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1 ÚVOD 

Při zamýšlení se nad výběrem tématu pro svou bakalářskou práci jsem jistě věděla, 

že se chci zabývat něčím, co bude mít uplatnění i v praxi a má práce se tak bude dát využít 

i k dalšímu zpracování nebo prezentování. Jelikož pocházím z Turnova, z Českého ráje, 

kde také žiji, chtěla jsem se zabývat regionálním bádáním, něčím zatím neprozkoumaným 

ve městě Turnově nebo Českém ráji a okolí. Oslovila jsem tedy Muzeum Českého ráje 

v Turnově, jmenovitě PhDr. Miroslava Cogana, zdejšího historika umění, s dotazem, zda 

bych nemohla pomoci při zkoumání nějakých uměleckých děl. Odpověď pana doktora byla 

vcelku rychlá. Pro velkou sezónní výstavu v roce 2010 na téma rodu Valdštejnů a jejich 

panství by bylo třeba zmapovat významnou část jejich donátorství, tedy architekturu, 

spojenou hlavně s hraběnkou Marií Markétou z Valdštejna. I když barokní architektura 

nepařila právě do mého užšího zájmu v oblasti dějin umění, toto téma mi přišlo natolik 

zajímavé, že jsem si ho vybrala jako téma své bakalářské práce a pustila jsem se do 

mapování hlavně menších sakrálních staveb na valdštejnském panství. V průběhu čtení 

literatury věnované ať už samotným Valdštejnům, jejich panství, tak i samotné době, jsem 

zjistila, že doba, ale i sama postava hraběnky Marie Markéty z Valdštejna byla opravdu 

výjimečnou co se stavebních aktivit na jejích panstvích týká.   

Cílem mé bakalářské práce je tedy zmapovat jednotlivé památky a popsat je. Při 

průběžném pročítání pramenů a literatury jsem ovšem zjistila, že u většiny malých 

venkovských kostelíků není jednoduché zjistit jméno architekta nebo stavitele. Proto bych 

se ráda ve své příští práci, například diplomové, více věnovala zkoumání pramenů, tedy 

hlavně účtů, k jednotlivým stavbám hlavně v archivu rodu Valdštejnů. Dále by se dalo 

postupovat podle porovnání jednotlivých stavebních prvků, zkoumat jejich umístění na 

stavbě a hledat jejich vzájemnou podobu. 

Z mého pohledu byla také důležitá tzv. práce v terénu, to znamená, pořízení 

fotodokumentaci jednotlivých kostelů. Při této práci jsem ujela přes 260 km mezi 

jednotlivými vesnicemi, kde se kostely nacházejí. Při těchto cestách jsem byla mnohokrát 

překvapena nynějším stavem kostelů, některé z nich byly až překvapivě v dobrém stavu, 

bylo vidět, že je o ně dobře postaráno, za všechny mohu jmenovat kostel sv. Havla v obci 

Tuháň, ale některé, zvláště kostel sv. Vojtěcha ve vesnici Kruh u Doks se nyní nachází ve 

velmi žalostném stavu. Kostel je dokonce odsvěcen. V průběhu bádání se mi podařilo  

spojit s občanským sdružením, které se zabývá opravou památek v Libereckém kraji a ráda 

bych s nimi pokračovala ve spolupráci.  
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Marie Markéta hraběnka z Valdštejna, rozená Černínová z Chudenic (1689 – 1728), 

jejíž životopis si zaslouží vlastní kapitolu, se stala manželkou Františka Josefa 

z Valdštejna, zemského sudího a moravského zemského hejtmana. Byla vskutku štědrou 

podporovatelkou umění, což jí dovolovala i příznivá finanční situace. Její zásluhou bylo 

obnoveno nebo nově postaveno mnoho církevních staveb na valdštejnských panstvích - 

jako např. děkanský kostel sv. Jakuba v Mnichově Hradišti, sv. Mikuláše v Turnově, dále 

kostely sv. Vojtěcha v Kruhu u Doks, sv. Václava v Bosni a kaple sv. Jana Nepomuckého 

na Valdštejně, sv. Stapina v Klokočce. Právě těmto stavbách věnuji své bádání a 

předkládanou práci. Dalo by se říci, že na dvoře jejího manžela Františka Josefa 

z Valdštejna vznikla na počátku 18. století v Mnichově Hradišti „huť, v níž našel uplatnění 

architekt Marcantonio Canevale, polír, který pravděpodobně sám později projektoval, 

Mikuláš Reimundi, členové sochařské dílny Jelínků z Kosmonos a turnovský malíř Jan Jiří 

Hertl. Po Valdštejnově smrti roku 1722 tito umělci kromě architekta Canevala pracovali i 

nadále ve službách hraběnky Valdštejnové, která zemřela v roce 1728. 

Informace o jednotlivých účtech a vyplacených sumách umělcům jsem čerpala 

z předchozího bádání Mgr. Markéty Kroupové, které prováděla ve státním okresním 

archivu v Praze a Litoměřicích a uveřejnila je ve své diplomové práci na katedře dějin 

umění Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývala se otázkou mecenášství v dějinách 

umění a také osobou právě Marie Markéty z Valdštejna. Jak mne ale ovšem upozornila, ve 

svém bádaní nezjistila ještě mnoho důležitých faktů, a to hlavně jména architektů 

jednotlivých objektů, v některý případech se prozatím nedá ani přesně určit datace staveb. 

Její práce si vzhledem k časové náročnosti a velké rozmanitosti zvoleného tématu kladla za 

hlavní cíl vytvořit základní bázi, na které by mohl výzkum, ať už v rovině 

uměleckohistorické, kulturní nebo historické, pokračovat. Další informace o účtech ke 

stavbám se daly vyčíst z odborné stati Josefa Václava Šimáka z roku 1930, která se jako 

první zabývá donátorstvím Marie Markéty z Valdštejna. 

V případě osoby Marie Markéty z Valdštejna se také nabízí zamyšlení, zda byla 

onou propagátorkou ambiciózního rekatolického programu, i když se její činnost nemohla 

rovnat daleko významnějším stavbám té doby v Čechách nebo zda cílem její práce byla 

efektivní duchovní správa na panstvích. Jako velice zajímavý se jeví její duchovní přístup 

k fundacím, je zcela zřejmé, že se na svém panství nesnažila vyrovnat velkorysým 

fundacím v Praze.  

Důležitou částí mé práce bylo také zjištění současného stavu jednotlivých staveb. 

Z fotografií v obrazové příloze se dovídáme, jak kostely vypadají dnes. Význam 

hraběnčiny práce spočívá také v tom, že kromě jednoho slouží všechny jí založené objekty 
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svému účelu dodnes. Nejvíce sledované období je tedy 1724–1729. I když hraběnka 

zemřela v roce 1728 měli bychom brát v potaz, že se kostely stavěly nejméně tři roky, 

proto pravděpodobně i svou poslední fundaci v obci Boseň mohla iniciovat právě ona a ne 

její syn, který by mohl dokončovat matčinu práci. Její obdivuhodná stavební činnost 

spočívá také v tom, že práce probíhaly na několika stavbách současně.  

V jednotlivých kapitolách své práce jsem se zaměřila jak na jevy ovlivňující dobu a 

prostředí hraběnky Valdštejnové, tedy v kapitole nazvané Doba a prostředí Marie Markéty 

z Valdštejna, kde se snažím přiblížit pobělohorskou společnost, panovníky, různé 

historické souvislosti a dění na šlechtických panstvích.  

V následující kapitole  nazvané Životopis Marie Markéty z Valdštejna se jen krátce 

zmiňuji o životě této mecenášky umění v okolí Českého ráje a Českolipska.  

V přehledu jednotlivých fundací v panství jsem stručně nastínila okolnosti vzniku 

kostelů z popudu zmiňované hraběnky. 

Následuje podrobný popis významných fundací s podkapitolami nazvanými dle 

staveb: Kostel sv. Mikuláše v Turnově, Kostel Narození Panny Marie v Sudoměři, Kostel 

sv. Jakuba v Mnichově Hradišti, Kostel povýšení kříže v Loukovci, Kaple sv. Stapina 

v oboře Klokočka, Kostel sv. Vojtěcha v Kruhu u Doks, Kostel sv. Havla v Tuháni, Zámek 

v Mnichově Hradišti, Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti, Zámek v Bělé pod Bezdězem, 

Zámek Hrubá Skála a Kostel sv. Václava v Bosni. Uvedené podkapitoly neobsahují pouze 

objekty hraběnkou Marií Markétou založené, ale i stavby, na kterých se podílela třeba jen 

drobnými přestavbami nebo úpravami. 

V závěru se pokouším zhodnotil své dosavadní badatelské snahy. A zároveň si 

kladu další otázky pro případné příští bádání, které by se mělo více zabývat 

uměleckohistorickými prvky staveb a vybavením kostelů.  

Následuje obrazová příloha, která je dle mého názoru velice důležitou součástí 

práce, už jen z toho důvodu, že jsem si za cíl této práce vytyčila hlavně zmapování 

jednotlivých staveb a seznámení se s nimi osobně. Fotografií jsem pořídila více, 

v obrazové příloze jsem uvedla jen vybrané, které slouží pro představu o objektech a jejich 

současném stavu.     

V bakalářské práci nesmí také samozřejmě chybět seznam vyobrazení a seznam 

použitých pramenů a literatury.  
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2 PŘEHLED LITERATURY 

Při hledání zdrojů informací v literatuře týkající se samotné hraběnky Marie Markéty 

z Valdštejna a kostelů zakládaných na její popud nebo financovaných její nadací jsem mohla 

čerpat již z provedeného bádaní Mgr. Markéty Kroupové, která se ve své diplomové práci na 

Palackého univerzitě v Olomouci zabývala osobou hraběnky Valdštejnové a jejího 

mecenášství. Její zájem se však ubíral hlavně k malířství a sochařství a okrajově potom k  

architektuře. Jak mi sama autorka diplomové práce sdělila, zajímala se hlavně o roli barokních 

šlechtičen jako mecenášek umění a fundátorek církevních staveb. Dalo by se říci, že její práce 

je jakousi kulturně historickou studií, ovšem dle mého názoru velice zdařilou. V její 

diplomové práci jsem nalezla spoustu zajímavých informací a souvislostí. Její práce je jakousi 

syntézou dosavadních poznatků o době, v níž hraběnka žila, na Mnichovohradišťsku a 

Českolipsku.  

Ovšem jako první uvádí hraběnku Valdštejnovou jako fundátorku staveb historik Josef 

Vítězslav Šimák v Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu 

mnichovohradišťském a soupisu památek v okresu turnovském. Jeho největší zásluhou v 

bádání o Marii Markétě z Valdštejna bylo studium kapucínských análů, na jehož základě 

nastínil její osudy a především poměrně detailně objasnil vztah ke kapucínskému řádu. Svoje 

výsledky publikoval v článku Máti kapucínů1. 

Ráda bych také nastínila dosavadní přehled bádání věnující se tomuto období. Velice 

zajímavý je v tomto případě vztah donátorky a jejích umělců, kterými nesporně byla rodina 

sochařů Jelínků z Kosmonos a turnovský malíř Jan Jiří Hertl, jenž své obrazy signoval 

německy Hörtl. Mým předmětem zájmu je ale architektura, a to hlavně venkovské jednolodní 

kostely rozmístěné po jejich panstvích. V tomto případě se v literatuře setkáváme se jmény 

několika architektů, nesmím opomenout osobu Nicollo Reimondiho, hraběcího architekta. 

Velice přínosné pro mě byly také informace PhDr. Miroslava Cogana, který se dlouhodobě 

zabýval osobou barokního malíře Jana Jiřího Hertla a jeho působením v Turnově a okolí. 

Během své práce jsem čerpala z jeho odborných statí, odkazy na ně jsem uvedla v seznamu 

literatury a pramenů.2 

                                                           
1 ŠIMÁK Josef Vítězslav: Máti kapucínů, in: Pekařův sborník II., Praha 1930, 163-183. 
2 COGAN Miroslav: Valdštejnský malíř Jan Jiří Hertl, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší 13, 2000, 50-71. 
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Publikace Mojmíra Horyny a Květy Křížové věnované Zámku Mnichovo Hradiště mi 

pomohla s určením autorů kaple sv. Anny při kapucínském klášteru.3  

 Na hraběnčinu obdivuhodnou stavební činnost podmíněnou rekatolizací 

mnichovohradišťského regionu nejčastěji upozorňuje již zmiňovaný Miroslav Cogan.4  

                                                           
3 HORYNA Mojmír/KŘÍŽOVÁ Květa: Zámek Mnichovo Hradiště, Praha 1996 
4 COGAN Miroslav: Ke stavebnímu vývoji mostů na Hrubé Skále a Valdštejně, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší 
1, 1988, 55-60. 
COGAN Miroslav: Ještě k sochařské výzdobě hradu Valdštejna, Památky a příroda, 1990, 143-145. 
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3 DOBA A PROSTŘEDÍ MARIE MARKÉTY Z VALDŠTEJNA  

Pobělohorská doba byla v Českých zemích spojena s mohutnou vlnou rekatolizace. Již 

23. listopadu 1620 zrušil Ferdinand II. Štýrský platnost Majestátu a v zemi se začala provádět 

rekatolizace. První protireformační dekrety směrovaly proti nekatolickému duchovenstvu. V 

březnu roku 1621 byli vypovězeni duchovní kalvínští a českobratrští. Naproti tomu byl učiněn 

pokus získat kněžstvo české konfese. Roku 1622 byla svěřena Karlova univerzita jezuitům, 

kterou předtím víceméně ovládali nekatolíci. Došlo k rekatolizaci šlechty a vydávání různých 

patentů, které působily nekatolíkům v běžném životě nepříjemnosti. Na venkov začali proudit 

misionáři, kteří prostému lidu vysvětlovali články katolické víry a snažili se je k této víře 

dovést. Z českých zemí začali odcházet do zahraničí emigranti, z nichž značný počet tvořili 

čeští Němci, žijící zejména v pohraničí. Země trpěla nedostatkem kněží, který byl postupně 

doplňován kněžským dorostem. V českých zemích se však i v tomto období ukázala síla 

katolické příslušnosti, která se mimo jiné projevila při obraně českých a moravských měst vůči 

protestantským švédským vojskům. Od 2. poloviny 17. století docházelo k postupné obnově 

duchovního života. Stinnou stránkou tohoto období se staly čarodějnické procesy, které si v 

českých zemích vyžádaly během 17. století kolem 100 obětí. Na straně druhé postupně 

docházelo k rozvoji náboženství, sociální oblasti, kultury a s přibývajícím počtem kněží i k 

postupnému zvyšování vzdělanosti. 

Rekatolizace v severních Čechách měla mnohde formu lidových misií, při nichž se 

vyznamenali zejména jezuité. V severních Čechách probíhala rekatolizace celkem mírně. 

Poddaným se většinou udělila lhůta, dokdy mají přestoupit na katolické křesťanství, a poddaní 

to až na celkem zanedbatelné výjimky učinili. V severních Čechách se nacházel značný podíl 

protestantského duchovenstva a po jejich odchodu zůstalo značné množství farností bez 

sídelního duchovního správce, takže mnohdy jich jeden kněz obhospodařoval několik. Ve 

východních Čechách byla rekatolizace jiná. Poddaní se drželi svého protestantského vyznání a 

na obranu své víry se dopouštěli násilí na misionářích.  

