děkan Václav Josef Grotz sdělil pražské arcibiskupské konzistoři, že 

prastará kaple sv. Kateřiny, jež je pod patronátem rektora jindřichohradecké jezuitské 

                                                           
53 Z. Wirth, Soupis památek ...v politickém okresu Pelhřimovském. Praha 1903, s. 223-227. Jen pro 
úplnost je možné doplnit zamyšlení nad místním sousoším, které nese řadu znaků spojujících ji s 
„toskánskými“ statuemi. Zda jde o případný Špačkův podíl (pak až podezřele ranný – 1717 ?), či 
obecnější dobový typ, nelze prozatím určit. 
54 J. Neumann, Český barok. Praha 1974, s. 182, obr. 97. 
55 V. Naňková, Chronologický seznam díla Kiliána Ignáce Dientzenhofera, in: Kilián Ignác 
Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. Praha 1989, s. 46. 
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koleje, hrozí zřícením. Děkan se proto rozhodl postavit novou kapli, jejíž plán 

konzistoři zaslal; stavba této kaple neměla podle něj o mnoho přesáhnout částku 

1200 zl. a děkan žádal o povolení k této stavbě.57 Další dopis v záležitosti stavby 

kostela sv. Kateřiny poslal konzistoři v květnu 1731 děkan František Leopold 

Remacle, jenž psal, že jeho předchůdce na kapli vynaložil 1500 zl., ale ta se nadále 

nachází v bídném stavu. Remacle proto prosil, aby mu bylo povoleno sbírat almužny 

na pokračování ve stavbě a použít k témuž účelu i částku 200 zl. z kostelních peněz; 

ke své žádosti přiložil i souhlas vrchnosti, jíž byl František Leopold hrabě Šternberk 

jakožto majitel žirovnického panství.58 Určitým problémem je zde datace. Přípravy 

včetně plánu jsou probíhaly již roku 1725, cena je však značně nízká. Zásadním 

poznatkem je však J. Bláhou datovaný krov, jehož dřevo bylo skáceno v zimě 1726-

1727.59 V roce 1727 byla stavba tedy s největší pravděpodobností již zastřešena a 

následné práce se týkaly povýtce dokončování a vybavování interiéru.  Odlehlost této 

stavby od míst, kde Špaček většinou působil lze vztáhnout k jeho první práci 

probíhající právě na Pelhřimovsku; vliv mohl mít i vztah k majiteli sousedního 

panství – hraběti Goltzovi.. 

 Na místě starší stavby, z níž byl ponechán a v průčelí znovuosazen pouze 

starší barokní portál vznikla pozoruhodná drobná stavbička, pro níž je určující 

půdorys. Střední dominantní úsek určuje ovál, respektive dvojice úseků jeho větších 

kružnic. Na ni z obou stran v hloubkové ose navazují prostory, které jsou výsledkem 

omezení fiktivními ovály v hloubkové ose a ovály přisazenými v obou přidaných 

úsecích v příčných osách. Na řešení půdorysu navazuje klenba, skládaná 

z jednotlivých kupolí (placek). Jejich sraz je přímý, vytvářející na hloubkovou osu 

kolmé hrany. Podstatné jsou krajní úseky nad oběma konci stavby, kde jakoby 

nasazují drobné zlomky pokračujících dalších kupolí odpovídajících klenbě středního 

prvku. Celkové řešení doplňuje dvojice oválných schodišťových věží, který vytváří 

měřítkově daleko drobněji působící průčelí. Stěny člení od nároží důsledně odsazený 

systém lesenových rámů s doplněnými odsazenými plochami hrubých omítek, které 

patrně nahradily starší etapu těmito úseky malovanými červeně. Okenní otvory jsou 

pro Špačka typické, s koutovými konzolami. Stavbu zcela organicky završuje 

                                                                                                                                                                     
56 SOkA Pelhřimov, DÚ Počátky, inv. č. 1, fol. 2v-3r. 
57 SÚA, APA I., kart. 1154. 
58 SÚA, APA I., kart. 1208. 
59 Za informaci děkuji J. Bláhovi. 
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originálně konstrukčně i tvarově řešená mansardová střecha zdůrazňující ve své 

trojdílné skladě vycházející již z půdorysu ještě důrazněji střední oválný prvek. 

Snad zvažovaný vliv zámecké kaple ve Smiřicích, případně podobnost ke 

kostelu v Hořelicích, patrně určoval starší atribuci. Naopak jiný směr naznačuje 

podoba staveb komponovaných na oválech (kružnicích) s přisazenými konkávně 

tvarovanými útvary (Dientzenhoferova stavba v Dobré Vodě). Zcela originální je ale 

u našeho objektu prostý sraz kleneb, který výrazně oslabuje podíl Dientzehofera a 

problematizuje i případně uvažovaný vztah k T. Haffeneckerovi. Naopak, jakoby se 

zde projevovalo něco ze staršách  Quariniho kompozičních principů, pokud ovšem 

nejde o zcela jednoduše, bez hlubšího romýšlení provedené řešení mechanicky 

odpovídající prostým srazům jednotlivých klenebních útvarů. V dalším Špačkově 

díle se několikrát objevuje varianta tohoto řešení (s výjimkou zcela ojediněle 

konstruovaných kleneb) v kostele v Hořelicích, analogie jsou zjevné u kaple v 

Třebušíně a již zmíněné západní části kostela ve Cvikově, takže tato příslušnost se 

jeví  jako poměrně přesvědčivá. 
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Třebušín (Litoměřice)___________________________________ 

Objekt: farní kostel sv. Mikuláše s kaplí sv. Jana Nepomuckého 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření (kostel), novostavba 

(kaple) 

Datace: před 1726 (kostel),  před 1727 (kaple)  

Autorství: stylová analýza  

Stavebník: František Karel Kressel z Qualtenbergu  

 

Kostel v Třebušíně byl připisován O. Broggiovi a datován k roku 1710 a kaple 

k roku 1724.60 Situace je však složitější. Fara byla v Třebušíně, jehož majitelem 

tehdy byl František Karel Kressel z Qualtenbergu, obnovena v roce 1711.61 Se 

stavbou fary se začalo v roce 1713.62 O přestavbě kostela a stavbě kaple sv. Jana 

Nepomuckého se však žádné písemné prameny nedochovaly. V kostelním inventáři z 

8. ledna 1726 je však již kostel označen jako "nově postavený farní kostel ke cti sv. 

Mikuláše"; rovněž fara je tu uvedena jako "fara, která je nově postavena." Kaple sv. 

Jana Nepomuckého tu ještě zapsána není; setkáváme se s ní až v následujícím 

inventáři z 1. 7. 1738.63 Na plánku Třebušína z roku 1727 již ovšem vidíme jak 

přestavěný kostel, tak kapli sv. Jana Nepomuckého.64 Kostel tedy musel být 

přestavěn již před rokem 1726; kaple sv. Jana Nepomuckého pak někdy před rokem 

1727, přičemž ze skutečnosti, že v inventáři z ledna 1726 není uvedena, bychom 

mohli s jistou mírou pravděpodobnosti usuzovat, že vznikla v letech 1726-1727. 

Pokud sledujeme kostel, jenž ve své západní části obsahuje zbytek starší lodi a 

osové věže (dnes současně se schodišti neobarokně přestavěné), můžeme nalézat 

několik výrazných motivů. Základní skladba lodi s vytaženými okosenými 

svazkovými pilastry odpovídá skutečně Broggiovi působícímu v blízkých 

Litoměřicích, který blízkého motivu užil již před rokem 1710, současně však i 

Haffeneckerovu kostelu v rovněž nepříliš dalekých Bohušovicích (1716). Detaily 

klenby však poukazují daleko pravděpodobněji na vznik až někdy ve třetím desetiletí 

                                                           
60 Umělecké památky Čech, 4, Praha 1982, s.106-107; Oktavián Broggio. Katalog výstavy. . 
Litoměřice: Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1992, s. 39. 
61 DA Litoměřice, Fary I., Třebušín. 
62 SOA Litoměřice, Matriky, sign. 172/1, fol. 292 v. 
63 DA Litoměřice, Fary I., Třebušín. 
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18. století, kdy známe v celkové skladbě hmot podobnou sestavu, a to Kaňkův kostel 

ve Zlonicích (viz kostel sv. Havla v Liběchově). "Kaňkovský" motiv je ale známý 

v širším měřítku, jak ostatně dokládá zajímavá podstatně mladší stavba ve 

středočeských Pyšelech.65 Naopak kaple, která byla dle technických detailů 

s kostelem stavěna oproti tradici téměř současně potvrzuje mladší datování a její 

výraz navíc plně odpovídá Špačkově tehdejší tvorbě (viz Cvikov, Počátky a později 

Hořelice). Navíc dramatický a snad až antropomorfní výraz vnějšího pláště 

poukazuje zpět, až jakoby k některým projevům quariniovským, což jsme ve zcela 

jiném kontextu zmiňovali u kostela v Lázních u Počátek. 

 I když obě části třebušínské sestavy jsou v okruhu Špačkovy tvorby známé, je 

obtížné vysvětlit tak zásadní rozdíl mezi vzhledem kostela a kaple. Jedině snad nové 

přání stavebníka rozšiřující objednávku o připojení výstavné kaple, která evidentně 

reaguje na oblý závěr kostela a má částečný odraz v jeho kruchtě, by mohl situaci 

objasnit Spojení obou částí by mohlo ostatně odpovídat Špačkovu 

"skládankovitému" postupu, který se objevuje již v Ploskovicích a provází jej po 

celou tvorbu. 

                                                                                                                                                                     
64 SÚA, Sbírka map a plánů, inv. č. 1092, sign. F X. 15. 
65 P. Kroupa – J. Žižka, Ke stavebnímu vývoji kostela Pozdvižení sv. Kříže v Pyšelech, Průzkumy 
památek 2, 1995, č.1, s. 94-99. 



 59

Zeměchy (Mělník)______________________________________ 

Objekt: farní kostel Narození sv. Jana Křtitele 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: 1726-1730  

Autorství: archivně  nepřímo doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

 Menší akcí byla barokizace kostela Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách 

(dnes Mělník) V květnu 1726 zvoleněveský farář Fabián Vincenc Chládek oznámil 

pražské arcibiskupské konzistoři, že filiální kostel v Zeměchách se sice nenachází ve 

špatném stavu, ale je malý a starý, takže se velkovévodkyně Toskánská jakožto 

patronka na prosby faráře a věřících rozhodla, "aby tento kostel nebyl sice v tomto 

létě postaven úplně nový", ale "aby byl rozšířen a byla přistavěna jeho část," a že 

"poslala svého stavitele, který má nařízeno, aby zítra určil místo pro zvětšení a 

rozšíření kostela.")66 Se stavbou bylo nepochybně začato ještě téhož roku, neboť 24. 

listopadu 1726 bylo koupeno pivo poddanským zedníkům, kteří "pracovali na nově 

stavěném zeměšském kostele."67 Až v roce 1730, kdy již byla stavba zjevně delší 

dobu hotova, bylo do účtů zapsáno, že stavební materiál k této stavbě stál celkem 

936 zl. 40 kr. 3 pen., z čehož polovinu zaplatila vrchnost a polovinu kostel.68 

V tomto případě se jedná o modernizaci, která starší stavbu pouze "obléká" do 

moderního roucha. Kostel skládající se z obdélné lodi a odsazeného polygonálního 

závěru získal nové fasády s typickým lesenovým, důsledně nároží odhalujícím 

aparátem. Špačkovy pak odpovídá zejména vstupní předsíň s mansardovou střechou, 

případně členění samostatně stojící zvonice, vše s originálně vyvinutými římsami. 

Výrazný je monumentální nástup do areálu kostela delším přímým schodištěm 

mířícím k drobné předsíni zastřešené mansardou, která monumentalizuje vlastní 

štítové průčelí. 

                                                           
66 SÚA, APA I., kart. 1162 
67 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart.3579 
68 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, 3586. 
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Kácov (Kutná Hora)____________________________________ 

Objekt: zámecký areál 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: od roku 1726 -1741 

Autorství:  archivně doloženo 

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

 Významným toskánským podnikem bylo dále budování zámeckého areálu 

v Kácově (Kutná Hora). Stavba byla mimo soupisovou literaturu poprvé podrobněji 

zkoumána v rámci stavebně historického průzkumu v roce 1991, doplněného posléze 

o další fakta.69 První doklad o Kácově pochází z roku 1352, kdy je zde zmiňován 

farní kostel. V roce 1362 se Ješek z Černčic píše jako pán na Kácově, což dokládá 

existenci panského sídla. Tvrz s poplužním dvorem je ostatně přímo uváděna 

v průběhu 15. století. Jako zámek se sídlo objevuje opětovně roku 1656, kdy patrně 

proběhly opravy za Benigny Kateřiny z Lobkovic. V roce 1688 koupil Kácov Jan 

František svobodný pán z Kaiserštejna. Jeho vlastní syn Hellfried František (od 

1690) provozoval známou větší stavební činnost v Praze, kde zaměstnával přední 

umělce jako Alliprandiho, Dientzenhofera, Spinettiho a další. Provedené úpravy 

starší tvrze zde byly tedy rozhodně nemalé. Odhad z roku 1711 ale zámek popisuje 

s vnitřním dvorem, patrový, snad tříkřídlý, což dnešnímu stavu odporuje. Roku 1712 

ujímá se Kácova Karel Jáchym hrabě Breda. Ke kácovskému panství tehdy mimo 

kácovský dvůr patřilo ještě dalších 8 dvorů, činících z panství velice výkonnou 

ekonomickou jednotku. Breda roku 1725 prodává panství císařskému radovi von 

Schmidlinovi a ten následně roku 1726 Anně Marii Františce, velkovévodkyni 

Toskánské. Zřejmě ihned byla zahájena náročná přestavba zámku. Stará renesanční 

dvoutraktová tvrz byla severním směrem rozšířena o další trakt přičemž se přízemí 

ocitlo ve směru od navýšeného severního dvora pod terénem, nad nímž byl 

                                                           
69 P. Macek - P. Zahradník, Kácov. SHP areálu zámku. Praha: SÚRPMO 1991, strojopis. Po 
zpracování stavebně historického průzkumu byly objeveny další prameny, totiž celkové vyúčtování 
přestavby zámku za léta 1727-1733 (SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 1185, příloha 85; dnes je toto 
vyúčtování opět nezvěstné.) a výtah ze stavební knihy týkající se závěrečných prací v roce 1734 
(SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 1186, příloha 25.). 
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vyzdvižen patrový zámek s převyšujícím, vnitřní halu osvětlujícím "pavilonem" a 

bočními risality opatřenými cibulovýmni věžemi. 

 V Uměleckých památkách Čech je uvedena řada zajímavých jmen, která jsou 

ze souvislostí velice hodnověrná, byť příslušný necitovaný pramen dnes není znám. 

Stavba má být barokní z let 1726-33 (polír P.Bláha, kameník P. Baumgärtner). 

Iluzívní okna měl malovat F.Císař, štuk v kapli měl provádět B. Matoni. Malby sv. 

Tří králů a oslavu Ducha svatého stejně jako malby oratoří (krajinomalby) i pokojů 

měly být novogoticky (sic) provedeny J. Moraviem z Prahy za účasti F. Císaře, H. H. 

Milera a J. Stefana.70  

Archiválie hovoří až o roku 1727, kdy zásadní přestavba zámku započala a 

podávají nám představu o průběhu celé akce až k jejímu ukončení v roce 1733. 

Celková suma prací včetně materiálu byla 23 324 zl. 24kr. 2 1/4 p.Z tohoto 

souhrnného vyúčtování lze vyvodit postup prací, kdy první rok byl spíše vázán na 

přípravné práce, když zásadní objem byl prostavěn v roce 1728. Již v roce 1727 se 

ale pracovalo na „stavbě kácovského nového zámku a stájí“.  Rychlý postup dokládá 

nákup „cvočků“, či dokončení „lucerny“ (1728) pro rákosové stropy. To ostatně 

potvrzuje nákup barev „k natírání zámku“ (1730), či „k natření stájí zvenku“ (1731), 

které byly rok předtím sklenuty.  

Polírem byl Petr Pavel Bláha, který zde oproti jiným realizacím měl daleko 

větší slovo; Špaček mu zde zřejmě přenechal celé řízení stavby. Bláha je poprvé 

zmíněn v roce 1730, když v následném roce je uváděn jako polír "zámecký". V roce 

1728 se v Kácově jako zedník objevuje Antonín Pokorný, který se později stal na 

dalších toskánských stavbách polírem. Bláha informuje, že v roce 1728zhotovil vedle 

kaple „oratorium“ a „celé horní podlaží i s pokoji a schody“. Mimo celkové účty 

zednické potvrzuje postup prací s vrcholem ve druhém roce stavby (1728) i účet 

tesařům, vedeným  mistrem Karlem Kolmanem. Při platbě pokrývačskému mistru 

Janu Čihařovi se objevuje mimo doklad taškové střechy zámku i chodby položka za 

„6 štítů“, u čehož není zřejmé, zda se jedná o skutečné, a pak nedochované, štíty, či 

spíše za součást střešních vikýřů. U kamenických prací prováděných pod vedením 

mistra Jana Petra Baumgartnera a jeho políra Karla Radera se objevuje řada 

kamenných prvků do zámku i stájí (účtováno v letech 1730, 1731). Mimo dalších 

kameníků se práce účastnil i nejmenovaný mistr z Komorného Hrádku. Z roku 1731 

                                                           
70 Umělecké památky Čech 2. Praha 1978, s. 9-10. 
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pocházejí zmínky o stavbě nové stáje a kostelní chodby, tedy chodby spojující přes 

hospodářský dvůr oratoř farního kostela (v UPČ uvedeny roky 1730-34). 

Značná suma byla vyplacena za malířské práce. Roku je 1727 v kácovské 

matrice poprvé uveden známý troskánský malíř K. J. Moravius (dále doložen 1728, 

1729, kdy v Kácově žil s rodinou, narodili se mu zde 2 synové). Z roku 1728 pochází 

zajímavá zprava o platbě poslovi, "který musel jít do Prahy pro barvy pro 

kunratického ("Condraditzer") malíře" (nesporně se tedy jednalo o Moravia). Malíř 

Karel Josef Moravini (Moravinus) provedl do roku 1729 „v dolním patře“ ve dvou 

pokojích „špalíry“, jiné 2 pokoje byly provedeny „ve fresce“, malby se týkaly dalších 

pokojů (kabinet, ložnice, alkovna a jídelna), ve 4 pokojích byly ještě malovány 

stropy, další výmalba se týkala 9 prostorů. To vše dokládá v podstatě kompletní 

výzdobu celého podlaží. Ihned po dokončení byla sepsána smlouva na vymalování 

„horního patra“, kde  výše uvedený „malíř z Prahy“ proveden 19 pokojů a 2 oratoře 

vedle kaple a lékárnu, které „…nejen čistě a bezchybně vymaluje, a to v každém 

z nich strany a lesény až k rákosovému stropu figurami a krajinami ve fresce, stropy 

však klihovou barvou, nýbrž také všechny dveře …. zvenčí a zevnitř vyštafíruje 

barvami a kovem“. Celková výzdoba interiérů, pro  Moraviniho příznačná se 

objevuje i na dalších objektech zejména v Hostivicích a Horní Polici. Dalším 

malířem byl František Cízar (Cisar), který je zde doložen v letech 1727 až 1731 a 

jenž se v Kácově posléze trvale usadil (což má význam pro další opravy a úpravy 

maleb). V letech 1728/29 mu bylo placeno „za namalování 8 slepých oken 

s figurami“, dále „za vyštafírování a namalování 2 znaků pro2 slepá okna … za 

vymalování předsíně, stříšky..   za pomalování 10 psacích stolů se skříňkami a 

jednoho klekátka … za vymalování jedněch slepých dveří i s jednou figurou“ a za 

řadu oprav. Tyto práce malíře doloženého u velkovévodkyně toskánské již v roce 

1724 v Ploskovicích71 ukazují rozsah malby, která skutečně pokrývala kdeco a dle 

všeho zásadně určovala výraz mnohých prostorů i vnějšího pláště nejen tohoto 

toskánského zámku zámku. 

Samostatně je vymalována zámecká kaple prostupující dvě podlaží, do kterých 

se i otevírá.Výmalba vlastní kaple, jejíž detailně provedené figurální výjevy na 

bočních stěnách (Tři králové u Heroda, Útěk do Egypta) dosahují značných kvalit 

dokládá složitost autorského určení, protože na ní pracovalo celkem 5 malířů. Byl 

                                                           
71 SOA Litoměřice, Matriky, sign. 18/5, fol. I.113v, I.114v. 
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to“starý zákupský malíř Jindřich (Jindřich František Krasu), „jeho syn“ ( Josef 

Kraus), „cizí“ Jan Jiří Miller a posléze dva pražští malíři Josef Stephan a František 

Novák. Nejvyšší plat dostával J. F. Kraus, což by mohlo poukazovat k jeho 

rozhodujícímu podílu na výzdobě této nyní bezprostředně ohrožené kaple. Účty za 

barvy dokládají několik zajímavostí. Hnědočervená barva byla roku 1733 nakoupena 

pro natírání střech (tedy zřejmě šindelových), častý byl nákup žejdlíků lněného oleje 

potřebného pro natírání dveří, podlah, okenic, jako materiálu pro přípravu barev pro 

výmalbu interiérů včetně „oltářního kamene“ v kapli, „malování znaku“, či figur na 

„nové soše na náměstí“. 

Štukatérské práce  provedl dle účtu z roku 1730 pražský Bartolomeo Mutoni. 

Výslovně je uváděna zámecká kaple, kde jsou dodnes zbytky náročně modelovaného 

oltáře (resp. jeho horní, nad vloženým stropem dochovaná část). Sochařská činnost 

byla na zámku minimální.  Pro kapli vyhotovil sochu  pražský sochař a měšťan Jan 

Höffer, Josef Leschke obdržel platbu (1733) „za rozličné dřevěné figury“ rovněž do 

kaple.  Doložený Josef Dubke se věnoval nové statui na náměstí, kam byly sochy 

dopravovány  většinou z ústřední toskánské dílny nalézající se v Zákupech, a to od 

roku 1729, kdy „zákupské fůry“ přivezly „figury k nové soše“. 

Truhlářské práce obstarával za pravidelný roční plat mistr Jan Fridrich Tiltsch 

(Tielsch), který mimo jiné prováděl „táflování“ v zámeckých pokojích (1729). Další 

práci odváděli místní, jako např. „sagama pro štukatéra k jeho práci v zámecké 

kapli“ … „za 46 kusů malých a velkých sagama z tvrdého dřeva, jedno na pomoc 

druhému“ a pod. Zámečnické práce obstaral místní Kristián Fiechtler (Fiedler). 

Práce v roce 1733 však nekončily úplně, další činnost doložená jen výtahem ze 

stavební knihy.  

Zajímavé jsou ještě aktivity mimo zámecký areál. Je to kácovská papírna 

(1727-29), kolínský zedník Jan Minie, vrchlabský tesař Václav Schmidt) a zejména 

marienthalská sklářská huť (1731-32).  Naznačované práce v nedalekém Čestíně 

nejsou zcela zřejmé, ale jistě zde ke stavebním zásahům docházelo. 

 Zmíněná "kostelní chodba, čili oratoř u kácovského kostela" byla dostavěna až 

roku 1741. Placeno bylo m.j. i "pražskému stavitelovi", dle všeho stále V. Špačkovi. 

