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Úvod
Ve své bakalářské práci jsem

se věnoval

Zbraslavi

a konkrétně

Zbraslavskému klášteru. Zpracovat tuto práci jsem bral nejen jako povinnost, ale
i osobní touhu po tom se vyrovnat slavným zbraslavským rodákům, kteří se
v minulosti pokusili o Zbraslavi publikovat. Téma Zbraslavského kláštera bylo
zpracováno již dříve, ale vždy se jednalo jen o dílčí pojednání nebo o publikace
velmi staré. Tato bakalářská práce pojednává o období od baroka do 20. století.
Bylo velice náročné se probrat dostupnou literaturou к tomuto tématu.
Prošel jsem mnoho knih, které vypadaly, že se v nich naskytne téma Zbraslavi, ale
nebylo tomu tak. Byl jsem až překvapený, jak málo publikací pojednává o jedné
z městských částí Prahy - Zbraslavi. Nakonec se mi podařilo najít několik knih,
které byly velice podrobné a přesně se věnovaly danému tématu. Zejména bych se
zmínil o Mojmíru Horynovi, jehož knihy mi byly velkou odbornou oporou převážně
v kapitolách, které se dotýkají Jana Blažeje-Santiniho.
Pracoval jsem s literaturou, která pochází od zbraslavských rodáků
a místních patriotů, Karla Paška a Boženu Hofmeisterovou. Zvláště Paškova
publikace Zbraslavské listy je po obsahové a faktografické stránce velmi přínosná,
přesto není veřejnosti známá.
Hlavní osu práce představuje epocha Jana Blažeje Santiniho-Aichela, jehož
dílem se zabývá. Mojmír Horyna. Jedná se o velice přesné a podrobné publikace
o již zmíněném tématu. Pro potřebu mojí práce byla nesmírně užitečná především
publikace Zámek Zbraslav. Zde totiž Horyna popisuje proměny kláštera na počátku
18. století do nejmenších detailů.
Další knihy, ze kterých jsem čerpal, byly staršího data vydání. Jednalo se
o knihy Smíchovsko a Zbraslavsko, Pamětihodnosti Zbraslavě a Posvátná místa
království Českého. V první knize se píše hlavně o celkovém historickém popisu
Zbraslavi. Velice podrobně se zde píše převážně o chrámu sv. Jakuba.
Pamětihodnosti Zbraslavě je stará kniha od Emanuela Neumanna, která popisuje
dějiny Zbraslavského kláštera. V některých částech je kniha až příliš podrobná.
Posvátná místa království Českého je kniha přesná převážně v oblasti architektury.
Antonín Podlaha se ve svých dílech nejen pokusil, ale i dokázal pojednat

5

0 celkovém architektonickém náhledu na jednotlivá místa, mezi která neopomněl
zařadit také Zbraslav.
Kniha Umělecké památky Čech také pojednává o architektonických
a uměleckých prvcích. Tato kniha se velice podrobně zmiňuje o detailech
jednotlivých částí zbraslavského komplexu. Z tohoto pohledu mi bylo toto vydání
potřebné pro doplnění celkového náhledu umění na Zbraslavi.
V popisu 20. století jsem čerpal z knih o Dušanu Jurkovičovi, který se
podílel na další velké přestavbě za Cyrila Bartoně-Dobenína. Neméně významná je
1 brožura к 700. letému výročí založení kláštera. Naopak značným problémem je
období 20. století, ke kterému bylo dosud publikováno jen velmi málo studií.
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1. Založení Zbraslavského kláštera a jeho vývoj
do třicetileté války
Historie města a kláštera na Zbraslavi je úzce spjata s hlavní větví
posledních Přemyslovců a také prvních Lucemburků. Toto období bylo nej slavnější
v dějinách zbraslavského kláštera. O této době existují i bohatá písemné svědectví
díky Kronice Zbraslavské, kterou sepsal opat kláštera Petr Žitavský. V Kronice
Zbraslavské je uveden „rok 1238, kdy klášter v Kladrubech vyměnil Zbraslav za
jiný klášter s pražským biskupem Janem ///."'
Jako první z Přemyslovského rodu se o Zbraslav začal zajímat Přemysl
Otakar II., který vládl v letech 1253 - 1278. Zalíbilo se mu místo dnešní Zbraslavi,
hlavně pak hluboké lesy plné zvěře. Král založil při soutoku řek Vltavy a Berounky
lovecký dvorec. Stráně nakázal osadit vinnou révou, která byla přivezena
z Rakouska. O rozlehlosti svědčí dosud zachovalá kaple. Po mnoha stavebních
úpravách dodnes slouží jako farní chrám sv. Jakuba, který je včleněn do areálu
zámeckých budov.
Další události jsou spojeny se začátkem vlády Václava II., spíše ještě s jeho
otčímem Závišem z Falkenštejna. Mladý král chtěl na usmířenou za jeho popravu
před Hlubokou vystavět klášter a chrám, kde by byli pohřbeni čeští králové a jejich
rodiny. Mělo se jednat o obdobu s místem odpočinku francouzských králů, což bylo
#

T

cisterciácké opatství sv. Diviše v blízkosti Paříže.
Cisterciáci byli vybráni jako řád, který měl zakotvit na Zbraslavi. Základním
prvkem cisterciáků je touha po prostotě a boje proti přepychu. Také jejich umění je
plné architektury bez soch a maleb. Největšího rozkvětu dosáhli ve 13. století.
Řádové předpisy stanovovaly, že klášter musí ležet stranou od měst, vesnic a také
v údolí při vodním toku.4
Byla jim nabídnuta tři místa. Sídlo „benediktinských mnichů na Ostrově
u Davle, stavební pozemek u Radotína a lovecký zámek na Zbraslavi."5 Mniši si
1

Cit. dle: Hofmeisterová, В., a kol. Zbraslav. Praha: Středečeské nakladatelství knihtisku, 1977,
str. 17.
2
Tamtéž, str. 18.
3
Tamtéž, str. 18.
4
Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 36.
5
Cit. dle: Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 40.
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vybrali bývalou rezidenci kladrubského opata a pozdější sídlo biskupa Jana III.
z Dražie, které bylo přestavěno na lovecký dvůr. Za necelý rok byly budovy
schopné sloužit klášterním potřebám. Do kláštera přišlo dvanáct mnichů z kláštera
Sedleckého. Samo jméno místa, které se nazývalo Zbraslav, bylo na památku svého
zakladatele Václava II. změněno na Síň královskou.6
Panovník se také po založení kláštera postaral o materiální zajištění nově
vzniklé stavby. Vše se konalo tak, že klášteru se přidělily nějaké pozemky, osady
nebo poddaní, toto se stalo majetkem kláštera a z jejich práce nebo výtěžku se
hradily potřeby kláštera.7
Slavnostní den pro krále Václava II. a také pro celý Zbraslavský klášter
přišel v červnu roku 1297. „Dne 2. června 1297 byla slavná

korunovace

královských manželů v Praze", o den později se konala další slavnost na Zbraslavi.
Šlo o položení základního kamene ke stavbě „gotického mariánského chrámu,"8
Před svou smrtí chtěl dokonce Václav II. předat panovnické povinnosti
svému synovi Václavovi III. Václav II. chtěl dožít v chudobě na Zbraslavi. Tento
„král mnichů" je nej významnější postavou pro rané dějiny zbraslavského kláštera.9
Dne 21. června 1305 zemřel v Praze český král Václav II. Podle jeho přání
bylo jeho tělo převezeno na Zbraslav. Kněžiště mariánského chrámu bylo hotovo
a mohlo být do něj uloženo tělo jeho zakladatele. Pozůstatky byly uloženy v tumbě,
jednalo se tedy o sarkofág, kamenný náhrobek. 10
Vymření hlavní linie posledních Přemyslovců přineslo nejistotu i na
zbraslavské cisterciácké sídlo. V hlavách cisterciáckých opatů vznikl v roce 1309
úmysl nahradit neschopného českého krále Jindřicha Korutanského důstojnějším
nástupcem, který by byl hoden přemyslovské tradice. Možný nástupce byl spjat
s rukou neprovdané dcery Václava II., Eliškou. Tehdejší opat Konrád byl
v diplomatických službách české země, také on se podílel na tom, že Eliška
Přemyslovna byla provdána za Jana Lucemburského.11

6

Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 40-41.
Tamtéž, str. 44.
8
Cit. dle: Hofmeisterová, В., a kol. Zbraslav. Praha: Středečeské nakladatelství knihtisku, 1977,
str. 19.
9
Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 35.
10
Hofmeisterová, В., a kol. Zbraslav. Praha: Středečeské nakladatelství knihtisku, 1977, str. 21.
11
Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 48.
7
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Chrám Panny Marie sloužil jako místo posledního odpočinku těchto členů
královských rodin. Byli zde pohřbeni následující panovníci a jejich příbuzní:
1244

Jan a Jitka

děti Václava II. (ostatky byly přeneseny)

1296

Anežka

další dcera Václava II. (ostatky byly přeneseny)

1305

král Václav II.

1320

Otakar

druhorozený syn Jana Lucemburského

1322

Markéta

dcera Václava II., s novorozencem Mikulášem

1324

Eliška

dcera Jana Lucemburského a další její tři sourozenci

1326

Václav III.

převezen po 20 letech z Olomouce

1330

Eliška Přemyslovna manželka Jana Lucemburského

1341

Markéta

dcera Jana Lucemburského

1387

Johana Bavorská

první manželka Václava IV.