Vývoj pobělohorské společnosti, který datujeme 1620–1848, má v roce 1749 

významný předěl v dobách vrcholné vlády Marie Terezie provedla reformu státní správy, 

zrušila národní statutární orgány a říši plně podřídila Vídni, tedy germanismu. Česká 

společnost žije na principech národního svébytného zastoupení a ústrojí uvnitř Rakouska. Má 

svého kancléře, formálně existují i kraje. Dochází k soupisu poddané půdy v Čechách, která je 

zapsána v Čechách v berní rule a na Moravě v lánských rejstřících. Určitý výkon státní správy 
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existoval, ale byl omezený a Vídni podřízený. Po formální stránce centralizace zatím 

neproběhla. 

Pro první léta po Bílé hoře je typický rozmach hlavně katolictví, souvislost s emigrací, 

výrazem oživených katolických snah je založení dvou nových biskupství v roce 1656 v Hradci 

Králové a v roce 1664 je obnoveno v Litoměřicích. 

Tendence k zakládání velkostatků, na nichž podnikala šlechta ve vlastní režii, je známa 

již ze 16. století. Po třicetileté válce tento proces vrcholil a šlechtický velkostatek se stal na 

více než jedno století převládajícím faktorem hospodářství v českých zemí. Změnila se však 

poněkud podstata hospodaření. Původní režijní velkostatek založený na práci čeledi, o niž se 

musel vlastník starat, ustupoval a v této době převládla robotní práce nevolníků. Oproti 

hospodářstvím na rustikální půdě (dědičné grunty poddaných) poskytoval velkostatek řadu 

výhod. Měl větší rozlohu pozemků, mnohdy si majitel statku vynutil výměnu pozemků za 

lepší a výhodněji položené. Robotní povinnosti poddaných zajišťovali prakticky bezplatnou 

pracovní sílu. Kromě toho majitel většího panství ovládal zpravidla trhy ve svých 

poddanských městech a městečkách a mohl tak kontrolovat a diktovat ceny. Feudální renta 

přinášela šlechtě finanční prostředky pro podnikání ve specializovaných oblastech, ať již šlo o 

rybnikářství nebo chování ovcí na vlnu. Stále větší význam nabývala výroba piva v panských 

pivovarech. Vzhledem k malému objemu dálkového obchodu se panství stávala do značné 

míry uzavřenými hospodářskými celky.  

Vrchnost měla především zájem o sedláky usazené na gruntech. Ti byli zárukou 

větších příjmů, nesli největší zatížení státní berní, mohli poskytovat roboty.5  

Společnost se rodila tak, že cechy přecházely v první manufaktury, činnost 

specializovanou. Je potřeba zřídit je i v Čechách, to ovšem mohla jen šlechta, ale ona na jednu 

stranu chtěla mít lidi zaměstnané v zemědělství, proto neviděla, kde čerpat dělníky pro 

manufaktury. Proces postupuje pomalu. Manufaktury jsou soustředěné v jednom místě ale i 

rozptýlené, lidé pracují doma, jsou realizovány v oborech textiláctví, soukenictví, pletařství. 

Roku 1684 byla zřízena první manufaktura v Soběchlebech u Teplic, pak v Horním 

Litvínově, kterou zřídili Valdštejnové, ve Slavkově Kounicové a dále ve Kdyni a v Mochtíně. 

Jak jsem již předeslala, novým prvkem v hospodářské sféře se staly manufaktury, 

z nichž jednu z největších roku 1715 založil na svém panství Jan Josef z Valdštejna. 

Také podpora řemesel a podnikání nesla své ovoce. V roce 1715 bylo v Turnově 

založeno bratrstvo brusičů drahokamů, zvaných kamenáři nebo též štajnšnajdři, a toto 
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svobodné umění se nadlouho stalo významnou hospodářskou silou. Dokonce ani válka prusko-

rakouská o blízké Slezsko, kdy Turnovem opakovaně táhla pruská a rakouská vojska, 

nezpomalovala příliš rozvoj této jedinečné výroby.6  

Tíživému dopadu bělohorské porážky se nevyhnula ani sféra kulturní. Nepříznivě 

působily vlivy dlouholeté války, ale především odvetná opatření vítězné strany v oblasti 

hospodářské i duchovní a všechny kroky směřující k poslední centralizaci a prosazení 

panovnického absolutismu. Katastrofálně byla zasažena především česká kultura. Válečná 

běsnění, a zvláště rekatolizace likvidovala téměř všechna bývalá ohniska duchovního života. 

Česká šlechta, pokud neopustila zemi,  ztratila možnost podporovat českou kulturu.  

Kontinuitu s předbělohorským kulturním vývojem udržovala jen úzká vrstva 

katolických šlechticů a vzdělanců, zvláště z kruhu jezuitského řádu.7 

Toto období je spojeno s vládou Leopolda I., v letech 1658–1705 císař Svaté říše 

římské národa německého a v letech 1657–1705 český a uherský král. 

Po smrti svého otce nastoupil na trůn Josef I. Habsburský, jenž byl synem císaře 

Leopolda I. ze třetího manželství s Eleonorou Neuburskou. Měl sice mnoho vlastních i 

nevlastních sourozenců, ale díky brzkému úmrtí většiny z nich se stal záhy nejstarším 

mužským potomkem. 

Otec ho již v dětských letech nechal korunovat uherským a římskoněmeckým králem. 

Českým králem Josef naopak korunován nebyl. Jazykově všestranně vybavený muž při tom 

uměl česky jistě lépe než jeho otec. V roce 1702 navštívil Prahu a Starou Boleslav, kde se 

poklonil Palladiu Země České. 

V té době již byly v plném proudu války o španělské dědictví, během nichž Josef I. 

podporoval nároky svého mladšího bratra Karla, když se osobně zúčastnil obléhání města 

Landau v roce 1702. Na různých bojištích zde získával další úspěchy oblíbenec Josefa Evžen 

Savojský.8 

Josef I. zdědil v roce 1705 po otci mocnářství v nelehké situaci. Hospodářská situace 

zemí monarchie nebyla příznivá. V důsledku dlouhodobých válek vzrůstalo daňové zatížení 

poddaných, což způsobovalo nespokojnost širokých mas obyvatelstva. Na panovnickém dvoře 

vládla byrokracie, úplatkářství a protekce. 

                                                                                                                                                                                      
5 HARNA Josef/FIŠER Rudolf: Dějiny Českých zemích, Praha 1995, 267. 
6 COGAN Miroslav: Turnov-Český ráj, Turnov, 2001, 28-29. 
7 HARNA/FIŠER: op. cit., 274. 
8 ČAPEK Vratislav/PÁTEK Jaroslav/ZWETTLER Otto: Světové dějiny II-Dějiny lidských civilizací od poloviny 
17. Století po současnost, Praha 1, 18-30. 



 12

Sedmadvacetiletý Josef byl však už schopným vládcem odhodlaným k radikálním 

opatřením. Jako po všech stránkách bohatě vzdělaný a zároveň rozhodný člověk zároveň 

hodlal uskutečnit mnoho reforem v oblasti finanční, soudní a dalších. Začal u vlastního dvora, 

když výrazně zúžil a omladil okruh svých spolupracovníků. Posiloval centrální řízení státní 

byrokracie a reformy začaly i v oblasti daňového systému. Na mnoho jím zamýšlených plánů 

však nedošlo. 

V roce 1711 se při tom zdálo, že by se vše konečně mohlo ubírat správným směrem. 

Španělská válka se zdála být vyhranou a problém Uher vyřešen. Vše ovšem zhatila nenadálá 

panovníkova smrt způsobená neštovicemi. Přerušil se tak reformní proces v monarchii, na 

který navázal především Josefův jmenovec, toho jména druhý.9 

Nedostatek pracovních sil se nepříjemně dotýkal šlechtického velkostatku. Šlechta se 

snažila řešit tyto problémy jednak zvyšováním robotních povinností, jednak opatřeními, která 

měla zabránit úbytku poddaných. Z toho důvodu vrchnost někde aspoň na přechodnou dobu 

trpěla i příslušnost k nekatolickým vyznáním, ale stále více se soustřeďovala na připoutání 

rolníků ke svému panství. Docházelo tak ke stále většímu omezování pohybu poddaných: 

nesměli se stěhovat bez souhlasu své vrchnosti, nesměli přecházet ani do měst a městeček v 

rámci jednoho panství, potřebovali souhlas svého pána v případě sňatku, při odchodu na 

řemeslo nebo na studia. Feudálové uplatnili nad poddanými i soudní pravomoc, mohli 

udělovat pokuty, zabavovat jim majetek, nařizovat fyzické tresty, mohli je uvěznit, v jejich 

pravomoci byly i tresty hrdelní. Majitelé panství posilovali proto i svůj úřednický a mocenský 

aparát. Plně se mohli opřít o státní moc včetně použití vojenské asistence. Poddaní měli sice 

právo odvolat se v případě sporu s vrchností ke krajským hejtmanům, ti však patřili také ke 

šlechtě a jen ojediněle rozhodli ve prospěch nevolníků.  

Do českých zemí v ruku v ruce s rekatolizací urychleně pronikal barokní životní sloh a 

s ním i barokní kultura. Zatímco většině obyvatel byly nová víra a životní názor vnuceny, 

barokní umělecký styl se ujal a v českém prostředí se dokonce transformoval do zvláštní 

podoby českého baroka. Zpočátku využívala velkolepých projevů barokního umění především 

katolická církev. Téměř vzápětí se barokní sloh šířil v šlechtickém prostředí. Přispěl k tomu i 

příliv cizí šlechty, pocházející někdy z kolébky barokního slohu, z jižní Evropy. A v průběhu 

doby se začal šířil i v prostředí městského obyvatelstva a také v prostředí venkovském. Baroko 

                                                           
9 ČAPEK/PÁTEK/ZWETTLER: op. cit., 18-30. 
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zcela srostlo s krajinou, honosné barokní stavby s ní vytvářely nádherné kompozice, jinde zase 

přírodní scenerii oživovala drobnější díla, kapličky, sochy svatých či boží muka.10  

Nezanedbatelným prostředkem protireformace byl kult Jana Nepomuckého, který byl 

uctíván dlouho před beatifikací roku 1721 především v Praze a litoměřické diecézi. 

K významným postavám protireformace lze přiřadit i Marii Markétu hraběnku 

Valdštejnovou, rozenou Černínovou z Chudenic, která nemalou měrou přispěla k utužení 

katolické víry nejen v mnichovohradišťské oblasti.  Zjistit odkud pramenily její pohnutky bude 

mimo jiné předmětem studia. Je možné, že její katolická horlivost, charitativní činnost a 

mecenášství bylo inspirováno některým členem rodu Černínů nebo Valdštejnů.  

Černínové dbali na tradici rodu a vyzdvihovali svůj staročeský původ také tím, že měli 

úctu ke gotickým nástěnným malbám v presbytáři kostela v Chudenicích pocházejících 

z druhé poloviny 14. století. Černínové z Chudenic byly český šlechtický rod, zmiňovaný již 

ve 12. století, původ odvozuje od obce Chudenice blízko Klatov. V 16. století byli Černínové 

povýšeni do panského stavu, nacházeli se jak v řadách katolické, tak protestantské šlechty. 

Výrazný vzestup zaznamenal rod v osobě Heřmana Černína, který v období stavovského 

povstání zůstal věrný císaři, ve 20. letech 17. století získal říšský a český dědičný hraběcí titul 

a značně zvětšil rodový majetek. Černínové vlastnili Andělskou Horu, Petrohrad, Nejdek, 

Švihov, Kozel, Jindřichův Hradec, Kosmonosy, Kost, Landštejn, Lnáře či Vinoř. Černínové 

zastávali významné posty v císařských službách, byli proslulými znalci umění, o čemž svědčí 

černínská rodová obrazárna, a podporovateli věd. Významnou postavou rodu byl Humprecht 

Jan Černín, barokní kavalír, cestovatel, diplomat a čelný politik na dvoře císaře Leopolda I. V 

Praze nechal postavit jeden z nejvelkolepějších barokních paláců  Černínský palác. Je známý 

především svým pražským palácem a sbírkou obrazů, kterou systematicky rozšiřoval nákupem 

děl italských mistrů. Humprecht Jan Černín působil od roku 1650 ve Vídni jako komoří 

Leopolda Viléma, pozdějšího císaře Leopolda I.. Byl zakladatelem Černínské sbírky, 

umožňoval mu to i jeho majetek, který získal dědictvím v roce 1651 po prastrýci hraběti 

Heřmanu Černínovi z Chudenic a současně byl i dědice jeho hraběcího titulu. Humprecht Jan 

Černín byl jmenován vyslancem krále Leopolda v Benátkách v roce 1659. Zde začíná se 

sběratelskou aktivitou.11 Navázal spojení s komunitou tamních výtvarných umělců. Čelní 

                                                           
10 HARNA/FIŠER: op. cit., 275. 
11 FOLTÝN Tomáš: Cestovní instrukce jako pramen k dějinám kavalírských cest (1640-1740), in: Historie 2005. 
Celostátní studentská vědecká konference, Liberec 8.-9. 12. 2005, Liberec 2006, 74-116. Autor zde uvádí jako 
zdroj Státní oblastní archiv Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, Rodinný archiv Černínů z Chudenic, kart. 258-
260 a další. 



 14

místo mezi nimi zaujal Johann Karl Loth, jehož díla byla v hojné míře zastoupena v Černínově 

obrazárně. Z dalších malířů, u nichž hrabě Černín soustavně objednával obrazy byl Pietro 

della Vechio a Cavaliere Pioetro Liberi. Převážná část hrabětem zvolených námětů vycházela 

z příběhů řecké mytologie, zobrazení starozákonních výjevů a scén známých z novodobé 

krásné literatury. O přísun nových obrazů se mu starali četní umělečtí agenti. V roce 1663 měl 

hrabě ve svém majetku již na 300 obrazů. Nejspíše souběžně se skončením Černínova 

diplomatického působení byla v Benátkách jeho tamní obrazová sbírka pečlivě zabalena a 

nejpozději roku 1664 přestěhována do Prahy. Definitivního umístění obrazů ve zvláštních 

speciálně pro ně vybudovaných prostorách Černínského paláce se však Humprecht Jan Černín 

nedočkal. Zemřel v roce 1682 ve věku 54 let. K dokončení stavby paláce došlo až za jeho syna 

a dědice Heřmana Jakuba. Sbírka umístěná v Černínském paláci na Hradčanech se ještě dál 

rozrůstala i po jeho smrti. Vrcholného bodu dosáhla sbírka i samotný palác po roce 1716 za 

Františka Josefa Černína, bratra Marie Markéty z Valdštejna. Doba do jeho smrti roku 1733 

představuje po období jeho děda největší rozkvět černínského uměleckého mecenátu a 

sběratelství. Za jeho vlády na černínských panstvích došlo především k dobudování interiérů 

pražského paláce a vybavení luxusním nábytkem a uměleckými předměty. Na nebývalé 

umělecké zakázce se podíleli všichni významní pražští umělci jako František Maxmilián 

Kaňka, Václav Vavřinec Reiner, Matyáš Bernard Braun, Ondřej Filip Quitainer a Karel 

Hiernle. Černín také zadával nejvíce zakázek Petru Brandlovi. Svoji uměleckou sbírku 

rozšiřoval s rozmyslem a vkusem poučeného a náročného sběratele především před rokem 

1723. Za pozdějších pokračovatelů rodu Černínů sbírka postupně chátrala v důsledku 

nedostatku finančních prostředků a obrazárna rodu Černínů byla roku 1778 vydražena. 