Práce přerušila jako jinde téhož roku smrt Anny Marie Františky. Další činnost se 

orientovala spíše na údržbu hospodářské části areálu, přičemž vlastní zámek začal 

chátrat. 
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 J. Schaller ve své Topographii z roku 1787 zmiňuje "krásný a podle vlašského 

způsobu postavený zámek, který byl roku 1728 opatřen 150 kroků dlouhou chodbou, 

jež vede ke kostelu, jakož i nádherný mariánský sloup, velkým nákladem z kamene 

vytesaná fontána, ačkoliv ta během času už trochu zchátrala, a roku 1735 velmi 

uměle nad řekou Sázavou postavený most vděčí za svoji existenci vévodkyni Anně 

Marii Františce Toskánské".  

Další osudy areálu jsou shodné s ostatními toskánskými statky. Pro nás 

zajímavý je  popis z počátku 19. století, zmiňující střešní lucernu a pokrytí "velmi 

plochou mansardovou střechou". Postupné chátrání spojené s přeměnou sídlení role 

na utilitární úřední prvoz zasáhl zejména interiéry. Vrcholem barbarství bylo 

přestropení převýšené kaple po pol. 20. století, kdy z malovaného prostoru zůstala 

zachována pouze horní části štukových oltářů i hodnotné nástěnné malby. 

Upozorňujeme, že zámek v roce 2003 částečně vyhořel (střecha pavilonu) a jeho 

části jsou bezprostředně ohroženy. 

 Zámek má typicky atypickou "toskánskou" dispozici (viz následující 

Hostivice, Horní Police), když byl nad starší základ nadestavěn horní díl opatřený 

střední halou prostupující dvěma podlažími a vrcholící jí osvětlujícím pavilonem. 

Nad vstupem se dochoval přístřešek s malovaným monogramem "AMF" na 

podhledu. Složitý tvar zastřešení je známý ze severního pavilonu v  Ploskovicích, 

v "negativu" se uplatňuje na klenbách přístavků po bocích závěru kostela ve 

Cvikově. Na vstup navazuje z jiných objektů známé dvouramenné stísněné schodiště 

s výrazným nástupním baldachýnovým motivem majícím předlohu v Ploskovicích, či 

již v pražském Berkovském paláci. Ze střední haly je v přízemí vstup do dalších 

prostorů, schodištěm se dostáváme (mimo barokní nástup do polosuterénu 

obsahujícího zbytky renesanční stavby) v patře do okružní chodby, jež se do střední 

haly otevírá jako v Hostivicích řadou otvorů s přímým překladem neseným 

konzolami. Pavilonové završení haly má niky okna zdobeny jemnou páskovou 

dekorací. 

 Mimo zkladní objekt obdélného půdorysu zde byly připojeny i boční přístavky 

(viz kaple v Hostivicích) s věžovým cibulovým ukončením. V západním byla 

umístěna dvě patra prostupující kaple s bočními rovněž cele malovanými oratořemi 

ve druhém patře. Ve východním navazoval osově na střední převýšený prostor sálek 

s dochovanou stropní malbou. Zde, v  kapli a na schodišti se v interiéru dochovala 
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barokní výmalba, která pokrývala i další prostory zámku. Exteriér doplňuje řadou 

mladších přemaleb poznamenaná slepá okna s iluzivními postavami různého 

sociálního zařazení (od panstva až po sloužící) od J. Císaře. Podobu zámku, dvora i 

chodby směřující do kostela zvýrazňovala i jasná barevnost obnovená na zámku a 

dodnes v silně narušeném originále zachovaná na ukončení chodby před kostelem. 

Součástí areálu byl i zmíněný hospodářský dvůr a zejména malá, ale patrně 

náročně vybavená zahrada směřující na terase od zámku k Sázavě navazující na 

starší tradici. Chodba prostupující dvůr propojovala zámek s kostelem, vazba na 

státui zapojovala do urbanistického celku i rozlehlé tržiště. 
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Žandov (Česká Lípa)____________________________________ 

Objekt: hostinec 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1726-1728  

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

Hostinec v Žandově (Česká Lípa) na hornopolickém panství byl postaven v 

letech 1726-1728. Jeho stavba stála 3298 zl. 4 kr. 5 pen. a vedl ji polír Jan Kermer; 

pouze na začátku stavby v dubnu 1726 tu krátce jako polír působil Chrysogon 

Hueber. Správnost vyúčtování za práci zedníků každý rok potvrzoval Václav Špaček. 

Kamenickou práci odváděl Jiří Kryštof Strantz ze Zákup. Hostinec byl postaven jako 

patrová budova se 13 okny v přízemí, 16 okny v patře a oknem ve štítě střechy; další, 

menší okna se nacházela ve sklepě a v hospodářských budovách. Dveřní ostění 

zhotovil kameník 2 velká (do velké výčepní světnice a do sklepa), 10 obyčejných a 

kromě toho ještě velkou hlavní bránu.72 

Částečně narušený objekt doposud ovládá severní linii náměstí. Je patrový, 

v přízemí klenutý, s typickou vstupní halou s neckovou klenbou 

pročleněnou výsečemi, na níž navazuje dvorní křídlo. Patrové průčelí završené 

mansardou se projevuje jednoduchým, pro Špačka ale známým členěním patrným 

zejména kolem osového portálu s obligátním sasko-lauenburským znakem. 

                                                           
72 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 892. 
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Lidice (Kladno)_________________________________________ 

Objekt: farní kostel sv. Martina 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: 1726-1732  

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

Farní kostel je doložen platbou desátků roku 1352, 1670 byla obnovena fara.73 

Rozšíření proběhlo od roku 1726, přestavba byla ukončena 1732 při celkovém 

nákladu 7000 zl. darovaných Anna Marií Františkou. V roce 1734 byl zakoupen 

nový oltář za 400 zl., roku 1738 proběhla koupě mříží do presbytáře za 19. zl. 

Narušený chrám byl opravován v  roce 1741. Tolik alespoň Soupis.74 Antoním 

Podlaha dodává podstná fakta.75 Nové dějiny stavby počínají roken 1710, kdy se ujal 

správy farnosti Martin Josef Vatter, vzdělaný absolvent konviktu u sv. Bartoloměje 

v Praze a oblíbenec AMF, jenž dříve působil v  Hořelicích. Roku 1729 byly kopány 

základy nového kostela, který stavěl " architekt Václav Špaček, architekt Nového 

města Pražského". (Tuto informaci potvrzuje i dochovaný dopis lidického faráře P. 

Jana Josefa Lenka z dubna 1729, v němž farář žádá pražskou arcibiskupskou 

konzistoř o povolení ke stavbě lidického kostela, přičemž je výslovně uvedeno jméno 

stavitele Václava Špačka.76 Na vstupu západního průčelí byl v Soupisu uveden lp. 

1731, v roce 1735 byl, jako na jiných toskánských lokalitách přivezen hl. oltář ze 

Zákup a následný rok ostatky sv. Prima, které velkovévodkyně obstarala s řadou 

dalších v  římských katakombách. Brzy se však dle podlahy objevily statické 

poruchy (trhliny ve klenbě), které chtěl Špaček roku 1741 řešit přístavbou zevních 

pilířů. Klenba však byla raději snesena a nahrazena klenbou nepravou, známou 

ostatně i z řady dalších Špačkových realizací. Náklady (200zl. 58x. 4 p.) platila 

velkovévodkyně toskánská, přičemž malostranský malíř František Kovář měl 

namaloval náhradní iluzivní kopuli s námětem „přijetí sv. Martina do slávy nebeské“. 

Opravy v pol. 19. století přinesly zejména proměny ve štafírování a výmalbě. Roku 

                                                           
73 Faru v Lidicích postavila 1716 AMF oblíbenci Vatterovi 
74 Z. Wirth, Soupis památek … v politickém okrese Kladenském. Praha 1907, s. 88-94. 
75 A. Podlaha, Posvátná místa …, 7, Vikariát Slanský. Praha 1913, s.102-111. 
76 SÚA, APA I., kart. 1191. 
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1861 byla z hlavního oltáře odstraněna stojící sochy sv. Martina umístěná do zaklené 

vitríny (viz H. Police). Tragický konec celých Lidic se podepsal i na kostele, který 

proto známe jen ze Soupisu a několika rozptýlených fotografií. 

 Kostel náleží mezi sakrální objekty navazující v řadě motivů na stavbu v  

Brenné. Té odpovídá základní koncepce, když byla východní část starší stavby no 

nového celku asi integrována. Stavba obdržela střední dominantní úsek s okosenými 

rohy, což odpovídalo neúspěšně a u Špačka spíše ojediněle navržené, snad plackové 

klenbě. Typické bylo napojení dalších úseků s klenbami valenými pročleněnými 

pětibokými výsečemi (Tachlovice) i zcela vyhraněný dekor často užívající 

čabrakových motivů. Jako jinde, kde nebyla starší část do té míry podstatná, 

převažuje střední prvek, který celek suverénně ovládá. Již se ale projevuje následný 

výrazný znak vycházející patrně opět z kostela v Brenné, či Kvítkova - zapuštěná 

štíhlá západní věž poměrně subtilního měřítka doprovázená schodišťovými útvary. 

Z dochovaných pozdějších popisů vybavení uvádíme oltář s obr. Sv. Petra 

z Alkantary reliéfem Madony Staroboleslavské v nástavci a voskovým tělem 

s ostatky sv. Prima v  zasklené tumbě, což plně odpovídalo toskánským představám. 
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Praha (Nové Město)_____________________________________ 

Objekt: palác Vršovců 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: mezi 1723-1732  

Autorství: historický kontext, stylový rozbor  

Stavebník: Anna Viktorie Vršovcová 

 

Zřejmě někdy v průběhu třetího desetiletí vznikla i náročná přestavba již dříve 

bohatě vypraveného paláce Vršovců v Praze na Novém Městě (Hybernská ul.) 

Původně 2 domy sloučené roku 1689 byly prodány o rok později hraběti Felixovi 

Sekerkovi Vršovcovi ze Sedčic. Od roku 1720 byla majitelkou Anna Viktorie 

Vršovcová se synem Karlem Felixem. Roku 1723 je pak popisovna je sala terrena 

čim altán krásná zahrada, roku 1725 je zmíněn velký sál "do dvora" a 7 pokojů. Roku 

1732 Anna Viktorie prodala domy se zahradou i bohatým vybavením za 30 000 zl. 

rýn. Františkovi Josefovi hraběti z Valdštejna, pána na Duchcově, který areál 

poměrně brzy prodal za 36000 zl. rýn. roku 1736 Janu Karlovi hraběti Strakovi 

z Nedabylic.77 Areál by roku 1757 poškozen dělostřelectvem a zřejmě následná 

rokoková výzdoba se mimo salu terrenu v přízemí nedochovala. Objekt totiž podlehl 

v  letech 1925-28 drastické přestavbě pro zdravotní pojišťovnu dle plánu bratří 

Kavalírů. 

 Dnes značně přestavěný areál má dochované hlavní uliční průčelí, kde 

zejména okna piana nobile odkazují do Špačkovského okruhu. Navíc jedna z  

hraběnek Vršovcových byla velice blízká A. M. Toskánské. Nelze proto vyloučit, že 

Špaček se podílel na barokní přestavbě zřejmě velice náročně vybaveného paláce 

(viz zbytky štukových reliéfů v zahradě). Protože se ale dnes jedná pouze o řešení 

hlavního průčelí, nelze jednoznačně vyloučit ani možnost, že se obnovy pouze 

účastnil štukatér blízký Špačkově pracovní skupině. Naopak vymezení risalitů 

vytočenými rohy Špačkovu účast výrazněji posiluje. 

                                                           
77 M. Lancinger – L.Baštová,  SHP Prahy Nové Město čp. 1002/II.  Praha:  SÚRPMO 1983, strojopis. 
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Kunratice u Prahy_____________________________________ 

Objekt: zámecký areál 

Typ stavební aktivity: přestavba a rozšíření 

Datace: od roku 1721, zámek kol. 1728(?)  

Autorství: stylová rozbor  

Stavebník: rytíř, později hrabě Jan Arnošt Václav z Goltze. 

 

Špačkova činnost se koncentrovala rovněž do Kunratic u Prahy.78 Obec je 

doložena již k roku 1287, 1336 doložena tvrz, ke které byl přiřazen raně gotický, 

patrně tribunový kostel, jehož presbytář tvoří stávající sakristii a část lodi určuje 

dnešní barokní presbytář. 

 Vlastníci byli pražští měšťané a posléze šlechta. Zmínit je nutno renesanční 

etapu spojenou s Adamem Hýzrlem z Chodů. Popis z roku 1578 uvádí "tvrz a dvůr. s 

pivovarem, spilkou a sladovnou". Roku 1671 prodal Maxmilián Lev Malovec 

z Malovic Kunratice Václavu Čabelickému ze Soutic a následně, roku 1688 měla být 

údajně tvrz přestavěna na zámek. Pro nás je ale zajímavé další období. Obec se 

zámek, dvorem i dalšími stavbami včetně středověkého kostela koupil roku 1721 

rytíř a později hrabě Jan Arnošt Václav z Goltze. Tento šlechtic byl prvořadým 

členem dvora Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské a jeho význam 

dokládá značný obnos který mu velkovévodkyně odkázala i naučení, aby jeho rad 

dbala i její dcera, provdaná za vévodu bavorského. 

 První stavební zásahy se zřejmě týkaly zámku. Goltz nepochybně stavbu 

zásadněji přeřešil. Ponechal však i nadále základní raně barokní podobu v půdorysu 

určenou do zahrady otevřeným mělkým "U" a zaměřil se na modernizaci pláště a 

interiéru. Fasády se dochovaly jen v místech přistavěného křídla, jinak podlehly 

pozdně klasicistní přestavbě 19. století. V interiérech byla část raně barokních 

prostorů za Goltze výrazně přeštukována, některé místnosti tak získaly zcela nový 

charakter. V přízemí se jedná o do dispozice dodatečně vloženou kapli, v patře 

zejména o sál se zachovanými koutovými figurálními konzolami a zejména 

schodiště. Typické úzké dvouramenné schodiště s plnou střední zdí bylo dle všeho 

                                                           
78 P. Macek – P. Zahradník, Kunratice – zámek. Praha: SÚRPMO 1992, strojopis. 
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řešeno jako iluzivně otevřené, kdy návštěvník stoupal od paty stromů nad jejich 

koruny - alespoň tak se jevily sporé zbytky malby (viz Hostivice). Malba sehrávala 

zásadní význam i v dalších interiérech; jediná architektonické kompozice se však 

dochovala ve značně narušeném stavu v malém kabinetu (?) na klášterní klenbičce. 

Autorem byl nesporně Moravini (Moravius), dobu vzniku lze klást někam k roku 

1728 (viz zprávy o kunratickém malíři působícím v Kácově), což by bylo jediné 

jasnější datum této etapy stavebních proměn staršího panského sídla. 

 Součástí na dlouhé ose komponovaného celku byl jižně zámku výpravný 

barokní park ukončený monumentální osovou pohledovou branou podobnou zřejmě 

současnému řešení v Ploskovicích, která se otevírala do následující štěpnice v ose 

opětovně uzavřené branou, zde patrně starší, raně barokní, zde druhotně použitou (?). 

Za branou pokračovala osa k bažantnici a rybníku. Na druhou, severní stranu 

protínala osa hospodářský dvůr (viz tam) a pokračovala k lokalitě "Zelené domky", 

kde bylo donedávna torzo další sochařské výzdoby. Zde se osa lomila a končila na 

kunratickém hradě dnes zaniklou, snad kruhovou, ideově vypointovanou kaplí sv. 

Jana Nepomuckého, tedy "Jana svatého na hradě Václava opilého". Složitěji 

komponovaný celek mohl být založen již před Goltzovým příchodem (viz raně 

barokní brána stěpnice), ale dnešní podoba pochází zřejmě až z této doby, tedy 

z doby kdy můžeme uvažovat o Špačkově urbanistickém, Goltzem ale ovlivněném 

konceptu. 

 Na zámek kompozičně navazuje hospodářský dvůr.79  Dnes v havarijním 

stavu se nacházející areál je integrální součástí panského sídla. Zámek dodnes ovládá 

svým průčelím střed jeho kratší jižní strany. Po severním boku zámku se připojuje 

dnes havarijní budova, která náležela díky pokojům v patře více zámku, než dvoru. 

Mimo běžné "špačkovské" řešení fasád a vikýřů bylo pozoruhodné zastřešení, které 

tvořila valená klenba krytá pouze omítkou. Není již jasné, zda křídlo přiložené 

evidentně k již zbarokovaným fasádám zámku bylo předstupněm, či ohlasem 

nedalekého kostela. Z dalších budov je zajímavá sýpka po jižní straně obdélné 

dispozice a navazující odsazená část s klenutou ratejnou a navazujícími chlévy. 

Napojený severní úsek obsahuje stáje s centrální oválnou kupolí zaklenutou 

prostorou ve stěnách prolomenou řadou nik. Rozhodně se nejednalo o kapli, ale spíše 

o připouštěcí sál .80 Zbývající úsek severní strany zaujímá za prolukou pro chybějící 

                                                           
79 P. Macek – P. Zahradník, Kunratice – hospodářský dvůr. Praha: SÚRPMO 1993, strojopis. 
80 Za informaci děkuji  MVDr. N. Zálišovi. 
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bránu (v místě procházející kompoziční a zde zároveň osy komunikační) patrně 

pozdně barokní trojlodní velký chlév, západní dlouhou stranu pak tvoří mnohokráte 

přestavovaná řada velkých stodol. 

 Ze současných staveb lze soudit, že východní a navazující část strany severní i 

jižní byla za Špačkova spolupůsobení zásadně přestavěna, respektive téměř zcela 

postavena a jen nepatrné zalomení půdorysu naznačuje navázání na starší situaci. 
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Chodov u Prahy________________________________________ 

Objekt: zámecký areál 

Typ stavební aktivity: přestavba a rozšíření 

Datace: od roku 1721, zámek kol. 1728(?)  

Autorství: stylová rozbor  

Stavebník: rytíř, později hrabě Jan Arnošt Václav z Goltze. 

 

 S panstvím Goltzů je nutno spojit i Chodov u Prahy se zámkem. Kruhové 

jádro starobylé tvrze pochází ze 2. poloviny 13. stol., byť první zmínku máme až z 

roku 1526. V letech 1676-1728 vlastnili statek staroměstští benediktini od sv. 

Mikuláše, roku 1728 jej získal Jan Arnošt Václav Goltz a připojil ke svým sídelním 

Kunraticím.81 Pronikavě rekonstruovanou stavbu dodnes určuje středověký kruhový 

půdorys. Barokní prvky jsou do té míry obecné, že nelze očekávanou účast na 

stavebníka úzce vázaného V. Špačka jednoznačněji doložit, byť prvky zde užité jeho 

případný zásah nevylučují (pokoje patra, členění fasád), stejně jako u v podstatě 

zaniklého navazujícího hospodářského dvora. 

                                                           
81 Encyklopedie Českých tvrzí, 1.díl, A-J. Praha 1998, s. 235-236. J. Muk, Chodov – zámek. Praha: 
SÚRPMO 1986, strojopis 
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Svádov (Ústí nad Labem)________________________________ 

Objekt: fara 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1729-1732  

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

V severočeském toskánském dominiu byla ve Svádově (Ústí nad Labem) 

nedaleko oblíbeného, raně barokně již upravovaného staršího sídla postavena nová 

fara. Stavbu se Špačkem nevědomky spojil již A. Tscherney ve své obsáhlé práci o 

obci.82 Dle pramenů byla fara ve Svádově od základů postavena na stejném místě, 

kde stávala stará fara. Její budování trvalo od 12. dubna 1729, kdy byla vyměřena, do 

22. března 1732 a bylo za ni zaplaceno 2803 zl. 4 kr. 1 1/2 pen., z čehož 1041 zl. 18 

kr. 5 pen. bylo vydáno za zednické práce, 125 zl. 24 kr. za kamenické práce, 126 zl. 

8 kr. 3 pen. za tesařské práce a 587 zl. 45 kr. 4 1/2 pen. Za cihly a vápno. Po celou 

tuto dobu stál v čele zedníků polír Jan Kermer (Kerner); zmíněn je však i stavitel 

Špaček. Kamenické práce odvedl kamenický mistr Jakub Hicke z Velkého Března, 

jemuž bylo zaplaceno za 25 okenních ostění, 9 dveřních ostění a 160 loktů desek. V 

popisu nové fary se mimo jiné uvádí, že "vlašská střecha", opatřená vpředu proti 

vozové cestě "fasádou vyzděnou do trojúhelníku a 2 oválnými vikýři" a vzadu 5 

vikýři, je kryta šindelem, natřeným červeně; na straně proti vozové cestě má "2 

plechové, červeně natřené střešní žlaby a chrliče."83 

Podoba fary se dodnes a výjimkou střešní roviny (mansarda s řadou vikýřů) 

dochovala. Jedná se o příčně obdélnou stavbu s klenutým přízemím, se vstupním 

vestibulem na nějž symetricky navazuje po stranách střední chodby dvojice schodišť 

(východní přiznáno jen iluzivně). Mladší faře v Hostivicích je blízká nízká 

mezipodesta přístupná ze dvou stran, což s celkovou dispozici vytváří výrazně 

zjednodušený odraz ploskovické kompozice. Schodiště tvarově typické pro Špačka 

bylo ještě nedávno členěno na vpadlých polích plackových kleneb nad podestami 

                                                           
82 A. Tscherney, Schwaden an der Elbe. Aussig 1894. 
83 SÚA, ŘSRF/P - ATS Ploskovice, kart. 122, sign. 106/9. 
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malbou. Na jedné měla být zobrazena samotná fara.84 Patro obsahuje "zámeckou" 

dispozici se středním sálem a symetricky rozmístěnými pokoji. 

 K faře byla nedávno problematicky přesunuta státue "sv. Tří králů", která 

v původní poloze určovala průsečík osy spojující volně faru se zámkem a kolmo nani 

orientovaný přívoz přes Labe. Tato "kamenná statue čili kaple, totiž na sloupu obraz 

Matky Boží Nešporní čili Bohosudovské a pod sloupem na 3 postamentech tři svatí 

králové, což bylo zhotoveno dvorním sochařem Ondřejem Klupckem [sic!] a 

postaveno nedaleko Labe u převozu ve Svádově", pochází z roku 1729. Zaplaceno za 

ni bylo celkem 141 zl. 46 kr. 1 1/2 pen.; z těchto peněz ovšem nebyly placeny sochy, 

které Ondřej Dubke zhotovil v rámci svých povinností. Většinu z výše uvedené 

částky, totiž 90 zl., obdržel bohosudovský kamenický mistr Tobiáš Werner.85 

Podíl Václava Špačka se zřejmě odehrával v urbanistické rovině, zřejmě 

obdobně jako v Kácově. Zajímavá byla vazba na areál zámku propojená souspuším 

s přívozem přes Labe. Do jaké míry se podepsal ve výrazném soklu i celkové 

kompozici architektonické části není zcela zřejmé, avšak pravděpodobné. 

                                                           
84 Před poslední opravou byla fara vyobrazena na místě, na klenbě podesty schodiště. 
85 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 2038. 
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Zákupy (Česká Lípa)____________________________________ 

Objekt: farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána 

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: po 1727-1734  

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

 V Zákupech (Česká Lípa) byl v dané době upravován farní kostel sv. 