1419

Václav IV.

uložen pouze dočasně

Doba po smrti Václava IV. přinesla pro Zbraslavský klášter jen utrpení.
Mniši stačili klenoty odvézt v roce 1419 na Karlštejn. Postupně ale byly tyto
klenoty rozprodány. V době husitské došlo také na postupné rozprodávání
klášterního majetku. Klášter doplácel na Zikmundovy válečné výpravy, které
1?
spolufinancoval.
Roku 1420 znamenal konec gotickým stavbám na Zbraslavi. Klášter i chrám
byly zničeny husitským vojskem. V troskách kláštera živořilo asi deset mnichů.
Ti sebrali kosti z královské hrobky a uložili je do zvláštní schránky. Tímto
zachránili cenné relikvie českých panovníků. 13
Náprava pro Zbraslav přišla až roku 1454 díky králi Ladislavu Pohrobkovi,
který začal vracet klášterní

statky. Roku

1526 přicházejí na český

trůn

Habsburkové. Na osobní žádost krále Ferdinanda I. přichází do Čech jezuitský řád,
stalo se tak roku 1556. Tímto začíná protireformační hnutí v českých zemích.
Do těchto bojů zasahuje také Zbraslavský klášter.14
Když na trůn usedl Rudolf II., stala se Praha centrem uměleckého
i vědeckého světa celé monarchie. Císař si pronajal pro potřebu královského zámku
v Praze louky Zbraslavského kláštera. Zřídil zde císařskou konírnu. К působení
12
13
14

Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 61.
Hofmeisterová, В., a kol. Zbraslav. Praha: Středečeské nakladatelství knihtisku, 1977, str. 24.
Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 62.
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tohoto panovníka patří i zvláštní příhoda, kdy dal na Zbraslavský klášter umístit
jako atrakci jedenáct velbloudů. Roku 1611 v důsledku vpádu pasovského biskupa
Leopolda do Čech byla vypleněna také Zbraslav.15
Další těžkosti přišly v důsledku tzv. třicetileté války, vše začalo rokem 1618.
„Dne 18. srpna bylo vypraveno na Zbraslavi, která patřila v tu dobu generálu
Jindřichovi Matyášovi Thurnovi, dalších 1200 mužů.lM

Předtím odtud bylo již

vypraveno na 500 jezdců.
Roku 1631 obsadili Prahu Sašové. Usadili se také na Zbraslavi a skoro celý
klášter zbořili. V témže roce také došlo ke vzbouření sedláků, kteří vpadli se
sousedním obyvatelstvem do kláštera, který vyloupili. V roce 1634 vpadlo do
kláštera také vojsko císařské.17
Dne 24. října 1639 postihla klášter největší pohroma. Banner dal totiž toho
dne Zbraslav na několika místech zapálit. Klášterní budovu se podařilo zachránit,
ale hospodářská stavení a okolní vsi byly vypáleny, na Zbraslavi nezůstalo téměř
nic. Další dílo zkázy se zde prohnalo v roce 1645, kdy se císařské vojsko vracelo
z prohrané bitvy u Jankova.18
Velké návštěvy se dočkaly zdi zdejšího kláštera v roce 1646, kdy
„Ferdinand III., ubíraje se ke korunovaci do Prahy, přenocoval tam se synem svým
dne 29. července."19 Při návratu po korunovaci zpět do Vídně zde opět přenocoval.
Poslední pohromu postihl klášter v roce 1648, kdy Švédové dobývali Prahu. Pak
začala na Zbraslavi doba pokoje a obnovy zničených staveb, které ale byly
realizovány až po roce 1700 z finančních důvodů.

15

Tamtéž, str. 63.
Cit. dle: Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 63.
17
Hansi, F. a kol. Smíchovsko a Zbraslavsko. Společnou prací učitelstva. Praha-Smíchov: vlastním
nákladem, str. 437.
18
Tamtéž, str. 437.
19
Cit. dle: Hansi, F. a kol. Smíchovsko a Zbraslavsko. Společnou prací učitelstva. Praha-Smíchov:
vlastním nákladem, str. 437.
16
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2. Barokní přestavba

v

2.1. Činnost Jana Blažeje Santiniho-Aichela
Pro stavbu byl povolán známý architekt Jan Blažej Santini-Aichel, který byl
znám v kruzích cisterciáckých a již předtím působil na některých zbraslavských
adaptacích. Jednalo se o příslušníka již třetí generace v Čechách žijících a zde trvale
usazených italských kameníků a zedníků.20
Santini byl inspirovaný dobou, zaujala ho aktuální římská tvorba před rokem
1700. Byl to kameník, vyškolený na stavbě „milánské katedrály před rokem 1615."
Po roce 1630 již pracoval na svých samostatných dílech, které udivovaly římské
prostředí konceptem „radikálně barokní architektury,"21

Také se v jeho dílech

objevovalo zvláštní propojení barokního a gotického řádu.
Jan Blažej Santini byl ovlivněný znalostí české gotické architektury. Velice
dobře pochopil složité dílo umělce Borrominiho. Právě poznání díla Borrominiho
ovlivnilo Santiniho nejvíce. Právě kvůli tomu, že jako jeden z mála plně pochopil
díla tohoto římského umělce, mohl navázat na jeho umění a vytvořil vlastní
umělecký sloh. Právě v tomto ohledu byl Santini jediným následovníkem Francesca
Borrominiho. Jedním z mimořádných přínosů Borrominiho bylo propojování
klasického a gotizujícího tvarosloví v jedno. Stejně tak jako vyjádření gotických
• t • 22
•
vzorců formami klasickými.
Ze soudobé italské tvorby znal Santini také dílo Carla Fontány, jehož kostel
„sv. Blažeje v Campitelli je mimořádně zajímavou, lehce podélnou centrálou, ve
které je základní tvar klenby vlastně o 45° pootočeni oproti hlavním osám
Л1

interiéru."

v

#

Z Ríma si také odnesl znalost děl Adey Pozza, hlavně pak jeho návrhu

koleje s vloženým kostelem na půdorysu trojúhelníka se střední kopulí.
Zajímavé je řešení prostoru ambitu konvetu na Zbraslavi, kde Santini
odlišně postupoval od své předlohy, která byla v prostorovém rozvrhu bočních lodí
20
21
22
23

Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 71.
Cit. dle: Horyna, M. Jan Blažej Santini-Aichel. Praha: Karolinum, 1998, str. 164.
Tamtéž, str. 164.
Cit. dle: Horyna, M .Jan Blažej Santini-Aichel. Praha: Karolinum, 1998, str. 166.
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baziliky S. Giovanni in Laterano. Jedná se o stavbu, kterou Borromini od roku 1646
opravoval. Nedá se ale říci, že by šlo o závislost na díle Borrominiho. Santini jím
byl sice ovlivněn, ale to mu dopomohlo к vlastnímu uměleckému projevu.24
Umění

Jana

Blažeje

Santiniho

bylo

indiviuální

a

neopakovatelné.

Je charakteristické silným výtvarným vyjádřením náboženských a kulturních
přestav. Jeho dílo formovalo a prostupovalo život klášterů, pro které Santini tolik
stavěl.
Santini získal důvěru hlavně u cisterciáckého řádu. Pro Jezuity, tedy pro
hlavní reformační řád na našem území, nikdy nic nezrealizoval. Zanechal po sobě
více než 100 staveb. Byl také vůdčí osobností historizujícího slohu gotického
baroka. „Gotický barok je směr, který v barokní době do

internacionálního

dovezeného slohu, diktovaného způsobu i nutnosti protireformačního

myšlením

vnímá i utiskovaný zemský patriotismus,

pozornost

dobu, k níž se upírala
9S
vlasteneckých kruhů, zvláště pak gotickou dobu Karla IV. "

Barokní koncepci Santini doplňoval gotickými tvary klenby, oken a žeber.
Gotický barok hledal inspiraci hlavně v domácích stavbách, přesto se i zde objevují
prvky běžného baroka. Konventní chrám měl být situován na místě někdejší gotické
stavby. Není ale známo, v jakém stavu se zachovaly ruiny gotického kostela. Také
není jasné, jestli Santini uvažoval o úplné novostavbě nebo jen o úpravě zničeného
chrámu.26
Na Zbraslavi Santiniho čekal velice těžký úkol, měl totiž vybudovat
novostavbu budovy konventu. Měl se také podílet na stavbě monumentálního
konvetního kostela. Obojí mělo stát na místě zničených gotických staveb. Pro
Santiniho to byl jako pro začátečníka velice těžký úkol. V této souvislosti se také
uvažovalo o možném přímluvci za jeho služby. Ale žádné konkrétní jméno se v této
souvislosti neobjevuje.27
Ve starší literatuře se objevuje rok 1716 jako začátek stavby konventu. Ve
skutečnosti se ale přestavba rozeběhla již v roce 1704, kdy opat Lochner získal
vysokou půjčku 35 000 zl. Dalším důvodem začátku prací až roku 1704 bylo také
dokončení přípravy materiálu a vyklizení ruin na staveništi. Další desetitisícové
částky proudily na Zbraslav po roce 1716. Tento přísun financí dokazuje, že
24
25
26
27

Horyna,
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Horyna,
Horyna,

M. Jan Blažej Santini-Aichel. Praha: Karolinum, 1998, str. 166.
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zbraslavský konvent byl budován již od prvních let 18. století. Avšak stavba
pokračovala velice pomalu, přesně v duchu barokní přestavby a byla realizována
ЛО

postupně v menších dílech.
Dle vlastního svědectví byl Jan Blažej Santini zaměstnáván na Zbraslavi.
Zde také vedl stavbu. Za to byl také v roce 1704 honorován párem vraných koní
v ceně 30 zl. Potřeba vyhovující konventní budovy a velkého chrámu byla velmi
naléhavá. Myšlenka realizace těchto plánů přišla na řadu v době, kdy klášter
překonal tísnivé ekonomické problémy, bylo tomu právě na počátku 18. století. Do
té doby se zde nacházela raně barokní upravená prelatura. Kostel sv. Jakuba Většího
29

byl jen provizoriem.
Konventní

budova

byla

vybudována

postupně.

Začalo

se

stavbou

východního křídla a pokračovalo se severním a západním křídlem. Jan Blažej
Santini-Aichel navázal na středověké dispozice a také stavební zvyklosti, kdy byly
konventní budovy umístěny po jižním nebo severním boku velkého konventního
kostela.30
Santini se zde odlišil od dobově velmi frekventovaného typu tzv. klášterů
rezidenčního typu. Tento „typ situoval pravidelně budovy konventu a opatství
symetricky po obou stranách klášterního

kostela."3I

Santini zde ale využil

požadavky o situování konventu a kostela na místech, kde byly podobné gotické
stavby.
Směrem na sever se ubírala hlavní fasáda konventu, která je bohatě členěná.
Původně se tyčila přímo u řeky Berounky. Do severního křídla soustředil Santini
reprezentativní a hlavní sály konventu. Zde se trochu oddálil od středověkých
zvyklostí, podle kterých kapitulační síň byla ve východním křídle.32
Santini skvěle ovládal znalost gotické architektury, jejího konstrukčního
a estetického řádu. Osvojil si také umění významných italských barokních umělců
Franceska Borrominiho a Gustina Guariniho. Se všemi zkušenostmi a podměty
zacházel velmi svobodně a vše doplňoval osobitým vlastním stylem. Velkou roli při
jeho

28
29
30
31
32

práci

Horyna,
Tamtéž,
Tamtéž,
Cit. dle:
Tamtéž,

hrál vlastní

potenciál

umělce,

zabýval

se také

geometrickou

M. Jan Blažej Santini-Aichel. Praha: Karolinum, 1998, str. 209.
str. 209.
str. 107.
Horyna, M. Zámek Zbraslav. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, str. 23.
str. 23.
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a matematickou symbolickou spekulací. Zřejmě znal dobové teorie světla, o kterém
se hovořilo jako o elementu zpřítomňujícího.33
Na počátku 18. století se začala objevovat myšlenka na přestavbu kláštera, ta
by celému komplexu navrátila a obnovila slávu a krásu. Velká přestavba kláštera
začíná po roce 1700 v době působení opata Wolfganga Lochnera (1684-1716).34
Jan Blažej Santini-Aichel pracoval pro zbraslavský klášter již od roku 1700.
Není známo jakým způsobem přišel Santini do služeb opata Lochnera po svém
návratu ze studijních cest. Tímto se tedy zdá, že opat Lochner byl tedy nejspíše
prvním zaměstnavatelem tohoto stavebního genia. Postupně Santini vyrostl ve
velmi

originálního

tvůrce

vrcholného

českého

baroka.