Z architektonického pohledu dávala před nástupem rodiny architektů Dientzenhoferů 

česká a moravská aristokracie pro své stavby přednost italskému modelu. Již zmiňovaný hrabě 

Humprecht Jan Černín z Chudenic, jenž několikrát navštívil Řím, si přál pro sebe 

reprezentativní budovu v římském slohu. Jeho pražský palác postavil v letech 1668-1677 

Francesco Caratti v palladiánském slohu. Palác je raně barokní dvoupatrová čtyřkřídlá budova 

se dvěma dvory a průčelím dlouhým 150 metrů, členěným ve všech patrech třiceti polosloupy.  

Hrabě Johannn Friedrich von Waldstein, pražský biskup se naproti tomu pokoušel 

vnést do pražské architektury pocit nového slohu. Francouz Jean Baptiste Mathey z Dijonu byl 

pověřen stavbou arcibiskupského paláce, jenž se stavěl v letech 1675-1679. Tento palác a další 

paláce a vily, které postavil Mathey, jsou koncipovány jako trojkřídlé se zvýšenou střední částí 

a vnějšími schodišti.       
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Jméno císaře Karla VI. je spojeno především s prosazením pragmatické sankce, která 

znamenala, že v vláda má v rodě přecházet podle primogenitury nejprve v mužské linii, ale má 

právo přecházet i na ženy. K neúspěchům politiky Karla VI. patří obrovská porážka na 

Balkáně, kde Turci získali zpět téměř všechna území, která před tím dobyl Evžen Savojský. 

Díky preferování dynastických požadavků došlo k mocenskému oslabení monarchie. Událostí, 

která se osobně dotkla každého obyvatele, byla morová rána, šířící se roku 1713 z východu a 

zemřelo při ní 100 000 lidí a téměř 2 miliony kusů dobytka.12 

Pokud se jedná například o samotné město Turnov, poddanské město Valdštejnů. 

Mohli bychom připomenout ještě mnohou turnovskou událost konce 17. století, třeba jak roku 

1668 uchránil sbor městských střelců Turnov před tažením vzbouřených sedláků. Zvláště 

dramatický byl rok 1680, protože hned v lednu opět povstali odíraní venkované z celého kraje, 

až usnesením zemského sněmu a patentem Leopolda I. byly sníženy daně a omezen počet 

robotních dní z pěti na tři. K tomu od února do září se opakovaně vracela do kraje morová 

epidemie. Přes všechny obtíže však znovu zaznamenáváme pozvolný rozvoj města, i když 

postrádalo mnohou z předbělohorských svobod a obchodních výsad. Právě o ně svedl na prahu 

18. století Turnov svůj největší a tragický boj s vrchností. Od konce války sledujeme snahu 

šlechty soustředit hospodářskou moc kolem svých velkostatků a nově zakládaných 

manufaktur, zcela ovládnout poddanská města a zkrotit sebevědomý městský stav. Františku 

Josefovi z Valdštejna k tomu napomohl poslední velký požár města v roce 1707 a následující 

neúrody. Materiální pomoc a úlevu na daních měli měšťané zaplatit ztrátou posledních zbytků 

předbělohorské suverenity. Měli se dobrovolně stát nevolníky bez možnosti svobodného 

stěhování, panské kanceláři měla připadnout pravomoc nad sirotky a možnost kohokoli na půl 

roku vypovědět z města. Také město mělo být mnohem závislejší na panském velkostatku, 

zejména v odběru obilí. A nejhůř, zříci se starého šlikovského práva várečného, ačkoliv 

Turnovští nejen vařili a prodávali pivo, ale rozváželi slad po Čechách i Lužici a Slezsku. 

Nabízené uspořádání zástupci města odmítli a započal urputný, nerovný souboj s mocí, jenž 

přivedl mnohé měšťany do vězení a mučírny. I když Valdštejn dosáhl svého, originály starých 

privilegií se do hraběcích rukou nedostaly a v těžkých chvílích následujících epoch se 

Turnovští často k této historii obraceli.13         

V době, kdy se Marie Markéta provdala do rodiny Valdštejnů, byla jejich ekonomická 

situace více než uspokojivá. Zakladatel majetku rodu na Boleslavsku Arnošt Josef hrabě z 

                                                           
12 AJŠMAN Jiří: Čeští králové-život a vláda. Plzeň 1994, 64. 
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Valdštejna, otec Františka Josefa, koupí a scelením menších statků vytvořil velké panství 

Mnichovo Hradiště. Tento majetkový komplex stavěl Valdštejny mezi největší feudální pány v 

Čechách. Veřejně činný otec manžela Marie Markéty z Valdštejna příliš nebyl a zastával 

pouze úřad nejvyššího hofmistra. Za vlády Františka Josefa z Valdštejna se dostala 

mnichovohradišťská větev do finančních potíží. Přestože zemědělská výroba byla 

nejvýnosnějším podnikáním, překotné koupě nových panství a zvyšující se nároky členů rodu 

způsobily, že výnosy panství nestačily a panství byla zadlužována.14  

  V zadlužování rodového majetku pokračovali i synové František Arnošt a 

František Josef Jiří. Starší z nich se po otcově smrti ujal statků na Boleslavsku a byl zároveň 

tajným radou a komořím. Za něj pokračovalo zadlužování statků zaviněné příliš nákladným 

způsobem života majitele. Mladší bratr, František Josef Jiří, zakladatel duchcovské větve rodu, 

zdědil po svém strýci Duchcov a po rodičích alodiální panství v Boleslavském kraji. Finance z 

prodeje panství Komorního Hrádku investoval do koupě Sychrova a Příšovic. Ke zděděnému a 

nakoupenému majetku mu ještě přibyla Litomyšl, kterou přinesla do manželství jeho 

manželka, Marie Josefa z Trautmansdorfu. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
13 COGAN: op. cit., 25-26. 
14 ŠIMÁK Josef Vítězslav: Máti kapucínů, in: Pekařův sborník II., Praha 1930, 163-183. 
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4 ŽIVOTOPIS MARIE MARKÉTY Z VALDŠTEJNA 

O životě Marie Markéty z Valdštejna se dovídáme hlavně díky stati Josefa Vítězslava 

Šimáka nazvané Máti kapucínů15. Ovšem hraběnka Valdštejnová nepodporovala pouze 

kapucíny například v Mnichově Hradišti, ale také františkány v Turnově. 

Marie Markéta hraběnka z Valdštejna, rozená Černínová z Chudenic (1689 – 1728) se 

roku 1704 stala manželkou Františka Josefa z Valdštejna, zemského sudího a moravského 

zemského hejtmana. Dle Šimáka byla v té době snad nejbohatší nevěstou tehdejších Čech, 

jejími rodiči byli Heřman Jakub hrabě Černín, pán 99 panství, svým majetkem první velmož 

v Českém království, a Marie Josefa Slavatová z Chlumu a Košumberka.  

Jejím 24letým ženichem byl již zmiňovaný František Josef z Valdštějna, pocházející 

z prastaré rodiny hrabat, z větve, jež kdysi dědila vévodství Frýdlantské, byl synem Arnošta a 

Marie Anny z Kokořova.  

V roce 1705 se Marii Markétě a Františku Josefovi narodil syn František Arnošt a rok 

poté další potomek František Josef. Starý hrabě Arnošt zemřel 28. června 1708 a manžel 

Marie Markéty získal dědictví, sice už rozdělené, ale přece ještě nemalé, které zahrnovalo 

Hrubou Skálu s Turnovem, Mnichovo Hradiště se Zvířetici, Valečovem, Bělou pod 

Bezdězem, Doksy, Byšice, Komorní Hrádek nad Sázavou. 

Hrabě si vydržoval vlastní kapelu, měl i své divadlo, též dvorské umělce a řemeslníky. 

Byla vskutku štědrou podporovatelkou umění, což jí dovolovala i příznivá finanční 

situace. Její zásluhou bylo obnoveno nebo nově postaveno mnoho církevních staveb na 

valdštejnských panstvích jako např. děkanský kostel sv. Jakuba v Mnichově Hradišti, sv. 

Mikuláše v Turnově, dále kostely sv. Vojtěcha v Kruhu u Doks, sv. Václava v Bosni a kaple 

sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně, sv. Stapina v Klokočce. 

Dalo by se říci, že na dvoře jejího manžela Františka Josefa z Valdštejna vznikla na 

počátku 18. století v Mnichově Hradišti „huť“, v níž našel uplatnění architekt Marcantonio 

Canevale, polír, který pravděpodobně sám později projektoval, Mikuláš Reimundi, členové 

sochařské dílny Jelínků z Kosmonos a turnovský malíř Jan Jiří Hertl. Po Valdštejnově smrti 

roku 1722 tito umělci kromě architekta Canevala pracovali i nadále ve službách hraběnky 

Valdštejnové. 

Roku 1714 se dostal do hradišťského kláštera nový český kazatel. Nový člen měl 

jméno Jan Maria. „Hluboký duch i nevšední učenost, bylť doktorem pražské university, 
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oslňovaly, ušlechtilé a obratné jeho způsoby okouzlovaly, a nad to vládl darem výmluvnosti 

přímo úchvatné. Sám řád vyznal, že málo měl takových kazatelů, a Hradišťští ujišťovali 

nadšeně, že neslyšeli dosud slov tak jímavých.“16 

Hraběnka Marie Markéta nesdílela až do té doby valdštejnské náklonnosti ke 

kapucínům, spíše jimi pohrdala. Jako Černínová cenila především jezuity. Ale když přijela 

roku 1715 na Hradiště a slyšela o neobyčejném kazateli, zašla si jen ze zvědavosti poslechnout 

jeho kázání. Hned poté si vyžádala, aby ji vyzpovídal. Od té doby jí byla nadšena. 

V roce 1715 se tedy stala horlivou katoličkou a štědrou mecenáškou kapucínského 

řádu. V této roli bylo jejím největším počinem financování přestavby kostela Narození Páně 

v Loretě na Hradčanech, následné rozhodnutí nechat zhotovit liturgické předměty do tohoto 

kostela a výstavba kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti. Podruhé a naposledy se jako 

mecenáška představila v Praze při budování kostela a kláštera řádu alžbětinek Na Slupi.  

Oddanost, kterou hraběnka Valdštejnová chovala k církvi a svému řádu již nesla tíže, 

protože jí, jakožto ženě, klausura zapovídala přístup do klášterů, i když byla jejich 

fundátorkou. Tak tedy požádala nového papeže Benedikta XIII. a dosáhla od něho breve 9. 

září 1724 s platností na 6 let, kdy mohla dvanáctkrát do roka vejít do konventů, jichž byla 

donátorkou.  

František Josef zemřel 24. února 1722. 

Marie Markéta hraběnka Valdštejnová zemřela 4. července 1728 v péči svého 

zpovědníka z kapucínského řádu a ošetřovaná sestrami alžbětinkami na  zámku Komorní 

Hrádek. 

Marie Markéta hraběnka z Valdštejna se nechala pohřbít v kapucínském hábitu a 

castrum doloris nad jejím hrobem stálo po tři dny.  

Hraběnčin syn František Arnošt nejprve v matčiných šlépějích nekráčel, ale po letech i 

u něho nastal obrat a vstoupil do III. řádu sv. Františka a zamřel 13. září 1748 jako kapucín. 

Roku 1760 ho následoval i mladší bratr, pán hruboskalský, který přijal přímo kapucínský hábit 

a jako bratr Jan 2. února 1770 v řádu zemřel.    

Autor či autoři skupiny sakrální architektury, postavené na náklady Marie Markéty 

z Valdštejna, je stále anonymní. Sochařská díla vytvořená členy dílny kosmonoských Jelínků 

jsou především díky dlouhodobému zájmu Miloše Suchomela, který ovšem jméno Marie 

                                                                                                                                                                                      
15 ŠIMÁK: op. cit., 163-183. 
16 ŠIMÁK: op. cit., 166. 
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Markéty z Valdštejna a jejího manžela neuvádí, přestože pro ně Jelínkové prokazatelně 

pracovali.  
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5 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH FUNDACÍ V PANSTVÍ  

Baroko nesmazatelným způsobem vepsalo do české krajiny události spojené s bitvou 

na Bílé hoře. Velká část stavebních počinů z 20. až 90. let 17. století, z období raného baroka, 

je víceméně okázalou oslavou jejích vítězů. Zámecká sídla, klášterní komplexy či kostely 

představují hmatatelný a zřejmý důkaz rozsáhlé společenské změny, nástup nové ideologie. 

Potvrzují triumf habsburské protireformace, upevňují pozici katolické církve jako 

nezpochybnitelné instituce s téměř neomezenými pravomocemi, zviditelňují mocenské a 

politické ambice nově se formující světské šlechty.17   

Hraběnka Marie Markéta z Valdštejna vyvíjela stavební činnost na svém panství. I 

když její stavební zájem je znát hlavně ve spojení s kapucínským řádem. Je ovšem nutné 

rozlišovat stavební zásahy od financování vnitřního vybavení včetně pořízení uměleckých 

předmětů a zakládání nadací pro jednotlivé kostely. Hraběnka byla až přehnaně nábožensky 

založená, odtud byl tedy její velký zájem právě o sakrální objekty v různých částech jejího 

panství.  

V této souvislosti bylo nutné prozkoumat dobové dokumenty18, hlavně účty 

k jednotlivým stavbám, s touto činností mi pomohla již zmiňovaná diplomová  práce Markéty 

Kroupové, která se vyhledáním účtů k jednotlivým stavbám zabývala a v archivech našla 

spoustu zajímavých údajů. Podle účtů se pak dala určit i přesná datace vzniku díla a mnohdy i 

autor. I tak její zkoumání účtů nebylo uspokojivé. Touto činností bych se chtěla zabývat 

v příštích letech. Ovšem podle již zmiňovaného bádání Markéty Kroupové byla situace 

ohledně finančních dokladů uspokojivá v případě kostela sv. Jakuba v Mnichově Hradišti, 

protože účty na výstavbu jsou již dlouho známé a obecně jsou účetní knihy velkostatku 

Mnichovo Hradiště exploatované. Ovšem vždy se publikovaly jen nejzajímavější mzdy, 

vyplacené malíři Hertlovi a sochaři Jelínkovi.  