Fabiána a Šebestiána. Dne 18. července 1727 zákupský děkan Tobiáš Jeroným Roll 

sděloval pražské arcibiskupské konzistoři, že velkovévodkyně Toskánská "zamýšlí 

obnovit tento kostel a kůry, to jest empory, uvést do lepšího stavu, bez jakékoliv (jak 

se doslýchám) změny či zboření zdí či stěn."86 Zároveň velkovévodkyně chce přenést 

hlavní oltář na jiné místo a na jeho místě zřídit oltář nový, v němž by místo hlavního 

oltářního obrazu bylo umístěno tělo sv. mučedníka Felixe.87 Prameny v roce 1729 

následně hovoří o "stavbě zákupského kostela", na který byla za materiál účtována 

poměrně velká částka blížící se 1000 zl. Práce na obnově goticko - renesanční stavby 

se protáhly, protože ještě v roce 1734 dostal štukatér Bernard Eheheimb vyplaceno 

150 zl. za "kazatelnu"; 500 zl. a naturálie pak obdržel roku 1733 za hlavní oltář 

s tabernáklem a křtitelnici. Významné roli štuku ve vybavení toskánských staveb 

známe z Brenné či Police (zejména oltáře). 

 Středověký kostel ležící jižně od jádra vysazeného městečka (Reichstadt) byl 

přestavován v 16. i 17. století. Zásadní modernizace provedená v polovině 19. století 

v neogotickém duchu zcela potlačila stopy barokní přestavby. Naštěstí se dochovaly 

pohledy na vnější fasády před přestavbou, které dokládají typický plošný špačkovský 

styl vycházející z lesenových rámů odhalujících nároží, jenž byl aplikován na starší 

stavbu bez její podstatnější proměny.88 Jednalo se tedy spíše o povrchní modernizaci 

zachovávající starší tělo středověkého objektu v podstatě beze změny. Takováto 

nevýrazná úprava se zdá být v rozporu s funkcí kostela, kde byla v připravené hrobce 

pohřbena po boku svého prvního manžela velkovévodkyně toskánská. 

                                                           
86 "... renovare ecclesiam hanc et choros, id est die Emporkirchen, in meliorem ordinem redigere 
absque tamen (ut audio) ulla mutatione sive diruitione murorum seu parietum." 
87 SÚA, APA I., kart. 1172. 
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88 Získány kopie stránek z Pamětní knihy (nyní mimo území státu). 
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Miletice (Kladno)_______________________________________ 

Objekt: hostinec 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1727-1729  

Autorství: z historického kontextu  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

Hostinec v Mileticích na zvoleněveském panství byl i s příslušnými sklepy, 

chlévy a sýpkou postaven nově od základů značně vysokým nákladem 2318 zl. 32 kr. 

3 pen. v letech 1727-1729. Stavbu vedl v roce 1727 polír Martin Gross, v letech 

1728-1729 pak polír Hans Georg Hoch. Kamenické práce dodal pražský kameník Jan 

Petr Baumgartner, jenž zhotovil do přízemí 7 dveřních ostění (z toho jedno do 

kuchyně a dvě do sklepa) a 12 okenních ostění, do patra 5 dveřních ostění (z toho 

jedno do masného krámu) a 10 okenních ostění a posléze 2 brány o výšce 6 loktů a 

šířce 5 1/2 lokte, každou se 3 postamenty, 2 koulemi a artyčoky. Kladenský malíř 

Joannes Frýdl namaloval nad každou bránu olejovými barvami velkovévodský znak, 

rovněž olejovými barvami namaloval dvoje sluneční hodiny, 2 kamenné artyčoky 

nad branou natřel zeleně a střechu nad studní červeně.89 

Objekt nebyl lokalizován. 

                                                           
89 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 3584, 3585. 
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Chlumín (Mělník)_______________________________________ 

Objekt: farní kostel sv. Máří Magdalény 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: (1728)1730-1732  

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

Již starší literatura uvádí, že chlumínský kostel vystavěla velkovévodkyně 

Toskánská v roce 1732.90 Toto datum se však, jak vyplývá z písemných pramenů, 

zjevně vztahuje na sám konec stavebních prací. Přestavět chlumínský kostel se Marie 

Anna Františka rozhodla brzy po nabytí chlumínského panství v roce 1726. Již 1. 

dubna 1728 obdržela pražská arcibiskupská konzistoř dopis od chlumínského faráře 

Václava Antonína Vacka, jenž sděloval, že velkovévodkyně Toskánská, která se již 

zasloužila o mnohé chrámy v litoměřické diecézi, hodlá obdobně zanechat stopy své 

velkomyslnosti i v pražské arcidiecézi a zamýšlí v Chlumíně jednak obnovit tamní 

kostel sv. Máří Magdaleny, jenž hrozí zřícením, jednak zřídit "statui k rozšíření úcty 

svaté matky Anny." Farář tedy žádal o povolení nejprve postavit a benedikovat statui 

a poté obnovit kostel.91 O tom, jak vypadal původní kostel, jenž byl v žádosti 

zmíněn, se dovídáme z jeho stručného popisu v kostelním inventáři ze 4. srpna 1724, 

kde se o něm píše: "Tento kostel, zasvěcený svaté Máří Magdaleně, je postaven z 

kamene, krytý taškami, zvenku i uvnitř opotřebovaný, zčásti zaklenutý a zčásti 

opatřený stropem, má deset nestejných oken, dvoje dveře a kolem hřbitova je 

obehnán zdí." 

 O postupu stavby nejsme zevrubně informováni; zdá se však, že se s ní 

nezačalo hned na jaře 1728 a že vskutku byla nejdříve postavena na volném 

prostranství západně kostela náročně řešená statue.92 Ještě v kostelním inventáři z 

30. května 1730 se totiž o tehdejším stavu kostela píše: "Tento kostel, zasvěcený 

svaté Magdaleně, je z větší části kvůli svému současnému restaurování zbořen; podle 

toho, jak byla stavba započata a jak sdělil stavitel, bude kostel postaven celý z 

                                                           
90 L. Böhm, Královské věnné město Mělník a okres Mělnický. Mělník 1892, s. 523. 
91 SÚA, APA I., kart. 1181. 
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kamene, zaklenutý, bude mít troje dveře, 11 oken, nad sakristií se kromě těchto 

řečených oken vedle hlavního oltáře nacházejí ještě dvě menší okna z oratoře, 

zbudované pro Její královskou Výsost patronku kostela, v průčelí bude pro zvony od 

základů vystavěna věž a rovněž bude spolu s kostelem restaurována zeď kolem 

hřbitova." Zvláštní pozornost inventář věnuje sakristii, o níž se tu píše: "Sakristie je 

dobře chráněná, má šířku asi sedm kroků a délku osm, má železné dveře, tři okna 

umístěná výše od země, nad sebou má oratoř pro Její královskou Výsost patronku 

kostela a byla, jak to ukazují kříže na stěně, kdysi vysvěcena, a jak se tvrdí, v časech 

husitských nepokojů ji katolíci užívali jako kostel." O kostelní zvonici inventář uvádí: 

"Větší zvony, benedikované, jsou ve zvonici, zčásti kamenné a zčásti dřevěné, 

položené asi pět kroků za hřbitovem, budou však přeneseny do věže, jež bude zřízena 

v průčelí kostela." Posléze se inventář zmiňuje o faře; čteme tu, že "chlumínská fara 

byla nově postavena přede dvěma lety",93 což dokládá nepřímo další možnou 

Špačkovu práci v místě. 

 Ještě jeden doplněk můžeme k chlumínským stavbám uvést: V chlumínské 

matrice se ke dni 29. červnu 1728 objevuje zednický tovaryš Jiří Schwartzbach, jenž 

byl tehdy jako svědek přítomen křtu syna zedníka Václava Zittla. Tato skutečnost 

dokládá stavební práce, jež tehdy v Chlumíně probíhaly; mohlo ovšem jít o kostel 

stejně dobře jako o faru (jež byla, jak víme, postavena dříve než kostel) či zámek. O 

Jiřím Schwartzbachovi je nutno podotknout, že se s ním krátce předtím (v roce 1725) 

setkáváme při přestavbě dvora ve Vrapících.94 

Chlumínský kostel má složitější stavební dějiny. Oproti dalším toskánským 

sakrálním sobjektům je stavbou postatně větší, která právě v rozlehlé lodi může 

navazovat na starší objekt. Současně však nelze vyloučit, že starší stavbě odpovídá 

pouze severní polygonálně ukončený přístavek. Pro V. Špačka je typické západní 

věžové průčelí s přiléhajícími vztyčenými volutami kryjícími střechu lodi (viz 

Tachlovice), členění lesenovými rámy i mnohé jiné detaily. Oproti dalším stavbám 

zde vznikl zřejmě jako novostavba jakýsi transept s průčelími ukončenými 

nezvyklými protrženými štíty a zejména pročleněnými velkými slepými arkádami ve 

významu vítězných oblouků (Kunratice, Zvoleněves). Pro Špačkův vývoj je zásadní 

otázkou doba vzniku, kdy není zcela jasné, zda zdejší kostel předcházel kunratickou 

                                                                                                                                                                     
92 Státue v Chlumíně je umístěna poměrně volně, bez vazby na propojený areál zámku a místního 
kostela. Profilace však zde více než jinde naznačují možnou Špačkovu účast. 
93 SÚA, APA I., kart. 2386. 
94 SOA Praha, Matriky, sign. Chlumín 1, fol. I. 57r. 
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(a následně i zvoleněveskou) sakrální stavbu a je tak prvním dokladem zajímavého 

triumfálního motivu známého jinak z prvořadých staveb. V interiéru lodi sklenuté 

ojedinělou monumentální valenou klenbou s pasy vymezujícími dominantní střední 

pole zaujme mimo řadu detailů lehká západní kruchta složitého spojitého křivkového 

čela známá ve variantách z nepříliš vzdálených Sluh, či v některých znacích z 

Liběchova. Obecnější předlohu lze možná hledat v rakouských stavbách, možná 

přímo v kruchtě Hildebrandtova kostela v Jablonném. 
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Chlumín (Mělník)_______________________________________ 

Objekt: zámecký areál se dvorem 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: kol. 1730 (?)  

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

Snad někdy v době přestavby kostela, případně o něco dříve (?) proběhla 

zásadní přestavba chlumínského zámku s přiléhajícím hospodářským dvorem.95 

Jestliže zbytky narušeného dvora pouze v hlavní vstupní bráně propojující vjezd s  

oknem v patře napovídá o Špačkově autorství, pak vícenásobně přestavovaný zámek 

je v jeho díle velice důležitý. Průzkum zde objevil jen nepatrnou starší část panského 

sídla, celek byl nově koncipován za velkovévodkyně toskánské. Podstatná je 

základní podoba půdorysně určená příčně situovaným obdélníkem, z něhož při 

krátkých bočních stěnách vystupují stejně jako jádro vysoké jednoosé přístavky. 

Oproti vstupu je ze "zadního" vnějšího průčelí vysazen další risalit obsahující 

pozoruhodně tvarované křivočaré schodiště, jehož vzor bychom snad mohli hledat u 

pražského Berkovského paláce. Jedná se však pouze o půdorys, ne o otevření do 

volného prostoru jako v Praze. Vše je skryto do poměrně stísněných prostorů 

jednotlivých schodišťových ramen. Mimo nástup ústící do zmíněného schodiště je 

skladba zámku spíše konvenční, bez výraznějších prvků. Na značně zjednodušených 

fasádách lze nalézt rysy spojující zámek se Špačkem. Podstatná je zde doposud 

jednoznačně nevyjasněná datace, kde je otázkou, zda tento zámek tvoří skutečně ve 

hmotové skladbě předstupeň výrazné toskánské stavbě v Kácově. Spíše se však jedná 

o její téměř současnou variantu. 

                                                           
95 M. Horyna – L. Lancinger, Chlumín čp.3 bývalý zámek. SÚRPMO Praha 1972. Strojopis. 
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Svojkov (Česká Lípa)___________________________________ 

Objekt: zámek 

Typ stavební aktivity: novostavba (?) 

Datace: mezi 1722-1735  

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Josef Ferdinand Goltz (?) 

 

 S výše uvedeným Goltzem byla spojena blízká větev rodu, jež si nechala 

nedaleko středověkého skalního hrádku ve Svojkově (Česká Lípa) postavit nový 

menší zámek. Nevelký svojkovský statek patřil po celou první polovinu 18. století 

rodu Goltzů. Od roku 1694 náležel Mechtildě Goltzové, rozené Furthové,96 po níž jej 

roku 1722 zdědil její syn Josef Ferdinand Goltz..97 Ten zemřel roku 1735 a Svojkov 

po něm zdědil jeho bratr Jan František Goltz,98 jemuž tento statek náležel do roku 

1750, kdy jej prodal Josefu Maxmiliánu hraběti Kinskému,99 který jej připojil ke 

svému sloupskému panství. Bratři Josef Ferdinand a Jan František Goltzové byli 

bratranci zmíněného Jana Arnošta Václava hraběte Goltze, důvěrníka Anny Marie 

Františky.100 Ostatně zřejmě i Josef Ferdinand patřil do širšího okruhu 

velkovévodkyně - nasvědčuje tomu ta skutečnost, že je podepsán jako svědek na 

smlouvách, kterými velkovévodkyně roku 1726 kupovala kácovské panství a 

čestínský statek101 a roku 1732 panství tachlovické.102 Písemné prameny nedovolují 

říci, který z majitelů Svojkova vystavěl či přestavěl svojkovský zámeček; 

pravděpodobnějším se zdá, že to byl Josef Ferdinand, jenž byl majitelem pouze 

Svojkova, podle nějž se také psal jako "pán na Svojkově", zatímco jeho bratru 

náležely ještě dva jiné statky. 

 Zámeček se bohužel nedochoval, po požáru v 60.letech minulého století byl 

bez bližší dokumentace zbourán. Známe proto pouze jeho vnější podobu. Jednalo se 

o soliterní objekt na příčně obdélném půdorysu s pavilonovitě zvýšenou střední částí. 

                                                           
96 SÚA, DZV 79 D 20r - D 27r 
97 SÚA, DZV 357 M 7v - M 11v 
98 SÚA, DZV 363 I 3r - I 9v. 
99 SÚA, DZV 587 C 13r - C 16r. 
100 SÚA, Wunschwitzova sbírka, inv. č. 304. 
101 SÚA, DZV 499 E 7v - E 12v. 
102 SÚA, DZV 503 H 21r - I 8r. 
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Méně běžné byly odsazené čtvrtkruhové nároží, zcela typické bylo naopak členění 

oken a osového portálku. Základní hmotové řešení může být odezvou fary 

v Hostivicích. Jedině z těchto vazeb vyplývá zcela hypotetická datace, která se 

nejlépe váže právě někam k období kolem roku 1730 (?). Interiér není doložen, lze 

však téměř vyloučit tradovaný vznik již v průběhu 17. století. Stavba byla 

porjektována pro šlechtu spojenou příbuzenskými vazbami se stálými Špačkovými 

zákazníky, navíc vznikla v oblasti architektovy rozsáhlé činnosti spojené 

s toskánským dominiem. 
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Nový Bernštejn u Dubé (Česká Lípa)_______________________ 

Objekt: zámecký areál se dvorem 

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: mezi 1723-1757 (30. léta?) 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: František Karela Rudolf, hrabě Sweerts-Sporck 

 

Pokud zmiňujeme stavby, které doposud nedokážeme přesněji datovat, lze na 

tomto místě zmínit i zajímavý zámecký areál Nový Bernštejn nedaleko Dubé. 

Objekt má delší stavební dějiny, v letech 1558-67 jej vlastnil a zřejmě podstatněji 

upravoval známý Adam Berka z Dubé.103 Mimo soupisové práce byl zámek 

podrobně zkoumán v rámci SHP.104 Zámek nemá dochované archiválie ke své 

výrazné barokní etapě. Rovněž není známa doba úpravy patrné dnes zejména na 

vnějších průčelích. Víme pouze o vazbě na stavebníka Františka Karla Rudolfa 

Sweerts-Sporcka, vymezujícího široké pásmo let 1723-1757. 

 Trojkřídlý zámek umístěný do čela honosného dvora, s osově navazující 

zahradou má starší, nejméně renesanční jádro. Dnešní podoba je poznamenaná 

úpravami 19. a zejména sklonku 20. století. Severní a jižní průčelí dominantního 

středního křídla je ale stále řešeno v barokním duchu. Střední risalit vymezují měkce 

"santiniovsky" vytočené zaostřené rohy, plášť byl doplněn známými lesenovými 

rámy odhalujícími nároží. Rovněž okna a střední portál s trojnásobně pronesenou 

římsou mají charakteristický tvar i profilaci určující téměř jednoznačně Špačkovu 

účast. Té odpovídá i věžová nistavba nad středem stavby známá z kresby K. H. 

Máchy. Dataci lze uvést skutečně jen rámcově, to do období po roce 1730 (?) Stavba 

je důležitá zejména z hlediska osoby stavitele, který se jinak v regionu obracel na 

stavitele F. I. Préea, jenž další stavitele zřejmě vystřídal. Jedná se zejména o areál 

konojedského klátera u České Lípy.105 

                                                           
103 Encyklopedie Českých tvrzí, 2.díl, K-R. Praha 2000, s. 524- 525. 
104 F. Gabriel – P. Zahradník, Nový Bernštejn – zámek. SHP. 1995, strojopis. 
105 Za ústní informaci děkuji P. Nevímové. 
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Velký Valtínov (Česká Lípa)______________________________ 

Objekt: kaple sv. Jana Nepomuckého 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: mezi 1729(?)-1731 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Jan Jáchym hrabě Pachta z Rájova 

 

 Dle stylové analýzy lze se Špačkem spojovat novostavbu kaple sv. Jana 

Nepomuckého ve Velkém Valtíénově. Dne 9. ledna 1731 pražská arcibiskupská 

konzistoř odpovídala Janu Jáchymu hraběti Pachtovi na jeho žádost, doručenou 5. 

ledna téhož roku, v níž hrabě žádal o povolení, aby mohl dát vysvětit "kapli ke cti 

svatého Jana Nepomuckého, nově vystavenou na valtínovském statku." Konzistoř 

odpověděla, že jí není nic známo o tom, že by ke stavbě této kaple udělila povolení; 

nechť tedy hrabě zašle opis povolení, na jehož základě kapli vystavěl, a doklad o 

patřičné dotaci kaple, a teprve pak mu bude uděleno požadované povolení k 

vysvěcení. Zároveň konzistoř požádala i zákupského děkana, aby celou záležitost 

prošetřil.106 Další prameny ke stavbě chybí, v soupisu bez zdůvodnění uváděné 

zařazení kolem roku 1729 proto celkem odpovídá.107  

Kaple dosud stojí, problém byl tedy úspěšně vyřešen. Její vysoká kvalita 

hovoří o velice kvalitním architektovi. Základní podoba stavby je blízká Špačkově 

řadě kostelů s dominantní střední částí ve tvaru polygonu, či spíše okoseného čtverce 

(Brenná, Lidice). Zde je však centrání útvar daleko dominantnější, což může 

odpovídat i drobnějšímu měřítku kaple. Neobvyklý je materiál, respektive užití 

dražšího kamene na všechny plastické prvky, což dokládá výsostný zájem 

stavebníka. Stavbu charakterizují uvnitř duté pilíře vynášející ústřední, freskou 

pokrytou plackovou klenbu. Pilíře jsou propojeny s dalšími částmi schodišťmi a 

oratořemi. Složitý systém připomíná v obecnější rovině řešení z Kvítkova, či spíše 

z Brenné. Již výše uvedené poznámky naznačují vztahy k tvorbě V. Špačka u nějž by 

to byla mimo sporný liběchovský zámek první stavba pro uměnímilovné Pachty. 

                                                           
106 SÚA, APA I., sign. A 8/3, fol. 11r-11v. 
107 UPČ IV Praha 1982, s. 205. 
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Pokud posuzujeme motivy směřující ke Kaňkovi a Špačkovi, druhý směr povýtce 

převažuje, byť například vstupní portál druhý směr rovněž nezapře. 

 Ve Valtínově byl nepochybně upravován i místní zámek. Umělecké památky 

Čech jako u kaple uvádějí rok přestavby staršího sídla 1729.  

Vyhořelý nepřístupný zámek, stojící  ve zříceninách bohužel nemá tolik 

výraznějších detailů, abychom se nyní mohli k jeho autorovi jasněji vyjádřit. Spíše se 

však zdá, že většina dnes zachytitelných úprav je staršího data, než uváděný 

letopočet 
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Kunratice u Prahy______________________________________ 

Objekt: farní kostel sv. Jakuba Většího 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: 1730-1734 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Jan Arnošt, hrabě Goltz 

 

Stavbou se zabýval v Posvátných místech podrobněji A. Podlaha (viz níže), při 

autorství bylo postupně  různými badateli zvažováno několik jmen, jako 

Dientzenhofer, Kaňka, či T. Haffenecker.108 Popudem k zásadním změnám bylo i zde 

působení hraběte Goltze. Ten se roku 1730 rozhodl dle zprávy administrátora P. 

Schmida pobořený kostel přestavět. Z července téhož roku pochází zpráva vikáře 

Hájka, jenž konsistoři referuje, že jsou mimo jiné již provedeny kompletní základy. 

Se stavebníkem se ale nesetkal, "neboť, jak se říká, už čtvrt roku pobývá na jiném 

místě s Její královskou Výsostí vévodkyní Toskánskou." Ke kostelu přináší reference 

další zásadní informace. Hájek hovoří o tom, že "Od presbytáře až k prostředku 

tělesa kostelního zůstanou obě boční zdi starého kostela státi; boky tělesa kostelního 

budou na způsob polokruhu z obou stran na 4 lokte rozšířeny; potom zase obě boční 

staré zdi zůstanou ve své podstatě až k průčelí, ale tak, že průčelí zcela nové vně 

starého kostela ještě asi o 6 loket se vystaví a na něm se nová zděná věž umístí. 

Sakristie bude pak za hlavním oltářem, tam, kde nynější hlavní oltář se nalézá." Dále 

následuje popis stavby, zmíněna je "dvojí kruchta" i cena přestavby 4-5.000 zl. 

"poněvadž ten pán, když něco staví, vše důkladně a nádherně buduje." Zcela zásadní 

je část, kde vikář Václav Hájek píše o tom, že: "Nákres nový a čistý tohoto kostela 

nemohl jsem obdržeti; stavitel prý nyní kdesi na Moravě se zdržuje; nákres, jejž 

přikládám, jest onen, dle něhož právě se staví, a prosí pokorně budovatelé, aby jim 

během téhodne byl vrácen, aby mohli v díle pokračovat.".109 Jak již nyní víme, 

Špaček tehdy pobýval ve Velkém Meziříčí u hraběte Ugarta. Z roku 1731 pochází 

Goltzův dopis konzistoři, z něhož vyplývá,že mimo kostel hodlá obnovit i faru, 

                                                           
108 P. Macek – P. Zahradník, Kunratice – kostel. Praha: SÚRPMO 1989, strojopis. 
109 SÚA, APA I., kart. 1201; podstatnou část Hájkovy relace publikoval již A. Podlaha, Posv. místa, s. 
259-264. 
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respektive postavit nový objekt na místě jejích zbytků.110 Přenesení ostatků sv. Jana 

Římského do kostela 1734 dokládá dokončování vnitřního vybavení. Zřejmě tedy 

byla hotova i monumentální freska v kupoli, přesněji celková náročná výmalba 

kostela. Autorem byl dle všeho opět  malíř Moravini. Citovaná zpráva ze 

stavby kácovkého zámku se však vztahuje již k roku 1728, a tak se netýká kostela, 

ale spíše zámku. Visitace z roku 1735 ještě hovoří o dostavbě sakristie, což se váže 

na zapojení starého gotického presbytáře do organismu stavby. 