Zdá

se být

také

pravděpodobné, že opat Lochner doporučil Santiniho svému sedleckému kolegovi
opatu Snopkoví. Pro něj Santini realizoval přestavbu velkého

sedleckého

klášterního kostela. 35
Santiniho plán na přestavbu pocházel z roku 1700 nebo krátce po tomto
roce. Koncepce architektury započla s bohatým pavilonovitým rozčleněním staveb
s přesně promyšleným kolísáním výšek, které poutaly pohled, vše směřovalo ke
středu celé kompozice. Tento Santiniho efekt je dobře propracován hlavně při
pohledu ze severu.36
Také v prostoru rajského dvora je dobře vidět Santiniho rukopis (obr. č. 5).
Jsou zde převýšeny rizality středů křídel, které znázorňují základní osový kříž.
Zároveň je zde vidět odstupňování staveb směrem do koutů, všechno posiluje
centrální pojetí celého projektu.37
Co se týká řešení prostoru ambitů (křížová chotba), tak zde Santini
postupoval velice neobvyklým způsobem. Ve velké chodbě použil klenby dvojího
typu. Procházejí výškou přízemí a polopatra sousedních částí východního
i západního křídla. Je zde vidět, že vše mělo být spojeno s atmosférou plánovaného
kostela. Jako důkaz uměleckého a konstrukčího mistrovství Santiniho můžeme vidět
v dvoutraktové dispozici severního křídla.38

33
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V roce 1703 začíná Santini pracovat také pro malostranské theatiny na
dostavbě jejich kostela. O rok později se podílí na prastavbě kapitulního děkanství
na Pražském hradě.39
Na Zbraslavi se ujal v roce 1709 přestavby celého zbraslavského kláštera.
Postupem času ale začala přestavba narážet na velké plány opata Lochnera na jedné
straně a na druhé straně finančními možnostmi. Stavba kláštera tedy zůstala dodnes
nedokončena.

Hlavní

budova

bývalého

gotického

areálu -

reprezentativní

a honosný chrám P. Marie s mauzoleem panujícího rodu českých králů nebyla ani
začata.

40

Začal se stavbou konventu, obráceného hlavním průčelím к řece. „Budova
má zde tři křídla, která obklopují nádvoří к jihu, nyní uzavřené lodžií, upravenou
v letech 1924-25. " 4 ! Konvent byl za jeho života dostavěn do výše prvního patra. Při
založení celé stavby Santini použil starých základů a zdí z doby románské, tak také
gotických přestaveb králů Přemysla Otakara II. a pozdějšího zakladatele kláštera
Václava II.
Na Zbraslavi se objevuje zvláštní strukturální podvojnost architektury.
Běžné barokní formy jsou často odstupněné a pointované. Jsou ale kombinovány
s gotismy. Jako příklad tohoto můžeme vidět na fasádách, kde jsou trojlisté
záklenky oken ambitů. V interieru je situace podobná, gotické,
formovánípřípor

lineární a svazkové

prostupuje tvarosloví vlastně toskánského původu,

odhmotňuje."42

Později působil Santini na stavbách plaských a žďárských cisterciáků,
pracoval také pro želivské premonstráty. Do začátku tohoto období patří významné
vyobrazení kláštera. Toto vyobrazení podle kresby řádového bratra Františka
Placida z roku 1706 vytvořil roku 1711 Augustin Neuräutter. Klášter je vyobrazen
severně, ale z ptačí perspektivy, což zvyšuje jeho informační hodnotu. V sousedství
věže opatství je znázorněna střecha kostela sv. Jakuba. Za ním je vidět stříška
malého kostelíka pro poutníky. Před kostelem sv. Jakuba je vykreslen objekt
opatství.43
Celý objekt je obrácen směrem к řece. Na západní straně jsou místo
někdejšího gotického konventu vidět jen kůlny. V sousedství opatství je nakreslena
39

Horyna, M. Jan Blažej Santini-Aichel. Praha: Karolinum, 1998, str. 59.
Pašek, K. Zbraslavské listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 72.
41
Cit. dle: Hofmeisterová, В., a kol. Zbraslav. Praha: Středečeské nakladatelství knihtisku, 1977,
str. 36.
42
Cit. dle: Horyna, M. Jan Blažej Santini-Aichel. Praha: Karolinum, 1998, str. 108.
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ještě vyšší budova, která na jiných vyobrazeních není. Zřejmě se jedná o část
barokního křídla, které je již projektem Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Východně
a jižně je možné vidět hospodářské budovy a též hlavní bránu kláštera.44
Je málo pravděpodobné, že celý objekt byl budován najednou. Na Zbraslavi
začalo

budování

konventu

východním

křídlem.

To

sousedilo

s opatstvím

a kostelem sv. Jakuba. Dokončení této části bylo před rokem 1716. To bylo
východní křídlo otevřeno a také propojeno se sousedními budovami.45
Již od počátku stavby konventu se počítalo se vznikem konventního chrámu
po jižní straně. Jednalo se o místo, kde předtím stával středověký kostel. Severní
křídlo konventu s vybudovanými reprezentativními prostorami bylo postaveno mezi
léty 1716-1726. Dalším dokladem pokračování stavby jsou vysoké finanční částky,
které získával zbraslavský klášter pro zlepšení stavby. Datum 1722 v přízemí
severní křídla, snad naznačuje dokončení hrubé stavby konventu.46
Opati ze starých cisterciáckých, benediktinských a premonstrátských
klášterů měli požadavek na architekty a stavitele, aby se připomněla v jejich dílech
doba 12. a 13. století. Chtěli dát do rekonstrukce klášterů a kostelů i gotické formy,
aby se připomenula doba, ve které byly stavby původně postaveny.47
Důležitým estetickým činitel konventních prostorů je světlo. Původní hlavní
vchod, který se nacházel ve východním křídle, je koncipován jako cesta za světlem.
Světlo je soustředěno v rajském dvoře. Podobné odstupňování světla je možné
popsat ještě v případě u ambitu a středního traktu nebo prostoru Královského sálu
v severním křídle. Dvě hlavní schodiště budovy vypadají jako cesta vzhůru za
světlem. Santini musel při projektování rajského dvora brát v potaz řádová pravidla
a dvůr uzavřít čtyřmi ramennými ambity. Stavba chrámu měla být provázána
s konventem.48
Severní stěna konventu byla spojena s řekou vystupující terasou, která
sloužila к přímému kontaktu s Berounkou. Přesně podle zvyku cisterciáků, kteří
svoje stavby vždy umísťovali tak, aby byl kontakt s řekou. Na terase je letopočet
1722.49

44
45
46
47
48
49

Tamtéž, str. 16.
Tamtéž, str. 17.
Tamtéž, str. 18.
Tamtéž, str. 18.
Tamtéž, str. 24.
Pašek, K. Zbraslavské

listy. Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 74.

16

Dalším výrazným prvkem Santiniho přestavby bylo vytvoření ambitů.50
Santini zde ale nevytvořil jen spojovací chodbu, ale tuto část architektury prosvětlil
velkými okny. Proporce oken ukazují na gotické smýšlení autora.
S reprezentační komunikací je souběžná ještě jedna dvoupatrová chodba.
Stropy v této chodbě musely být proraženy kvůli osvětlení. Otvory jsou proraženy
v podobě trojlistů. Na Zbraslavi byl tak díky Santinimu utvořen prvek, к němuž
dospěli italští architekti teprve po roce 1718 v Turíně.51
Stavba konventu pokračovala velmi rychle. V roce 1727 byl sál v prvním
patře stavebně dokončen. V roce 1728 výzdobu nástěnnými malbami dokončil malíř
Václav Vavřinec Reiner.52
Západní křídlo bylo dokončeno jako poslední a ukončení této stavební částí
bylo v roce 1732. V tomto roce byl také celý konvent slavnostně vysvěcen.
Historizující architektonický směr končí okolo roku 1740, ale později se
ještě vrátil. Mezi hlavní stavby a přestavby Santiniho-Aichela patří například
cisterciácká prelatura v Plaších a velká novostavba poutního kostela ve Křtinách u
Blanska. Velkolepá díla stavěl Santini pro opata Václava Vejmluvu ve Žďáru nad
Sázavou.53