U dalšího z kostelů sv. Mikuláše v Turnově se obvykle stavba kostela datuje do první 

poloviny 20. let 18. století, ale bohužel tato informace je dlouhodobě vžitá, ovšem nepodařilo 

se mi zjistit zda je doložitelná fakty.19  

                                                           
17 HÁJEK Pavel: Česká krajina a baroko, Praha 2003, 55. 
18 Převážně Rodinný archiv Valdštejnů 
Státní oblastní archiv Praha, fond Ústřední správa valdštejnských velkostatků (ÚSV), velkostatek (VS) Mnichovo 
Hradiště, kart. 1363. 
19 ŠIMÁK Josef Vítězslav: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu turnovském, Praha 
1909, 186-191. 
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Velké pozornosti se také těší kaple sv. Jana Nepomuckého v areálu hradu 

Valdštejna. Ovšem jako v případě dalších staveb nejen sakrálního charakteru, na 

panství Hrubá Skála narážíme na nedostatečně zachované účetní knihy. I tento úkol 

bych si ponechala pro další bádání v archivech. V případě stavebních aktivit na 

panství Doksy můžeme čerpat informace přímo z účtů velkostatku. Jedná se o kostely 

sv. Vojtěcha v Kruhu u Doks, kostel sv. Havla v Tuháni a kostel sv. Bartoloměje a 

Nanebevzetí Panny Marie v Doskech z let 1670 – 1680.  

Velice zajímavé je také umístění kaple sv. Stapina v oboře Klokočka mezi 

Mnichovým Hradištem a Bakovem nad Jizerou. Stavebně zde upoutá propojení 

barokní sakrální architektury s přírodou. I v současnosti je příjezd ke kapli tajemný, 

vedoucí po dlouhé lesní cestě kolem obory. Málokdo by asi na takovém místě čekal 

kapli takových rozměrů. Lokace kaple sv. Stapina byla zapříčiněna pravděpodobným 

záměrem Valdštejnů vybudovat na tomto lesním místě lázně. Kaple je datována do let 

1726–1730, ale ani u této stavby se mi zatím nepodařilo vypátrat v dostupné literatuře 

architekta.      

Nenápadný jednolodní kostel Povýšení sv. Kříže v Loukovci nedaleko 

Mnichova Hradiště spadá pod Římskokatolickou farnost v Mnichově Hradišti. 

Původní stavba je datována kolem roku 1352. Kostel však prošel několika stavebními 

úpravami, o kterých by se ráda zmínila v další kapitole této práce.  

 Stavbu kostela sv. Václava v Bosni, který se nachází také v Římskokatolické 

farnosti Mnichovo Hradiště, se předpokládalo, že původní myšlenku na jeho 

znovuvybudování měla Marie Markéta z Valdštejna, ale že zemřela dřív, než byl 

kostel na svátek sv. Václava roku 1729 vysvěcen. Podle Markéty Kroupové inicioval 

celou výstavbu až její syn Arnošt Josef, protože už od roku 1727 panoval na 

mnichovohradišťském panství a Marie Markéta z Valdštejna v tomto období pobývala 

především na Komorním Hrádku v Choceradech. Ve farní kronice nalezneme záznam 

o Františku Arnoštovi, který je zde uveden jako patron, na jehož náklad byl kostel sv. 

Václava v Bosni postaven.20   

Hraběnka Marie Markéta z Valdštejna se zasloužila i o stavbu kostela Narození 

Panny Marie v Sudoměři nedaleko Doks, o jehož výstavbě se výslovně zmiňuje 

v pamětním listu k založení kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti. Ve stejném listu se 

                                                           
20 Státní oblastní archiv Mladá Boleslav, neinventovaný fond, farní kronika Boseň 1742-1839 (KF 4), 8. 
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také píše o výstavbě kostela sv. Mikuláše v Turnově a mostů k poutní kapli sv. Jana 

Nepomuckého na hradě Valdštejně. 

Bohužel u těchto staveb se zatím nepodařilo vypátrat jména jejich architektů. Někteří 

historikové se domnívají, že autorem by mohl být Mikuláš Reimundi, protože jeho jméno 

můžeme doložit v případě přestaveb vyhořelého františkánského kláštera na turnovském 

náměstí. Podle zjištěných údajů Markéty Kroupové při vyúčtování stavby Lusthausu 

v zámecké zahradě roku 1711 je uváděn jako baumeister. Stejně tak je jmenován ve 

vyúčtování na stavbu myslivny v Maníkovicích taktéž roku 1711. Ovšem v pozdějších 

letech o něm v účetních knihách není zmínka. Ve 20. letech se v účtech velkostatku 

Mnichovo Hradiště objevuje jméno jiného mistra, ale pouze jednou. Jedná se o 

pražského baumeistra Jakuba Halířka, který za práci na zámecké věži inkasoval 42 zl.  

Jakub Halířek pracoval ve 20. a 30. letech radikální barokní přestavbu chrámu 

sv. Havla na Starém Městě pražském.21 

Na základě známých účtů lze kostel sv. Vojtěcha zařadit do roku 1726 a 

opravit tak starší literaturu, která jako vznik stavby uváděla léta 1723-1724.22 

V Tuháni nechala hraběnka Valdštejnová vybudovat novou faru. Kostel sv. 

Havla byl zde vybudován už v letech 1708-1711 za účasti Mikuláše Reimundiho. 

Celková suma vydaná za stavbu fary byla 859 zl. 35 kr. Když porovnáme všechny 

náklady např. s cenou za vybudování hospodářského domu na Bezdězu, která 

představovala 1 041 zl 55 kr., zjistíme, že suma vydaná na stavbu především kostela 

sv. Vojtěcha v Kruhu byla celkem nízká. Tomu samozřejmě odpovídá i jeho celková 

strohá podoba.23  

Prozatím lze se jménem Marie Markéty hraběnky z Valdštejna spojit výstavbu 

nebo rekonstrukci pouze sedmi sakrálních objektů a jedné fary, kromě financování 

dvou staveb pro řád kapucínů a jedné pro řád alžbětinek.  

Nadále se rovněž nedá odhadovat, proč hraběnka Valdštejnová, ač finančně  

dobře zajištěná i společensky skvěle postavená, nevěnovala více pozornosti 

uměleckému provedení jak staveb samotných, tak i interiérových výzdob. Podle 

uměleckých objednávek pro kapucínský řád nelze soudit, že její náboženská askeze ji 

vedla k umělecky nevýrazné a strohé sebereprezentaci. A v tom je možná klíč 

                                                           
21 KOTALÍK Jiří T.: Architektura barokní, Praha 2001, 101. 
22 Státní oblastní archiv Praha Ústřední stráva valdštejnských velkostatků , velkostatek Doksy, kart. 1538, 1726. 
23 KROUPOVÁ Markéta: Marie Markéta z Valdštejna (1689-1728) jako mecenáška umění (diplomová práce na 
Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci), Olomouc 2004, 71. 
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k řešení otázky. Na rozdíl od uměleckých artefaktů věnovaných kapucínům a potažmo 

Loretě, na nichž je komemorativní funkce jasně patrná, neměla Marie Markéta 

z Valdštejna potřebu prostřednictvím zmíněných kostelů svoji osobu reprezentovat.   

 Na základě předložených faktů se Markéta Kroupová domnívá, že nelze tvrdit, 

že Marie Markéta z Valdštejna nebyla tak velkorysým stavebníkem, aby se mohlo 

konstatovat, že na základě těchto aktivit „realizovala ambiciózní rekatolizační 

program“. Dle mého názoru se hraběnka realizací těchto staveb snažila o efektivní 

duchovní správu na svých panstvích. Výsledky tohoto duchovního přístupu Marie 

Markéty můžeme pozorovat i dnes, a to tak, že jednotlivé stavby slouží ještě stále 

svému účelu. Tedy ze sedmi kostelů prokazatelně dokázaných fundací Marie Markéty 

z Valdštejna je pouze jeden odsvěcený.   

Její vliv se ovšem objevoval i mimo panství, například v Praze. Právě na 

doporučení hraběnky Valdštejnové si za svého architekta alžbětinky vybraly Kiliána 

Ignáce Dientzenhofera. Kromě toho počinu měl hraběnčin mecenát pro řád charakter 

finanční, kdy peníze, nadání poskytované z úroků, byly určeny pro praktický provoz 

nemocnice nebo z nich byly placeny mše. 

Přehled o všech nadacích i stavebních podnicích je velmi dobrý, protože fond 

alžbětinek v Státním ústředním archivu Praha je bohatě zachován. Kromě análů řádu se 

zapsanými jednotlivými nadacemi se zachovaly knihy nemocných nebo například i účty na 

stavební materiál.  

V rodinném valdštejnském archivu se zachovalo kromě přehledu finančních 

darů poskytnutých Marií Markétou z Valdštejna i již zmíněné líčení hraběnky pro 

alžbětinský řád. 

Marie Markéta z Valdštejna se nejvíce zasloužila o výstavbu kostela 

zasvěceného Panně Marii a svými finančními dary dál zajišťovala stavební práce na 

dalších klášterních budovách. Již v předešlých dobách věnovala řádu finanční obnosy, 

a když nastala doba pro stavbu kostela, tak si ji nejspíše samy sestry vybraly jako 

vhodnou osobu pro zaplacení nákladů. Dne 24. června 1724 hraběnku totiž tehdejší 

představená kláštera Maria Angelina se  sestrou Marií Josefou navštívily na zámku 

v Mnichově Hradišti a žádaly ji o finanční příspěvek. Jejich pobyt se protáhl na 14 
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dní a od Marie Markéty obdržely na stavbu 4 000 zl., k nimž později ještě přidala 2 

000 zl.24 

Zásluhy mecenášky jsou na stavbě připomenuty jejím erbem, umístěným nad tradičně 

pojatým portálem. Přesto ji nemůžeme označit za stavebníka. Hraběnka Valdštejnová 

bezesporu Kiliána Ignáce Dientzenhofera alžbětinkám doporučila. 

Baroko velmi působivě naplnilo a přestrukturovalo středověký půdorys české krajiny. 

S mimořádným citem pro možnosti a potřeby jednotlivých sídelních areálů obsáhlo většinu 

jejích významových uzlů, přestavělo původní hrady a tvrze v zámky, upravilo kostely, 

kláštery, radnice, měšťanské domy atd. Uměleckými kvalitami i hustotou budování drobných 

staveb  (kapliček, božích muk, soch světců, křížových cest) a staveb většího měřítka 

(panských sídel, kostelů, hospodářských dvorů) si podmanilo široké okolí. Vstoupilo do měst i 

vesnic, ovládlo blízké a vzdálené obzory. Propojilo krajinu v souvislý, harmonický, 

komponovaný celek.25 I k této proměně hlavně na venkově dopomohla svou fundátorskou a 

donátorskou činností hraběnka Valdštejnová. Kostely na jednotlivých farách jsou 

dominantním prvkem krajiny. 

V současné době jsou všechny sakrální objekty ve správě římskokatolické církve, tedy 

kromě jednoho, který je odsvěcený.  

 

 

 
 
 
 

                                                           
24 KROUPOVÁ: op. cit., 24. 
25 HÁJEK: op. cit., 55. 
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6 PODROBNÝ POPIS VÝZNAMNÝCH FUNDACÍ 

V této kapitole bych se ráda věnovala jednotlivým církevním objektům na 

valdštejnském panství podrobněji.  

Prozatím lze se jménem Marie Markéty hraběnky z Valdštejna spojit výstavbu nebo 

rekonstrukci pouze sedmi sakrálních objektů a jedné fary, kromě financování dvou staveb pro 

řád kapucínů a jedné pro řád alžbětinek. 

V chronologickém pořadí je prvním nynější děkanský kostel sv. Mikuláše v Turnově. 

 

6.1 Kostel sv. Mikuláše v Turnově 

V tomto případě můžeme vycházet pouze z dostupné literatury, protože se nepodařilo 

nalézt archivní prameny, dokumentující stavbu, a jejich existence je navíc sporná. Se stavbou 

kostelní budovy se započalo asi roku 1722 na troskách předešlého kostela, který v sobě měl 

ještě gotické zdivo z roku 1358. Město Turnov na jaře roku 1707 vyhořelo a vrchnost 

s financováním nového farního kostela otálela. Jeho funkci do té doby zastupoval klášterní 

kostel sv. Františka z Assisi, na jehož obnovu Valdštejnové finančně přispěli v letech 1710-

1711.26 

I zmiňovaný kostel Františka z Assisi je spojen s rodem Valdštejnů. Pro budoucí 

františkánský klášter vykoupil fundátor celkem 10 gruntů. Dne 1. května 1651 byl položen na 

jejich místě základní kámen k novému klášternímu chrámu a řádové budově. Do tohoto 

základního kamene byl vložen k tomuto účelu zvlášť ražený pamětní stříbrný peníz se znaky a 

jménem Maxmiliána z Valdštejna. Zakládacího aktu se účastnila řada představitelů 

vrchnostenské a církevní správy. K zabezpečení turnovského konventu byl určen vykoupený 

nudvojovický dvůr a vsi Lažany a Modřišice. 

Jeho historie také stojí za zmínku. Stavba byla dokončena v roce 1656. Chrám byl 

vysvěcen 25. 2. 1657 pražským arcibiskupem Arnoštem kardinálem z Harrachu. O den později 

byli v nové chrámové kryptě pohřbeni zakladatel kláštera Maxmilián z  Valdštejna se svým 

synem Ferdinandem Arnoštem. Ani jeden z  fundátorů se vysvěcení kostela nedočkal. Mimo 

Valdštejnů byli v kryptě pod kostelem pohřbíváni také turnovští františkáni. 

 

 

                                                           
26 ŠIMÁK: op. cit., 186-191. 
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Při požáru v roce 1707 (20. 4.) vyhořel kostel i s konventem, zbyly pouze obvodové 

zdi a hlavní oltář. Opravu kostela řídil valdštejnský stavitel Niccolo Raimondi. V roce 1803 

(7. 2.) vypukl v sousedství kostela další z rozsáhlých požárů, který kostel těžce poškodil, 

ovšem konvent zůstal uchráněn. Následně se zbortilo celé průčelí. Teprve roku 1822 by kostel 

znovu posvěcen libuňským farářem Karlem Zelinkou. Na jižní straně byly převážně pro 

technické důvody přistavěny gotické opěráky. Opěráky lze považovat i za časný projev 

historismu, který se při kostele uplatnil ještě v roce 1842 přístavbou pseudorománské zvonice. 

V roce 1950 byl klášter zrušen, řeholníci internováni. Po roce 1990 byly budovy vráceny řádu 

františkánů, Řád budovu konventu prodal České poště, budova kostela byla zanechána ve 

správě děkanství v Turnově. 

Vrátím-li se k samotnému chrámu sv. Mikuláše, ten je situován na okraji historického 

jádra města nad strání svažující se k řece Jizeře. Jedná se o orientovanou jednolodní stavbu 

s pravoúhlým presbytářem, jejíž mohutnost umocňuje vysoký hranol věže na západě. Autor 

turnovské kroniky se v souvislosti s výstavbou nového chrámu zmiňuje pouze o stavbě 

zvonice roku 1724 a jako políra uvádí hruboskalského poddaného Václava Šicha. Dalším 

pramenem je pamětní list, sepsaný u příležitosti vystavění kaple sv. Anny v Mnichově 

Hradišti, kde se ve výčtu stavebních aktivit objevuje i zmínka o turnovském kostelu sv. 