 Z historických zpráv si lze udělat dobrou představu o podobě stavby. Starý 

kostel dal tvar závěru, k němuž byla přistavěna centrální jednotka na kruhovém 

půdorysu, uzavřená kupolí s výraznou lucernou. Při pohledu na půdorys se jeví, že 

dle popisu starší navazující západní část nemůže navazovat na kostel středověký, ale 

snad na nějaké mladší rozšíření, protože délka lodi oproti jejím dalším dimensím 

působí bez dnešní centrální jednotky zcela nepřirozeně. Dokonce se lze domnívat, že 

se zde jednalo o nepřesnost a V. Špaček jako jinde přistavěl ke starší části do určité 

míry mechanicky část západní (?). Stavbu nesporně nově uzavřelo západní průčelí se 

vtaženou věží, jejíž vstupní stěna byla prolomena monumentálním vítězným 

obloukem. Ke věži byly připojeny boční úseky se složitým, spíše dekorativním, než 

zcela funkčním systémem schodišť a ochozů. Největší raritou však jistě od doby 

vzniku byly střechy, které tvořily pouze ruby kleneb potažených barvenými (?) 

omítkami. Prvek zcela atypický, známý spíše z prostředí (jiho)italského u nás patrně 

neměl mimo nedalekého zámeckého křídla obdobu. 

 Interiér je zaplněn, přesněji přeplněn bohatým mobiliářem, který nám dává 

ojedinělou možnost plného zážitku barokního prostoru. Jako příklad lze uvést oltáře 

s bohužel později zrušeným dramatickým zadním nasvětlením (užívajícím stejný 

princip jako grotty ploskovického zámku) a příznačnou skupinu Ukřižování, 

umístěnou dle středověkého způsobu na trám před závěrem. Dvojice adorujících 

andělů zde svírá provazy nesoucí věčné světlo. Při dolévání oleje se lampa stahovala 

lehce dolů, protože andělé ji vyvažovali a mimo to se při tomto pohybu směrem ke 

Kříži ukláněli.  

Opravy kostela proběhly v letech 1801,1803, popis kostela (1821) je nepříliš 

významný, věnuje se spíše pozoruhodnému mobiliáři vzniklému dle všeho rovněž 

dle Špačkova návrhu (idey?). Zajímavá je ale zpráva o barevných "žlutých oknech", 

                                                           
110 SÚA, APA III., kart. 1707. 
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známých i z Polického areálu. V roce 1825 uvádí správce kostela, že je to "v 

nejlepším slohu zcela z kamene vystavěný kostel; tento kostel nemá ve svém zdivu ani 

coul dřeva, sama střecha s kopulí je klenuta z kamene a potřena mramorovou 

maltou." Roku 1826 píše místní farář Trubač, že "hrabě Arnošt Golč postavil na 

místě starého kostela nový kostel podle orientálního způsobu bez střechy, jen 

s klenbou." Řada oprav se vázala zejména na nezvyklé zastřešení stavby (1839-40, 

1847 interiér vyčištěn, sochy nově natřeny, 1853 opravena m.j. malba v kopuli, 

"která během let silně opadala", 1875 poprvé doložen dehtový nátěr). V roce 

proběhla 1902 větší oprava. Obsáhlý hodnotící posudek konzervátora J. Heraina 

zvažoval podíl K. I. Dientzenhofera, o němž soudil, že "pro Goltze navrhl palác". 

V letech 1923-4 proběhla zásadní oprava, další, spojená s objeven gotických fresek 

v sakristii (presbytáři) začala roku 1941 a ukončena byla až s koncem války. 

Poslední generální oprava v 80.- 90. letech 20. století bohužel nahradila starší krytinu 

měděným plechem a poněkud problematicky obnovila barevnost. 

 Kostel nesporně náleží do skupiny staveb spojovaných s V. Špačkem, jehož 

autorství je tu řadou nepřímých důkazů v podstatě dokázáno. Odpovídá tomu i 

charakter stavby náležející celkovou skladbou, způsobem využití starších částí a 

zvláště ojedinělým motivem exteriérového vítězného oblouku užitým u kostelů ve 

Chlumíně a Zvoleněvsi, řadu drobných detailů, jako dekorace, profilů apod. 

nevyjímaje. Pro úplnost je nutno jen dodat, že současně tradované autorství T. 

Haffenecekra odkazuje na kostel v Sepekově. Řada prvků si je však blízká jen na 

první pohled, řešení obou objektů vychází z odlišných výchozích kompozic.111 

                                                           
111 Rozbor stavby a vztah k dílu K. I. Dientzenhofera provedla v diplomové práci „Thomas 
Haffenecker“ na FF UK v roce 2007. D. Štěrbová. 
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Kamenice nad Lipou____________________________________ 

Objekt: zámek 

Typ stavební aktivity: částečná přestavba 

Datace: 30. léta, případně po 1742 (?) 

Autorství:  historický kontext, část. stylový rozbor  

Stavebník: Jan Arnošt, hrabě Goltz 

 

Výrazný, v 19. století zásadně upravený objekt má dlouhé stavební dějiny 

vycházející z výstavnějšího středověkého panského sídla. Průzkumem objektu se 

podrobně zabýval J. Škabrada a M. Ebel.112 Pro nás je podstatná barokní etapa 

v době, kdy panství vlastnili Goltzové Historické zobrazení známé ze Soupisu  

dokládá podstatnou barokní úpravu západní části zámku, kde zaujme výrazný objekt 

s mansardovou střechou a věžičkou, či spíše věžovým přístavkem nadestavěným, jak 

je doposud vidět, nad starší baštou. Jen v náznaku jsou zde zachyceny i členitější 

suprafenestry. Jak již bylo řečeno, zásadní přestavby podstatnější barokní přestavbu 

zcela setřely, jen několik zbytků lze najít v podkroví příslušného křídla, či ve 

věžovitém přístavku.  

Jestliže zmíněný průzkum neřešil pro naprostou absenci jak pramenných 

informací, tak indicií na místě autorství, můžeme z kontextu zodpovědně uvažovat 

právě o Špačkově podílu. Jen ze schematické kresby a několika detailů lze tedy 

usuzovat na jeho návrh, přičemž mohutná mansarda a zejména přístavek, mající 

určité analogie v Kácově, částečně pak Chlumíně, či Hostivicích, této spekulativní 

atribuci spíše přitakávají. 

                                                           
112 J. Škabrada.- M. Ebel, Kamenice nad Lipou - zámek. SHP. Praha 1998, strojopis. 
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Miletice (Slaný)________________________________________ 

Objekt: hospodářský dvůr 

Typ stavební aktivity: novostavba (?) 

Datace: 1731-1733 

Autorství: z historického kontextu  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Hospodářský dvůr v Mileticích na zvoleněveském panství byl postaven nově 

od základů nákladem 1678 zl. 25 kr. 3 pen. v letech 1731-1733, přičemž na jaře 1733 

byly prováděny už jen dokončovací práce. Stavbu vedl zednický mistr Hans Georg 

Hoch, kamenické práce dodal pražský kameník Jan Petr Baumgartner. Menší 

odměna ve výši 1 zl. 30 kr. byla zaplacena také "pražskému zednickému polírovi 

Josefu Juschkovi", který do Miletic přijel "kvůli prohlídce místa na stavbu tohoto 

poplužního dvora."113 

Stavba  velkého dvora na obdélném půdorysu prodělala později zásadní 

úpravy, které její výraz podstatně pozměnily. I zde se jedná patrně o Špačkův podíl 

při stavbách na toskánských panstvích, jak ostatně nepřímo dokládají zúčastění 

řemeslníci.. 

                                                           
113 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 3590. 



 104



 105

Ješín (Slaný)___________________________________________ 

Objekt: hostinec 

Typ stavební aktivity: novostavba  

Datace: do roku 1731 

Autorství: z historického kontextu  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

 Ve stejné době se stavěl hostinec v nedalekém Ješíně. I s příslušnými sklepy a 

chlévy byl postaven nově od základů nákladem 1105 zl. 45 kr. 3 pen. Jeho stavba 

byla dokončena v roce 1731.114 Tato pramenná informace navozuje úvahu o 

Špačkově účastenství na stavbě v  rámci jeho činnosti na toskánských statcích, kde 

v daném období stavěl téměř vše. 

Stavba se patrně nedochovala. 

                                                           
114 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 3587. 
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Horní Police (Česká Lípa)_______________________________ 

Objekt: zámecký areál 

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: od roku 1731 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

  

Stávající panské sídlo má delší dějiny.115 Roku 1612, kdy bylo panství 

prodáváno Janovi Novohradskému z Kolovrat na Buštěhradě a Košátkách je uveden 

v obci jmenovitě dvůr s pivovarem. Julius Jindřich vévoda Sasko-Lauenburský 

vyženil panství roku 1632. Další vývoj zpomalila válka a teprve roku 1664 je 

v urbáři uveden v rámci dvora první popis zděného patrového obytného domu. Z 

roku 1674 je pak zachován popis "dostavěné tvrze v Polici". Úpravy dvora probíhaly 

i nadále, roku 1680 je vyměřována sladovna (dokončena roku 1683) a skladiště cihel, 

které stavěli pouze zedníci. V roce 1685 je stavěn ovčín. Práce na areálu byly 

přerušeny v letech 1688-1690, kdy se činnost zaměřila na přestavbu poutního kostela 

(viz tam). 

 Od roku 1692, jak víme, vlastnila paství Anna Marie Františka, provdaná za 

Filipa Viléma Falcko-Neuburského (+1694), od roku 1697 pak za toskánského 

velkovévodu Jana Gastona. V roce 1692 probíhala oprava vrchnostenského sídla. Od 

roku 1700 probíhaly v Polici další stavební aktivity. Zmínit lze stavbu hostince 

(1700-1701), ve dvoře nové stodoly (1702), či nového mlýna (1704). Autorství méně 

význačných počinů není zřejmé, v dané době je ale doložen "vévodský toskánský 

stavitel a zednický mistr a měšťan královského Starého Města pražského", kterým 

byl právě v letech 1700-1703 pražský stavitel Klingenleitner. V roce 1711 je 

doslovně zmíněn nový objekt, a to "knížecí obytná budova" na místě panského 

obydlí a sladovny. Tehdy staví mimoňský zednický mistr Ferdinand Seide první 

křídlo, respektive práce začíná bouráním a přípravou staveniště i materiálu. Toto 

první křídlo zámku bylo dokončeno roku 1713. Bylo patrové, přičemž v přízemí - 

stejně jako ve starším toskánském Buštěhradě - byla stáj. Po roční přestávce (1714) 

                                                           
115 P. Zahradník, Horní Police – zámek. Historická rešerše. Praha: SÚPP 1994, strojopis. 
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započalo roku 1715 stržením staré stavby budování druhého křídla. V tomtéž roce je 

obecně zmiňována činnost děčínského malíře Vavřince Pfeifera. Smlouva na další 

křídlo je se stavitelem Seidem sepsána až v roce 1716, když v následujícím roce je 

druhé křídlo již dokončeno. Autor této stavby mohl být zmíněný Seide, určité prvky 

však poukazují k Buštěhradu, kde lze předpokládat autorství staršího toskánského 

architekta Klingenleitnera. V roce 1717 obdržel zámek celkový nátěr vápnem a části 

byly "natřeny červeně", nový štít pak šedě "čili kamennou barvou", zelená olejová 

barva byla použita na koule a artyčok stavěné na novém štítu. (Ve stejné době 

proběhla oprava tvrzí ve Volfarticích, kde byl aplikován bílý nátěr a červená na 

ostěních.) 

 Přestavěné sídlo však v dané podobě dlouho nevydrželo. Další zásadní 

přestavba je již spojena s naším stavitelem. Přestavba polického zámku byla zahájena 

až v roce 1731, tedy až po dokončení přestavby poutního místa, kterému měl zámek 

sloužit jako určité zázemí. Zásadní přestavbu nazývanou opětovně "nový zámek" 

Špaček jako dvorní stavitel velkovévodkyně řídil a ve všech směrech vedl. Polírem 

byl Jan Kermer. Toto již vícekráte se objevivší jméno, zajímavé zejména pro tvorbu 

východočeského regionu116 se však s tamním stavitelem shodného příjmení 

nepodařilo nijak propojit. Tesařským mistrem byl v Polici Kryštof Just. Podoba 

stavby, respektive jeho rozsáhlejší skryté hrázděné konstrukce vázající se zejména na 

střední převýšenou bazilikální část stavby je doložena v roce 1732, kdy je placeno 

"lepičům" za "přibití potřebné lepenice na nový zámek" Přestavba spojená 

s okamžitým zařizování stavby šla poměrně rychle. Již ve sledovaném roce 1732 je 

zde doložen pražský kamnářský tovaryš, polickému šafáři bylo navíc placeno za 

dopravu kamen z Prahy. Náklad to byl nemalý, což lze vyvodit ze zprávy o použití 

40 koní. 

 Podstatná je smlouva uzavřená ve stejném roce s malířem Josefem Karlem 

Moravinim (Moravinus), jenž se v ní zavazuje, že "úplně vymaluje a do dokonalého 

stavu uvede v prostředním podlaží se nacházejících 11 pokojů a galerii čili chodbu 

(ve 2. patře?), dále 2 výstupní schodiště, tj. počínaje od přízemku až k prostřednímu 

podlaží, odtud pak tak daleko, pokud lze vidět směrem nahoru k hornímu podlaží ..., 

všechno čistě a jasně ve fresku, dále všechny dveře a dveřní ostění ... podle svého 

vyučeného umění (jak se domnívá, že to bude nejlepší, pokoje historickými výjevy, 

aby tím mohla být Její královská Výsost nejmilostivěji spokojena)." Minimálně 
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střední patro s pokoji majitelky tedy bylo vyzdobeno náročně. Mimo stropů byly 

zřejmě malovány i stěny a dveře, což odpovídá informacím o zámcích v Kácově, 

částečně snad i v Kunraticích a zejména v Hostivicích, kde se tato výzdoba doposud 

částečně zachovala. 

 Z řady dalších doložených činností vybírám ty, které se vážou na výslednou 

podobu stavby a její vybavení. Kovářské práce prováděl v roce 1732 Valentin 

Irschick, zmíněny jsou prvky do kaple nad novou kuchyní a věžička. V následujícím 

roce, kdy přestavba zámku skončila, byla proplacena kvitance 500 zl. dle smlouvy, 

další kvitance se vázala na dodání jakéhosi obrazu a zejména vymalování kaple, 

mimo štafírování "španělského kříže" na věžičku. Zajímavý je plat pro kapucína 

malujícího do velkovévodské ložnice polický milostný obraz. 

 Podobu objektu lze částečně vyčíst z inventáře vyhotoveného v roce 1734. 

Popis začíná od horního, tedy druhého, Špačkem nadestavěného patra. Zmíněn je zde 

pokoj hraběte Goltze, dále pokoj pana von Walbrunna. V obou stála kamna s 1 stojící 

figurou. V nově Špačkem stavěném patře bylo dále přes 20 pokojíků o 1 okně a 

dveřích. Jednalo se tedy spíše o cely, jímž dobře odpovídal atypický "klášterní" 

rozvrh patra s převýšenou střední chodbou. Zajímavější je ještě zmínka o cukrárně, 

"4 terčových oknech v kupoli" a kapli. Uveden je i "kapucínský pokoj" a "horní sál, 

čili chodba se 3 velkými mapami a 110 iluminovanými mědiryty". Ve 

dvoutraktovém starším středním (prvním) patře se nalézala jídelna (4 okna, 1 bílá 

"drážďnaská" kamna s rozličnými modrými figurami), dále zde byla velkovévodská 

ložnice, pokoj slečny a další prostory. Pokoje byly vybaveny kamny s pozlacenou 

stojící figurou, či poprsím. Toto starší upravené první patro tedy sloužilo pobytu 

velkovévodkyně, kdežto nadestavěné horní podlaží bylo pro další členy dvory a 

zejména pro hosty přicházející na slavné, velkovévodkyní podporované poutě. V 

dolním podlaží se nalézal pokoj hofmistra, kvelby, lokajna, kvelb na stříbro, 

světnička hlídače a velká velkovévodská kuchyně. 

 Po smrti velkovévodkyně se jako jinde práce zastavily. V roce 1749 vrchnost 

uvádí nutnost oprav, kterých se účastnil nám známý zákupský malíř Josef Kraus, 

jenž nade dveřmi obnovil jakousi opadanou malbu. V roce 1758 pražský malíř 

František Theodor Dallinger pobýval v Polici 47 dní, značný rozsah ani charakter 

prací na zámku však není specifikován. Proměna zámku se váže k roku 1770, kdy 

                                                                                                                                                                     
116 I. Kořán, Umění a umělci baroka v Hradci Králové I, Umění 19, 1971, s.35 ad. 
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pražský stavitel a současně dvorní stavitel bavorských vévodů pro jejich severočeská 

panství Antonín Schmidt provedl posudek na opravy. Zejména navrhl nahradit úzké 

komíny a kritizoval zejména rozsáhlé hrázděné části. Následné doložené inventáře 

jen dokládají postupující úpadek. Mimo některých provozních budov (např. stavba 

pivovaru při zámku u vody, která probíhala pod vedením Jana Kristiána Wyttecka 

v letech 1801 až 1803), zájem o atypicky, veskrze k poutím stavěný zámek nadále 

upadal. Zmíněný Wytteck opravoval v roce 1808 šindelové střechy zámku, 

zmiňovány jsou prozatímní drobné opravy havarijní věžičky s navazující falešnou 

dřevěnou kupolí. Situaci trochu změnilo umístění jezuity řízeného chlapeckého 

semináře roku 1851. Brzký odchod semináře do Stvolínek a pak do Bohosudova však 

situaci opětně zhoršil. Jako jiné toskánské statky získal roku 1918 Horní Polici 

československý stát. Mimochodem, v roce 1989 připadl areál obci, objekty jsou do 

značné míry prázdné a osud zámku je přes provedenou opravu pláště stále otevřený. 

 Špačkova přestavba zámku je podobná stejně jako v Kácově spíše konventu, a 

to části obsahující dormitáře (pro nás je prvořadý zejména Sedlec u Kuní Hora). 

V případě Police by tato podobnost byla ostatně pochopitelná, protože drobné pokoje 

druhého nadestavěného patra se střední převýšenou halou jsou skutečně spíše celami 

návštěvníků poutí, než regulérním zámkem. Velkovévodkyně ostatně bydlela v nižší 

starší dvoutraktové části, která byla vyzdobena rozsáhlou Moraviniho výmalbou. 

Navíc současný stav naznačuje, že se v baroku počítalo s dalším rozšířením na 

rozsáhlý trojkřídlý objekt - tedy skutečně spíše ubytovnu poutníků. 
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Praha (Staré Město)_____________________________________ 

Objekt: kostel sv. Jiljí kláštera dominikánů 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba 

Datace: 1731-1734 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: dominikánský konvent při sv. Jiljí  

 

 Mimo zmínku v citované problematické Zápisné knize se stavbou zabýval 

zejména O. J. Blažíček, který upřesnil dobu budování mezi roky 1731 a 1734 s tím, 

že uvádí řadu umělců na stavbě a zejména následné výzdobě se podílejících. Zde 

zmiňujeme zejména kamenické mistry J. P. Baumgartnera, J. O. Mannese a D. 

Rappu. Štukatérem byl Bernard Spinetti. Citovaná zpráva z roku 1734 uvádí řadu 

jmen, které se ale vážou již spíše k vybavování inteiéru (malíři V. V. Reiner, G. 

Schmied, sochař J. A. Quitteiner a další) Podstatný je oddíl o F. M. Kaňkovi, který si 

měl prohlédnout kruchtu a navrhnout drobné úpravy.117 J. Neumann, vycházeje ze 

Zápisné knihy, soudil, že: "Zajímavou osobností byl také málo známý František 

Špaček, autor zdařilé barokizace dominikánského kostela sv. Jiljí na Starém Městě 

pražském (1733)."118 Špačkovi dle téhož pramene stavbu přisoudil i M. Horyna a J. 

Muk 119  

Kolegiátní kostel sv. Jiljí je zmíněn poprvé 1238, kdy měl stavbu zahájit Jan 

IV. z Dražic. Svěcení proběhlo roku 1371. Roku 1626 byl objekt darován 

dominikánům. Umělecké památky Prahy navíc uvádějí smlouvu D. Orsiho a 

C. Luraga s dominikány, pro něž měli opravit střechu nad kostelem a tamtéž a 

stáhnout "prastaré" klenby. V roce 1730 ale měly být klenby opětně havarijní, což se 

stalo signálem k zásadní barokizaci originální středověké stavby.120 J. Muk v 

pasportu dále soudí, že: "Použitím gotické dispozice s většinou pilířů vznikl prostor 

                                                           
117 O. J. Blažíček, Umění a umělci 17. a 18. věku v záznamech pražských klášterních archivů, Umění 
2, 1954, s. 74-76. 
118 J. Neumann, Český barok. Praha 1974, s. 39. 
119 M. Lancinger.- M. Horyna, Zámek Zbraslav, SHP. Praha: SÚRPMO 1982, strojopis; J. Muk – M. 
Vilímková, Praha - st. hist. průzkum. Staré Město, blok mezi ulicemi Jilskou a Husovou čp. 234. 
Praha 1961, strojopis. 
120 Umělecké památky, St. Město, Praha 1996, s. 85. 
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v baroku stejně ojedinělý, jako jeho gotický předchůdce."121 Později zdůrazňuje 

jedinečnost klenby, která předstihla díky spojení s freskou V. V. Reinera řešení 

známé z dodatečné úpravy klenby malostranského kostela sv. Mikuláše.122  

Hmota převýšeného halového trojlodí je dodnes určena originální gotickou 

stavbou na pravoúhlém půdorysu bez samostatného presbytáře. Špaček zcela 

přetvořil nosné sloupy s úseky kladí a bohatě zdobenými hlavicemi, které nesou 

plackové klenby. Pouze trojice polí ve střední lodi je propojena dynamicky se vlnící 

bezlomnou plochou, která počítá s monumenální freskou. Vysoká gotická okna byla 

ponechána, pouze předělena prvky s typickými volutkami vynášejícími přímé 

překlady. Nový mělký zaoblený presbytář byl vložen mezi dvojici středních 

opěrných pilířů východní přímé stěny kostela. Závěr byl dramatizován barokním 

osvětlením procházejícím vrcholem klenby z  lucerny umístěné v podkroví kostelní 

střechy. Interiér se uplatňuje bohatým štukovým dekorem užívajícím zejména pásku, 

v podvěžích byly umístěny plackové klenby vynášené pro Špačka typickými volnými 

sloupy na "santiniovsky" tvarovaných soklech (viz Liběchov, Velké Meziříčí). 

Jednotné řešení oltářů rovněž příbuzné v řadě prvků baroknímu jižnímu portálu 

naznačuje komplexní řešení celého do sebe uzavřeného prostoru. Další nový portál 

pod raně barokní předsíní nahrazující předsíň gotickou nebyl nikdy dokončen a 

dodnes dokládá stav před finálním kamenickým opracováním nedoplněný štukovým 

dekorem. 