2.2. Působení Františka Maxmiliána Kaňky
Stavbu po Santiniho smrti převzal František Maxmilián Kaňka. Zřejmě
z přátelství ke svému kamarádovi. Již dříve spolupracovali Kaňka a Santini
například při stavbě zámku v Chlumci nad Cidlinou.54
Kaňka převzal stavbu podle zachovalé smlouvy ze dne 1. května 1724.
Zavázal se k tomu, že stavbu provede v nej lepší možné kvalitě a také bude
navazovat na předešlou práci Santiniho. Kaňka se vlastně ve smlouvě zavazuje
k tomu, že bude navazovat na dílo Santiniho. Celek stavby byl realizován podle
původního plánu Santiniho na přestavbu, který vznikl v roce 1700.55
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Samotné vyznění Kaňko vy smlouvy vylučuje, že by stavba od prvního patra
výše byla dílem Kaňky. Mezi jednotlivými etapami výstavby zbraslavského
konventu byly i dosti dlouhé přestávky. Součástí projektu byl nejspíše také návrh na
novostavbu nového konventního kostela, který měl nahradit ohromný zaniklý
gotický chrám. 56
Barokní přestavba se nacházela téměř přesné na místě bývalého gotického
konventu. Dnes je zde vidět trojkřídlá část s otevřeným dvorem na jižní straně.
Kresba zbraslavského kláštera, která je zachována v klášterní knihovně v Oseku,
zachycuje z doby konce 18. století rajský dvůr, který je na jižní straně zakončen zdí.
Jednalo se ve své době nejspíše o prozatímní řešení.57
Kaňka navázal na Santiniho práci a nejprve dokončil stavbu horního
poschodí a bočních křídel konventu. Zde použil trámových stropů. Do období
Kaňkovy přestavby spadá dokončení fasády celé budovy. Zde se ale odchýlil od
plánů Santiniho. Budova byla v tomto směru ochuzena o jedno křídlo, kde měl
podle původních představ stát klášterní chrám. Kaňkova práce změnila charakter
celé

budovy,

která

ztratila

z původní

představy,

že

by

se

mělo

jednat

o monumentální klášterní stavbu. Kaňka dal stavbě spíše podobu paláce. 58
Královská síň v patře konventu byla dokončena v roce 1727. Je zde barokní
štuková výzdoba od T. Soldatiho a jeho syna Martina z roku 1727. Společně
s freskami od Václava Vavřince Reinera. Objednavatelem tohoto díla byl opat
Tomáš Budecius. Na stropě je freska Svěcení základního kamene klášterního
kostela Panny Marie. Na západní stěně je vyobrazení Pasování rytířů při založení
kostela. V oválném prostoru nade dveřmi je freska „Cisterciáků и úložního lože
Václava II. " Na východní stěně je umístěn „ Václav II. při odevzdání

darů

kláštera. " 59 V místnosti je ještě jednou vyobrazen Václav II., tentokrát nad ložem
umírajícího. Fresky byly poškozeny kvůli rozdělení místnosti na patra na konci 18.
století. Přilehlý prostor v nástavbě má štukovou výzdobou. Autorem jsou
T. a M. Soldatiové.
Konvent

byl

dostavěn

za

opata

Tomáše

Budecia,

který

pocházel

z Horažďovic, převzal tímto žezlo při budování konventu a dočkal se jejího
dokončení po 16 letech stavebních úprav. Roku 1732 dne 3. června uvedl řeholníky
56
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do nové budovy. Pořídil opatská pontifikační roucha a stříbrné nádoby pro
bohoslužby.60
Tohoto roku v památný den výročí založení kostela byli mniši uvedeni do
nové budovy. Dílo, které započal opat Volfgang II. Lochner bylo dokončeno za
jeho nástupce opata Tomáše Budeciuse. Ten se také podílel na stavbě kostela sv.
Jana

v Chuchli,

kostela

sv.

Václava

v Mokropsích

či

přestavbě

kostela

v Modřanech.61
V severním křídle konventní budovy na Zbraslavi se nachází latinský nápis.
Je umístěn v průčelí s trojhranným štítem, na jehož vrcholu je socha krále Václava
II., na stranách poté sochy andělů (obr. č. 3). Jedná se o majuskulní nápis:
WENCESLAUS

PIUS BOËMI/E REX VI

FUNDATOR A U b E REGIME..

V překladu to znamená - Václav zbožný, šestý český král, zakladatel Síně
královské. Pokud bychom měli popsat druh písma, jde o majuskuli k(kapitálka) bez
chronostichu. Zvláštností písma je tréma nad e (ě) ve slově Boëmiae - standardnější
je Bohemiae, nexus JE. Pokud jde o dataci tohoto nápisu, tak se jednotliví autoři
fťJ
•

•

•

rozcházejí. Jisté je, že tento nápis původně vznikl mezi lety 1738-1743.
Ještě před naprostým dokončením konventu v roce 1730 započala přestavba
prelatury a také bohatá výzdoba interiérů. Stavbu provedl Kaňkův žák architekt Jan
Václav Špaček.63
Přestavba prelatury proběhla proto, aby se jednalo o reprezentativní sídlo
barokního církevního velmože. Aby zde mohly být přijímány a ubytovávány
i významné osoby. Velmi náročné byly úpravy ohledně propojení jednotlivých za
sebou řazených místností reprezentativních salonů prelatury. Tato část přestavby v
severním křídle trvala až do roku 1739. Zde se také na výzdobě interiéru podíleli
štukatér Tomasso Soldáti a freskař Václav Vavřinec Reiner.64
Ve třech salonech prelatury byly vytvořeny Reinerem nástropní fresky, které
zachycují významné, ale i legendické události týkající se zbraslavského kláštera.
Jedná se o fresky „Císař Ferdinand III. vyráží na lov jelena", dále je freska „Císař
Ferdinand

IV.

se

zbraslavským

opatem

Jiřím

Greiffenfelsem

přihlížejí

neobyčejnému úlovku dvou velkých kaprů", a na třetí fresce je vyobrazeno - „Opat
60
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Konrád

žádá

císaře

Jindřicha

o

sňatek

Jana

Lucemburského

s Eliškou

Přemyslovnou. "65
Také řemeslná výbava interiérů prelatury je na vysoké úrovni, o čemž svědčí
mnoho dochovaných barokních dveří. Je jasné, že Kaňka nedokončil stavbu
zbraslavského kláštera podle původního záměru Santiniho. Jedná se pouze o část
z monumentálního projektu, který navrhl Jan Blažej Santini-Aichel.66
Dalším opatem zde byl Theodor ze Schönfeldu, vletech 1738 - 1743.
Vystavěl roku 1739 prelaturu hned vedle klášterního kostela. V konventě byl
v přízemí velký refektář, vedle kapitolní síň. Královský sál se nacházel v prvním
patře. Královský sál byl velmi významně využit krátce po otevření. Stalo se tak na
počátku června 1743, kdy Zbraslav navštívila císařovna Marie Terezie. Stalo se tak
krátce po jejím korunování na českou královnu. Putovala přes Zbraslav zpět do
Vídně. Této velké pocty se již ale nedožil opat Theodor ze Schönfeldu, který krátce
před tím zemřel.67
Roku 1742 bylo v klášteře 39 řeholníků. Za opata Adama Aysla byl
nákladně vyzdoben vnitřek konventního kostela.68
Ostatní

budovy

kromě

konventu

byly

opraveny

oproti

původním

představám. Jedná se například o opátskou prelaturu. Úprava zde byla dokončena
roku 1739, jedná se pouze o střízlivou adaptaci. Jen malby Reinera uvnitř svědčí
o nákladnější výzdobě. „Vprním patře jsou místnosti severního traktu vyzdobeny
freskami V. V. Reinera, vztahující se к založení kláštera, a F.X. Palka, který v nich
vylíčil návštěvu Marie Terezie na Zbraslavi v roce 1743."69
Ve vedlejším prostoru pak opět František Karel Pálek vytvořil fresku
s námětem - císařovna Marie Terezie potvrzuje pozemky opatu Adamu Ayslovi z
roku 1747.70
Uprostřed severního křídla je umístěn refektář, jehož stěny jsou tvořeny
štukovou rokajovou (mušličkovou) výzdobou z let 1750 - 1762. Výklenky jsou
členěny a pilíře jsou s bočními polosloupy. Na klenbě se nachází freska
65
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Podobenství o muži, který přišel na hostinu bez svatebního roucha od F. X. Palka.
Nad portály do sousedních místností jsou vyhotoveny fragmenty freskových obrazů
také od Palka.71
O Kaňkovi se dá říci, že byl výborným stavebním podnikatelem. Na svých
stavbách zaměstnával ty nej lepší umělce. Jednalo se o výborné štukatéry, malíře,
sochaře. Mezi umělci se objevují jména jako Matyáš Bernard Braun, Václav
Vavřinec Reiner, Ferdinand Brokoff, Petr Brandl nebo František Platzer. Kaňka byl
velice vytížený stavitel, proto si také vychovával svoje následovníky. 72
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3. Promena kláštera po velké barokní přestavbě

3.1. Zrušení kláštera
V roce 1740 nastoupila na habsburský trůn třiadvacetiletá dcera Karla VI.,
Marie Terezie. Proti jejímu nástupu vystoupil bavorský vévoda Karel Albert, který
si činil nároky na vládu v rakouských a českých zemích. Zároveň vystoupil proti
Marii Terezii také pruský král Fridrich II., který usiloval o získání Slezska. Karel
Albert se nakonec prohlásil 7. prosince 1741 českým králem. Praha byla v tu dobu
obsazena francouzským vojskem. V dalším průběhu se ale situace změnila a Praha
v prosinci roku 1742 kapitulovala. Marie Terezie byla korunována českou
královnou 12. května 1743. „Při této příležitosti byla Marie Terezie i se svým
doprovodem pohoštěna v právě dokončeném Zbraslavském klášteru, který byl jistě
důstojným místem tak vzácné návštěvy. "7S
Po skončení válek o rakouské dědictví se v roce 1748 podstatně změnila
situace u církevních institucí. Centralizací státní správy a také jejím přesunem do
Vídně znamenal úbytek finanční podpory českým klášterům. Nedostávalo se
prostředků к vytvoření velkého konventního chrámu. Proto byl roku 1750 nově
vybaven a vyzdoben dosavadní kostel sv. Jakuba.74
Pro klášter znamenalo období vlády Marie Terezie rozkvět. Stal se jedním
z prvních církevních staveb na našem území, to bylo způsobeno 4aké velkou barokní
stavbou. Opat Adam II. Aysl z Berouna, který byl na Zbraslavi do roku 1756
vyzdobil místnosti mramorovými oltáři a kněžskými stolci. Podílel se také na
zkrášlení kostela v Modřanech.75
Poslední velkou komerční stavbou v tomto období rozkvětu bylo postavení
pivovaru. Stalo se tak za opata Desidera Duchoslava Andrese, který pobýval na
Zbraslavi do roku 1770. Měl velkou zásluhu také na tom, že se podařilo klášteru
získat vzácné obrazy od Brandla či Škréty. Část konventu byla v této době
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pronajata, klášter zrušil nevýhodné chmelnice. Zemědělská výroba se vyrovnávala
z robotního systému a začal se zde objevovat průmyslový charakter tohoto
odvětví. 76
Ve snaze upevnit nezbytnost existence kláštera byla roku 1784 přivezena
z kostela sv. Havla křtitelnice do klášterního kostela a tak se zde konaly i křty.
Klášterní budovy začaly postupně ustupovat od klášterního к civilnímu využití.77
Již druhý rok po svém nástupu na habsburský trůn vydal Josef II. 29.11.1781
patent, který přikazoval zrušit všechny kláštery, které se nezabývaly společensky
prospěšnou činností. Tento proces však neprobíhal najednou, ale postupně. Naděje
pro zbraslavský klášter svitla v roce 1783, kdy byla klášteru potvrzena všechna
78