Mikuláše.27 Počátky stavby jsou spojeny s nejstaršími dějinami města Turnova, lze 

předpokládat, že byl založen současně s městem jako farní. V písemných pramenech je kostel 

poprvé připomínán v roce 1357. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov.  

Původní, gotickou  stavbu zcela zničil požár v roce 1538. Zanechal, až na holé zdi, 

kostel v sutinách. Bylo zjištěno, že strop a klenba krypty nalézající se pod starou lodí se při 

požáru prolomily a zasypaly ji. Krypta již zůstala zasypána a její sutiny byly pokryty dlažbou. 

Jak vypadala úprava kostela po tomto požáru nevíme. Kostel postihl požár ještě v roce 1634 a 

v roce 1707. 

Nynější podoba kostela sv. Mikuláše byla dána přestavbou, která probíhala od 

posledního požáru do roku 1722, roku 1726 dokončena oprava včetně interiéru v barokním 

slohu. Na místě starého kněžiště byla postavena nová hlavní loď a presbytář. Stavbou tohoto 

kostela by mohl být pověřen valdštejnský architekt Antonio Canevalla. Po opravě kostela, 

prováděná Václavem Karnolcem, knížecím rohanským stavitelem na Sychrově v roce 1883-

1885, byla přistavěna nová sakristie ve farní zahradě.  

                                                           
27 ČERNÝ Jan/VEJRYCH Kristian Josef: Kronika Turnovská první doby XVIII. století, Praha 1864. 
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Nynější podoba kostela sv. Mikuláše se mnoho neliší od té barokní podoby z roku 

1726. Kostel  se skládá z  věže, barokní lodi, čtvercového presbytáře a sakristie přistavěné 

v 19. století k severní straně presbytáře.  

Věž je zakončena cibulovou střechou s lucernou s křížem. Střecha na věži hlavní lodi 

je sedlová, je zde umístěn sanktusník zakončen křížem, na presbytáři se nachází také střecha 

sedlová. Věž je  25 m vysoká, spodní část je bývalou lodí původního gotického kostela, 

zbudována z hrubě otesaných kamenů vázaných maltou. Na jihozápadním rohu se nachází 

zazděná gotická konzolka tvaru lidské hlavy. Její umístění není původní, patrně patřila 

k vnitřní výzdobě gotického chrámu, snad kněžiště.  

Boční zdi hlavní lodi jsou členěny pilastry s odstupňovanými, vertikálně profilovanými 

hlavicemi na tři pole. Nárožní pilastry přecházejí na zaoblené rohy budovy. Vnější stěna 

presbytáře je členěna pilastry pouze při zaoblených východních rozích. Pilastry nesou 

jednoduchou římsu. Kolem celé stavby obíhá sokl, jenž je složen z kamenných kvádrů. 

Všechna pole hlavní lodi i presbytáře jsou prolomena okny, polokruhovitě zakončenými. 

Kolem oken se nacházejí šambrány. 

Ve středním poli jižní zdi lodi se nalézá pravoúhlý vchod do kostela. Vchod je zdoben 

pískovcovým profilovaným portálem v horní části s ušima a kapkami. V horní části s reliéfem 

sv. Mikuláše.  

V severní zdi je pravoúhlý vchod zazděn, zůstal zde pískovcový profilovaný portál 

s ušima v horní časti a kapkami. Do zazděného prostoru byl vsazen  pískovcový náhrobek 

patřící ženské příslušnici Vartemberského rodu Magdaleně z Vartemberka. Do severního boku 

věže byly vsazeny dvě pískovcové desky z roku 1538. 

Na vnější straně presbytáře se pod skleněnou deskou nachází monstrance a korpus 

ukřižovaného Krista. Na severní straně presbytáře je umístěna sakristie pravoúhlého půdorysu 

sahající včetně sedlové střechy do poloviny stěny presbytáře. Čelní stěna je členěna dvěma 

pilastry a atikou, ukončenou profilovanou římsou, do které je zakomponován jednoduchý  

trojúhelníkový štít. Ve štítu je umístěno  Boží oko. 

Interiér kostela byl restaurován v letech 1994, v tomto roce byl znovuposvěcen, biskup 

Josef Koukl.  

V čele presbytáře se nachází bohatě zdobený dvoupatrový, barokní, polychromovaný 

oltář. Uprostřed je umístěn obraz sv. Mikuláše z Bari, malován v roce 1726, a to patrně jedním 

ze známých turnovských barokních malířů rodiny Hertlů,  Janem Jiřím Hertlem.  
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Presbytář je čtvercového půdorysu s otupenými úhly, takže vzniká osmiboký tvar. Od 

hlavní lodi jej odděluje vítězný oblouk, který nesou dva pilastry, zdobené odstupňovanými, 

vertikálně profilovanými hlavicemi. I úhlové plochy vyplňují pilastry se stejnými hlavicemi, 

z nichž vybíhají ke  klenbě úhlopříčné obloukové pásy, protínající se uprostřed klenby. Ve 

vrcholu je štukem naznačen svorník, kartuš ve tvaru květu, na něm je christogram IHS. 28 

V jednotlivých polích prosvítá dřívější fresková výzdoba, která se nacházela v celém 

kostele před poslední rekonstrukcí. 

Ve výklencích presbytáře jsou umístěny dřevěné, vyřezávané, polychromované sochy 

čtyř světců, a to vedle oltáře vlevo sv. Vít, vpravo sv. Václav, naproti sv. Linhart a za 

kazatelnou sv. Vendelín. Sochy sv. Víta a sv. Václava pochází z let 1725-26 od 

Kosmonoských Jelínků. Druhé dvě sochy jsou také barokní, jejich autor je ovšem neznámý. 

Na pravé straně v nice pod oknem, pod baldachýnem je umístěna socha Panny Marie 

Trávnické. 

Kazatelna je pozdně barokní, ve výklencích zdobena vyřezávanými soškami 

evangelistů, nad její korunou se nachází socha Krista učitele. Pod kazatelnou dříve stávala 

cínová křtitelnice na třech nohách z roku 1541. Dnes je součástí sbírek Muzea Českého ráje v 

Turnově. 

Barokní  loď kostela je zaklenuta valenou klenbou s klenebními lunetovými výsečemi, 

klenba je členěna dvěma pásy ve tři příčná pole. Pásy jsou při stěnách neseny srostlicí pilastrů, 

dvěma plochým pilastrům je představen jeden plochý pilastr,  ve spodní časti nasedají na sokl. 

Sokl se nachází  kolem celého kostela,  nahoře jsou pilastry zdobeny odstupňovanými, 

vertikálně profilovanými hlavicemi. Špalety oken v jednotlivých polích jsou dovnitř rozšířeny. 

Boční oltáře pocházejí z 18. století, při rekonstrukci kostela v letech 1884–1885 byly 

upraveny. Obrazy maloval akademický malíř Antonín Lhota. 

Oltář na evangelní straně je  zasvěcen sv.  Anně, hlavní obraz znázorňuje sv. Annu 

učící Pannu Marii. Oválný obraz znázorňuje Křest Páně. Vedle oltáře je umístěna socha Krista 

učitele. 

Oltář na epištolní straně je zasvěcen sv. Josefu, v oválném obrazu sv. František 

Xaverský, někdy uváděn za patron města Turnova. Na mense před tabernáklem je umístěna 

                                                           
28 ŠIMÁK: op. cit., 186-191. 
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kopie sošky pražského jezulátka. Vedle oltáře se nachází socha světce Antonína 

Paduánského.29 

Proti hlavnímu vchodu stojí socha Panny Marie. Je  v pseudogotickém slohu, po 

stranách jsou umístěny rokajové obrazce. Na vitrai nad sochou je sv. Karel Borromejský, 

v pozadí zřejmě katedrála v Miláně, zde světec zemřel. Původní umístění bylo ovšem v  okně 

nad vstupem a při poslední rekonstrukci bylo okno z důvodu bezpečnosti přemístěno. 

Křížová cesta v hlavní lodi představuje dřevěné reliéfy, které byly původně umístěny 

do rámů, jsou zapůjčeny z děkanství v Železném Brodě.   

Do západního pole hlavní lodi je vestavěna kruchta na dvou masívních pilířích 

čtvercového půdorysu. Pilíře jsou spojeny oblouky, podkruchtí je klenuto ve třech polích 

křížovou klenbou.  

Pod kruchtou jsou do západní stěny vsazeny dva renesanční náhrobky z červeného 

mramoru, připomínající dva mužské příslušníky Vartemberského rodu, jejich hrobka byla na 

hřbitově u kostela, pod kruchtu byly zazděny po zřícení krypty gotického kostela. 

Sochy pod kruchtou zobrazují trpícího Krista v červeném rouchu, naproti Bolestnou 

Pannu Marii. Erb nad vchodem do kaple patří donátorům kostela v 19. století Aerenthalům. 

Dnešní kaple se nachází na místě lodi prvotního gotického chrámu. Mocnost starého 

zdiva je  2,35 m. Klenba kaple je gotická, křížová. Ve výklenku na pravé straně se nachází 

křtitelnice z hlazeného syenitu. Ve výklenku na druhé straně uprostřed stojí socha sv. 

Zdislavy, patronky litoměřické diecéze, dnes i patronky Libereckého kraje, spoluzakladatelky 

bývalého dominikánského kláštera v Turnově. Po její pravici je umístěn erb dominikánského 

řádu. Po levici erb rodu Markvarticů, zakladatelů města Turnova. Na levé straně od niky se 

nachází pravděpodobně část polychromovaného rokokového oltáře neznámého původu, jehož 

výjev může zobrazovat motlitbu ke sv. Barboře, patronce nenadálé smrti.30 

Na výzdobě vnitřního vybavení se podílel malíř Jan Jiří Hertl, jak to uvádí turnovský 

historik umění Miroslav Cogan.31 Podle něj roku 1726 zmíněný malíř obdržel 420 zl. za šest 

oltářních obrazů a štafírování tří oltářů s kazatelnou. V interiéru se zachovalo pouze plátno na 

hlavním oltáři, které je Hertlovi připisováno. Zajímavá je také sochařská výzdoba, která by 

Podle Miroslava Cogana mohla být dílem kosmonoských sochařů Jelínků, z nynějších čtyř 

soch by jejich dílem mohly být dvě sochy, a to sv. Václav a sv. Vít s kohoutem. 

                                                           
29 ŠIMÁK: op. cit., 186-191. 
30 ŠIMÁK: op. cit., 186-191. 
31 COGAN Miroslav: Valdštejnský malíř Jan Jiří Hertl, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší 13, 2000, 50-71. 
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6.2 Kaple sv. Jana Nepomuckého na hradě Valdštejně  

Pravděpodobně ve stejném období jako kostel sv. Mikuláše v Turnově, ale možná, že i 

dříve, vznikla kaple sv. Jana Nepomuckého na nedalekém hradě Valdštejně. Tento hrádek 

původně z poloviny 13. století vystavěný na obtížně přístupných skalních blocích byl 

valdštejnským hradem rodovým. Na počátku 18. století byl již dávno neobyvatelný a 

v rozvalinách, ale možná právě v souvislosti s rodovou tradicí, se zde František Josef 

z Valdštejna rozhodl vybudovat poutní místo. Totiž už v říjnu roku 1709 bylo Klimentem XI. 

valdštejnské kapli sv. (tehdy ještě blahoslaveného) Jana Nepomuckého poprvé uděleno 

papežské breve. Tato skutečnost je zajímavá hned ze dvou důvodů. Prvním je ta okolnost, že 

už v tak časné době se objevuje zasvěcení českému světci a tou druhou je fakt, že už v této 

době musela na Valdštejně stát nějaká zděná budova, protože provizornímu dřevěnému 

svatostánku by patrně nebyly uděleny plnomocné odpustky. Těžko hádat, zda se jednalo o 

současnou budovu, ale lze předpokládat, že Marii Markétě z Valdštejna záleželo na 

exkluzivitě celého areálu, a proto můžeme soudit, že kapli nechala vystavět znovu.  

Ovšem o nepříliš dobré kvalitě práce vypovídá známá historka o tom, jak Arnošt Josef 

hrabě Valdštejn 20. května roku 1728 navštívil mši v poutní kapli a zrovna v ten okamžik 

s ním a ostatními lidmi nešťastně probořila kruchta. 

Předpokládáme, že se podoba kaple nebo přinejmenším její půdorys příliš neměnil, 

protože je situována na prostřední úzký pískovcový ostroh a od toho se musel odvíjet i její 

projekt. Loď kaple má tvar podélného oktogonu a na ni navazuje obdélníkový presbytář. Závěr 

tvoří přilehlá obdélná sakristie. Víme, že z vnitřního vybavení byly roku 1726 dodány 

turnovským truhlářem Janem Černovickým zpovědnice, ale ostatní je mladšího data. Socha sv. 

Jana Nepomuského, připsaná Josefu Jiřímu Jelínkovi, umístěná na oltáři, je datována do 

období let 1735-1745 a oltáře rovněž vznikly ve 40. letech. 

Poutní místo je přístupné po monumentálním téměř 60 m dlouhém mostě, jehož 

parapet je osazen nyní osmi statuemi vesměs českých světců, který asociuje pražský Karlův 

most. Jeho čtyři oblouky se klenou nad skalní průrvou s přístupovou cestou. Druhý kratší most 

spojuje první a druhý skalní blok. Archivně doložena je stavba pouze prvního z nich. Jiří 

Ketner stavbu dokončil už v polovině roku 1724. Ve druhém pololetí ještě vyzdil dva pilíře 

pod sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Ivana a parapet nad srázem za velkým mostem. 

Celkem bylo Ketnerovi vyplaceno 169 zl. 55 kr.32 

                                                           
32 KROUPOVÁ: op. cit., 66-67. 
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Toto regionální poutní místo na dohled městu Turnovu, jehož vznik můžeme klást do 

let 1722 nebo 1723 až 1724, bylo jistě velmi působivé i proto, že jeho kaple tvořila výraznou 

pohledovou dominantu. Dnes je barokní areál hradu poznamenán výraznými stavebními 

zásahy uskutečněnými v první polovině 19. století. V obrazové příloze jsou doloženy 

fotografie kaple sv. Jana Nepomuckého na hradě Valdštejně.  

Vrátím-li se k samotnému hradu, Valdštejn pochází z druhé poloviny 13. století, nelze 

však určit přesnější datum jeho stavby. Původní hrad byl postaven na třech pískovcových 

základech, z nichž na prvním byl přední hrad přístupný kamenným mostem přes hluboký 

příkop, na druhém prostřední hrad ve stejné úrovni a na třetím, zčásti hluboko sníženém 

podkladě zadní hrad, s velkou věží a palácem. Předhradí se rozkládalo na volném prostoru na 

jižní straně za kamenným mostem. Věž i palác jistě převyšovaly vrcholy borovic a smrků 

rozsáhlého lesního porostu, který Valdštejn obklopoval ze tří stran, a jen na jihu, za strmým 

srázem, měl otevřený prostor směrem k Turnovu, Kozákovu a dokonce až k předhůří Krkonoš. 