 Z formulace Blažíčkem citovaného pramene lze v podstatě vyloučit Kaňkovo 

autorství. Pokud by byly pochyby o jeho realizovaném návrhu, byl by patrně přizván 

někdo další, nezúčastněný. Naopak, pokud spojujeme osoby Kaňky a Špačka, je 

pochopitelné, že Kaňka jako přítel a možná i učitel přišel podpořit svého žáka, či 

mladšího kolegu (viz známý vztah k F. I. Preé, či vysoce kolegiální vazby k O. 

Broggiovi).123 Špačkovi by ostatně odpovídali i další pracovníci na stavbě, zejména 

s ním nejúžeji spolupracující kameníci.  Pro našeho architekta je kostel typickým 

příkladem malebného dekorativního pojetí s řadou známých fines, stavbou, která si 

stále zachovává určitou monumentalitu a dramatičnost, byť ta již většinou nevychází 

                                                           
121 J. Muk – M. Vilímková, Praha - st. hist. průzkum. Staré Město, blok mezi ulicemi Jilskou a 
Husovou čp. 234. Praha 1961, strojopis, s. 55. 
122 D. Líbal - J. Muk, Staré město pražské. Architektonický a urbanistický vývoj. Praha 1996, s. 337; 
J. Muk.- M. Vilímková, Staré Město, blok mezi ulicemi Jilskou a Husovou čp. 234. Praha: SÚRPMO 
1961, strojopis. 
123 P. Macek - P. Vlček - P. Zahradník, František Maxmilián Kaňka "In regno bohemiae aedilis 
famosissimus", Umění 40, č.3, 1992, s. 180-227. 
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ze základních konstrukčních prvků. Naprostá výjimečnost i časnost klenby střední 

lodi spojené se skvělou Reinerovou freskou již byla přesvědčivě zdůrazněna a 

zdůvodněna J. Mukem. 
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Velké Meziříčí__________________________________________ 

Objekt: zámek 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba 

Datace: po 1730 

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Jan Nepomuk, hrabě Ugarte  

 

 Význam určitého tvůrce rovněž dokládá územní rozsah jeho práce. Proto je 

pro nás významná přestavba zámku ve Velkém Meziříčí. Panské sídlo bylo déle 

předmětem pozornosti řady moravských badatelů. Zámek byl rovněž sledován 

v rámci podrobného průzkumu. M. Plaček hovoří o složitém vývoji od pozdně 

románské stavby po stávající v 19. století posledně zásadněji upravovaný zámek.124 

Pro barokní období bylo dříve aktuální zejména spojování objektu s působením Jana 

Santiniho Aichla. V kompendiu o moravské barokní architektuře125 je již autorství 

oslabeno. Stavebníkem jsou nesporně "hrabata z Ugarte", k činu mělo dojít brzy po 

katastrofickém požáru v roce 1723. Z textu citujeme: "Při obnově zámku byla velká 

pozornost věnována jeho vnějšku, především reprezentativnímu vstupnímu křídlu. 

Projekt zde snad navázal - jak ukazuje členění fasády lizénovými rámy - na starší 

úpravu, avšak užitým formami se přihlásil k vrcholně baroknímu proudu české 

provenience. Vytříbený tvarový detail totiž bezpečně prozrazuje umělcovu podrobnou 

znalost pražské palácové, popřípadě domovní architektury, nejvíce té, jejímž autorem 

byl Giovanní Battista Alliprandi a popřípadě i Jan Blažej Santini." Dále je uváděna 

vazba na pražské paláce jako Schönbornský, Thunovský, Šternberský, Lobkovický a 

další. 

 V rámci hledání analogií byl velkomeziříčský zámek zařazen mezi stavby se 

Špačkem bezprostředně spřízněné, zásadní průlom však přinesl objev účtů, které 

nade vší pochybnost přiřkly projekci i vedení stavby právě tomuto architektovi.126  T. 

Jeřábek publikoval smlouvu hraběte Jana Nep. Ugarta  s V. Špačkem na přestavbu 

                                                           
124 M. Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996, s. 359-361. 
125 Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996, s. 286-288. 
126 M. Jeřábek: Václav Špaček a zámek ve Velkém Meziříčí. In: Album amicorum. Sborník ku poctě 
prof. Mojmíra Horyny. Praha 2005. S.76-81. 
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velkomeziříčského zámku v roce 1733. Toto zásadní zjištění odpovídá Podlahově 

zprávě o působení nejmenovaného kunratického stavitele v době tamní vizitace 

„někde na Moravě“, a to již v roce 1730.127  

Zámek, ve svých základech stále pozdně románský, vícenásobně přestavovaný 

a rozšiřovaný hrad, byl proměněn v celém rozsahu, přestavba (uzavřený čtyřkřídlý 

objekt s výraznou mansardovou střechou) však nebyla zřejmě při severovýchodním 

nároží dokončena. Zásadní aktivity se ale soustředily zejména na vstupní západní 

křídlo s halou a navazujícími schodišti. Starší rozdrobená stavba byla sjednocena, 

zarovnána a zvláště doplněna výrazným třípodlažním risalitem zakončeným 

trojúhelným štítem. Přímo nad ním byla architektem umístěna barokní věžní helmice 

velice vzdáleně připomínající Santiniho propojení těchto prvků v rychnovském 

zámeckém areálu. Po jižní straně vznikly přestavbou dva výrazné risality svírající 

v úrovní horního podlaží vyhlídkovou terasu. Právě na jihu a zejména západě objektu 

se koncentruje řada prvků typických pro V. Špačka. Svědčí pro to již základní 

klasicizující hmotové řešení, doplněné lesenovým aparátem odsazeným od nároží, 

které není zbytkem staršího řešení, ale integrální součástí nového řešení. Typické 

jsou detaily, jako vikýře bočních částí průčelí, či nadokenní římsy tamtéž, nemluvě o 

frontonech piana nobile rizalitu (viz piano nobile pražského vršoveckého sídla). 

Naopak boční jižní risality jsou členěny ven rozevíranými suprafenestrami, které 

poukazují přímo do Vídně (viz např.patro biskupského paláce, na Moravě např. na 

obou průčelích zámecké kaple ve Kravařích, u samotného Špačka pak v kostele 

v Brenné). Další výrazný rakouský prvek - vstupní portál kombinovaný s balkonem 

v patře - je ve Špačkově díle v takové intenzitě spíše ojedinělý. Jako obecnější 

předloha by mohl sloužit portál pro další vývoj významného Batthyanyho paláce (?), 

který patrně ovlivnil i volně modelované čabrakové útvary nahrazující ve 2. patře 

průčelí hlavice. Naopak spíše k pražské tvorbě poukazují mohutné podložené 

klenáky, které zde, na rozdíl od jiných příkladů (viz H. Police) skutečně tvoří 

masivní konzoly vynášející korunní římsu. Jejich spojení s  Alliprandim daleko více 

než Santinim doložila u Kolloredo - Mansfeldského paláce M. Vilímková.128 Pro 

samotného Špačka svědčí i celkový princip haly otevřené ven i do nádvoří, kde jsou 

dochované známé rovné překlady podepřené konzolami s „ostruhou“ (viz 

Ploskovice, H. Police, Kácov a jinde). 

                                                           
127 A. Podlaha, Posvátná místa …1, Vikariát Prosecký. Praha 1907, s. 262-264. 
128 M. Vilímková, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986, s. 112. 
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 V interiéru je zřejmá snaha vybudovat velice sofistikovaný vzájemně 

propojený komplex vstupních prostorů včetně v různých výškových úrovních 

situovaných mezipodest a průchodů. Zjevná je snaha tento motiv vložit v co možná 

v symetrické formě do starší struktury, do které je vepsán na kompozičním principu 

dvou protínajících se komunikačních os. Hala, navazující schodiště i řada dalších 

detailů (až nápadná je blízká podobnost baluster schodiště v patře se slepými 

balustrádami v Ploskovicích) prokazuje mnohé špačkovské prvky (včetně zcela 

přesvědčujících profilací), které v dalších křídlech již nedosahují umělecké 

naléhavosti podrobněji sledovaného nástupního traktu.129 

                                                           
129 Se zámkem ve Velkém Meziříčí je spojován zejména v osobě projektujícího architekta kostel 
v Netíně. Situace je však složitější. Středověká stavba byla zásadně přestavěna v letech 1739-41 když 
je uváděno Santiniho autorství (projekt) meziříčského zámku i tohoto kostela 1739-41 (J. Sedlák, 
Významné památky okresu Žďár n. S. Brno, Žďár n.S. 1982, nestr.) Přestavbu však dle Sedláka již 
neprováděli Ugartové, pro ty měl vzniknout jen plán v době výstavby zámku, ale Eleonora, kněžna 
z Lichtenštejna. Navíc Horyna (M. Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998, s. 422) celkem 
oprávněně připisuje gotizující prvky provádějícímu santiniovskému staviteli Klíčníkovi, což potvrzuje 
i B. Samek uvádějící přímo "žďárského stavitele", přičemž některé výrazné prvky (zejména zastřešení 
věže posouvá dle zprávy G. Wolného až do roku 1770. (B. Samek, Umělecké památky Moravy a 
Slezska, 2 sv., Praha 1999, s. 664-5), Výrazné je řešení lodě. Jestliže lze do santiniovského úžšího 
okruhu zařadit klášterní klenbu, kde se jedná spíše o geometrizující, než gotizující princip, u čela 
kruchty je drobná střední část usilovně modelována v dynamickém duchu až s naivní prostotou. 
Kostel proto nelze spojovat se Špačkovým dílem ani přímo se Santinim. Je nutno jej zřejmě ponechat 
v okruhu děl Santinim volně inspirovaného F. B. Klíčníka. 
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Hostivice u Prahy_______________________________________ 

Objekt: zámecký areál 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba 

Datace: 1733-1734(1756) 

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Hostivický zámek je poměrně dobře znám již díky Soupisu130 a zejména 

průzkumu L. Lancingera aj. Kašičkou, kteří později výsledky bádání publikovali.131 

Zámek vznikl na místě tvrze, úplně byl opraven v letech 1662 až 1697. Do dnešní 

podoby byl zámek v Hostivicích na tachlovickém panství přestavěn v letech 1733-

1734; za zednické práce, jež vedl polír Jan Jiří Bauer, bylo spolu s pracemi 

nádenickými zaplaceno 1917 zl. Malířské práce vykonal malíř Karel Josef Moravini, 

jenž za ně měl podle smlouvy obdržet 600 zl.132 Výslovně je zmíněn i stavitel 

Špaček, jenž obstaral část méně dostupného materiálu. Střecha zámku byla natřena 

červenou barvou. Celkem bylo za přestavbu zámku v letech 1733-1734 vydáno 4027 

zl. 4 pen.133  

Vlastní zámek je založen na obdélném půdorysu při západní straně náměstí. 

Přízemí je staršího data, s nově sklenutým vstupní prostorem. Výše byla nadestavěna 

dvě patra se středním světlíkovým prostorem prolamujícím pavilonovou nástavbou 

střešní rovinu lemovanou členitými komíny a dnes již nedochovanou věžičkou (viz 

H. Police i Kácov). Fasády byly převážně iluzivně malovány (částečně obnoveno). 

Již ve zmíněném Soupisu, kde jsou malby nesprávně datovány do konce 17. století je 

uváděn tehdejší přehled ojedinělých maleb pokrývajících druhdy značnou část 

interiéru. Ústřední prostor - síň - má na čtyřech stěnách tuto výzdobu: 1. vojenské 

emblémy, oruží, prapory, kotle, 2. naproti předešlému kostel P. Marie na Bílé Hoře, 

v pozadí Praha, 3. na delší stěně seč jízdy maďarské s císařskými, vpravo bývalý 

                                                           
130 Z. Wirth, Soupis ... v politickém okresu Kledenském. Praha 1907, s. 48-52; F. Kašička – L. 
Lancinger, Zámeček v Hostivicích u Prahy a jeho stavební vývoj. Pam. péče, 1974, č. 2, s. 70; F. 
Melichar, Paměti okresu unhošťského. Praha, 1890, s. 195-6. 
131 L. Lancinger - F. Kašička, Hostivice (okres Praha západ). Stavebně historický průzkum zámku. 
Praha: SÚRPMO 1972, strojopis, s. 10-15. 
132 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 2210. 
133 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 2211; L. Lancinger - F. Kašička, s. 15. 
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klášter servitů v M. Břevnově, 4. naproti postup pěšího vojska císařského, ve středu 

generál na koni v pozadí zříceniny domů , vpravo kněz Dom. A Santa Marie s křížem 

v roce povzbuzuje vojíny, na zemí září z vykotlaného dubu obraz P. Marie 

Strahovské. Důležitá výmalba stropu, známá ze Soupisu, se nedochovala  v sále 

(jihozápad patra) přístupném v jižní ose bazilikální haly byla při poslední obnově do 

značné míry obnovena celková výmalba stěn zobrazujících zřejmě různé historické a 

snad i mýtické ženské hrdinky. Na vnější stěně přidán nadměrný, pouze iluzivní krb 

s reliéfem (dnes patrná alegorie umění, či malířství ?). Výzdoba menší místnosti (jih) 

zachycuje mladou šlechtičnu jako lovce, na stropě pak velká freska zachycuje 

alegorické postavy. V menším sále (dnes salonek po straně schodiště) je nástropní 

zrcadlo s freskou doplněno nárožními štukovými medailony, dle Soupisu 

s alegoriemi ročních dob. Na dvouramenném schodišti obvyklém u Špačkových 

staveb vidíme zbytky iluzivních výhledů do krajiny, respektive se při stoupání 

dostáváme od paty stromů až nad jejich vrcholky. Tyto malby uvádíme proto, že řada 

dalších objektů byla takto zdobena, malby se však dochovaly jen zlomkovitě 

(Kunratice, Kácov, Horní Police). 

 Další budovou jádra areálu byla velká sýpka, změněná zřízením řady pokojů 

v části bližší zámku na panský dům. Určitou analogii lze sledovat v Broggiově 

jižním křídle zákupského hospodářského dvora. V roce 1735 se již na zámku v 

podstatě nepracovalo; větší položku tvořilo jen 108 zl. za devět nových kamen.134 

Roku 1736 však bylo zaplaceno dalších 1513 zl. 30 kr. 5 pen. za "vystavění 12 

nových pokojů v hostivické sýpce"; plných 455 zl. 28 kr. 3 pen. z této částky dostali 

zedníci, v jejichž čele stál zpočátku polír Pavel Bláha, po něm pak polír Jan Michael 

Pischoff. Nejmenovanému kameníkovi bylo zaplaceno 64 zl. mimo jiné za 4 okenní 

ostění do prvního podlaží, 2 okenní ostění do chodby, 4 okenní ostění do 

prostředního podlaží a 4 okenní ostění do horního podlaží. Sklenář Kristián Strobach 

zasklíval 10 oken v dolním podlaží, 9 oken v prostředním podlaží a 9 oken ve třetím 

podlaží. Malířské práce do těchto pokojů odvedl pražský malíř Samuel Jan Sayfferth, 

jenž mimo jiné natřel 12 pokojových dveří, jedny dveře "na chodbu, kudy se jde do 

zámku", jedny dveře "vpravo, kudy se jde do dvora", jedny dveře "na chodbu, kudy 

se jde na sýpku", a jedny mřížové dveře "na schodech do zámku."135  V roce 1737 

byly už za práce na zámku placeny jen drobné částky, mezi nimiž však nacházíme i 

                                                           
134 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 2212, 2214. 
135 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 2214, 2216. 
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34 krejcarů za dvě libry žluté a jednu libru červené barvy "k vnějšímu natření nově 

vystavěných sýpkových pokojů"; tyto barvy spolu s dalším materiálem koupil Václav 

Špaček. 

Poslední součástí zámeckého sídla byla daleko později postavená 

(dokončená ?) kaple, jež byla "roku 1756....benedikována .. farářem Zlonickým".136 

Její podoba však napovídá o starším, dle všeho Špačkově návrhu, protože analogické 

jsou boční věžové útvary v Kácově i "věž" v Kamenici nad Lipou. Navíc vstup do 

oratoria kaple měl být ještě opatřen znakem Anny Marie Františky, velkovévodkyně 

Toskánské (?). S ohledem na vazbu k blízkému panskému domu (sýpce) byla snad až 

při stavbě posunuta kaple z boční osy do líce stavby. Na jejím dokončení, pokud je 

správný údaj o stavbě v letech 1751-52, měl téměř jistě bavorský dvorní stavitel K. I. 

Dientzenhofer, naopak výrazná rokoková, poněkud ztuhlá dekorace naznačuje další 

ruku spojenou časově spíše s údajem o benedikování v roce 1756. 

Součástí areálu byl i rozsáhlý dvůr, který však v posledních desetiletích vzal 

za své, část objektů zanikla a byla nahrazena novostavbami, takže autorství zde není 

možné určit. 

                                                           
136 A. Podlaha, Posvátná místa …., 5, Vikariát Libocký. Praha 1911, s. 36. 
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Hostivice u Prahy_______________________________________ 

Objekt: fara 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1734-1735 

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

  

Kompozičně souvisí s hostivickým zámkem i místní fara.137 Stavba byla ihned 

po dokončení zámku další aktivitou velkovévodkyně, která získala panství roku 1732 

a roku 1734 dlouho neexistující faru obnovila. Se stavbou bylo započato v témže 

roce. V letech 1734 - 1735 bylo na ni vynaloženo celkem 2102 zl. 56 kr. 2 3/4 pen.; v 

letech 1736-1737 byly pak ještě provedeny některé menší práce, zvláště na 

vedlejších hospodářských budovách. Při stavbě je výslovně uvedeno i jméno Václava 

Špačka, jenž obstarával některé předměty potřebné ke stavbě a podepsal také 

specifikaci potřebného materiálu.138 Další úpravy proběhly v 90. letech 18. století, 

což naznačuje brána do dvora i přilehlý vstup na hřbitov (1790, 1796). 

Fara je příčně obdélný patrový objekt se středním pavilonovým nástavcem 

zachycujícím vymezenou barokní osu spojující ji s protilehlým zámkem. . Umístění  

nebylo dáno vazbou na kostel, ale protější stavbou zámku, ke kterému se obracela a 

vytyčovala tak základní kompoziční osu jádra obce s centrální státuí. Interiér stavby 

je v přízemí vesměs klenutý má náročnější symetrickou "zámeckou" dispozici 

blízkou faře ve Svádově a částečně i v Býčkovicích, případně Svárově a Zvoleněvsi 

(?). Zajímavá je zejména situace přízemí, kde na nástupní halu navazuje hloubková 

osová chodba a po jejích stranách dvojice nástupních ramen náročně řešeného 

schodiště, když severní je naznačeno pouze iluzivním nástupem. U funkční poloviny 

je pozoruhodná první, mírně zvýšená mezipodesta přístupná ze dvou stran což mimo 

celkový přístup ke schodišti dále připomíná řešení jinak podstatně náročnější 

komunikační části zámku v Ploskovicích 

                                                           
137 P. Macek, Fara v Hostivicích u Prahy, Památky středních Čech 3, 1988, s. 102-122. 
138 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 2211; SÚA, ŘSRF/P - ATS Tachlovice, kart. 20, sign. 66/2. 
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Liběchov (Mělník)______________________________________ 

Objekt: zámecký areál 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: 20. - 30. léta 18. století 

Autorství: stylový rozbor, spolupráce s F. M. Kaňkou (?)  

Stavebník: Jan Jáchym, hrabě Pachta z Rájova  

 

Přesnější datace barokní přestavby zámeckého areálu je značným problémem. 

Stavba probíhala patrně někdy v rozmezí let 1720-1733. Starobylá kruhová tvrz se 

měla proměnit v jeden z našich prvořadých barokních zámků. Přípravy k této 

proměněn počínají dobou kdy se v roce 1698 po zemřelém Ferdinandovi Kryštofovi 

ze Scheidlerů o dědictví rozdělilo jeho pět dcer, přičemž liběchovský díl, totiž 

"zámek Liběchov s dřevěnými stoly, lavicemi, židlemi a lůžky", sedm vsí, "pivovar, 

sladovna a vinopalna ..., v Liběchově dolní, poblíž zámku ležící hospoda ..., poplužní 

dvory, totiž liběchovský ..., kuchyňská zahrada, ovocný sad a liběchovská bažantnice 

..., ovčín v Liběchově", připadl nejmladší Antonii Eusebii.139 Antonie Eusebie se pak 

v roce 1709 provdala za Jana Jáchyma svobodného pána Pachtu z Rájova, 

povýšeného později do hraběcího stavu 140 a  Liběchov se tak na takřka sto let stal 

majetkem rodu Pachtů. Jan Jáchym podnikl v Liběchově rozsáhlé a nákladné 

stavební akce, připisované uměleckohistorickou literaturou Františku Maxmiliánu 

Kaňkovi, o nichž jsme kvůli takřka naprosté ztrátě pachtovských archivů jen 

nepatrně informováni. K dispozici máme pouze několik dat. Pokud jde o vlastní 

zámek, vztahují se tato data k malířské výzdobě, kterou již Jaroslav Schaller v roce 

1787 připisoval Václavu Vavřinci Reinerovi.141 Regionální historik Friedrich Bernau 

ve své publikaci z roku 1888 (tedy z doby, kdy již Reinerovy liběchovské fresky 

delší dobu neexistovaly) píše, že Reinerovy malby v sala terreně měly datum 

1732,142 zatímco o kus dále uvádí, že "freskové malby přízemního zámeckého sálu" 

                                                           
139 SÚA, DZV 80 H 10v - H 25v. 
140 F. Bernau, Der politische Bezirk Dauba (umfassend die Gerichtsbezirke Dauba und Wegstädtl), 
Dubá 1888, s. 453. 
141 J. Schaller, Topographie des Königreichs Böhmen 5. Leutmeritzer Kreis, Praha-Vídeň 1787, s. 
278. 
142 F. Bernau, o. c., s. 441 
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nesly datum 1733.143 V rozporu s tím však autor staršího popisu liběchovského 

panství, pocházejícího z roku 1826, píše, že "prostranný sál a sala terrena byly v 

roce 1726 vyzdobeny uměleckou freskovou malbou slavného Václava Reinera"144  

Bernauova data, dosud literaturou obecně přijímaná, nemůžeme tedy pokládat za 

zaručená. 

 Současně se stavebními pracemi na zámku a dalších budovách byla jistě 

věnována péče i zámecké zahradě. Ani o ní se nám z této doby nedochovaly žádné 

zprávy. Známe pouze jméno zahradníka z této doby - v liběchovských matrikách se 

totiž přinejmenším od roku 1711145 do roku 1735146 vícekrát setkáváme se jménem 

Ferdinanda Cleofatha (Cleofase), označovaného jako "hortulanus", "Gartner" či 

"Lusttgartner." Mladší dějiny zámku byly poměrně dramatické, po řadě drobnějších 

úprav došlo k zásadní přestavbě (zejména ineriérů), kdy známý průmyslník J. Veith 

provedl v polovině 19. století obnovu v duchu druhého rokoka. Navrátilovy malby 

v řadě nově dekorovaných interiérů ostatně dosavad určují charakter hlavních 

zámeckých prostorů. 