privilegia.
Snaha o zachránění kláštera byla v průběhu desetiletí zbytečná. Ani světská
stavba pivovaru, do něhož byla přenesena výroba roku 1764 z klášterního pivovaru,
ani zpřístupnění klášterního kostela pro všechny věřící neovlivnily konečné
rozhodnutí klášter zrušit. Stalo se tak za opata Desideriuse Andrese, který byl na
Zbraslavi opatem v letech 1757 - 1770. Pro zdejší kostel dojednal mnoho cenného
jako např. obrazy od známých malířů. Opat Andres byl muž velice hodný a
přívětivý. Svědčí o tom i příběh z jedné jeho cesty do Itálie, kde byl přepadem, ale
jeho kuchař, který byl italského původu se za něho postavil, nakonec se jim oběma
podařilo uniknout ze smrtelného nebezpečí. Také se o něm vypravuje, že byl při
svých cestách ve Wallersteinu ve Švábsku u knížete Öttingena. Tehdy opat ještě
netušil, že jednou bude tento rod majitelem kláštera na Zbraslavi.79
V srpnu 1785 zemřel poslední zbraslavský opat Cele,stýn Stoy, aniž se
dočkal zrušení kláštera. Krátce nato, v pátek 2. prosince 1785 přišel do kláštera
krajský hejtman a přečetl všem členům konventu rozhodnutí císaře Josefa II.:
•

v

80

klášter je zrušen.
Důchody a poplatky byly přiděleny Náboženskému fondu. Ten se stal
nástupcem klášterního hospodářství. Všechny klenoty a bohatství bylo ze Zbraslavi
i ze Slapů prodáno v dražbě. Klášterní kostel sv. Jakuba se stal v této době farním.
Klášterní roucha obdržela kapitula budějovická. Stříbrný poklad kláštera byl
76
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většinou roztaven již ve válkách s Francouzi a zbytek z pokladu byl dopraven do
nově založené kapituly v Budějovicích. Drahé nádoby, archiv a knihovna byly
odvezeny do Prahy. Dražba byla konána také na Zbraslavi. Za tu se dostalo 4800 zl.
ve stříbře, a později také ve Slapech, kde dražba vynesla 500 zl. Knihovna byla
převezena do Prahy společně s klášterním archivem a věcmi, které se neprodaly
během dražby. 81

3.2. Odchod mnichů ze Zbraslavi
„Vkvětnu roku 1786 se odstěhovali z kláštera všichni řeholníci většinou na
menší fary. Každý z nich dostal 30 krejcarů denně výživného a všichni klášterní
zaměstnanci měli nárok na odškodnění.,ж

82

Touto dobou zůstal na Zbraslavi jen

jeden kněz a dva kaplani pro vykonávání bohoslužeb věřícím.
Tímto na Zbraslavi skončila vláda mnichů, která trvala od roku 1292, kdy
byl klášter založen. Největší slávy dosáhli Cisterciáci na Zbraslavi za vlády
zakladatele kláštera Václava II. Ten sem přivedl mnichy ze Sedlce, byli to převážně
Němci. Zbraslavští opati psali texty jak v latině, němčině, tak také v češtině.83
„Když celý areál konventu končil, tak zde bylo na 32 mnichů, v době velké
slávy kláštera za doby Karla IV. zde bylo asi 300 mnichů. Nedá se tedy říci, že by
mniši v posledních letech před zrušením bydleli skromně. " 84
Opati, kteří zde v tu dobu byli si zde žili jako bohatí šlechtici, také užívali
různá privilegia. Zatím jim bylo povoleno bydlet v klášteře. Dne 1. května 1786 se
z kláštera museli odstěhovat mimo faráře a kaplana všichni. 85
Jeden z těch, kteří museli klášter opustit, byl také vynikající hudebník
P. Gotthard Antonín Stolle. Vykonával v klášteře funkci podpřevora. Vynikal při
hře na pozoun. Jeho hudební myšlenky, které vedl к tomuto hudebnímu nástroji,
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přijal dokonce i Mozart. S velikou slávou vystupoval jak v Praze, tak také
о/

v Drážďanech. Zemřel v Praze 1814.
„Vroce

1788

byla

podepsána

smlouva

mezi

poddanými

panství

zbraslavského a Náboženským fondem. "87 Jsou v ní deklarována práva a povinnosti
občanů i nové vrchnosti v duchu nové doby. Náboženský fond ale na Zbraslavi
nepotřeboval tolik pracovníků, kolik jich bylo zaměstnáno v klášteře. Josef II.
prosazoval průmyslovou výrobu před výrobou v menším měřítku, spojenou
s cechovní organizací. Po dražbách se srazily dluhy kláštera - „26.000 zl. obdržel
fond náboženský z jmění Zbraslavského 369.542 zl. "88
V době napoleonských válek sídlil na Zbraslavi francouzský velvyslanec.
Válečná fronta se Zbraslavi vyhýbala již od třicetileté války. Ale přesto obec
poskytovala ubytování i stravování armádám vlastním i cizím, a to jak v době
slezských i napoleonských válek.89

3.3. Zbraslavský klášter bez cisterciáků
Řeholníci na Zbraslavi nakonec museli odejít úplně. Lidé sem za nimi
přicházeli ze širokého okolí. Klášter býval každý den pro chudé i pro hosty otevřen.
Řemeslníci na Zbraslavi měli díky klášteru o celoroční živobytí postaráno. Mnoho
lidí se zde také dosáhlo vyššího vzdělání, které poté uplatnili v lepší práci.
Napoleonské války měly dopad i na nově rozvíjející se průmysl na Zbraslavi. Ten
byl postupně umísťován v budovách bývalého mnišského areálu.90
Pod správou Náboženského fondu ale panství na Zbraslavi vynášelo velice
málo. Náboženský fond spravoval zbraslavské panství již v období napoleonských
válek. Jeho správa pokračovala ještě deset let po napoleonských válkách.

Jednoho

9I

roku úředníci odvedli prý z celého panství čistého užitku - dvě grešle. "

86

Tamtéž, str. 291.
Cit. dle: Pašek, K. Zbraslavské.listy.
Praha: Zbraslavská kulturní společnost, 1995, str. 87.
88
Cit. dle: Podlaha, A. Posvátná místa království Českého. Díl 3. Praha: Dědictví sv. Jana
Nepomuckého, 1909, str. 290.
89
Tamtéž, str. 292.
90
Tamtéž, str. 292.
91
Cit. dle: Podlaha, A. Posvátná místa království Českého. Díl 3. Praha: Dědictví sv. Jana
Nepomuckého, 1909, str. 292.
87

25

Po zrušení kláštera prodal Náboženský fond za 12 050 zl. klášterní konvent
a panství Josefu hraběti de Souvaigne. Ten zde zřídil rafinerii cukru a celý podnik
•

•

92

zorganizoval jako akciovou společnost.
„Začátkem září 1787 zde byla provedena první várka. Rafinerie byla
vybavena 12 kotli a vyrábělo se tu sedm druhů zboží. Počátky výroby byly slibné,
ročně se zde zpracovalo
zaměstnávala 72 dělníků. " 93

na 12 000 metrických

centů surovin

a

továrna

V době napoleonských válek zde výroba klesla a

později se úplně zastavila.
Tento belgický majitel začal s přestavbou kláštera v rafinerii cukru a tomuto
cíli také přizpůsobil stavební úpravy. Úpravy byly provedené podle návrhu
„komorních stavitelů Matyáše Hummela a Ignáce Jana Nepomuka

Palliardiho,"94

Jejich zásahy skoro zničily Santiniho interiéry.
Roku 1812 koupil zbraslavské panství s továrnou v bývalém církevním
objektu od hraběte de Souvaigne za 20 000 zl. průmyslník Antonín Richter z Prahy.
Obnovil rafinerii cukru a navíc zde umístil výrobu chemikálií - kyseliny sírové,
octové i solné, výrobu salmiaku, octanu olovnatého, broků a hlavně mýdla. Byl
prvním v Rakousku, který vyrobil neutrální mýdlo, dovážené dosud z Francie,
z Německa a Itálie. Za doby Antonína Richtera se začal pro potřeby továrny ničit
vystavěný konvent i s jeho uměleckou výzdobou. 95
Majetek dřívějšího panství koupil za 286 000 zlatých bavorský šlechtic
Fridrich Krafft, kníže Öttingen-Wallerstein, pán z Hohenbaldemu a Socternu,
skutečný rada království bavorského, dědičný člen komory stavovské v království
Wůrtenberském, c.k. rakouský komoří a plukovník v armádě.

Dne 1. listopadu

1825 vyneslo panství už 60 000 zlatých.96
Kníže dal v letech „ 1829-1842 postupně upravit a dostavět prelaturu kvůli
využití na zámeckou budovu. "97 Tímto zásahem sice byly interiéry prelatury
zachráněny, ale Wallerstein se staral hlavně o svůj pivovarnický průmysl. To mělo
pro Zbraslav destruktivní důsledky. Vše bylo podřízeno jen komerčním
záležitostem a vůbec se nedbalo na architektonické krásy.98
92
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Kromě vaření piva Wallerstein obnovil také továrnu na cukr. Zdejší továrna
zaměstnávala až 70 dělníků. Jeho pivovar dosáhl takového významu, že při
návštěvě císařského dvora v roce 1831 se na Hradě podávalo jen zbraslavské pivo.
Vyráběl náhražku kávy a pálil kořalku ve vinopalně. Založil v Lahovicích továrnu
na keramické výrobky, snažil se také obnovit dolování uhlí na Jílovišti. Z Malé
Chuchle učinil lázeňské letovisko. Kníže Fridrich Öttingen-Wallerstein zamřel 5.
listopadu 1848. Panství se ujala jeho druhá manželka, vdova kněžna Marianna,
rozená hraběnka Trauttmansdorffová. Syn a dědic knížete Wallersteina čekal na
předání vlády nad zbraslavským panstvím až do své zletilosti, poté pokračoval ve
šlépějích svého otce, rozšířil například keramické závody."
Později od roku 1875 byl v majetku knížecí rodiny také samotný konvent.
Ale cukrovar a později také chemická továrna zde byly dále. 100
Jak již bylo dříve řečeno, tak se v prvním patře konventu nacházela velká
královská síň. Okolo roku 1900 bylo již na této skvostné místonosti znát, že sloužila
к továrním účelům. Královská síň byla přetvořena ve varnu a sušárnu cukru, byla
také rozdělena na tři patra. Do stěn se prosekaly otvory pro trámy, na něž se
položila prkna, u stěn byly zřízeny schody do všech pater. Při těchto zásazích se
vůbec nebral ohled na architektonické bohatství již zmíněné místnosti. Po zrušení
továrny se královská síň ukázala opět ve své bývalé kráse. Na stropě se objevila
velká fresková malba znázorňující založení kláštera. Ozdoby na oknech a na stropě
byly ještě dobře patrné. Refektář, který se nacházel pod královskou síní, byl
přeměněn v seník.101
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4. Stavební úpravy ve 20. století