Snad to byl příslušník rodu Markvarticů Jaroslav z Hruštice (píšící se také z Turnova) 

nebo jeho syn Zdeněk, kdo založil někdy kolem poloviny 13. století hrad Waldenstein - Lesní 

kámen. Jeho bratr Vok si už před tím postavil hrad Rotštejn, tedy Červený kámen, nazvaný tak 

podle červeně zbarveného pískovce, na němž vyrostl. Na rozdíl od Valdštejna však do 

dnešních dnů nezbylo z Rotštejna takřka vůbec nic.33 

Jisté je, že Markvartic Zdeněk se podle svého hradu začal psávat s přídomkem z 

Valdštejna a založil tak novou rodovou větev, která, ač dávno původní sídlo opustila, 

vystupovala i nadále v našich i evropských dějinách jako Valdštejnové.  

Z tohoto nejstaršího hradu se  však mnoho nedochovalo. Zbytky obvodové hradby na 

okrajích, kde nepřekážely pozdějším přestavbám dosud můžeme spatřit na prvním a druhém 

skalním bloku. Za zděnou hradbou se ukrývala zástavba, ze které známe pouze do skály 

vysekaný prostor, ukrytý dnes pod kaplí. V hradním jádře na třetí skále, připojené dřevěným 

přes dvacet metrů dlouhým mostem, stávala obytná budova. Z této monumentální stavby zbyla 

pouze část přízemí, otvírající se svými úzkými hrotitými okénky do údolí pod hradem. Vedle 

pater zmizelo nenávratně i dvorní průčelí paláce.  

Někdy okolo poloviny 16. století měl Valdštejn vyhořet, požár prý zničil veškeré 

dřevěné vybavení, zbylo jen holé zdivo. Poté byl opuštěn a ponechán svému osudu. Zpráva z 

roku 1582 jej již uvádí jako zříceninu.  

                                                           
33 ŠIMÁK: op. cit., 239-241. 
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Po stavovském povstání roku 1618 byl Valdštejn zabaven jako konfiskát rodu 

Smiřických a panství se zříceninou získal potomek jeho zakladatelů, významný diplomat a 

vojevůdce Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, aby v majetku jeho rodu zůstal i po jeho 

tragické smrti. 

Nároky na bydlení a reprezentaci již sice nedovolovali novým majitelům přesídlit na 

starý hrad, ale doba vyhraněného náboženského cítění a touha podtrhnout svůj starobylý 

původ daly zřícenině nové poslání. Císařský komoří František Josef z Valdštejna a jeho choť 

Marie Markéta nechali v romantických zříceninách zbudovat nevelkou kapli a usadili zde asi v 

roce 1700 vzdělance Václava Karla Holana Roveského, jež se stal nejproslulejším 

poustevníkem v kraji. Svérázná postava poustevníka sem přilákala řadu poutníků a Valdštejn 

se stal známým poutním místem.  

Se zříceninou měli ale i další záměry, kolébka jejich rodu se měla stát významným 

svatojánským poutním místem. Ve třetím desetiletí 18. století, po blahořečení Jana 

Nepomuckého, začala plánovaná úprava celého areálu. Již jako vdova zadala Marie Markéta v 

roce 1722 zbudování centrální osmiboké kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému buď M. A. 

Canevallimu nebo valdštejnskému architektu F. M. Kaňkovi, autora ovšem přesně zatím určit 

nemůžeme. Poutní místo doplnily dva mosty, spojující hrad s okolní krajinou. V roce 1724 na 

parapety mostů osadil některý člen sochařské rodiny Jelínků první sochy českých patronů sv. 

Víta, sv. Václava, bl. Ivana Poustevníka, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a především Jana 

Nepomuckého. Zanedlouho potom přibyla do souboru světců i socha sv. Ludmily a navíc 

sochy sv. Josefa a sv. Markéty, jakožto patronů zakladatelů. Jako patronka léčivé moci v níž 

paní hraběnka věřila, zde byla umístěna i socha sv. Walburgry.34 

S postupně uvolňovanou atmosférou v závěru doby baroka opadal i zájem o Valdštejn 

a ten začal opětovně pustnout. Zájem o zříceninu obnovil romantismus, přicházející k nám z 

Francie a opěvující vztah člověka k přírodě a historii. 

Místo k rozjímání se zvláštní duchovní rezonancí. Valdštejn zůstal vážný a 

zahloubaný, i když jej na počátku 19. století doplnilo cimbuří a novogotické přístavby, i když 

v jeho zdech vystavěli hostinec, příjemný a oblíbený cíl výletů. Snad také proto, že z kapličky 

na prvním nádvoří se na nás pokaždé zahledí uhrančivé znaky Jana Křtitele, jehož tvář někteří 

považují za portrét básníka Máchy.35  

                                                           
34 ŠIMÁK: op. cit., 239-241. 
35 COGAN: op. cit., 127-131. 
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Valdštejnové objekt drželi až do roku 1821. Pak tajemnou zříceninu Valdštejna s 

okolní skalnatou krajinou koupil  Jan Lexa z Aehrenthalu. Za jeho syna Aloise Lexy na hradě 

znovu zavládl stavební ruch. 

 Pro hrad nastala doba posledních stavebních úprav, které však sloužily jen k 

zpřístupnění jeho zřícenin v duchu romantismu. Syn Jana Lesy z Aehreathalu Alois, který 

držel Valdštejn v letech 1824-1843, dal především postavit kamenné schody mezi druhým a 

třetím nádvořím, kde na nejnižším místě hradu stálo dříve patrové stavení. Další úpravy 

usnadňující přístup na místo hradního paláce porušily původní dispozice stavby, z níž zůstalo 

jen několik zpevněných původních zdí. 

V roce 1836 byl opraven kostelík a hostinec přestavěn na malý hotel. Na konci 19. 

století byl z iniciativy turnovského akademického malíře Jana Prouska přistavěn na třetím 

nádvoří k původní zdi pseudogotický palác, který romantický malíř vyzdobil malbami erbů 

majitelů Valdštejna a opatřil i napodobeným nábytkem.36 

V současné době je majitelem zřícenin hradu Valdštejna Město Turnov, které se je 

snaží zpevněním zdí zachovat alespoň ve stavu, jaký existuje od posledních úprav na konci 19. 

století. 

 

6.3 Kostel Narození Panny Marie v Sudoměři  

Na základě zápisu v již zmiňovaném pamětním listě, sepsaném u příležitosti svěcení 

kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti, můžeme upřesnit i letopočet postavení kostela Narození 

Panny Marie v Sudoměři, patřící v daném období k velkostatku Mnichovo Hradiště. 

Jednolodní chrám s obdélníkovou sakristií po jižní straně pravoúhlého presbytáře a předsíní na 

jižní straně lodi byl datován do druhé čtvrtiny 18. století. Nyní můžeme realizaci stavby 

posunout na konec čtvrtletí prvního. Sice se podařilo přisoudit hraběnce Valdštejnové 

financování dalšího kostela, ale bez dalších podrobností, které by přibližovaly například 

průběh stavby. 

Budova kostela je jednolodí, se sakristií o obdélníkovém půdorysu, přiléhající k jižní 

straně presbytáře, a obdélnou předsíní na jižní straně lodi. Stěny jsou v interiéru i exteriéru 

členěny pilastry a vysokými segmentově uzavřenými okny. Stejně jako u kostela sv. Mikuláše 

v Turnově jsou nároží zaoblena a společným znakem s kostelem sv. Vojtěcha v Kruhu u Doks 

je trojúhelníkový štít v západním průčelí. 

                                                           
36 ŠIMÁK: op. cit., 239-241. 
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Kostel se nachází uprostřed hřbitova a je stále využíván pro bohoslužby 

Římskokatolické církve.  

 

6.4 Kostel sv. Jakuba v Mnichově Hradišti 

V roce 1726 přišla další velká investice, a to v podobě vystavění nového farního 

kostela sv. Jakuba Většího v Mnichově Hradišti. V dnešní podobě barokní jednolodní kostel s 

věží v západním průčelí, na okraji historického jádra města severně od náměstí (tato odlehlá 

poloha mohla mít strategický význam, stejně jako může znamenat pozdější vznik kostela až po 

zformování městského jádra). V daném roce celkový náklad na jeho stavbu činil 3170 zl. 9 kr. 

Nad vstupním portálem z roku 1726, umístěném právě v západním průčelí, je umístěn 

valdštejnský erb s chronogramem HonorI DIVI JaCobI  MaIorIs eXstrVCta. Z řemeslníků, 

účastnících se stavby, jsou v účtech zaznamenáni Jan Jiří Kulhánek, který za pokrytí velké 

věže, kostela i sakristie novým plechem dostal 225 zl. 50 kr.37 

Stavba je připisována Mikuláši Reimundimu, ale s jistotou známe jen jméno políra 

Matese Dlouhého, který pracoval dlouhodobě pro vrchnost, mimo jiné na stavbě kaple sv. 

Anny.38 

Jedná se o jednoduchou jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu  s k severní straně 

pravoúhlého presbytáře přilehlou sakristií a věží zakončenou cibulí na západě. Vnější střeny 

jsou členěny pilastry, lizénovými rámci a třemi páry šambránových oken, zakončenými 

segmentem. Hlavice pilastrů nesou architráv, kladí s naznačeným pokračováním pilastrů a 

s jednoduše profilovanou římsou, na níž dosedá sedlová střecha. Do presbytáře pak ústí z jižní 

strany ještě jedno okno a okno v jeho východní stěně je slepé. Jižní portál do lodi je obdobný 

jako hlavní, ale bez erbu a chronogramu. Mezi lodí a západní věží se nalézají koutová šneková 

schodiště osvětlená okny a přístupná malým mi portály. Nad hlavním portálem je prolomeno 

ještě jedno okno a další čtyři jsou v horní části věže.  

Kolem kostela býval hřbitov s řadou zajímavých dochovaných kamenných náhrobků, 

mimo jiné Vincence Valdštejna a hraběnky Františky z Ehrentalu z konce 18. století, a s 

několika kovovými kříži na hrobech padlých v prusko-rakouské válce roku 1866. Původně 

gotický kostel, snad již z konce 13. století, byl filiálním, patřící pod faru v Rybitví. Někdy 

kolem roku 1700 se stal farním. Do nynější podoby přestavěn v letech 1726-27 nákladem 

                                                           
37 KROUPOVÁ: op. cit., 67. 
38 Státní oblastní archiv Praha, Ústřední správa valdštejnských velkostatků, kart. 1363, 1726. 
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Marie Markéty z Valdštejna. Budova děkanství z roku 1701 stojí přes ulici východně od 

kostela. Areál bývalého hřbitova je volně přístupný, kostel pouze v době konání bohoslužeb. 

Gotický děkanský kostel sv. Jakuba byl tedy nahrazen vrcholně barokní novostavbou, 

pravděpodobně rovněž dle Reimondiho projektu. Jeho dalšími významnými sakrálními díly 

v okolí Mnichova Hradiště jsou kostel sv. Václava v Bosni, kostel Povýšení sv. Kříže 

v Loukovci a půvabná kaple sv. Stapina v oboře Klokočka.  

V následujícím roce byl náklad na kostel mnohem menší a je jasně patrné, že v něm 

probíhaly pouze dokončovací práce a pořizovalo se vnitřní vybavení. Celková suma na 

výstavbu představovala 774 zl. 19 kr.  

Z účastníků stavby kostela jsou jmenováni Jakub Fleher, který za postavení velkého 

oltáře a jinou práci v kostele dostal 120 zl., kameník Václav Wagner také za různou práci 

obdržel 4 zl. 30 kr. a zednický mistr Matěj Dlouhý s pomocníky si vydělali 82 zl 11 kr. Nový 

kostel pak byl vysvěcen pražským prelátem Martinim, který se zároveň účastnil pravidelných 

slavností na den sv. Anny, mimo jiné na ně také pravidelně dojížděl, a za cestu, svěcení 

kostela i celebrování mše při svatoanenské pouti mu bylo vyplaceno 57 zl. 48 kr.  

Mnichovohradišťský kostel má hodnotnou výzdobu místních umělců, obraz hlavního 

oltáře vytvořil Jan Jiří Hertl, sochy jsou dílem kosmonoského Martina Jelínka.39 

V současnosti je kostel po rekonstrukci z let 1998-2002 a 2005, kdy liberecká firma 

opravovala statiku krovu, dále prováděla výměnu oplechování hlavní věže a sanktusky 

v celkové hodnotě 1 mil. Kč.  

 

6.5 Kostel Povýšení sv. Kříže v Loukovci 

Kostel Povýšení Kříže v Římskokatolické farnosti Loukovec u Mnichova Hradiště byl 

také založen hraběnkou Valdštejnovou. 

Roku 1726 koupila Marie Markéta z Valdštejna od hraběte Morzina panství Loukovec 

nedaleko Mnichova Hradiště. Byl to jediný velkostatek, který si ponechala až do smrti. Už 

v prvním roce nechala nová majitelka vybudovat kostel Povýšení sv. Kříže ve stejném duchu 

jako ostatní sakrální stavby v panství, to znamená, že se jednalo o jednolodní kostel a budova 

měla obdélníkový půdorys s pravoúhlým presbytářem a věží v západním průčelí.  

                                                           
39 HORYNA Mojmír/ KŘÍŽOVÁ Květa: Zámek Mnichovo Hradiště. Praha 1996, 21. 
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Stavební práce na kostele probíhaly ještě roku 1729. Na štukatérských pracích se 

podíleli Bartolomeo Mutoni a Ignatio Palliari resp. Balliari. V tomto případě čerpám z bádání 

Markéty Kroupové.  

Kostel však už roku 1738 vyhořel a v následujících letech 1738-1742 ho obnovil syn 

zakladatelky František Josef Jiří z Valdštejna, což dokládá i sdružený valdštejnský a 

trauttmansdorffský erb nad hlavním vstupem.  

Kostel je situován vedle hospodářského dvora, bývalého zámku, od kterého je oddělen 

pouze zítkou a brankou vedoucí na hřbitov obklopující kostel. Na pilířích branky jsou 

umístěny dnes zdevastované sochy sv. Jana Křtitele a sv. Judy Tadeáše.  

Původní stavba byla zřejmě v podstatě stejná jako nynější objekt. Jedná se o 

orientované jednolodí s jednou vystupující věží v západním průčelí, k níž přiléhají z obou 

stran schodiště. Fasádu kostela zdobí šest jednoduchých pilastrů a tři páry segmentových oken  

se šambránou, které se dovnitř rozšiřují špaletou. K jižní straně presbytáře přiléhá sakristie a 

na hřebeni jeho střechy je sanktusník. Hlavní portál, umístění v ose věže, je pravoúhlý, 

s klenákem a rozeklaným frontonem, v jehož středu je umístěn erb rohu Rohanů, pozdějších 

majitelů Loukovce. Nad portálem je prolomeno okno se širokou šambránou a nad ním alianční 

erb obnovitele kostela Františka Josefa Jiřího hraběte z Valdštejna. Druhý boční vchod v jižní 

stěně je obdobný jako hlavní portál. Střechu věže zakončuje lucerna.  

Vybavení interiéru kostela se podle písemných pramenů nedalo zrekonstruovat a 

nynější stav kostela to rovněž neumožňuje, protože objekt je v havarijním stavu. Ovšem 

bohoslužby se zde konají. 