 Výrazná barokní přestavba staršího sídla na kruhovém půdorysu byla 

doplněna, vlastně zásadně narušena samostatnou dominantní částí obsahující hlavní 

prostory a současně vytvářející zahradní průčelí. Její důsledně osová kompozice 

vrcholící ke středu se vstupním portikem je zdobenou výraznou, poměrně hmotnou 

štukaturou, některé detaily mají zajímavý, osobitě vyhraněný tvar (např. římsy oken 

bočních částí). Interiéry se později bohužel značně proměnily a pro autorské určení 

mnoho informací nepřinášejí. Pokud vycházíme z tradovaného Kaňkova autorství, 

lze jej i nadále zcela reálně zvažovat. Řada detailů jižního zahradního průčelí však 

ukazuje ke tvorbě Václava Špačka. Zdůraznit je nutno vazbu na štukaturu místního 

kostela sv. Havla (viz dále) a obecně na Špačkem užívaný, téměř "rollwerkový" 

detail i zmíněná okna blízká oknům bočních úseků průčelí ploskovického zámku, 

případně sokly braunovských soch v zahradě. Když tyto skutečnosti spojíme 

s dokladem místního působení Špačkova políra Pokorného, otevírá se nám určitý 

prostor pro další spekulace. Musíme se ptát, zda Špaček úžeji nespolupracoval 

s Kaňkou již od doby stavby zámku ve 20. letech, aby pak plynule převzal další 

pachtovské zakázky v místě i jinde. Dokonce můžeme velice opatrně zvažovat 

                                                           
143 F. Bernau, o. c., s. 454. 
144 Archiv Národního musea, Eichlerova sbírka, kart. 42. 
145 SOA Praha, Matriky, sign. Liběchov 3, záznam o křtu z 11. května 1711. 
146 Praha, Matriky, sign. Liběchov 4, s. 17. 
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samotné Špačkovo autorství, pro což však zřejmě nikdy nebude dostatek rozhodných 

indicií, pokud ovšem nedojde k nečekanému archivnímu nálezu. 147 

                                                           
147 Jan Jáchym hrabě Pachta byl v roce 1742 jako rukojmí odvlečen francouzským vojskem 
ustupujícím z Čech a 26. prosince téhož roku zemřel u českých hranic, v Mnichově na Chebsku, 
nezanechav poslední pořízení. Roku 1744 byla mezi jeho čtyřmi syny uzavřena smlouva, v níž se o 
dědictví po otci rozdělili tak, že František Josef obdržel Jablonné a Valtínov, Arnošt Karel Tloskov a 
Hodětice, Jan Josef Bezno a Nemyslovice a nejmladšímu, ještě nezletilému Hubertu Karlovi připadl 
Liběchov s Chcebuzí a Radouní (SÚA, DZV 202 I 29v - K 28r). Jestliže se v Liběchově již stavební 
činnost neprojevovala, pak v Bezně vznikal další pozoruhodný zámecký komplex. V současné době je 
vnímán jako pozdně barokní. Jeho historie je ale daleko složitější (za informaci děkujeme J. Žižkovi). 
Nejstarší hlavní budova z let 1743-50 (P. Vlček, Encyklopedie českých zámků. Praha 1998, s.127) 
byla prý doplněna až F. Hegerem (60.-70.léta) bočními křídly na půdorysu "S". Jejich starší malovaná 
cihelná iluzívní fasáda ale hovoří o dřívější době vzniku. Stávající rokokové členění tedy odpovídá 
nejméně třetí etapě v dějinách zámku. Podíl Špačka zde doložen nebyl a nelze o něm patrně ani příliš 
uvažovat. Řada úprav i detailů naopak svědčí o projekci někoho z rodiny stavebníka, snad právě Jana 
Josefa (?) a vzniklá podoba zámku byla zřejmě určitou aluzí liběchovského sídla včetně zahrady. 
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Liběchov (Mělník)______________________________________ 

Objekt: filiální kostel sv. Ducha (Božího hrobu) 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: kol. 1734 

Autorství: historický kontext, stylový rozbor  

Stavebník: Jan Jáchym, hrabě Pachta z Rájova  

 

V závislosti na přestavbě zámku vznikla v Liběchově výrazná krajinná 

dominanta - kostel Božího hrobu či sv. Ducha. Pachtovy aktivity se totiž netýkaly 

pouze zámku. V roce 1731 byla v Liběchově obnovena fara148  a roku 1734 dal hrabě 

obnovit tzv. "horní kostel" Božího hrobu.149 Drobná stavba ve výrazné poloze na 

okraji viničného návrší nad obcí navázala na starší kapli, která se v chátrající stavbě 

opětně začíná objevovat. Dalšími přestavbami (zejména přístavba západního průčelí 

s osovou věží) proměnily vnější vzhled stavby. V drobném interiéru ale každého 

překvapí monumentální řešení křížovými pilíři neseného trojlodí s mělkou oltářní 

nikou. Klenba částečně užívá pro Špačka typické mohutné diagonální pasy. Celek i 

detail pak jsou až znepokojivě blízké pražskému kostelu sv. Jiljí, kde je Špačkovo 

autorství velice pravděpodobné, přičemž ale musíme uvést i určité obecnější vztahy 

k další stavbě - totiž staroměstskému kostelu sv. Michala. 

 Farní pamětní kniha pro 19. století uvádí: "V roce 1823 byl ... vrchností 

Jakubem Veithem položen základní kámen k rodinné hrobce a ke znovuzřízení kostela 

sv. Ducha, jakož i k nynější zvonici, a 4. srpna téhož roku byly zvony ze staré zvonice, 

která byla v roce 1824 přeměněna na obytnou budovu, přeneseny do nové věže".150 

Podoba této klasicistní úpravy obohacující siluetu o dominantní západní věž od té 

doby určuje exteriér stavby. 

                                                           
148 DA Litoměřice, Liber memorabilium, s. 3-4, 19-30. 
149 DA Litoměřice, Liber memorabilium, s. 7. 
150 DA Litoměřice, Liber memorabilium, s. 122. 
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Kácov (Kutná Hora)____________________________________ 

Objekt: farní kostel P. Marie 

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: 1728(?)-1734 

Autorství: historický kontext, slohový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

 Další aktivity probíhaly i v Kácově, kde byl upravován kostel Panny Marie. 

Jeho stávající podoba kostela se díky řadě uprav dosti vzdálila barokní podobě. 

Barokní je nástup na kruchtu a její členění, částečně pak závěr a podstatná část 

mobiliáře zhotoveného dle zpráv ve velké zákupské dílně (sochaři Dubke a Pursch). 

Zpráv o stavbě však není mnoho. Údaj o věžních hodinách, které velkovévodkyně 

pořídila roku 1728 může svědčit o určitých pracích.151 Úplné dokončení se váže 

patrně k roku 1734, kdy proběhla velká oslava při přenesní ostatků sv. Liberáta ze 

Zákup do kácovského farního kostela, umístěn na tehdy nově postavený oltář. 

Stavěna byla tehdy mimo jiné i triumfální brána se dřevěnou konstrukcí, což je zvyk 

známý i z H. Police. 

Zásadně v 19. stoletím přestavěný objekt nese jen jednotlivé znaky barokní 

stavby vytržené z kontextu. Zajímavá je arkáda boční empory a mobiliář, u nějž lze 

spekulovat o Špačkově podílu. 

 Současně probíhala v Kácově stavba monumentálního sousoší 

Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Čtrnácti pomocníků na náměstí je 

výrazným sochařským i urbanistickým dílem zapojujícím se do celkové proměny 

městečka. Statue byla postavena v roce 1730,152 což potvrzují i soudobé účty; sochy 

pro sousoší, jejichž autorem byl nepochybně Ondřej Dubke, byly ovšem dováženy ze 

Zákup již v lednu 1729. Kámen "k nové soše" byl vozen z Chocerad.153 V 

urbanistické rovině lze uvažovat o Špačkově účasti. 

                                                           
151 P. Macek – P. Zahradník, Kácov – zámek. Praha: SÚRPMO 1991, strojopis. 
152 SOkA Kutná Hora, FÚ Kácov, Liber memorabilium parochiae Katzow, s. 122. 
153 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 1181, 1182, 1185. 
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Kácov (Kutná Hora)____________________________________ 

Objekt: most 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1735 

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Roku 1735 nechala velkovévodkyně Toskánská "postavit umělecky provedený 

(artificiosum) most poblíž městečka Kácova nad řekou Sázavou ne němž byl vztyčen 

krucifix a naproti sv. Jan Nepomucký, kteréžto sochy byly benedikovány".154 Při 

stavbě mostu je zmiňován tesař Just z Police a stavitel Václav Špaček.155 Krásu 

mostu zdůrazňuje i Schaller, jenž o něm v Topographii hovoří jako o "velice uměle 

postaveném". Most zanikl, určitou představu snad lze provést srovnáním s barokními 

mosty navazujícími na zákupské sídlo (zejména sochami ozdobený most vedoucí ke 

kapucínskému klášteru), které jsou dle všeho rovněž Špačkovým dílem. 

                                                           
154 SOkA Kutná Hora, FÚ Kácov, Liber memorabilium parochiae Katzow, s. 122. 
155 SÚA, ŘSRF/P - ATS Kácov, sign. 73/1. 
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Mikovice (Mělník)______________________________________ 

Objekt: statue 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1735 

Autorství: zvažována Špačkova účast  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Statue byla postavena "nedaleko mikovického horního hostince" v roce 1735, a 

to nákladem 326 zl. 56 kr. 3 pen.; z těchto peněz ovšem nebyly placeny sochy, které 

zhotovil v rámci svých povinností "zákupský dvorní sochař", tedy Ondřej Dubke. 

Většinu z výše uvedené částky, totiž 208 zl., obdržel pražský kamenický mistr Jan 

Petr Baumgartner. Za štafírování statue dostal 6 zl. malíř Jindřich František Kraus, 

kterému při práci pomáhal jeho syn; z nepatrné částky je zřejmé, že šlo pouze o 

jakousi zvláštní odměnu za práci, nikoli o řádnou mzdu. Dalších 12 zl. 15 kr. 3 pen. 

bylo zaplaceno za barvy ke štafírování.156  

Pokud zvažujeme Špačkovu činnost spojenou s urbanistickým 

plánováním,popřípadě účastí na podobě mohutných soklů toskánských sochařských 

děl, náleží do širšího katalogu i tato práce. 

                                                           
156 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 3593, 3594. 
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Svárov (Kladno)________________________________________ 

Objekt: kostel sv. Lukáše s farou 

Typ stavební aktivity: úprava (kostel) novostavba (fara) 

Datace: 1735-1737 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Proměny zasáhly i další toskánský majetek ve Svárově (Kladno). Kostel sv. 

Lukáše Evangelisty byl v dané době stavebně v pořádku. V jádře středověká stavba 

nevykazuje žádné znaky Špačkovy činnosti, prostá boční, oble zakončená kaple 

náleží zřejmě do bredovské etapy dějin kostela. A. Podlaha uvádí mimo první doklad 

roku 1352 opravy v 17. století (1687 postavena např. věž) a zejména opravu zpustlé 

stavby v roce 1717, kdy panství náleželo právě hraběti Bredovi. Zřízení fary v roce 

1734 proto zastihlo kostel v dobrém stavu, takže byl pouze dovybaven, v roce 1735 

mimo jiné i křížem posvěceným Benediktem XIII. Další prava probíhala až roku 

1786 a následně 1909.157  

Jiný osud měla svárovská fara u níž Podlaha uvádí jen zřízení farnosti roku 

1734 . Fara ve Svárově na tachlovickém panství byla postavena dle pramenů v letech 

1736-1737 nákladem 2197 zl. 28 kr. 1 pen. Stavební práce vedl v roce 1736 polír Jan 

Jiří Bauer, v roce 1737 pak polír Jan Michael Pischoff. Václav Špaček pro stavbu 

obstaral méně dostupný materiál. Kamenické práce odvedl pražský kameník Jan Petr 

Baumgartner, jemuž bylo zaplaceno za 7 okenních ostění a 4 dveřní ostění do 

přízemí, 9 okenních ostění do patra, jedno ostění u hlavních dveří o výšce 4 lokte a 

šířce 2 1/4 lokte, jedno ostění u sklepního okna, jeden velký kulatý nárožní kámen, 3 

ostění dvířek u kamen a jednu výlevku do kuchyně.158 Úhledná stavba "Soupisem" 

označená jako "slušné stavení z  18. století"159 je skutečně velice uměřeně 

koncipovanou architekturou, jejíž tvarosloví, charakter interiéru i exteriéru vychází 

ze skupiny far známých z Hostivic, či Svádova a možná i Zvoleněvsi, je však 

                                                           
157 A. Podlaha, Posvátná místa…., 7, Vikariát Slanský. Praha 1913, s. 223-230. 
158 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 2214, 2216. 
159 Z. Wirth, Soupis památek ….v politickém okresu Kladenském. Praha 1907, s. 109. 
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drobnější, a proto i dispozičně sevřenější. Na rozdíl od kostela, kde není Špačkova 

činnost nijak výrazněji patrná, je zde jeho autorství jednoznačné. 
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Staňkovice (Litoměřice)__________________________________ 

Objekt: kaple sv. Prokopa 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1735-1736 

Autorství: z historického kontextu  

Stavebník: obec Staňkovice  

 

 Kapli ve vesnici na ploskovickém panství postavila v letech 1711-1712 sama 

staňkovická obec. V povolení ke stavbě je sice řeč o tom, že kaple má být zasvěcena 

Nanebevzetí Panny Marie, ale když byla kaple 4. července 1724 svěcena, stalo se tak 

již ke cti sv. Prokopa. Dne 22. srpna 1735 litoměřická biskupská konzistoř povolila 

Staňkovickým na jejich žádost, aby kapli nejen obnovili, nýbrž také podle 

předloženého plánu rozšířili o 4 lokty. Když však bylo na podzim započato se 

stavebními pracemi, podala 14. října 1735 Marie Magdaléna Anna Kresselová z 

Qualtenbergu jakožto patronka třebušínského farního kostela, kam byly Staňkovice 

přifařeny, protest proti tomu, že kaple je "rozšiřována o 8 loktů v délce a o několik 

loktů v šířce", jelikož se tak děje bez jejího svolení a proti právům třebušínského 

kostela. Krajský hejtman nato stavbu okamžitě zastavil.160 Až 20. června 1736 byla 

uzavřena dohoda, v níž Marie Magdaléna Anna Kresselová povolila rozšíření kaple 

"o čtyři a čtvrt lokte v délce a sedm a půl lokte včetně zdi v šířce", aby tak celá kaple 

měla "jedenáct loktů v délce a pět a tři čtvrti lokte a sedm a půl lokte v šířce." Kaple 

byla ještě téhož roku dostavěna a posvěcena. Dnes již však nestojí; v letech 1867-

1868 byla zbořena a na jejím místě byla postavena nová kaple.161 Ze dvou důvodů 

(toskánské panství i zásah paní s Qualtenbergu) je nutno uvažovat o  našem autorovi. 

Zaniklá stavbička je zajímavá nejvíce svými plány (viz příloha). Zachycují 

jednoduchou stavbu, kde pouze mírně konvexní průčelí dává vědět o době svého 

vzniku. Naopak známé a často Špačkem užívané odsazené leseny zde užity nejsou, a 

proto úvahy o jeho autorství vycházejí spíše z kontextu, než přímo z tohoto prostého 

návrhu. 

                                                           
160 SÚA, ŘSRF/P - ATS Ploskovice, kart. 121, sign. 106/8. 
161 DA Litoměřice, Fary I., Třebušín. 
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Zvoleněves (Slaný)______________________________________ 

Objekt: hospodářský dvůr 

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: 1736 

Autorství: historický kontext  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

Řadu toskánských rozlehlých dvorů zajišťujících mimo jiné i početné stavební 

podniky byl hospodářský dvůr ve Zvoleněvsi. 26. ledna 1736 tam vypukl požár, při 

němž "nejen zcela vyhořely ratejna, komory, kravíny a koňské stáje i s krovem, ale 

také bylo dosti zničeno i pod krovem stojící staré zdivo." Dvůr byl ještě během roku 

1736 nákladem 972 zl. 6 kr. opraven. Zednické práce, za něž bylo zaplaceno 293 zl. 

3 kr., vedl zednický mistr Hans Georg Hoch; zedníci "nejen postavili 2 štíty, nýbrž 

také uprostřed provedli od základů požární zeď, kolem dokola druhé strany 

k bažantnici zřídili až do výšky 3 loktů skarpu, v předsíni, dvou šafářových 

komorách, sklepech a koňské stáji rovněž udělali ke klenbám nové zdi, a tak řečenou 

budovu zaklenuli zčásti kameny, zčásti cihlami, zazdili mlat, uvnitř i zvenku nahodili 

zeď čerstvým vápnem, prolomili mnoho oken, osadili okenní i dveřní ostění a v 

předsíni postavili zděné schody."162  

Jeden z obrovských toskánských dvorů má díky mladším přestavbám a 

dnešnímu havarijnímu stavu obtížně rozpoznatelnou etapu odpovídající našim 

údajům. Zdá se, že by z ní mohla pocházet trojlodní náročněji pojatá stáj ve středním 

spojovacím krátkém křídle. Další části prošly zásadními přestavbami v 18. i 19. 

století. 

                                                           
162 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 3595, 3596 , za připomínky děkuji J. Žižkovi. 
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Praha (Nové Město)_____________________________________ 

Objekt: měšťanský dům 

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: 1737 

Autorství: archivně nepřímo doloženo  

Stavebník: Václav Špaček 

 

Teprve ve třicátých letech máme zprávy o stavbě, kterou Špaček prováděl pro 

sebe, jakožto novoměstského měšťana zajímajícího se zejména o pivovarnictví. 

Špaček vlastnil na Novém Městě na Poříčí dům "U Hožů" (dnes čp.1129-II a 

1223-II) Objekt, který Špaček zakoupil roku 1733, se bohužel nedochoval, a tak 

máme pouze správu o jeho přestavbě z roku 1737. Objekt byl zbourán v rámci 

pražské asanace a na jeho místě i vedlejší sladovny dnes stojí novostavby.  
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Praha (Nové Město)_____________________________________ 

Objekt: měšťanský dům 

Typ stavební aktivity: přestavba (?) 

Datace: někdy po 1733 

Autorství: archivně nepřímo doloženo  

Stavebník: Václav Špaček 

 

Dům "U Štočků" na Koňském trhu (dnešní čp. 835-II), si Špaček koupil až 

v roce 1733 za vysokou cenu 4550 zl. O jeho přestavbě můžeme pouze spekulovat, 

protože objekt byl rovněž zbořen v 19. století.163 

 Je zajímavé, že své nejvýnosnější pravovárečné domy měl právě zde i F. M. 

Kaňka, jenž v dané době postupně opouštěl stavební podnikání, aby se posléze 

věnoval pouze pravovárečnictví. 

                                                           
163 K oběma domům viz životopisné údaje na počátku práce. 
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Praha (Staré Město)_____________________________________ 

Objekt: měšťanský dům 

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: 30. léta 18. století (?) 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník:  

 

 Ke Špačkově tvorbě odkazuje dekor a celkové řešení, okna patra, štíty domu 

„U tří ořechů“ (čp.632/I) v Týnské ulici, datovatelný do 30. let.164 Třípodlažní 

průčelí je ukončené nízkým trojúhelným štítem a bočními vikýři. Složitější členění 

používá lesenové rámy, typické je ostění oken a jejich suprafenestry.    

V Praze lze předpokládat řadu Špačkových děl, což byly zřejmě nejčastěji 

úpravy domů. Zde je však problémem jejich autorství, začasto určované štukovou 

výzdobou, která má obecnější ráz, případně se nemusí štukatér s architektem vždy 

spolupracovat.165  

                                                           
164  Umělecké památky Prahy. Praha 1996. S.423. 
165  Řada domů, kde lze rovněž o Špačkovi uvažovat, stojí v novoměstské Dlouhé ulici. 
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Hájek (Kladno)_________________________________________ 

Objekt: měšťanský dům 

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: před 1733 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: místní františkánský konvent 

  

A. Podlaha uvádí, že roku 1737 byl nákladem Anny Marie Františky postaven 

oltář P. Marie Pasovské s tělem sv. Justina, mučedníka,166 a to uprostřed severního 

ambitu v půlkruhové kapli.167 Pokud zvažujeme ve více případech Špačkův podíl na 

návrhu vnitřního vybavení toskánských kostelů a jejich hromadnou výrobu 

v Zákupech, je nutno s tímto prvkem i zde v teoretické rovině počítat. 

Mimo vlastní klášter vznikla v 1. polovině 18. století zajímavá teatrální 

kompozice vytvářející půdorysně lichoběžník, jehož boční zdi s nikami opatřenými 

freskovou malbou a páskovým ornamentem se sbíhají k čelu, které obsahuje rovněž 

malovanou niku, za níž je umístěna studna. Objekt byl posléze přestavován a těžce 

poškozen. Přes to určité dochované prvky nevylučují Špačkovu účast. Na zadní stěně 

niky je mezi vyrytými letopočty i rok 1733, který lze chápat jako dataci post quem. 

Otázkou je však stáří výmalby, která se nemusí vázat na prvotní etapu.168  

                                                           
166 A. Podlaha,  Posvátná místa … 7, Vikariát Slanský. Praha 1913, s. 245. 
167 A. Podlaha,  o. c., s. 252. 
168 Knížecí znak v kartuši nad nikou naznačuje, že tato etapa výzdoby se váže. Z Hájku do Prahy bylo 
dle Podlahy (Posv. místa, 7, s. 254) rovněž postaveno v letech 1720-1724 dvacet kapliček. 
Velkovévodkyně toskánská nechala vybudovat v pořadí patnáctou, v níž byl sdružený výjev 
znázorňující jak se Ježíš se loučí s Matkou aby nastoupil cestu utrpení (nahoře) a sv. František rozjímá 
o utrpení Páně(dole). Kaple měly jednotnou  podobu, kterou se Špačkem spojovat patrně nelze. 
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Hostivice u Prahy_______________________________________ 

Objekt: farní kostel sv. Jakuba  

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: 1737-1738 

Autorství: archivně doloženo  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská 

 

Farní kostel je zmíněn již v roce 1277, 1617- 88 a 1691-1733 byl filiální 

k Tachlovicům,1688-1691 fil. Ke Kladnu. 1662 měl být kostel ještě pustý, pak 

proběhla větší oprava. Obova za panování velkovévodkyně Toskánské, na kterou 

statek přešel roku 1732, započala znovuzřízením fary roku 1734. Hostivický kostel 

byl následně přestavěn v letech 1737-1738. Ještě před tím byl však dle A. Podlahy 

přivezen nový oltář ze Zákup. Literatura169 rovněž uvádí, že v roce 1737 byla 

zvětšena okna, zbořena a nově opravena kruchta a opraven oltář sv. Anny. 

Následného roku měla proběhnout oprava věže, při níž bylo nově budováno horní 

patro. Oprava byla zřejmě rychlá (a postupná), protože již roku 1737 (v textu chybně 

1787) byly v přítomnosti Anny Marie Františky umístěny na hl. oltáři ostatky sv. 

Simplicie, mučednice. Dle pramenů v roce 1737 činily výdaje na tuto "obnovu 

hostivického kostela" celkem 784 zl. 33 kr. 2 1/2 pen., z čehož 241 zl. 34 kr. 4 pen. 