4.1. Cyril rytíř Bartoň z Dobenína

Posledním soukromým majitelem zbraslavského panství se stal průmyslník
Cyril Bartoň (1863-1953), který velkostatek o rozloze 3 436,45 ha koupil za 4 550
000 rakouských korun. 102 Cyrilův otec, Josef Bartoň (1838-1920) byl slavným
českým velkoprůmyslníkem. Základem jeho textilního impéria byla továrna v
Náchodě. Proslul také jako vlastenec a mecenáš. Roku 1912 byl císařem Františkem
Josefem I. povýšen do rytířského stavu s predikátem „z Dobenína". 103 Po vzniku
Československé republiky začala rodina užívat jméno Bartoň-Dobenín.
Bartoňovi se naskytla smutná podívaná, když místo zachovalých památek
uviděl jenom zčernalé zbytky omítek a padající stropy. Zdi se začaly podchycovat,
byla zazděna původní okna a dveře byly obnovovány. Stropy se vyztužily a staré
krytiny se přeložily. Dvojitý klášterní ochoz byl celý znovu obnoven, také dříve
nalezené nádvoří i okolí zámku byly odkopány. 104
Uvnitř síně byly restaurovány obrazy V. V. Rainera. Tohoto úkoly se ujal
akamedický malíř „M. Duchek a sochař J. Čapek." V Aule byla při čištění fresek na
západní stěně objevena signatura Rainera. Ve středu severního okraje stropu byly
nalezeny značky „T. S. Fee. 1728", které patřily sochaři „Tomasso

Soladatimu."m

Byl tedy obnoven celý bývalý klášter. Byly také vyparketovány všechny
sály a prostory. Z jara 1926 byl vyčištěn a vymalován nynější farní kostel sv.
Jakuba. V hlavní lodi byly na bočních stěnách nalezeny dva velké freskové obrazy.
Veškeré adaptace zámku, konventu a kostela si od majitele Cyrila BartoněDobenína vyžádaly náklady, které přesáhly 12 milionů Kč. 106

102

Zbraslavský' klášter 1292 - 1992. К 700. výročí založení. Praha: Místní úřad a kulturní dům
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, 1992, str. 14.
103
Mašek, P. Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtický' rodů v českých zemích. Praha :
Mladá Fronta, 1999, s. 20-21.
104
Zbraslavský klášter 1292 - 1992. К 700. výročí založení. Praha: Místní úřad a kulturní dům
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, 1992, str. 14.
105
Cit. dle: Neumann, Em. Pamětihodnosti Zbraslavě. Zbraslav: Vondruška, po r. 1926, str. 14.
106
Tamtéž, str. 15.

28

Podařilo se obnovit obraz starého kláštera podle původních představ. V této
dobé se na Zbraslavi také prováděly mnohé výzkumy. Vstupní jižní budova byla
přeměněna v sallu terainu107', ve které byly umístěny mnohé vykopávky náhrobních
desek. Byla také sestavena rozbitá sousoší ze severního tympanonu konventu, jedná
se o originál nebo kopii Braunovy práce.108
V severní budově byla pozvednuta železná konstrukce. Bez poškození byl
upevněn strop se štukovými ozdobami a malbou V. V. Rainera. Jedná se o malbu
slavnostní položení základního kamene zbraslavského kláštera. Velice zajímavý
objev byl učiněn při vykopávkách před východním křídlem konventu. Zde byly
odkryty mohutné vyzdívky, které pocházely ze základů velkého gotického chrámu
s velkými pilíři, které oddělovaly čtyři chrámové lodi.109
Vše bylo zakresleno a tyto nákresy se shodovaly s kresbami nalezenými
v báni kostela v Mokropsech. Dokazovalo to správnost místa bývalého mariánského
klášterního kostela, který zanikl během husitských válek. V konventu, na nádvoří
byla obnovená studna dle plánu z r. 1817.110
Konvent byl restaurován v letech 1912 - 1925 podle návrhu A. Čenského
a O. Nypla. Trojkřídlá budova s rozdílně dlouhými bočními křídly, na čtvrté straně
přízemní sala terrena, spojená s postranními křídy budovy prolamovanými oblouky
tak, že vnitřní dvůr je uzavřen.111
Při opravě v roce 1926 byly nalezeny kamenné části dveří, které se datují do
období ranné gotiky. Nejspíše se jedná o zbytky lovčího zámečku, který na
Zbraslavi vystavěl král Přemysl Otakar II. Byly vybourány vestavěné stropy
a schodiště. Podle zachovalých náznaků dřívější architektury byla doplněna vnější
i vnitřní výzdoba. Restaurovány byly také fresky a štukový dekor, strop byl
upevněn a srovnán společně s pozůstatky maleb Reinera a Palka.112
Roku 1922 byla nahrazena báň kostela za novou, která přesně kopírovala její
původní podobu. Roku 1923 se opět vrátily na věž zámku tři zvony, které odtud
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zmizely roku 1917. Jeden z těchto zvonů byl darován Cyrilem Bartoněm, další
zvony poté věnovali farníci ze Zbraslavi." 3
V roce 1924 Cyril Bartoň objednal symbolický náhrobek Přemyslovců.
Model navrhli Jan Štursa s Pavlem Janákem. Památník nakonec zhotovili Štursovi
následovníci. Náhrobek má podobu Přemysla Oráče opřeného o rozrostlou ratolest,
která

má

symbolizovat

rodokmen

Přemyslovců,

v koruně

jsou

umístěny

schránky.114
Do schránek „byly 3. června 1926 péčí Sboru na ochranu památek, po
předchozích prozkoumání profesorem antropologie MUDr. Matiegou, uloženy lebky
posledních Přemyslovců. " 115

Cyril Bartoň byl za své zásluhy o rozkvět Zbraslavi

nakonec v roce 1927 jmenován čestným občanem města.
V roce 1939 Cyril Bartoň zapůjčil část zámku Národní galerii v Praze.
V roce 1948 byly všechny budovy i s pozemky Bartoňům zabaveny. Sbírky
Národní galerie zde byly i po roce 1948. Až po roce 1989 byl majetek Bartoňům
vrácen. Znovu byla obnovena i smlouva s Národní galerií a od roku 1998 byla
zpřístupněna pro veřejnost expozice asijského umění. Zámek je obklopen krásnými
sochami. Je tu například Myslbekova studie к pomníku sv. Václava na Václavském
náměstí.

4.2. Dušan Jurkovič na Zbraslavi
Roku 1911 byla zahájena obnova prelatury a zchátralé-budovy konventu.
Rekonstrukce se ujal architekt Dušan Jurkovič za spolupráce Ing. Arch. Aloise
Čenského, který byl také profesor České techniky. „Vroce

1924 převzal

po

Jurkovíčovi stavbu Ing. Otakar Nypl. " " 6 Celá obnova probíhala až do roku 1926.
V letech 1911 - 1913 se Jurkovič dal do příprav plánů na opravy a přestavby
souboru budov na Zbraslavi. Jurkovič zde začal s objektem prelatury, kde se
zaměřil na několik změn, které měly znamenat větší funkční využití stavby. Zde
113
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Jurkovič rozčlenil okrasné záhony, vytvořil oddychová zákoutí, zpřístupnil zde také
odlehlé části pozemku. Za hranou příkopu nechal postavit krytý dřevěný most,
v jehož vzhledu uplatnil rysy lidové architektury. Jurkovič také rozvrhoval úpravu
parku a užitkové části zahrady. Nechal zde zřídil skleníky, ovockou a zeleninovou
zahradu, ale i tenisový kurt. Jeho práce zde skončila roku 1914. Ve dvacátých letech
na Zbraslavi ještě učinil několik doplňků a úprav v interiérech zámku. Jurkovič
• '
•
117
chtěl tuto památku nejen konzervovat, ale také naplnit novým aktivním životem.
O díle Dušana Jurkoviče hovoří architekt Tomáš Mencl. Zmiňuje se o tom,
že Jurkovič dal velkou váhu každé drobnosti ve svém díle. Podle Mencla nachází
krásu zašlých dob, ale vše dělá moderní formou. Jurkovič vynikal smyslem pro
přirozený materiál. Vše dokázal spojit v harmonický celek.118
Opačný názor na Dušana Jurkoviče má architekt Bohuslav Fuchsa: „Dušan
Jurkovič sice s velkým vkusem a mnohdy i zdarem zasáhl do některých rekonstrukcí',
ale přesto musíme považovat tento úsek jeho prací za nouzový."119 Tento architekt
začal jako první se srovnáváním práce Jurkovičova díla se soudobými evropskými
pracemi. Oceňoval Jurkovičovu schopnost spojit a ukázat dobové stavební trendy,
ale dodává, že se zde Jurkovič dostal až na zámecké úpravy, které mu byly vždy
trochu cizí.
Tomuto názoru Jurkovič ale protiřečí, dokládá to také jeho práce na dalším
zámku a to sice v Novém Městě nad Metují. Pro Jurkoviče mluví také to, že se ke
svým adaptačním úlohám vždy vracel.120
Nyní má celý komplex budov barokní podobu. Je rozložen v rozlehlém
parku přecházejícím v les, uzavřeném zpředu proti městu hospodářskými budovami
a pivovarem. Tvoří jej několik částí. Trojkřídlá budova bývalého konventu (nyní je
zde expozice Národní galerie), jehož čtvrtá strana je uzavřena nižší vstupní sálou
terrenou, upravenou v letech 1924 - 1925. Směrem к východu přiléhá ke konventu
prostý kostel, který je s výjimkou jižní strany obklopen budovou někdejší
prelatury.121
Historická, ale také umělecká jedinečnost celého zbraslavského areálu byla
podtrhnuta jeho prohlášením Národní kulturní památkou (obr. č. 1, 2). Po válce
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propůjčil nový majitel místnosti v budově konventu pro depozitář Národní galerie.
V přízemí byla umístěna expozice barokních soch a plastik.122
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5. Chrám sv. Jakuba