Za současný stav kostela vděčíme téže liberecké stavební firmě jako v případě 

mnichovohradišťského kostela. V roce 1996 zde byly provedeny opatření spojené se statikou 

krovu a výměnou střešního pláště. Rekonstrukce stála také 1 mil. Kč. 

     

6.6 Kaple sv. Stapina v oboře Klokočka  

Klokočka je přírodní park v údolí potoka Rokytky. Jméno Klokočka pochází od 

mohutného klokoče, který před lety rostl nad pramenem. Od nepaměti byly vodě připisovány 

léčivé účinky a údajně si touto vodou nějaký neduh vyléčil jeden příslušník rodu Valdštejnů. Z 

velké vděčnosti dala v roce 1724 hraběnka Markéta z Valdštejna postavit u pramene kapli, 

která byla zasvěcena sv. Stapinovi. Jméno kaple pochází od jejího vysvěcení na sv. Prokopa. 
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Nesporně zajímavou stavbou je právě kaple sv. Stapina, která je situovaná do lesního 

zákoutí v oboře Klokočka mezi Bakovem nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm. Podle legendy 

se zde v 16. století v době pronásledování scházeli Čeští bratři a vykonávali pobožnosti. Od té 

doby na tomto místě ze země vytéká léčivý pramen. Pravdou je, že pramen zde vyvěrá a 

sloužil k léčebným účelům i Františkovi Josefovi z Valdštejna. Pravděpodobně již za jeho 

života stála nad pramenem dřevěná kaplička. Každopádně v této lokalitě zároveň stála i 

hájovna a několik chalup.  

Možná, že hraběnku vedl ke stavbě nové kaple odkaz jejího manžela, ale také to mohla 

být její osobní potřeba, protože ona sama měla vážné zdravotní problémy a je známo, že se 

minimálně na jaře roku 1725 léčila v lázních Karlovy Vary. Tedy v následujícím roce byla na 

místě vytékajícího pramene zbudovaná drobná centrální stavba zasvěcená sv. Stapinovi. Kaple 

je umístěna na kamenné terase spočívající na třech pilířových arkádách zdobené sochami sv. 

Ivana a sv. Jana Nepomuckého, který byl svatořečen v roce 1721. Za práci řemeslníci obdrželi 

397 zl. 28kr. Až následujícího roku dostala stavba pokrytí. Byla zastřešena bílým plechem a 

nejmenovaný pokrývač z Mladé Boleslavi za tuto práci a zároveň za pokrytí dvou stříšek na 

mnichovohradišťském zámku dostal 183 zl. 23 kr. Již v minulosti se uvažovalo, že Marie 

Markéta z Valdštejna měla v úmyslu založit zde lázně. Ovšem jak daleko ve svých plánech 

došla, není jasné. O existenci či provozu lázeňských budov nemáme žádné informace. Ke 

kapli přiléhá kromě hájovny i budova obklopená rozsáhlým pozemkem, která je v majetku 

Povodí Labe a je nepřístupná. V roce 1832 byla tato stavba přeměněna na myslivnu a 1843 

byla přestavěna. Nelze odhadovat, jestli její hmota ukrývá zdivo barokního lázeňského 

pavilonu.40 

Zajímavé je zasvěcení kaple sv. Stapinovi, který v Čechách nezdomácněl, a jeho výskyt 

je spíše raritou. Tomuto patronovi proti nemocem nohou a dně je zasvěcena v českém 

prostředí pouze už jen jedna stavba, a to jedna z ochozových kaplí v ambitu Lorety. Na obraze 

je světec vymalován jako biskup uzdravující nemocného s napuchlou a ovázanou nohou. 

Výjev doprovází latinský nápis Stapinus-patrons contra dolores pedum. Právě zde se hraběnka 

Valdštejnová nechala inspirovat k tak neobvyklému zasvěcení.  

 

 

 

                                                           
40 KROUPOVÁ: op. cit., 69-70. 
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Nicméně tato neobvyklá volba nenašla asi mnoho zastánců a ani zde se kult sv. Stapina 

nerozvinul. Kaple byla dál nazývaná Klokočka nebo svatoprokopská, protože její svěcení 

proběhlo na den tohoto světce. 

Kaple je zasvěcena sv. Stapinovi, v Čechách neznámému francouskému světci. Sv. 

Stapin byl v 7. století biskupem v jihofrancouském městě Carcassonne, kde v tehdejší pohnuté 

době vykonal řadu zázračných skutků. Proč zakladatelka kaple, Marie Markéta z Valdštejna 

zvolila právě jeho a ne třeba tehdy "moderního" sv. Jana Nepomuckého se už asi nedozvíme. 

Možná se tu odráží vliv francouzské kultury, možná nějaká osobní záležitost, zde se nabízí 

v celku logické vysvětlení, že samotná hraběnka i její manžel trpěli nemocí nohou dnou, o 

Františku Josefovi je dokonce známo, že jeho nemoc byla takovém stádiu, že ho omezovala 

v pohybu a dokonce mu tak bránila účastnit se společenských akcí té doby. A právě kvůli 

těmto zdravotním problémům se hraběnka rozhodla pro sv. Stapina. 

Lázně časem zanikly a bývalá lázeňská budova byla v roce 1832 změněna na myslivnu 

a později ještě klasicistně přestavěna.V lesích kolem Klokočky vznikla obora, ve které stával v 

průsečíku osmi průseků střelecký pavilon, zvaný Zelený letohrádek.  

Na kapli nalezneme tabulku se stručnou historií místa, mimo jiné se dozvíte, že jste u 

kaple sv. Stapina. Zasvěcení kaple je vůbec tak trochu záhadou, písemné prameny se liší a 

uvádějí různé další možnosti.  

Ve starších turistických průvodcích stojí, že kaple je zasvěcena sv. Prokopu, tak je 

ostatně označena i na starých mapách (I. a II.vojenské mapování). Prý je tomu tak proto, že 

kapli vysvětili 4. července na svátek sv. Prokopa. Zemský patron Prokop byl zřejmě lidu 

bližší, než neznámý sv. Stapin. Na Prokopa tu bývala pouť a tak není divu, že kapli začali 

nazývat jeho jménem.  

 

6.7 Kostel sv. Vojtěcha v Kruhu u Doks 

Kostely na panství Doksy podporovala samozřejmě také stálými finančními dary, ale 

specielně pro tuto oblast se dochovala nadace z 24. dubna 1726, v níž věnuje prostřednictvím 

svých synů finanční částku na stálé zaopatření svatostánků na tomto panství po její smrti. 

Mimo jiné toto konstatování je opětovným důkazem, že myšlenky na smrt ji provázely ještě 

dlouho před jejím úmrtím. Ze stavebních podniků, které hraběnka financovala ve 20. letech 

18. století, máme účetně zdokumentovány stavby kostela v Kruhu u Doks, farní budovy 
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v Tuháni a drobné úpravy farního kostela sv. Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie 

v Doksech z let 1670-1680.  

Už v průběhu roku 1725 vykazovaly cihelny v Doksech a Tuháni velkou produkci 

cihel. Ty byly použity jak na drobné přestavby zámku, tak následujícího roku kromě staveb 

utilitárního charakteru jako např. hospodářské budovy na Bezdězu na sakrální objekty. 

Z pokladny velkostatku vyplaceno na tyto účely dohromady přes 3 000 zl. Dle Markéty 

Kroupové nejmenší částku znamenaly drobné opravy v kostele sv. Bartoloměje a Nanebevzetí 

Panny Marie v Doksech, kde si zedník, tesař, zámečník, truhlář, kameník, sklář a zvonař 

celkem vydělali 184 zl. 44. kr.41 

Kostel sv. Vojtěcha v Kruhu u Doks byl vystavěn v letech 1723–24 také z nadace 

hraběnky Marie Markéty z Valdštejna. Kostel by měl být barokně zařízen, ovšem jeho nynější 

stav je žalostný, jak ukazují fotografie v obrazové příloze. V případě kostela v Kruhu u Doks 

celkový náklad na stavbu činil 1 016 zl. 22 kr. Ve výčtu řemeslníků se objevuje položka za 

práci sochaři a malíři. Bohužel nejsou uvedeni jmenovitě a částky jim vyplacené jsou relativně 

malé, takže lze jen těžko hádat, o jakou práci vlastně šlo. Sochař dostal zaplaceno 40 zl. a 

malíř 30 zl. Tyto údaje jsou téměř bezcenné, protože za vyplacenými penězi nemůžeme 

identifikovat konkrétní díla. Na základě známých účtů lze kostel sv. Vojtěcha ovšem datovat 

do roku 1726 a opravit tak starší literaturu, která jako vznik stavby uváděla léta 1723-1724. 

Stavba dnes odsvěceného a zdevastovaného kostela, na němž pracoval zednický mistr 

M. Oppelt, a jako o jeho autorovi se uvažovalo o Mikuláši Reimundim, se nachází nad strží, 

v níž se rozprostírá vesnička Kruh. 

Opět se jedná o jednolodní stavbu s pravoúhlým presbytářem, čtvercovou sakristií po 

jižní straně a předsíní rovněž o čtvercovém půdorysu, ale bez věže v průčelí.To je zdobeno 

pilastry a štítem. Nad pravoúhlým portálem je zazděné půlkruhové okénko. Boční střeny jsou 

vně i uvnitř členěny plochými pilastry a půlkruhově uzavřenými okny se šambránami. Klenba 

lodi je snesená, ale podle předpokladů byla sklenuta valenou klenbou s lucernami a presbytář 

se sakristií klenbou křížovou. Kruchtu na třech arkádách nesou dva pilíře.  

 

 

 

 

                                                           
41 Státní oblastní archiv Praha, Ústřední správa valdštejnských velkostatků, VS Doksy, kart. 1538. 
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V současnosti se obnovou kostela zabývá Občanské sdružení Drobné památky 

severních Čech, které shání finanční prostředky na drobné sakrální památky jako jsou 

kapličky, kříže, sochy, Boží muka nacházející se na okrese Česká Lípa. Jelikož je takovýchto 

památek na zmiňovaném okrese kolem 700, oslovuje sdružení nejrůznější nadace, které 

přispívají na opravy konkrétních památek. V případě kostela sv. Vojtěcha v Kruhu se práce 

provedené v roce 2006 soustředily na zabezpečení kostela, aby do něj nezatékalo a na přípravu 

pro zahájení stavby nového krovu a nové střechy. Nad lodí byla na stávající provizorní 

konstrukci krovu položena nová lepenková krytina a byly přezděny koruny odvodového zdiva. 

Nad sakristií a nad válcovým tubusem točitého schodiště byly vybudovány provizorní střechy. 

Dle fotografie v obrazové příloze je v roce 2009 opravována střecha.  

 

6.8 Kostel sv. Havla v Tuháni 

Malá, nenápadná obec Tuháň se nachází přibližně 15 km jihozápadně od města Doksy. 

Právě v Tuháni nechala hraběnka Valdštejnová vybudovat novou faru. Kostel sv. 

Havla byl zde postaven už v letech 1708-1711 za účasti Mikuláše Reimundiho. Celková suma 

vydaná za stavbu fary byla 859 zl. 35 kr. Když porovnáme všechny náklady například s cenou 

za vybudování hospodářského domu na Bezdězu, která představovala 1 041 zl 55 kr., zjistíme, 

že suma vydaná na stavbu především kostela sv. Vojtěcha v Kruhu byla celkem nízká. Tomu 

samozřejmě odpovídá i jeho celková strohá podoba.42 

Kostel sv. Havla nahradil středověkou stavbu kostelíka, který je připomínám již v roce 

1352. Kostel v Tuháni vyhořel roku 1839 a následně byl opraven. Původní zařízení kostela je 

barokní z roku 1711, po požáru bylo opraveno. Hlavní oltář pochází z roku 1840 a vytvořil ho 

I. Minks a obrazy pocházejí od J. Grusse z Litoměřic, který také v roce 1840 namaloval obraz 

hlavního oltáře. Po stranách jsou barokní sochy sv. Vavřince, sv. Ondřeje, sv. Václava a sv. 

Františka z Assisi nejspíše z roku 1752. Dále je zde boční oltář Panny Marie z roku 1839 a 

boční oltář sv. Antonína z roku 1840. Kazatelna je barokní a pochází z počátku 18. století.  

U kostela se nachází pozdně empírová zvonice z roku 1833. Za kostelem se nachází 

skupina soch Krista s apoštoly na Olivetské hoře, které původně pocházejí z roku 1736, ovšem 

dnešní podoba je však až z roku 1885.   
 

                                                           
42 Státní oblastní archiv Praha, Ústřední správa valdštejnských velkostatků, VS Doksy, kart. 1538, 1726. 
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6.9 Zámek v Mnichově Hradišti 

Zámky, na které hraběnka Marie Markéta nejčastěji jezdila byly Mnichovo Hradiště, 

hlavní valdštejnská rezidence, Doksy, Bělá (nyní pod Bezdězem) a ve stáří Komorní Hrádek, 

který koupil její manžel roku 1713 od svého příbuzného Jana Václava z Valdštejna.         

V dnešní podobě je zámek v Mnichově Hradišti trojkřídlá dvoupatrová barokní stavba 

s věží v ose zahradního průčelí, s ozdobným rizalitem v ose vnějšího průčelí a se dvěmi 

koutovými věžičkami v obou rozích čestného dvora. Původní renesanční zámek, postavený 

v roce 1606 Václavem Budovcem z Budova, tvoří západní část dnešní stavby. Do dnešní 

podoby byl rozšířen v letech 1695-1697 za Arnošta Josefa z Valdštejna podle projektu 

Canevalleho.  

Monumentální objekt doplněný zahradou, konírnami a vedlejšími budovami, má svoje 

specifika, podmíněná zachováním renesančního zdiva ve své hmotě. Přesto vznikla budova, na 

níž byly uplatněny progresivní barokní architektonické principy. Tři křídla, spojená koutovými 

věžicemi, tvoří čestný dvůr a osovou dominantou je hodinová věž. Dispozice interiéru hlavní 

budovy je z hlediska vrcholně barokních principů atypická. Obě části stavby jsou téměř 

zrcadlově vztažené k hlavní ose, ve které se nachází monumentální dvojité schodiště. Velké 

hlavní sály jsou pak vysunuty do obou nároží hlavního křídla. Hlavní objekt doplňují 

protilehlé konírny, architektonicky navazující na hlavní budovu, a na severní straně areálu sala 

terrena z let 1709-1711, kterou ještě symetricky doplňovaly oranžérie. Drobná architektura, 

založená na půdorysu oktogonu, je bohatě členěna. Tvoří ji převyšující centrální jádro a boční 

čtyři křídla. Její zachovaná výzdoba nám dává představu o původní výtvarné náročnosti 

zámku. 

Autor projektu je doložen smlouvou, kterou uzavřel stavebník Arnošt Josef 

z Valdštejna s Marcantoniem Canevalem 4. září 1695. Hrubá stavba a zastřešení bylo 

dokončeno v roce 1698. V následujícím období do roku 1702 Canevale zřejmě přestal dodávat 

veškeré stavební práce a omezil se na stavební dozor, tak to alespoň naznačují stavební účty. 