Bylo zaplaceno za zednické práce a 23 zl. obdržel kamenický mistr Jan Petr 

Baumgartner za zhotovení dvou dveřních ostění a 12 stupňů; plných 243 zl. 36 kr. z 

celkové částky však bylo zaplaceno malíři Josefu Antonínu Dittmannovi za 

štafírování hlavního oltáře a další drobnější práce. V účtech je rovněž zmíněn Václav 

Špaček, jenž pro stavbu obstarával v Praze menší část materiálu.170 Soupis uvádí 

zřízení nové kruchty. V následujícím roce 1738 byla provedena "obnova kostelní 

věže", za niž bylo zaplaceno dalších 1352 zl. 38 kr. 1 1/2 pen., z čehož jen 172 zl. 34 

kr. dostali zedníci, vedení polírem Henrichem Scharffem, zato 214 zl. tesařský mistr 

Kozák z Jenče a 317 zl. klempíř Josef Gottmann ze Starého Města pražského. Mezi 

                                                           
169 A. Podlaha, Posvátná místa … 7, Vikariát Libocký. Praha 1911, s. 30-36; Z. Wirth, Soupis 
památek …. v pol. okresu Kladenském. Praha 1907, s. 53-57. 
170 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 2214, 2216. 



 152

materiálem, jenž byl na obnovu věže použit, se nachází také červená barva na natření 

věžní kupole.171  

Oproti jiným sakrálním toskánským stavbám, jak ostatně dokládají i stavební 

účty, byla obnova kostela prostší, z tohoto pohledu blízká kostelu v Zeměchách. 

Stavba zůstala uchována ve středověkém půdorysu i hmotě (obdélná možná 

románská loď s mladší pozdně gotickou západní velkou věží a s neodsazeným 

polygonálně uzavřeným goticky sklenutým presbytářem) a přístavky (oratoř a 

sakristie), o jejichž barokní podobě však nemáme bližší informace. Lze jen 

spekulovat o určité analogii se závěrem hornopolického kostela (?). Špačkova mánie 

utvářet střední jednotku jako polygon se zde však rovněž musela uplatnit, a proto 

byly do lodi vloženy pod fabionovým stropem koutové úseky převádějící pravoúhlý 

tvar na polygon (resp. okosující nároží).  

 Kostel v Hostivicích však v této podobě neměl dlouhého trvání. Věž vyhořela 

již roku 1794, roku 1817 nahradila zbořenou kostnici nová sakristie. Dostavba věže 

byla provedena roku 1858, když rok před tím byl interiér vyzdoben v duch druhého 

rokoka. Roku 1870 proběhla oprava "při tom rozšířen neforemnými přístavky po 

obou bocích presbytáře",172 což by odporovalo naší hypotéze o vazbě na kostel, 

respektive sakristii v Horní Polici. Roku 1871 proběhlo přenesení ostatků sv. 

Simplicia do prostory za oltářem. 

                                                           
171 SÚA, ŘSRF/P - ATS Tachlovice, kart. 20, sign. 66/2. 
172 A. Podlaha, Posvátná místa … 7, Vikariát Libocký. Praha 1911, s. 35. 
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Ctěnice u Prahy________________________________________ 

Objekt: areál zámku  

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: kol. 1732 

Autorství: stylový rozbor, historický kontext  

Stavebník: Adam Filip, hrabě Losy z Losinthalu  

 

 Dle tvarosloví je nesporně Špačkovou stavbou zámecký areál ve Ctěnicích u 

Prahy. Víceboký objekt s vnitřním dvorem vznikl na základě dodnes patrného 

středověkého sídla. Architektonicky výrazná je zejména barokizace vstupní věže 

s původním ukončením, které osobitě spojuje helmici s vikýřem (viz prvotní podoba 

dominantní střechy zámku v Ploskovicích). Typická je rovněž výrazná profilace 

říms, od nároží odsazené leseny a plošný v obrysu vykrojený obrazec spojující 

v hlavním průčelí korunní římsu se starším vstupním portálem. Klasicismus zde 

zanechal jen nepatrné stopy, na dalších průčelích je ale jeho podíl mimo ukončujících 

říms podstatnější. V interiéru se jedná o schodiště i částečně adaptovanou dispozici, 

kde lze předpokládat ve Špačkově duchu pojatou výraznější malířskou dekoraci. 

Areál zámku byl v baroku rozšířen o hospodářský dvůr, jenž se dochoval ve 

výraznější klasicistní úpravě (barokní podobu zachovává zejména sýpka při vstupu 

do areálu). Datace úprav kladená do 30. let je patrně oprávněná, což naznačuje 

následující položka katalogu. Nasvědčuje tomu i žádost Adama Filipa hraběte 

Losyho z Losinthalu arcibiskupské konzistoři z ledna 1732 o povolení k benedikci 

znovu vystavěné kaple ctěnického zámku.173 

                                                           
173 SÚA, APA I., sign. A 39/5, fol. 291r. 
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Sluhy u Prahy__________________________________________ 

Objekt: kostel  

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba 

Datace: 1738-1739 

Autorství: stylový rozbor, historický kontext  

Stavebník: Adam Filip, hrabě Losy z Losinthalu  

 

 Drobný gotický kostel sv. Vojtěcha ve Sluhách u Prahy na ctěnickém 

panství byl přestavěn v letech 1738-1739. Informuje nás o tom kniha kostelních účtů, 

podle níž bylo na tuto přestavbu vydáno celkem 2537 zl. 14 kr. 1/2 pen., z čehož 860 

zl. bylo zaplaceno "Václavu Špačkovi, staviteli v Praze" (v této částce byly zřejmě 

obsaženy nejen zednické, ale i tesařské práce), 235 zl. dostali nádeníci, 367 zl. 16 kr. 

truhláři (z toho 300 zl. pražský truhlář za zhotovení 3 nových oltářů a kazatelny), 200 

zl. "pražský sochař Weiß za sochařskou práci ke 3 novým oltářům a kazatelně" a 66 

zl. 26 kr. sklenář Johann Stephan "za zhotovení 6 kusů velkých, dále 6 kusů oválných 

a 1 kulatého okna do kostela i sakristie."174  Až když se již stavební práce chýlily ke 

konci, byla o nich informována pražská arcibiskupská konzistoř, a to listem, který jí 

21. března 1739 napsal děkan v Kostelci nad Labem Samuel Leopold Alexius, jemuž 

byl tehdy kostel ve Sluhách svěřen. O průběhu prací děkan psal, že "kvůli padajícímu 

vápnu byla nově zhotovena klenba, podlaha byla kvůli vlhkosti místa zvýšena a z téže 

příčiny byla i sakristie vystavěna na jiném, sušším místě, stěny byly jak zvenku, tak 

uvnitř vybíleny a okna byla rozšířena, aby pojala více světla, a upravena do lepšího 

tvaru.“ 175  

Dosah úprav byl ve výsledném efektu podstatný. Kostel získal malebný výraz, 

kdy na gotickou stavbu s odsazeným polygonálním presbytářem a osovou západní 

subtilní věží byly aplikovány výrazné barokní prvky. Po stranách věže vznikly ve 

volné vazbě na známé toskánské kostely přístavby se schodišti - zde však pouze 

v úrovni přízemní. Okna byla zvětšena, v presbytáři narušily jejich záklenky korunní 

římsu, jež se nad nimi dramaticky vzdouvá. Dekorativním prvkem je i nová centrální 

oktogonální sakristie navazující na závěr kostela, respektive jeho upravené opěrné 

                                                           
174 SOA Praha, Vs Čakovice - Ctěnice, inv. č.9. 
175 SÚA, APA I., kart. 1263. 
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pilíře. V interiéru získal kostel mimo nové stropy i typickou vzdušnou kruchtu 

s dynamicky tvarovaným čelem (viz Chlumín). Drobná stavba dokazuje Špačkovy 

charakteristické zmalebňující postupy aplikovaný zde snad s ohledem na dimenze 

stavby v poněkud odlišné, výrazně zdrobnělé  rovině. 
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Liběchov (Mělník)______________________________________ 

Objekt: farní kostel sv. Havla  

Typ stavební aktivity: novostavba s částečným využitím staršího zdiva 

Datace: kol. 1732 

Autorství: archivně nepřímo doloženo, stylový rozbor  

Stavebník: Jan Jáchym, hrabě Pachta z Rájova  

 

Rozsáhlé pachtovské aktivity v Liběchově zakončila přestavba farního 

kostela sv. Havla. Ten se poprvé objevuje v roce 1352, starší dějiny dodnes 

připomíná náhrobek Kašpoara Belvice z Nostvic (+1583). Fara zaniklá po Bílé Hoře 

byla za Pachtů obnovena v roce 1731 a brzy se přistoupilo k  zásadní přestavbě starší 

stavby, kterou známe ze zobrazení z roku 1727.176 Přestavba farního kostela byla 

podle farní kroniky až na malbu a menší část vnitřní výzdoby dokončena v roce 

1738, kdy byl kostel benedikován.177 Existuje však další zajímavý materiál. Buď k 

závěrečným stavebním pracím na kostele sv. Havla, či k jiným pracím v Liběchově 

se vztahuje důležitý zápis v matrice liběchovské fary. Dne 27. května 1739 totiž v 

kostele dávali svého syna Václava Antonína křtít Antonín Pokorný, pražský zedník a 

polír ("murarius palirius Pragensis"), s manželkou Annou, přičemž jako kmotr je 

uveden roudnický kameník ("lapicida Raudnicensis") Václav Haubtvogel.178 Je 

nesporné, že oba tito řemeslníci se v Liběchově účastnili nějakých stavebních prací. 

Dlouhodobá a snad výhradní spolupráce tohoto políra s V. Špačkem je totiž 

nesporná. 

 Soudobá farní pamětní kniha uvádí: "Léta Páně 1738 byl farní kostel sv. Havla 

(na jehož stavbu bylo nejdůstojnější konzistoří povoleno z kostelního jmění 900 

zlatých, zbytek dodal nejjasnější pán pán, Svaté římské říše hrabě a nejmilostivější 

patron, jemuž Bůh stonásobně odplať) dokončen až na malbu a menší část vnitřní 

výzdoby a mnou Karlem Františkem Antonínem Timou, sekretářem biskupského 

venkovského vikáře a místním farářem, s povolením nejdůstojnější církevní vrchnosti 

podle předpisů pražské agendy benedikován v první neděli po svátku svatého 

                                                           
176 F. Roubík, Plánky obcí v Čechách s vyznačením židovských obydlí z r. 1727, Časopis Společnosti 
přátel starožitností československých v Praze 39, 1931, příl. II. 
177 DA Litoměřice, Liber memorabilium, s.7. 
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Martina".179 Freskami vyzdobil kostel malíř Jan Petr Molitor, ale až roku 1741, jak 

to dokládá signatura "J. P. Molitor pinxit ao 1741" na malbě patrona kostela sv. 

Havla. 

Stavba opatřená náročným nástupem s terasami a dynamicky tvarovanými 

schodišti se uplatňuje na nižším ostrohu monumentálním průčelím charakteristickým 

dvojicemi polosloupů vynášejících konkávně prolomené úseky kladí flankujícího 

střední členitý štít. Řada prvků průčelí je zcela zřejmě Špačkova. Průčelí je napojeno 

na loď skrývající zřejmě středověké zdivo. Východní ukončení stavby je poměrně 

členité. K polygonálnímu závěru přiléhají boční přístavky spojující jakýsi transept 

s oratořemi v patře a pod nimi se sakristií a dalším prostorem. Přístup na oratoře se 

projevuje v dalších, hmotově závěru podřízených trojbokých risalitů známých 

například ze Cvikova. Vnímání závěru jako samostatné "zámecké dispozice se 

středním risalitem je pro našeho architekta rovněž typické. Musíme však rovněž 

uvést, že základní dispozice závěru je některými principy blízká Kaňkově kostelu ve 

Zlonicích. Přesto si však myslíme, že Špačkův podíl je zde převládající.180  

V interiéru je mimo bohatou štukovou a freskovou výzdobu pozoruhodná 

zejména západní hudební kruchta, jejíž charakter je až nečekaně "bavorský". Křehká 

konstrukce členitého obrysu nesená toskánskými sloupy je pro Špačka typická 

(Sluhy, Chlumín). Zcela originální jsou zde otevřená dřevěná schodiště zpřístupňující 

obě boční otevřené oratoře, jejichž princip je opětně až jakoby santiniovský. I když 

tedy nemůžeme jednoznačně připsat stavbu Špačkovi a musíme určitý díl ponechat 

Kaňkovi (alespoň při určení základní skladby závěru), je celá stavba dle našeho 

mínění opětně dílem námi sledovaného architekta, jenž zde spojuje prvky, které by 

ostatní tvůrci včetně Kaňky do podobné sestavy dle všeho nepropojili. 

 V roce 1758 dal Hubert Karel hrabě Pachta do kostela pořídit nové varhany; 

dovídáme se o tom z písemnosti, která byla ve varhanách objevena při jejich 

rozebírání v roce 1916. Tvůrcem těchto varhan byl pražský varhanář Josef Höbl.181 

Krypta pod kostelem pochází podle Friedricha Bernaua, opírajícího se o letopočet na 

desce, přikrývající tuto kryptu, z roku 1768. Bernau píše: "Pod kostelem se nachází 

hrobka, k níž vedou z vnitřku kostela tři vchody; ty jsou pokryty deskami, z nichž 

                                                                                                                                                                     
178 SOA Praha, Matriky, sign. Liběchov 4, s.33. 
179 DA Litoměřice, Liber memorabilium, s.7. 
180 Podoba zlonické stavby byla částečně dána  polohou románské rotundy (SUA - APA, dnes 
nedostupný barokní plán). Již byly zmíněny další stavby vycházející z uvedeného bohatšího schématu 
s „transeptem“ jak u Špačka (Třebušín), tak jinde (Pyšely). 
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jedna nese letopočet 1768).182  Schaller však klade vznik této hrobky již do roku 

1766.183 Podstatnější úpravy (1828) proběhly až za majitele Jakuba Veitha 

vlastnícího Liběchov od roku 1801. 1832 byla při stavbě silnice narušena situace 

před kostelem, kde musela být odbourána dolní terasa.184 Pro představu prvotní 

podoby interiéru je zajímavá zpráva z roku 1879, kdy byl kostel z odkazu p. Josefa 

Ohmeho renovován. Obnova sála 1400 zl. Nejvíc práce stálo oškrabání „krásných, 

bohužel však vápnem přetřených ozdob na lesinách“, což hovoří o starší výraznější 

výmalbě celého interiéru. Hlavní oltář byl bílý, nyní byl mramorován a figury 

polychromovány.185 

                                                                                                                                                                     
181 DA Litoměřice, Liber memorabilium, s. 310-11. 
182 F. Bernau, op. cit., s. 442. 
183 J. Schaller, Topographie des Königreichs Böhmen 5. Leutmeritzer Kreis. Praha-Vídeň 1787, s. 
278. 
184 DA Litoměřice, Liber memorabilium, s. 173. 
185 DA Litoměřice, Liber memorabilium,  s. 270-271. 
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Ostředek (Benešov)_____________________________________ 

Objekt: areál zámku  

Typ stavební aktivity: přestavba 

Datace: kol. 1740 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Mladota ze Solopysk  

 

Mladotové ze Solopysk si nechali barokně přestavět sídlo v Ostředku někdy 

ve 30. letech 18. století. Z roku 1739 pochází žádost o povolení stavby kaple, která 

byla roku 1741 svěcena. Přestavba a znovuvybavení proběhlo roce 1764. Spíše 

devastační zásahy z roku 1901 nebyly naštěstí dokončeny, dalším nekulturnám 

zásahům však došlo v průběhu 2. pol. 20. století.186  Kaple je situována po jižní 

straně zcela přestavěného zámku. Na průčelí je charakteristické vršení edikul, resp. 

spojování portálu okna s typickými koutovými konzolami a vrcholným oválem. 

Známé je lesenové členění odsazené od nároží i čabraky na místě hlavic portálu. 

V interiéru je výrazná zejména západní hudební kruchta s křivkovým průběhem čela; 

nesená volnými sloupy. Tyto prvky poukazují ke Špačkem užívanému tvarosloví, 

určitým problémem je ale celkový půdorys kaple, obrys štítu i triviální vlastní portál. 

Tyto prvky mohly být částečně vyvolány starší situací a mladší přestavbou. Do naší 

skupiny lze zařadit spíše prvky než celek, detaily jsou ale kvalitní, nejedná se pouze 

o ohlas. U navazujícího zámku jsou mladší zásahy do té míry zásadní, že další úvahy 

značně omezují. 

                                                           
186 J. Pešta, Zámek v Ostředku, Památky středních Čech 16, č.1, 2002, s. 19-36; Umělecké památky 
Čech 2. Praha 1978, s. 562-63. 
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Zbraslav (Praha)_______________________________________ 

Objekt: prelatura bývalého cisterciáckého kláštera  

Typ stavební aktivity: novostavba s využitím staršího zdiva 

Datace: 30. léta 18. století 

Autorství: stylový rozbor, historický kontext  

Stavebník: konvent cisterciáckého kláštera  

 

Areál bývalého cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi u Prahy náleží 

k prvořadým památkám, čemuž odpovídá dlouhodobá pozornost řady badatelů. Pro 

nás je významná zmínka v Zápisné knize a některé závěry stavebně historického 

průzkumu.187  Mimo pozoruhodnou středověkou etapu a raně barokní znovuvzkříšení 

kláštera nelze přejít umělecky nejpodstatnější Santiniho přestavbu konventu. Opat 

Wolfgang II. Lochner (1684-1716) zahájil práce kolem roku 1704, ve 20. letech dle 

archivních dokladů převzal stavbu F. M. Kaňka, konvent byl následně slavnostně 

předán roku 1732. Kaňka pracoval za velice malou odměnu 100 zl., což může 

naznačovat jeho menší faktický podíl, či spíše vazbu na G. Santiniho. Po dokončení 

konventu nastoupil dle průzkumu SÚRPMO i dalších prací k přestavbě prelatury 

právě Špaček.188 Vlastních zpráv je minimum. Důležitější informace pochází až 

z roku 1783, kdy F. Steinbach píše, že opat Theodor ze Schönfeldu (1738-43), 

Budeciův nástupce dle průzkumu "postavil kolem roku 1740 velkolepý sál v opatství 

nad řekou. (Diplomatische Sammlung, II, s.165)". Traduje se, že za pobytu 

v Čechách zde již bydlela Marie Terezie.189 V průzkumu Horyna souhlasí se 

Zápisnou knihou, vysvětluje i vztah obou: Ferdinand (sic) Špaček má být Kaňkův 

vyučenec, Kaňka jej doporučil dominikánům pro přestavbu sv. Jiljí. Podíl na 

výzdobě mají mít rovněž oba Soldatiové a V. V. Reiner. Horyna objekt zařazuje do 

"pozdní stylové roviny" (od 1730), zdůrazňuje pozoruhodnou a pokročilou dispozici 

se salony v patře; podtrhuje význam severního průčelí doplňujícího hlavní pohledový 

                                                           
187 M. Lancinger.- M. Horyna, Zámek Zbraslav. SHP. Praha: SÚRPMO 1982, strojopis. 
188 P. Macek - P. Vlček - P. Zahradník, František Maxmilián Kaňka "In regno bohemiae aedilis 
famosissimus", Umění 40, č.3, 1992, s. 198, 205. 
189 M. Lancinger.- M. Horyna, Zámek Zbraslav. SHP. Praha: SÚRPMO 1982, strojopis. 
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klášterní prospekt nad ramenem Vltavy. O jeho řešení uvádí, že je "kompozice 

průčelí poměrně klidná, nedramatická...výrazově noblesní".190  

Stavba jen nepatrně využila starších substrukcí projevujících se v přízemí. 

V patře je řada větších salonů s jemnou štukovou a freskovou výzdobou, typická je 

absence velkého dominantního sálu. Podstatné je zmíněné severní průčelí, jehož 

prvky jsou blízké jak Kaňkovi, tak svým bohatším tvarování a zejména výraznější 

plastičností směřují ke známému projevu Václava Špačka. Nastává zde ale určitý 

paradox, protože můžeme s určitou nadsázkou říci, že zatímco Kaňka ve Zbraslavi 

stavěl dle Santiniho návrhu, Špaček (možná částečně, snad jen pod vlivem) dle 

Kaňky. 

                                                           
190 M. Lancinger.- M. Horyna, Zámek Zbraslav. SHP. Praha: SÚRPMO 1982, strojopis, s. 133. 
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Zvoleněves (Slaný)______________________________________ 

Objekt: areál kostela sv. Martina 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: 1740-1741 

Autorství: archivně nepřímo doloženo, stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Antonín Podlaha zmiňuje první doklad o kostele (1352). Dále pak roku 1672 

kapli (kostelík) P. Marie při kostele pěkně postavenou (zrušenou za Josefa II., zbyl 

pouze obraz Nanebevzetí P. Marie z konce 17. stol..), což dokládá zájem o místo již 

u předků Anna Marie Františky. Tomu odpovídá i znovuzřízení fary v roce 1677. 

Z roku 1700 má pocházet hlavní oltář s obrazem sv. Martina zřízený již nákladem 

velkovévodkyně (500 zl.). Z dalších 4 oltářů zmiňujeme oltář sv. Jana Nepomuckého 

obsahující v menze za sklem kostru mučedníka sv. Inocence s voskovou maskou. 

Řada oltářů nese jako jinde sasko-leuenburský znak, jeden navíc "Staroboleslavskou 

madonu v nástavci".191 

 Dobové prameny ke stavbě doplňují řadu poznatků. Pro nás je v širším 

konextu zajímavé, že se ve Zvoleněvsi objevil Tomáš Haffenecker, jenž ale pouze v 

roce 1710 vyměřoval nově postavený zvoleněveský hostinec, načež v roce 1712 

vyměřil další dva nově postavené hostince na toskánských statcích, totiž hostinec v 

Mikovicích na zvoleněveském panství192 a hostinec "mezi Braškovem a Pleteným 

Újezdem na zemské silnici", tedy tzv. Toskánku, na buštěhradském panství.193 Tento 

přístup známe opakovaně ze Zákup, jeho jméno je ale pro obecnější úvahy není 

nepodstatné, byť se zde objevil velice časně a se stavbou místního areálu kostela 

proto nemohl mít mnoho společného. 

 Teprve v dubnu 1740 zvoleněveský farář Fabián Vincenc Chládek sdělil 

pražské arcibiskupské konzistoři, že samotný zvoleněveský farní kostel se sice 

nenachází ve špatném stavu, ale totéž neplatí pro jeho věž a střechu, pročež 

velkovévodkyně Toskánská jakožto patronka se rozhodla, "aby tento kostel nebyl 

                                                           
191 A. Podlaha, Posvátná místa … 7, Vikariát Slanský. Praha 1913, s. 306-11. 
192 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 
193 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 
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sice v tomto létě postaven úplně nový, ale aby byla vystavěna nová věž a střecha a 

aby loď byla asi o 12 loktů prodloužena", a že "poslala svého stavitele, který má 

nařízeno, aby příští pondělí určil a vyměřil místo pro prodloužení."194 Kostel byl pak 

v letech 1740- 1741 vskutku přestavěn. Během prvního roku stavby bylo na práce i 

materiál vynaloženo celkem 2096 zl. 1 kr., během 1druhého roku pak 2053 zl. 41 kr. 