5.1. Historie chrámu
Dosavadní kaple sv. Jakuba byla okolo roku 1650 proměněna v klášterní
chrám. Opat Jiří II. r. 1703 umístil do věže hodiny, které zde vydržely až do 20.
století. Tentýž opat r. 1713 udělil židům povolení, aby si mohli založit svůj vlastní
hřbitov u Třebotova.123
Původně se snad jednalo o hradní kapli v loveckém zámku za Přemysla
Otakara II. Po založení kláštera byla dána mnichům do potřeby a později byla
přestavěna na gotický kostel kláštera. „Doložený r. 1848, v letech 1650 - 54
rozšířen a přestavěn raně barokně, vnitřek opraven r. 1936. ",24
Kostel je do tvaru kříže (obr. č. 4). Délka kostela 37,09m a šířka 7,20m.
Obdélníkový prostor mezi hlavní a levou lodí je vyplněn Mariánskou kaplí. Stavba
kostela nebyla vyvedena do takové krásy, přesto se kostel může pochlubit
skvostnými oltáři, kostelním nábytkem a výzdobou stěn.125
Oratorium bylo postavené roku 1672 za opata Desidera Andrese. Prostupuje
jen málo do chrámového prostoru jako trojboký arkýř, který je dřevěný a nachází se
nad vchodem do sakristie. Barokní je dřevěná řezaná část. Jsou tu ještě dvě
místnosti přilehlé к presbytáři.726
Roku 1744 byl vyhotoven hlavní oltář s kněžským kůrem. Materiálem se stal
radotínský a slivenecký mramor. Uprostřed se nachází kolosální obraz na plátně
Nanebevzetí P. M. Dole jsou apoštolově, kteří stojí kolem prázdného hrobu. Nahoře
se nachází P. Maria, která je na oblacích a je nesena anděly. Tento obraz je snad
také dílem benátského malíře Battista Piazzetta (1768-1754). Po stranách se
nacházejí dřevěné zlacené sochy sv. Benedikta a sv. Bernarda. Toto vše mniši
dostali od anglického lorda za to, že mu poskytli pohostinství v době povodně.127
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Na straně v presbytáři byl umístěn rokokový kredenční stolek, jednalo se
o oltářík sv. Kříže. V pozadí je možno vidět reliéf „Kristus nesoucí kříž." Před tímto
je krucifix na podstavci, na jehož podnoží je znázorněna poslední večeře. Po
stranách jsou znázornění dva andílkové. Jeden z nich umazává z desky počet hříchů,
druhý andělíček drží tácek a konvici. Stůl tohoto oltáříku je vyrobený z mramoru,
na čelní straně je ozdobený reliéfem „Duše v

očistci."m

Po bočních stranách presbytáře jsou umístěné chórové lavice, které jsou
ozdobeny vykládáním a řezbami. Na zadní římse stojí rokokové řezané sochy ze
dřeva. Na jedné straně uprostřed je Kristus Pán, který se sklání z kříže к sv.
Bernardu. Na další straně je pak Kristus Pán, který se sklání z kříže к další světici.
Po stranách jsou sochy sv. papežů a kardinálů.129
Třetí oltář, který se nachází v severním křížovém rameni lodi je vyroben ze
dřeva a sokl je z mramoru. Byl zde také krásný obraz od Karla Škréty - Sv. Bernard
v oblacích klečící. V nástavku oltáře je socha Panny Marie se žehnajícím Ježíškem
a též sochou vznášejícího se anděla. Po stranách byly umístěny sochy dvou
cisterciáckých světců. Všechny postavy sedících světců a andílků, které jsou na
všech oltářích, pocházejí od Ignáce Platzra, který byl dvorním řezbářem ve službách
Marie Terezie.130
Mimo tyto oltáře se v chrámu nachází ještě barokní dřevěný oltář sv. Jana
Nepomuckého s obrazem světce od neznámého žáka Brandla. Dále je zde možno
ještě spatřit malý oltář v rokokovém slohu.131
Pod kůrem byly také nově vymalovány dva výjevy. A to akademickým
malířem ,^4nt. Häuslerem", jednalo se o velký obraz Založeijí kláštera r. 1297
a obnovení stavby konventu r. 1926. Bývalý deskový obraz je pověšen vpravo. Ten
je podle starého popisu „dr. L. Glückseliga kopii r. /659" 132 zničeného královského
pomníku.
Ve spodní části věže nedaleko kostela sv. Jakuba je brána, kterou je možné
vjet do zámku. Ve věži se nacházejí hodiny, zhotovené „r. 1703 za opata
Lochnera " a také tři zvony. První z nich je z roku „1765 s reliefy sv. Václava a sv.
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Víta a s letočetnými nápisy. " Na druhém zvonu je nápis „K větší slávě p. Boha, s.
Tomáše a b. Jana Nep. slítej zvon tento nákladem Tomáše Jelínka 1707." Třetí ze
zvonů je umíráček s reliéfy „sv. Mikuláše a sv. Barbory" společně se jménem
slévače „ Zachariaše Dittricha z Prahy r. 1749. "Ш
Chrám sv. Jakuba se stal po roce 1785 farním místo kostela na Havlíně.
Z ostatního kostelního vybavení je nutno připomenout skleněnou rakev, která
pochází snad ze 17. století, v nichž byly do roku 1875 uloženy ostatky dětských
kostí z Přemyslovského rodu. Dále také lebky Václava II., III. a jeho sestry Elišky
Přemyslovny. Skleněná rakev byla v 19. století již velmi sešlá, a tak byly ostatky
přeneseny do jiné skříňky.134
Loď kostela se skládá ze tří polí výsečové klenby. V pozadí jsou veliké
varhany v ozdobných skříních. Varhany na kůru mají 22 rejstříků, byly zhotoveny
„r. 1776 Antoninen Reissem, varhanářem z Prahy, r. 1816 Josefem

Gartnerem

z Klatov opraveny. "ш
Na bočních stranách lodi visí dva obrazy na plátně z 18. století - „Klanění
sv. Tři Králův a Narození Páně."136 Krásné obrazy, ale již stářím trochu sešlé.
Ve výklenku se nachází barokní oltář, na něm je umístěný soudobý obraz
„Sv. Jan Nep. na klekátku klečící". Po stranách se nacházejí sochy světců. Nahoře je
reliéf

Madony Staroboleslavské. Je zde také reliéf „Svržení sv. Jana s mostu,"137
К jižnímu boku hlavní lodi přiléhá nízká boční loď s výsečovou klenbou. U

pilířů, kde se odděluje hlavní loď od vedlejší, jsou malé oltářníky s obrazy z doby
rokoka. Jedná se o obraz ,yvv. Antonína Pad., jemuž Jezulátko se zjevuje" v dolní
části za sklem ve výklenku je umístěna soška ležící „sv. Rçsalie". Naproti je
v orámovaném obrazu „sv. Almerika jakožto pastýře". Naproti je obraz „Sv. Máří
Magd. klečící v prázdném hrobě Kristově,"138
Na jižní straně v Mariánské kapli se nacházejí kamenné náhrodky členů
knížecí rodiny Öttingen-Wallerstein. Kněžna Žofie (zemřela roku 1829), kněžna
133
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Marie Anna (pochována roku 1885) a kníže Bedřich Krafft Jindřich (zemřel roku
1842). Na horní části náhrobku je bronzový pozlacený medailon, na němž je vždy
podoba zvěčnělého.139
V horní části nad oblouky příčné lodi byly vymalovány ve 20. století dva
nové výjevy. Na pravé části „opat Konrád napomíná Václava III. nad hrobem
otce''''. V levé části je znázorněné „ukládání lebek přemyslovských do památníku
Štursova r. 1926 Cyr. a Jos. Bartoněm 3. června vykonané. "I40
Pod kůrem byly také nově vymalovány dva výjevy. A to akademickým
malířem ,Ant. Häuslerem", jednalo se o velký obraz „Založení kláštera r. 1297
a obnovení stavby konventu r. 1926". Bývalý deskový obraz je pověšen vpravo.
Ten je podle starého popisu „dr. L. Gliickselíga kopii r. 1639"141 zničeného
královského pomníku.
Ve spodní části věže nedaleko kostela sv. Jakuba je brána, kterou je možné
vjet do zámku. Ve věži se nacházejí hodiny, zhotovené „r. 1703 za opata
Lochnera " a také tři zvony. První z nich je z roku „1765 s reliefy ,vv. Václava a sv.
Víta a s letočetnými nápisy. " Na druhém zvonu je nápis „K větší slávě p. Boha, s.
Tomáše a b. Jana Nep. slítej zvon tento nákladem Tomáše Jelínka 1707." Třetí ze
zvonů je umíráček s reliéfy „sv. Mikuláše a sv. Barbory" společně se jménem
slévače „ Zachariaše Dittricha z Prahy r. 1749. "142

5.2. Madona Zbraslavská
Hlavní oltář P. Marie je barokním dílem, vyroben je z mramoru a doplněn
zlacenými ozdobami. Po stranách obrazu se nacházejí sedící sochy sv. Joachima
a sv. Anny. Na oltáři se nachází obraz Madony Zbraslavské (obr. č. 6). Jedná se o
jedno znejstarších památek domácí středověké malby. Jedná se o velice milé
v

, 143

znázorněni.
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Madona působí jemně, ale přesto se v její tváři objevují bolestné znaky. Na
pravé ruce jí sedí Ježíšek, má na sobě těsně přiléhající košilku. Pravicí к sobě
Ježíšek tiskne ptáčka, který má rozestřená křídla a tulí se к němu. Levici klade
Ježíšek do ruky své matky, zároveň к ní blaženě pohlíží.144
Ježíšek má na hlavě korunu, která je podobná hodně bourbonské, snad tímto
připomínající dobré vztahy mezi Čechami za doby Karla IV. s Francií.145
Tento obraz pochází ze 14. století, ale býval podle pověsti přisuuván do
doby mnohem starší. Dříve se tvrdilo, že tento obraz je italského původu, ale
nejspíše se jedná o dílo českého malířského umění. Dle pověsti byl obraz darován
klášteru od krále Václava II., šestého krále českého. Tento král byl velice zbožný,
byl horlivým ctitelem Panny Marie. Tento panovník měl vždy při sobě velice
zdařilou podobu Panny Marie, kterou uschovával ve svém královském paláci.
O tomto obraze píše český dějepisec Balbín ve svém popisu Svaté Hory. Píše
o tomto obrazu, že se jedná o mistrnou malbu, i zde se objevuje zmínka o maličkém
Ježíškovi, který spočívá na ruce své matky a pohrává si s malým ptáčkem. Tento
Balbínům příspěvek к Zbraslavi se vztahuje к jeho dílu Diva Mantis Saneti z roku
1665.146
К tomuto obrazu se také pojí příhoda, která je znázorněna na stěně farního
kostela. Ukazuje krále Václava II., který ve slavném průvodu biskupů a šlechticů
přišel bosý z Prahy až na Zbraslav, kde zdejšímu opatu předal obraz Panny
u

•

147

Mane.
O tomto obrazu se traduje, že byl objeven na dřevěné desce dvě stě let po
zpustošení kláštera husitskými vojsky v troskách. Tato tragédie se na Zbraslavi
udála 10. srpna 1420. Většina svatých relikvií byla zničena, jen obraz Panny Marie
byl zázračným způsobem bez poskvrny zachráněn. První nálezcem byl snad ptáček,
který z ruiny odnášel stužku a narazil tímto i na vzácný obraz. К tomuto objevení
prý došlo i proto, že toto nalezení bylo předpovězeno právě obrazem. Ježíšek má
v ruce ptáčka. Bylo snad předzvěstí nalezení obrazu právě ptáčkem. Později byl
obraz narovnán, opraven a domalován „ bratrem klášterním Schwabem ", který prý
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býval velice dobrým malířem. Obraz je vysázen velkými drahokami „z majetku
148
tehdejšího opata Junkera. "
Ke cti obrazu Madony Zbraslavské byla vystavěna kaple. Do této kaple byl
v roce 1745 vložen nový mramorový oltář, na kterém stával právě vzácný obraz,
pro který byla tato kaple vystavěna. Traduje se o obrazu také to, že i sv. Jan
Nepomucký měl tento obraz ve veliké uctivosti a krátce před svou mučednickou
smrtí obraz navštívil. Takové obrazy Panny Marie se nacházejí i v kostelech
„Slapském, Tachlovickém, pak v kostele sv. Vojtěcha v Praze." 149
К uctivosti obrazu Panny Marie Zbraslavské nechal někdejší králohradecký
biskup Jan František z Talmberka (1676 - 98) postavit polní kapli při bývalé cestě
z Prahy do Staré Boleslavi. Udělovali se také zpovědní cedulky, na kterých bylo
znázorněno vyobrazení Panny Marie Zbraslavské. Po roce 1785 přestali ale
vzdálenější poutníci putovat na Zbraslav za tímto obrazem. V obloucích hlavní lodi
a Mariánské kaple můžeme vidět dva oltářníky s obrazy sv. Antonína a kopií
Madony Klatovské. V místě, kde se nyní do konventních lavic vchází, tedy v oblasti
příčné chrámové lodi se zachovaly dva obrazy Narození Páně a sv. Tří Králů, které
pocházejí od Brandla.150
Každodenně bývalo také obvyklé, že se po ranní mši zpívala píseň ke cti
Panny Marie. Tato píseň byla v roce 1771 v Praze tištěna. Obraz Panny Marie
Zbraslavské je na ni znázorněn.151
Další píseň, která vzdávala čest Panně Marie Zbraslavské, byla nalezena v r.
1860 v schránce plechové v makovici chrámové věžky v Malé Chuchli. Tato píseň
je z doby, kdy byl na Zbraslavi ještě cisterciácký řád. Píseň reagovala na velikou
povodeň a všelijaké škody. Z tohoto je možné určit, že tato píseň reaguje na rok
1771, kdy byla na Zbraslavi velká povodeň. Zdejší cechové také dávali svým
vyučeným svěřencům výuční listy, na kterých se objevovalo vyobrazení kláštera
a Madony Zbraslavské.152
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6. Závěr
Tématem práce je vývoj Zbraslavského kláštera od nej starších dob až do
současnosti. Hlavní pozornost však byla věnována etapě od barokní přestavby do
20. století Pro klášter, zpustošený za husitských válek, znamenala barokní éra
znovuzrození. Prvním architektem, který se na nové podobě Zbraslavi po roce 1700
podílel, byl Jan Blažej Santini-Aichel. Přijal pozvání tehdejšího opata Lochnera.
Činnost tohoto velkého umělce byla pro Zbraslav velice důležitou. Nejen
proto, že Santini ve svých stavbách používal jak prvky gotické, ale také barokní.
Santini byl učencem slavných italských mistrů. V Čechách reagoval na objednávky
převážně cisterciáckých opatů, kteří chtěli zachovat částečně původní prvky
klášterů, které pocházely z 12. a 13. století. Santini neopakovatelným způsobem
dokázal spojit ve svých dílech gotiku s barokem, Zbraslav je toho dobrým důkazem.
Problémem v době Santiniho přestavby byly peníze a náročnost jeho představ na
velkolepou přestavbu. Nakonec zůstalo jeho dílo nedokončeno.
Po smrti Jana Blažeje Santiniho převzal jeho práci na Zbraslavi František
Maxmilian Kaňka. Není pravdou, že by Kaňka přesně postupovat podle plánů
Santiniho. Mnoho jeho představ upravil, aby vše bylo na zdejší poměry lépe
realizovatelné, a to hlavně z důvodů finančních. Přesto se podařilo za působení
Kaňky barokní přestavbu na Zbraslavi dokončit. Původně skromný klášter
cisterciáckých mnichů se proměnil ve velice honosné barokní sídlo.
V dalších kapitolách jsou zmíněny velké proměny na Zbraslavi, které přišly po
nástupu osvícenských habsburských panovníků. V roce 1785 došlo ke zrušení
kláštera. Od té doby začíná velká proměna. První průmyslníci začínali dbát jen na
výrobu a místní umění je příliš nezajímalo. Hrabě de Souvaigne zde zřídil roku
1787 akciovou společnost pro rafinerii cukru. Jeho zásahy skoro zničily celé
Santiniho dílo. Roku 1812 koupil fabriku průmyslník Antonín Richter z Prahy. Za
doby tohoto průmyslníka na Zbraslavi zde byla opět rafinerie cukru, ale také výroba
chemikálií a mýdla. Za éry Richtera došlo к praktickému zničení konventní budovy.
V roce 1825 bylo vše prodáno knížeti Öttingen-Wallersteinovi, který zde
navíc zřídil i pivovar. Také on dbal hlavně na rostoucí výrobní prostředky než na
architektonický ráz. Nicméně vletech
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1829-1842 nechal postupně upravit

a dostavět prelaturu kvůli využití na zámeckou budovu. Tento zásah zachránil
interiéry prelatury.
Posledním soukromým majitelem se stal průmyslník Cyril Bartoň, stalo se
tak 19. prosince 1910. Nejvíce jeho dílo vystihuje přísloví „co průmyslník zničil, to
průmyslník napravil". Již roku 1911 byla zahájena obnova prelatury a zchátralé
budovy konventu. Rekonstrukce se ujal architekt Dušan Jurkovič ve spolupráci
s architektem Aloisem Čenským. V roce 1924 převzal po Jurkovičovi stavbu Otakar
Nypl. Celá obnova probíhala až do roku 1926. Velká devastace všech budov začala
po roce 1785. Za působení Cyrila Bartoně se začalo s rekonstrukcí a také návratu
к původnímu obrazu celého komplexu.
V poslední kapitole je pojednáno o chrámu sv. Jakuba, který se také nachází
v komplexu budov na Zbraslavi. Jedná se o stavbu, která se datuje již od roku 1650.
Původně se snad jednalo o hradní kapli, která byla známá již za časů Přemysla
Otakara II. Zmíňeny jsou i jednotlivé obrazy, oltáře a další umělecké předměty
v tomto chrámu. Největší pozornost byla věnována obrazu Madony Zbraslavské.
Jedná se o obraz, který pochází ze 14. století, ale podle legendy bývá spojován
s postavou zakladatele kláštera Václava II., který prý obraz klášteru daroval.
Nejzajímavější na obraze je skutečnost, že se na něm nachází maličký Ježíšek, který
je na ruce své matky a pohrává si s malým ptáčkem. S tímto se pojí příběh, který
souvisí i se znakem města Zbraslavi. Jedna z legend vypráví, že po velkém zničení
kláštera neustále poletoval malý ptáček nad hromadou sutin a něco odtud tahal.
Nakonec se přišlo na to, že šlo o stužku z již zmíněného obrazu, který byl na tomto
místě opět nalezen.
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8. Anotace
Bakalářská práce „Proměna Zbraslavského kláštera v zámek" autora Jana
Závěty pojednává o založení, vývoji a přestavbách Zbraslavského kláštera v období
od počátku 18. století do poloviny dvacátého století.
Hlavní část práce se týká velké barokní přestavby kláštera, která byla spjata
s postavou Jana Blažeje Santiniho a Františka Maxmiliána Kaňky. V dalších
kapitolách je popsán úpadek kláštera, který započal patentem Josefa II. roku 1785 a
skončil roku 1910, kdy panství zakoupil průmyslník Cyril Bartoň, který napravil
destruktivní ničení celého komplexu budov, jehož se dopouštěli jeho předchůdci.
V poslední části bakalářské práce je popsán chrám sv. Jakuba, který je
součástí zámeckých budov. Závěrem je popsána dominanta chrámu, obraz Madony
Zbraslavské.

8. Annotation
Bachelor's work „The Transformation of Zbraslav Cloister" by Jan Závěta
deals with the foundation, development and reconstructions of the cloister during
the period between the beginning of 18th century and the middle of 20th century.
The main part of the paper pursues the great Baroque reconstruction of the
cloister, which was bound with personalities of Jan Blažej Santini and František
Maxmilián Kaňka. In other chapters is the decline of the cloister described, which
started with the Josef s II patent in 1785 and ended in 1910, when the manor was
bought by an industrialist Cyril Bartoň. This owner rectified the destruction of the
whole complex of buildings caused by his predecessors.
The last part of the paper depicts St. James' Temple, which belongs to the
castle. The final chapter is dedicated to the description of the temple's dominating
feature - the portrayal of Madonna of Zbraslav.
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9. Přílohy

Obr. č. 1: Celkový pohled ze severní strany.

Obr. č. 2: Zámek se odráží ve vodní hladině slepého ramene Berounky, Krnova.
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Obr. č. 3: Severní křídlo konvetní budovy.

Obr. č. 4: Chrám sv. Jakuba
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Obr. č. 5: Rajský dvůr.

45