4 kr., přičemž tentokrát nebyl do této částky materiál započítáván. Z drobných 

výdajů uveďme, že roku 1741 bylo "panu staviteli do Prahy" zaplaceno "za barvu na 

fasádu a lezény" a že bylo koupeno pivo zedníkům a nádeníkům, kteří "vytáhli 

pyramidu na věž." Teprve dodatečně, v roce 1745, byla sanktusová vížka pokryta 

plechem, což dokládá zpomalení prací po úmrtí velkovévodkyně.195  

Zvoleněveský kostel obsahuje středověkou část, kterou je goticky klenutý 

polygonální závěr a loď. Tato část byla prodloužena skutečně k západu a provedena 

jako hmotový protějšek presbytáře s tím, že do průčelí byla zakomponována věž se 

zděnou helmicí. V interiéru mimo typickou toskánskou výbavu (viz výše) upoutá 

zejména symetricky přistavěná západní část, která v rovině originálně pojímaného 

historismu a záliby v symetrii "napodobuje" v interiéru nad kruchtou žebrovou 

klenbu závěru. Barokní gotika v  tak jednoznačné podobě je ve sledované skupině 

výjimkou. Typické je naopak průčelí s vítězným obloukem a věží vycházející 

nesporně z kunratické stavby. Kostel, přesněji nad starou sakristií postavená oratoř, 

je spojen mostem s vedlejším zámkem. Zmíněné kostelní vstupní průčelí je 

výchozím bodem pro urbanistickou kompozici pokračující od něj složitě tvarovaným 

vnějším schodištěm a končícím za mělkou proláklinou osově situovanou farou. 

Kompozice je do té míry výrazná, že lze usuzovat na Špačkovo komplexní řešení, se 

kterým nalézáme řadu dalších shodných bodů (zejména Kunratice a Chlumín). 

V uvedené skupině zastává zvoleněveská realizace přední místo dokládající Špačkův 

kontinuální vývoj až do 40. let 18. století. 

                                                           
194 SÚA, APA I., kart. 1270. 
195 SÚA, ŘSRF/P - ATS Zvoleněves, kart. 6, inv. č. 115. 
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Zvoleněves (Slaný)______________________________________ 

Objekt: areál zámku 

Typ stavební aktivity: stavební úpravy 

Datace: kol. 1740 (?) 

Autorství: z historického kontextu  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Zmíněný přiléhající zámecký areál ve Zvoleněvsi196 má nepravidelné obytné 

jádro. Je v podstatě čtyřkřídlé, patrové. Na rozdíl od ostatních toskánských přestaveb 

zachovává složitou stavební drůzu dokládající stopy středověku i renesance, zde pak 

navíc zřejmě i raného baroka. To svědčí o menších zásazích 18. století, než známe na 

dalších toskánských objektech. Mladší přestavby 19. století naopak zcela proměnily 

podobu interiérů, a tak podíl našeho stavitele nelze jednoznačněji mimo spojovací 

arkádami podklenutou chodbu spojující zámek s kostelem rozpoznat.  

Součástí zámku byl i zde větší areál, kde byla formálně připojena východním 

směrem ležící zahrada a dále, již volněji, bažantnice (o samostatném dvoru již byla 

řeč). 

                                                           
196 M. Patrný: Operativní dokumentace pro NPÚ Střední Čechy. 2002. Strojopis. 
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Tachlovice (Beroun)_____________________________________ 

Objekt: kostel sv. Jakuba Většího 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: 1740-1742 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Kostel sv. Jakuba Většího v Tachlovicích (Beroun) máme doložený roku 

1352 jako farní. V roce byl 1631 vypálen a následně (1635) přifařen ke Kladnu. 

Znovu se stal farním roku 1673, což se nepochybně spojilo s určitými stavebními 

pracemi. Tachlovický kostel byl následně zcela přestavěn dle A. Podlahy Annou 

Marií velkovévodkyní Toskánskou v letech 1740-1742; benedikován byl 21. října 

1742. Kostnice u kostela byla vystavěna v roce 1744.197 Soupis ještě uvádí přivezení 

hlavního oltáře ze Zákup v roce 1740 a výmalbu od malíře Jos. Kolumba z Prahy.198 

Tyto údaje potvrzují i torzovitě dochované účty, jež se bohužel týkají jen klempířské, 

kovářské, zámečnické a truhlářské práce; víme z nich, že zámečník Josef Pfeiffer 

tehdy pracoval na 12 nových oknech, z toho na jednom oválném. Na závěr dostavby 

kostela již nepochybně dohlížel Kilián Ignác Dientzenhofer, jenž byl na bavorských 

(dřívějších toskánských) českých statcích vrchnostenským stavitelem od počátku 

roku 1742.199 Soupis ještě hovoří o vybavení řadou oltářů, kde je zajímavá zmínka o 

reliéfech madony Zbraslavské a Staroboleslavské. V presbytáři jsou umístěny dvě 

řady relikviářů a poprsí světců. Větší oprava včetně druhorokokové celkové výmalby 

probíhala roku 1858, kdy došlo k úpravám interiéru. Z kostela byla tehdy přesunuta 

uctívaná socha do hřbitovní kaple - původně kostnice. 

Stavba jako jinde v díle V. Špačka na toskánských statcích využila ve východní 

části zvýšený gotický polygonálni presbytář starší stavby. K ní byla připojena 

ústřední, zde polygonální jednotka členěná uvnitř přízedními, velice mělkými 

arkádami. Západní část pak měřítkově opakovala úsek východní s tím, že byla 

akcentována štíhlou drobnou vtaženou věží s hlavním vstupem. Střed má plochý 

                                                           
197 A. Podlaha, Posvátná místa  ….2. Vikariáty Berounský, Bystřický a Plzeňský. Praha 1908, s. 78-
79. 
198 Z. Wirth, Soupis památek … v politickém okrese Kladenském. Praha 1907, s.  110-15. 
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fabionový strop, přidané úseky jsou sklenuty valeně s pětibokými výsečemi, což je 

řešení známé již z Lidic. Kostel náleží do Špačkovy variantní řady sakrálních 

objektů. Zajímavý je zcela opačný akcent, pokud jej srovnáváme se stavbou v 

nedalekých Hořelicích. "Statický" akcent jinak celkově obdobné kompozice je až 

zarážející, centrální polygon jakoby vycházel ze starších děl připisovaných K. 

Dientzehoferovi, přičemž ale nezapomínáme na náznaky názorově bližšího plošného 

řešení interiéru lodi již zmiňovaného Santiniho kostela v Chotouni, pokud tam nejde 

o zapojení starších prvků (?).200 

                                                                                                                                                                     
199 SÚA, ŘSRF/P - ATS Tachlovice, kart. 20, sign. 66/1. 
200 Kaple na hřbitově v Tachlovicích vystavěna 1745 Tamní fara  je datována k roku 1745. Stalo se 
tak ještě za Špačkova života, stavby na toksánském dominiu však již převzala dcera velkovévodkyně 
Anna Marie Luisa, která zaměstnávala jiné stavitela, zejména K. I. Dientzenhofera, či později A. 
Luraga. Ani jejich návrhu však malebná, ale prostá stavba příliš neodpovídá. 
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Tachlovice (Beroun)_____________________________________ 

Objekt: hospodářský dvůr 

Typ stavební aktivity: zásadní přestavba a rozšíření 

Datace: 1740-1742 

Autorství: z historického kontextu  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

  

Místní rozlehlý hospodářský dvůr na protáhlém obdélném půdoryse má 

některé méně výrazné znaky (řešení štítů, vikýře), jež by odpovídaly Špačkovým 

aktivitám. Nedostatek archivních zpráv a mladší přestavby dataci úprav prozatím 

nedovolují. 
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Hořelice, dnes Nučice-Rudná (Beroun)_____________________ 

Objekt: kostel sv. Jana Křtitele 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1740-17423(1747) 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Již uvedený kostel sv. Jana Křtitele v Hořelicích (na tachlovickém panství) je 

jako farní doložen v roce 1352. K roku 1605 je tradována přestavba neznámého 

rozsahu. V letech 1618 až 1696 fungoval jako filiální, přiřazený k Želetavě. 

Samostatná fara byla obnovena za panství Karvinských roku 1696, s čímž souvisela i 

úprava kostela v roce následujícím. Soupis nesprávně uvádí stavbu až k roku 1746, 

kdy měla být starší stavba zbořena. Další opravy probíhaly v letech 1872 a 1907. 

Podstatné je Wirthovo hodnocení kostela, o kterém říká: "V literatuře se objevující 

zpráva, že návrh na kostel jest od Kiliána Ignáce Dienzenhofera, že však nebylo dle 

něho všechno provedeno, není ani prameny ani památkou samou podepřena.“ 201 

S tím souhlasí i M. Korecký, jenž ve svém obsáhlém starším článku o K. I. 

Dientzenhoferovi tuto stavbu jako autorské dílo rovněž odmítá.202 Naopak V. 

Naňková tuto stavbu s otazníkem do seznamu Dientzenhoferových staveb 

zařazuje.203 

 Archivní prameny z toskánských fondů upřesňují předešlé. Stavbu nového 

kostela v Hořelicích na tachlovickém panství zahájila Anna Marie Františka 

velkovévodkyně Toskánská v roce 1740; hotový kostel byl benedikován 3. září 

1747.204 Tyto údaje Antonína Podlahy potvrzuje i dochované torzo účtů, týkající se 

truhlářských, sklenářských a kovářských prací. I z tohoto torza a z dalších zmínek 

poznáváme, že stavba probíhala v letech 1740-1743, tedy současně se stavbou 

tachlovického kostela na témže panství;205 pozdní svěcení kostela lze vysvětlit 

                                                           
201 Z. Wirth, Soupis památek … v politickém okrese Kladenském. Praha 1907, s.  40-46. 
202 M. Korecký, Tvorba Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Zprávy památkové péče, 11-12, 1951-1952, s. 
45-107. 
203 V. Naňková, Chronologický seznam díla Kiliána Ignáce Dientzenhofera, in: Kilián Ignác 
Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. Praha 1989, s. 50. 
204 A. Podlaha, Posvátná místa ...2, Vikariáty: Berounský, Bystřický a Plzeňský, Praha 1908, s. 42. 
205 SÚA, ŘSRF/P - ATS Tachlovice, kart. 20, sign. 66/2. 
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probíhající válkou. Jen na závěr dostavby kostela tedy nepochybně (obdobně jako 

tomu bylo v případě tachlovického kostela) dohlížel Kilián Ignác Dientzenhofer.206 

Kostel je úplnou novostavbou sestávající se z hloubkově položeného oválu, 

k němuž jsou připojeny samostatné, na středu ale tvarově závislé úseky s  hudební 

kruchtou a protilehlého presbytáře. Daná dispozice interiéru formuje výrazně 

dynamicky modelovaný exteriér. Západní průčelí je opatřeno osovou věží 

doprovázenou z boků válcovými schodišťovými výstupky. Z bohatého dobového 

inventáře je nutno zmínit zejména voskovou sochu s ostatky sv. Pia, kterou kostelu, 

jako ostatně řadě dalších svatyní věnovala velkovévodkyně. Podstatné je vysoce 

dramatické ztvárnění uplatňující se ve výstavbě podobu stavby určujícího interiéru, 

respektive jeho krajních jednotek připojených ke střednímu hloubkovému oválu. 

Jejich klenby jsou formovány dovnitř vykláněnými pasy a navazujícími sedly. 

Samostatně je jako v řadě dalších případů řešeno západní věžové průčelí. Stavba 

mylně připisovaná Dientzenhoferovi je nepochybně variací kostela v Lázních u 

Počátek. Například průčelí zůstává shodné, ovšemže doplněné o dominantní osovou 

věž podobnou dalším stavbám V. Špačka (Tachlovice, Kvítkov a pod.). Rozdílné je 

ale uvedené pojetí kleneb. Jestliže v Počátkách (viz tam) jde o prostý sraz kleneb, 

zde je dominantní střední ovál příčinou dynamického pohybu pasů přiřazených 

subdominant. Jedná se zde tedy o obvyklejší dobou kompozici skutečně blízkou do 

jisté míry některým Dientzenhoferovým stavbám (např. Dobrá Voda u Budějovic). 

Z řady detailů, vazby na další stavby i základní kompoziční principy lze kostel 

považovat za dílo Václava Špačka s tím, že jeho dokončení, projevující se snad na 

odlišné, již plně rokokové štukové výzdobě náleží do doby po smrti velkovévodkyně 

a přerušení válečnými událostmi, kdy paradoxně na stavbu dohlížel již uvedený K. I. 

Dientzenhofer. Jeho působení by snad bylo možné přičíst jemnou rokokovou 

dekoraci a případné další úpravy interiéru. 

                                                           
206 SÚA, ŘSRF/P - ATS Tachlovice, kart. 20, sign. 66/1. 
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Hořelice, dnes Nučice-Rudná (Beroun)_____________________ 

Objekt: zámek v hospodářském dvoře 

Typ stavební aktivity: novostavba (?) 

Datace: kol.1740 (?) 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

V "Soupisu" je zámek uváděn jako vystavěný na místě tvrze na samém konci 

17. století. Fasáda měla být upravena v 70. létech 19.stol. Podrobný popis interiéru 

zmiňuje "loggii" v přízemí, opatřenou štukovou dekorací, v patře pak 4 místnosti 

taktéž bohatěji zdobené. Uvedena je i bývalá zámecká kaple sv. Kříže rovněž se 

štukovou výzdobou, kde je vyveden znak Karvinských.207 Podrobnější pohled na 

dekoraci i celkové vzezření blokového jednokřídlého objektu s jižním osovým 

risalitem a mansardovou střechou však odpovídá až mladší době, kdy panství získala 

Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská. Určit míru zásahu, respektive 

starší prvky z doby Karvinských může objasnit jen detailní stavebně historický 

průzkum. 

 K objektu nejsou v toskánské archivu kupodivu žádné zprávy, dle zklidnělého 

až klasicizujícího exteriéru i některých štukových prvků (zejména v kapli) lze 

přestavbu zařadit do kontextu díla V. Špačka (viz zámek v Kácově, arciděkanství 

v Polici, prelatura ve Zbraslavi).  

Protože byl na zámek těsně navazující hospodářský dvůr téměř zcela 

přestavěn, je stylová orientace jeho barokní etapy obtížně doložitelná. 

                                                           
207 Z. Wirth, Soupis památek … v politickém okrese Kladenském. Praha 1907, s. 46-47. 
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Hostivice u Prahy_______________________________________ 

Objekt: mariánská státue 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1740 

Autorství: zvažována účast  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

 Zřejmě závěrečnou akcí v barokní proměně Hostivic u Prahy bylo zbudování 

statue ve středu náměstí. Prameny uvádějí několik podrobností. Kamenická práce 

pro tento "kamenný sloup s 5 sochami" byla 26. května 1740 zadána za 110 zl. 

kamenickému mistru z Verneřic Janu Jiřímu Thumovi.208 Nepochybně ještě během 

roku 1740 byla statue dokončena; v následujícím roce pak bylo ještě zaplaceno 24 zl. 

Za její "štafírování a nabarvení."209 O autorství státue (snad sochař Pursch, či O. 

Dubke ?) a případné Špačkově spoluúčasti lze u značně narušeného díla jen 

spekulovat. Jedná se však o sochařské dílo ovládající střed náměstí a současně 

"navlečené" na výraznou osu svíranou z jedné strany zámkem a ze druhé výstavnou 

farou. Z toho lze soudit, že Špaček byl autorem celkového urbanistického řešení. 

 Státue je poškozena, i po restaurování se dále rozpadá a značná část je již 

tvarově nečitelná. Je nutno se proto odvolat na starší popisy. Dle Soupisu210 státue na 

soklu nesla sochy sv. Floriana, Jana Nepomuckého, sv.Víta (?) a sv. Barbory (?). Na 

soklu měl být rovněž obligátní monogram ANNA (spíše však AMF) a sasko-

lauenburský erb. Dle Podlahy byla na vrcholu dvoustranná deska s neurčenou P. 

Marií (zřejmě polickou milostnou soškou) a "napodobení obrazu Bělohorského 

reliéfu."211 

  

                                                           
208 SÚA, ŘSRF/P - ATS Tachlovice, kart. 20, sign. 66/1. 
209 SÚA, ŘSRF/P - ÚSRS, kart. 2223; viz též SÚA, ŘSRF/P - ATS Tachlovice, kart. 20,sign. 66/2. 
210 Z. Wirth, Soupis památek … v politickém okrese Kladenském. Praha 1907, s. 57-58. 
211 A. Podlaha, Posvátná místa … 5, Vikariát Libocký. Praha 1911, s. 36. 
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Býčkovice (Litoměřice)__________________________________ 

Objekt: areál fary při nedochovaném farním kostele 

Typ stavební aktivity: novostavba 

Datace: 1741-1749(?) 

Autorství: stylový rozbor  

Stavebník: Anna Marie Františka, velkovévodkyně toskánská  

 

Do řady toskánských far jako zřejmě poslední zapadá areál v Býčkovicích 

(Litoměřice). Ze soudobé farní pamětní knihy se dovídáme, že býčkovická fara byla 

nově postavena od základů nákladem kostela a že stavbu zahájil v roce 1741 tehdejší 

farář Augustin Meltzer; ještě téhož roku stavba dospěla pod střechu. Další stavební 

práce a zařizování fary však trvaly ještě léta, o což se zasloužila právě probíhající 

válka, takže do nové fary se mohl farář Jan František Bautsch přestěhovat až v roce 

1749.212 Skutečnost, že se stavbou fary bylo započato v roce 1741, potvrzuje několik 

dochovaných smluv. Dne 19. května 1741 byla uzavřena smlouva s tesařským 

mistrem z Horní Police Janem Kryštofem Justem, jenž měl za 265 zl. provést 

tesařské práce včetně šindelové krytiny, načež 31. května téhož roku byly uzavřeny 

další tři smlouvy - s truhlářským mistrem ze Staňkovic Kryštofem Hellerem, jenž 

měl za 128 zl. 36 kr. zhotovit hlavní vstupní dveře, 9 dveří do přízemí, 7 dveří do 

patra, 21 okenních rámů a dvoje horší dveře, s kamenickým mistrem z Verneřic 

Janem Jiřím Thumem, který se zavázal, že za 163 zl. 12 kr. zhotoví dveřní i okenní 

ostění, a posléze s kamenolamačem Matějem Kubankou.213  

 Protože téměř všechny znaky stavby odpovídají Špačkově autorství, jednalo 

by se o jednu z jeho nejpozdějších staveb. Možnost dokončení areálu jiným 

stavitelem dle staršího návrhu ale nelze zcela vyloučit (viz vstupní brána s nikou se 

sousoším anděla strážného). Objekt na obdélném půdorysu se složitě koncipovanou 

vnitřní skladbou a náročně malovanými průčelími (se stínovaným iluzivním 

členěním) se plně zapojuje do řady toskánských far spojovaných se Špačkovým 

jménem. Jeho součástí byla nejen hospodářská část, ale i náročně řešená terasová 

zahrada s dříve malovanými prospekty, velká brána se sochařskou výzdobou a volně 

                                                           
212 DA Litoměřice, kniha fundací, patentů a pamětí býčkovické fary do roku 1768, memorabilia, s. 5. 
213 SÚA, ŘSRF/P - ATS Ploskovice, kart. 122, sign. 106/9. 
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připojená dvojice kaplí z nichž dominantní na návrší měla mimo ústřední plastický 

kříž s Kristem (na malovaném pozadí) na bočních stěnách malované průhledy s 

iluzivními kříži s lotry „po pravici a levici“. Nutno dodat, že střed celé kompozice – 

přestavovaný farní kostel (snad na křížovém půdorysu ?) umístěný uprostřed 

hřbitova západně areálu fary - se nedochoval. Stavbu středověkého základu nahradil 

později naprosto zbytečně zbořený, blíže středu obce situovaný kostel klasicistní. 

Autorství fary lze doložit poměrně jednoznačně dle stylového rozboru. Touto 

stavbou známé Špačkovo dílo končí, i když do jeho úmrtí zbývalo ještě přes 10 let a 

jeho účast v řízení cechu další činnost nevylučuje. Situace je však složitější, což 

dokládá situace na toskánských panstvích již od sklonku 30. let 18. století.214 

                                                           
214 Zřejmý průnik jiného architekta na toskánská panství lze sledovat již v roce 1738. V červenci totiž 
lidický farář Václav Antonín Vacek oznámil pražské arcibiskupské konzistoři, že filiální kostel sv. 
Václava v Dřetovicích na buštěhradském panství je již stářím natolik zchátralý, že je nutné jej 
obnovit, na což již bylo shromážděno 200 zl. Nutnost opravy nejen střechy, ale i zdiva, potvrdil 12. 
září 1738 i zlonický farář a venkovský vikář Jan Adam Svoboda. Přestavba kostela byla provedena 
nepochybně během roku 1739, neboť již v únoru 1740 farář Vacek sděloval konzistoři, že obnovení a 
rozšíření dřetovického kostela, jež byla konzistoří povoleno před rokem a čtvrt, je již hotovo; kostel je 
nyní "elegantní, jako nový, krytý prejzy, obnovený uvnitř i zvenku, rozšířený o sakristii a dobře 
vybavený novými okny, dveřmi a zámky." Obnova kostela stála 592 zl. 47 kr. 2 pen., z čehož zedníkům 
bylo zaplaceno 175 zl. 53 kr.1  (SÚA, APA I., kart. 1260). Dřetovická stavba je jednou z pozdních 
toskánských realizací. Její rustikálnější podoba, zejména řešení mohutné západní věže s kasulovými 
okny zvonicového patra, je do té míry odlišná od Špačkových děl, že může sloužit za příklad uplatnění 
jiného architekta, jenž by pak mohl naznačovat, že se Špačkova činnost počala ubírat v závěru jeho 
života jiným směrem. Tomu však odporuje řada dalších staveb (Tachlovice, Hořelice), a tak se na 
toskánských panstvích bude patrně jednat o ojedinělý záskok. Proto nebude jeho dílem dle všeho 
závěr kostela sv. Salvátora v areálu Klementina je ve vazbě na sledovanou tvorbu  V. Špačka (i 
„Zápisnou knihu“) dalším nejasným počinem. Jeho presbytář obsahuje povýtce dekorativní, 
nekonstrukční, výrazně však dynamizované řešení klenby s dvojicí přikloněných, ve vrcholu sponou 
převázaných pasů. Měkké římsy, boční portály lze odkázat k podkruchtí v Liběchově stejně jako 
v obecnější rovině portálky sedlové. Zajímavá je i účast Špačkova známého, malíře J. K. Kováře. Pro 
mladšího Dientzenhofera je naopak typická nika za oltářem, výraznou dvojici přikláněných pasů navíc 
užívá i on (viz kostel v Opařanech, kladrubský konvent, kostel v Počaplech). Závěr je navíc opatřen 
značně pokročilým ztuhlým rokokovým dekorem odpovídajícím značně pozdnímu vzniku této úpravy 
až v pol. 18. století (1747). Oproti uvedeným příkladům nabízí zcela odlišnou situaci fara 
v Dobranově u Č. Lípy. Jednoduchý patrový objekt na toskánském dominiu má příčně obdélný 
půdorys, zastřešen je mansardovou střechou. V řadě rysů připomíná Špačkovy farní objekty. Tato 
podobnost vykazující některé obecněji platné shodné principy je sama o sobě u tak prosté stavby 
nebezpečná. Ke stavbě dobranovské fary se totiž dochovaly rozpočty a plány z roku 1773, a to ve 
třech variantách - dvě od Antona Schmidta, jedna od neznámého zednického mistra (SÚA, ŘSRF/P - 
ATS Zákupy, kart. 49, sign. Zákupy 64/9). 
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