Po roce 1700 se v účtech začíná objevovat jméno Mikuláše Reimundiho (Raimondiho, 

Reinerrta), políra dohlížejícího na stavbu. V roce 1702 byl například Canevalemu zaplacen 

pouze doplatek 20 zl., ale naopak Reimundi obdržel částku 115 zl.45 kr.43 

Na Zámku v Mnichovo Hradiště si dnes návštěvníci mohou prohlédnout hraběnčinu 

ložnici, tedy soukromý pokoj, ve kterém působila hraběnka Marie Markéta z Valdštejna na 

                                                           
43 KROUPOVÁ: op. cit., 81-82.   
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začátku 18. století. Z tohoto období také pochází převážná část zařízení. V intarzovaném 

proskleném sekretáři se nachází pozoruhodná sbírka českého skla z 18. století. 

 

6.10  Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti 

V severovýchodním sousedství zámku se nachází komplex barokních klášterních 

budov s kostelem sv. Tří Králů a laickou kaplí sv. Anny. Zatímco kostel sv. Tří králů je 

klasickou kapucínskou architektonicky strohou a takřka typizovanou svatyní, kaple sv. Anny 

je honosnou stavbou s bohatě zdobeným jižním průčelím. Bohaté pětiosé průčelí se středním 

širokým rizalitem je členěno čtyřmi zdvojenými pilastry, stojícími na mohutných 

trojstupňových kamenných soklech. Pilastry ukončují kamenné iónské hlavice, mezi jejichž 

volutami visí hroznovité festony, které ověnčují tři visutá okna. Tato bohatá štuková dekorace 

tvoří obrazce složené z větviček, pentlí a střapců  je variací na zvoncový tvar okenní 

šambrány. Portál je přístupný po třech kamenných schodech a má lukovitě ořímsovanou 

supraportu. Ve vrcholu kartuše je umístěna mušle, směřující vydutou stranou ven. Plocha 

kartuše obsahuje nápis s chronogramem: SANCTAE ANNAE AVIAE REDEMPTORIS 

NOSTRIHONORI EXRVCTA. Architráv je složen ze tří pásů, směrem vzhůru stupňovitě 

odstupujících od zdi. Od vlysu je oddělena prolamovanou lištou. Nad kladím se vypíná 

mohutný vykrajovaný štít ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku. Trojčlenný štít zdobí střední 

balkón, lichá okna, nad jimiž stojí vázy a pět soch. Jedná se o postavy sv. Jana Nepomuckého, 

sv. Josefa, které jsou umístěny na hlavní římse, sv. Jana Křtitele, sv. Jana Evangelisty, sv. 

Ivana, sv. Víta a Archanděla Michaela. 

Ke kapli sv. Anny přiléhá na východní straně drobnější empírová kaplička - hrobka 

rodu Valdštejnů.  

Klášter založil Arnošt Josef z Valdštejna, výstavba započala roku 1690. 

Velká morová epidemie v roce 1713 se valdštejnským panstvím vyhnula díky přímluvě 

sv. Anny, uctívané v Mnichově Hradišti. Hrabě František Josef z Valdštejna dal světici 

vybodovat sochu před klášterním kostelem a založil nadaci na procesní bohoslužby ke sv. 

Anně. Po jeho smrti se hraběnka Marie Markéta rozhodla manželovu nadaci rozšířit a posléze 

vybudovat sv. Anně samostatnou velkou kapli, propojenou s klášterním kostelem, neboť 

množství poutníků zcela přesahovalo prostorové možnosti chámu. Inspirátorem jejího 

rozhodnutí byl snad P. Jan Maria Kutnohorský, vynikající kazatel a hraběnčin zpovědník. 

Kaple sv. Anny měla být svěřena do správy kapucínského kláštera, avšak zároveň měla být 
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provedena tak nádherně a nákladně, aby vyjadřovala úctu k mocné svaté patronce i zanícenou 

zbožnost hraběnky Valdštejnové. Stavba kaple byla započata roku 1723, slavnost posvěcení 

základního kamene proběhla dne 12. května 1723. Na sklonku léta následujícího roku byla 

stavba již dokončena. Pamětní zápis nalezený v roce 1955 při opravě v makovice sanktusové 

věže kaple a sepsaný již 7. června 1724 panským písařem Václavem Wagnerem, vyjmenovává 

řemeslníky, kteří se na vzniku stavby podíleli. Dokládá, že autorem stavby byl kapucín P. Jiří 

Vyškovský, polírem byl Mates Dlouhý z Mnichova Hradiště, tesařské práce provedl Jan 

Kroischer z Veselí, klempířské Jan Jiří Bleiweis, malířské již známý turnovský umělec Jan Jiří 

Hertl. Ten nejenom vytvořil oltářní obrazy do kaple, ale zároveň štafíroval a zlatil její výzdobu 

a výbavu. Průčelí kaple bylo osazeno plastikami sv. Kláry, sv. Františka z Assisi, sv. Jana 

Křtitele, Archanděla Michaela, sv. Jana Evangelisty, sv. Antonína Paduánského a sv. Markéty, 

které v roce 1724 vytvořili sochaři Martin Jelínek  a Josef Jelínek.44  

Klášter byl zrušen roku 1787 a areál koupil Vincenc z Valdštejna a řeholníky zde 

ponechal, takže fakticky konvent zanikl až roku 1814. Poté byl přeměněn v byty. V letech 

1919-20 byl přestavěn. Bývalá klášterní zahrada byla připojena k přilehlému zámeckému 

parku. 

Zcela zvláštní ladění má pak poutní kaple sv. Anny při kapucínském klášterním 

kostele, navržená a provedená kapucínských mnichem P. Janem Vyškovským. Tento schopný 

stavební praktik, věnující se celý život nejjednodušší kapucínské řádové architektuře, zde byl 

postaven před úkol vytvořit dekorativní a bohatou stavbu. Popustil tedy uzdu své fantazii, 

v kresebně cítěných kompozicích kombinoval architektonické tvary nejrůznějšího slohového 

původu v překvapivých, často až lehce bizarních kompozičních vztazích s poutavým 

malebným výsledkem. Nepochybně právě neobvyklost jeho invence zavedla část odborné 

literatury, která kapli přisoudila omylem Janu Blažeji Santinimu. Archivní zprávy a detailní 

analýza architektury však potvrzují Vyškovského autorství zcela jednoznačně.45  

Co je v případě stavby kaple sv. Anny velice zajímavé, je ta skutečnost, že hraběnka 

sama dirigovala vybavování interiéru a dohlížela na práce umělců.   

 

                                                           
44 HORYNA/KŘÍŽOVÁ: op. cit., 8. 
45 HORYNA/KŘÍŽOVÁ: op. cit., 8. 
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6.11  Zámek v Bělé pod Bezdězem 

Zámek v Bělé pod Bezdězem byl taktéž nově vystavěn Arnoštem Josefem z Valdštejna 

a odpovídal dobovým požadavků. Hrabě bělské panství koupil 1. ledna 1678 a význam, který 

mu přisuzoval, dal najevo i tím, že se zde 22. dubna 1679 oženil s Annou Marií, ovdovělou 

hraběnkou Fürstenberkovou, rozenou Kokořovcovou z Kokořova. Od tohoto roku také 

intenzivně pracoval na zvelebování zámku. 

  Budovu, ležící na místě starší tvrze, přilehlé k centru města, o trojkřídlé 

nepravidelné dispozici odděloval od předzámčí příkop. Již roku 1679 bylo zaplaceno dvěma 

štukatérům z Prahy 180 zl. a v letech 1780-1781 se pracovalo na nových sýpkách, 

uzavírajících předzámčí. Vlastní práce na hlavní zámecké budově byly započaty roku 1685 a 

jako zednický polír či spíše provádějící stavitel zde pracoval Bernard Canevale. Podle 

písemností bělského velkostatku byl projektantem Jean Baptiste Mathey, který je doložen 

v účtech roku 1686. Práce na zámku vyvrcholily roku 1690. 

Dispozice zámecké budovy připomíná stavbu mnichovohradišťského zámku svým 

trojkřídlým půdorysem, který je uzavřen ze čtvrté straně zdí, na níž v hlavní ose navazuje 

zámecká kaple. V podstatě má celý areál tvar nepravidelného pětiúhelníku. Shodně mají obě 

budovy věž v ose průčelí a koutové věžice v rozích nádvoří. Na bočních křídlech se ale ještě 

objevuje renesanční  arkády a zbytky původní výmalby. V současnosti využívá jedno křídlo 

budovy místní muzeum a ve zbylých prostorách žijí sociálně slabé rodiny.  

Další profánní areál na panství Bělá byl ve 20. letech 18. století budován nedaleko 

vesničky Březovce, šlo o pět pavilonů s kaplí Panny Marie, sloužících jako odpočívadlo lovců 

při honech. Předpokládá se, že lesní eremitáž, zvaná Valdštejnsko či německy Waldsteinruhe,  

začal budovat František Josef z Valdštejna, který byl proslulý svojí vášní pro hony. Jeho 

dostavba pak byla provedena za života Marie Markéty z Valdštejna, protože zmíněná kaple 

byla vysvěcena až 4. května 1725. Jiná verze vzniku komplexu utilitárních budov je ta, že 

s myšlenkou na stavbu Valdštejnska přišel  syn František Arnošt. 

Panství Doksy, německy zvané Hirschberg, koupil roku 1680 otec Františka Josefa 

z Valdštejna a také zde provedl přestavbu zámku, který byl využíván k letním a podzimním 

pobytům šlechty. Podle účtů velkostatku Doksy docházelo v první třetině 18. století jen 

k drobným úpravám jako například k obložení nového patra zámku.46 Stavba prošla 

                                                           
46 Státní oblastní archiv Praha, Ústřední správa valdštejnských velkostatků, VS Doksy, kart.1538-Účty k velké 
přestavbě a dopisy stavebního správce Antona Wendera z poloviny 19. století ve Státním oblastním archivu, 
Rodinném archivu Valdštejnů, inv.č. 3856, sign. V-4/III, kart.102. 
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velkolepou přestavbou v 19. století a navíc ve století 20. byla přestavěna za účelem zřízení 

školy. Situace je tedy stejná jako v případě Bělé i Mnichova Hradiště, rezidence byly na konci 

17. století rekonstruovány tak, aby vyhovovaly náročným požadavkům majitele, a proto u 

hraběnky Valdštejnové ve 20. letech 18. století nevznikla potřeba přestavovat či nově budovat 

další sídla. 

 

6.12  Zámek Hrubá Skála 

S jistotou zanechala svoje stopy na zámku Hrubá Skála, který se nachází v krajině 

pískovcových skal a hlubokých lesů nedaleko města Turnova. Zde po smrti svého muže 

musela dokončit opravu, kterou si vyžádal oheň, vypuknuvší na Hrubé Skále roku 1710. 

V roce 1722, dvanáct let po požáru, a zároveň v roce smrti Františka Josefa, byly stavební 

úpravy pravděpodobně již ve fázi dodělávek. Za jejího života došlo k dokončení rozšíření 

budovy o východní křídlo, dostavění zámecké kaple a vystavění nového příjezdového mostu 

roku 1724. Nejprve byl budován menší most, vedoucí z prvního nádvoří do samotného 

zámeckého traktu, k němuž se nejspíše vztahuje účet z 31. března 1724, v němž si skalský 

kovář účtuje panské pokladně 96 zl. a 1 kr. za „do nového mostu zámeckého čtvery kleště nový 

se čtyřma klíči a tolika nárožníky.
 30. června téhož roku se objevuje položka 38 nových špiců 

a 52 klínů, potřebných při stavění mostů na Hrubé Skále a Valdštejně. Stavbu provedl 

turnovský zednický mistr Jiřík Ketner, který sám asi i lámal stavební kámen a pro sebe a své 

pomocníky žádal výplatu 91 zl. a 43 kr.47 Jen těžko bychom mohli určit barokní podobu 

zámku Hrubá Skála, areál prošel rozsáhlou neogotickou přestavbou v 19. století a poté 

přestavbou interiérů ve 20. století. Zámecký areál byl totiž v 50. letech minulého století 

adaptován na zotavovnu ROH a dnes je využíván jako luxusní hotel. 

 

6.13  Kostel sv. Václava v Bosni 

Jedná se o jednolodní kostel obklopený hřbitovem na vyvýšením místě v obci nedaleko 

Mnichova Hradiště. 

 

 

 

                                                           
47 COGAN Miroslav: Ke stavebnímu vývoji mostů na Hrubé Skále a Valdštejně, in: Z Českého ráje a 
Podkrkonoší 1 (1988) 56. 
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Samotná obec Boseň se připomíná poprvé v písemných pramenech v roce 1295 a její 

název je odvozen od osobního jména Boseň nebo Božeň. Kostel sv. Jana Křtitele se zde 

připomíná již ve 14. století a boseňská fara v té době patřila k nejbohatším v 

mnichovohradišťském děkanátu. V době husitských válek patřili majitelé Valečova ke 

stoupencům husitství a kostel se stal kališnickým a zůstal jím až do třicetileté války. Teprve v 

roce 1687 sem byl uveden katolický farář. Po roce 1700 byl starý kostel zbořen a 28. září 1729 

byl vysvěcen nový barokní kostel sv. Václava, který nechala vystavět hraběnka Marie Markéta 

Valdštejnová.  

Byl vystavěn z pískovcových kvádrů a klenby z cihel a skládá se z užší věže, jedné lodi 

a presbytáře. Chrámová loď je dlouhá 17 a široká 10 metrů. Šířka zdí se pohybuje mezi 1,5 až 

2 metry. V západní části věže je hlavní portál široký 2,1 a vysoký 3,5 metru. Druhý, podobný 

portál, je uprostřed jižní strany kostela. Okolo kostela je vesnický hřbitov, na němž jsou 

pohřbeni také padlí vojáci rakousko-pruské války v roce 1866. Před kostelem jsou mohutné 

lípy, vysazené obcí v roce 1801. V parčíku před hřbitovem je pomník obětem I. světové války. 

V roce 1847 byla Boseň postižena velkým požárem, při kterém vyhořelo 21 stavení a kostelní 

věž. V nedávné době byla započata rekonstrukce kostela. Její dokončení si vyžádá ještě 

značné prostředky, kterých se však nedostává. 

Na kostele sv. Václava probíhala v letech 2000-2002 a 2005 již zmiňovaná 

rekonstrukce, kterou prováděla téže stavební firma jako na kostelech sv. Jakuba v Mnichově 

Hradišti a Povýšení sv. Kříže v Loukovci. Stavební práce se i v tomto případě týkaly statiky 

krovu, dále pak výměny střešního pláště a výměny plechování sanktusky v hodnotě 2,5 mil. 

Kč.  
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7 ZÁVĚR 

Svůj cíl vytyčený pro tuto práci se mi podařilo splnit. I když, jak už jsem se zmínila 

v úvodu této práce, zůstala jsem svému bádání dlužná ještě obsáhlejší práci v archivech. Má 

práce spočívala ve zmapování jednotlivých památek a jejich fotodokumentaci a jakousi 

přípravu pro uměleckohistorické zkoumání jednotlivých prvků na stavbách, podle kterých 

bychom mohli určit autora, či objevit ještě další skryté souvislosti vzniku staveb. V textu 

bakalářské práce jsem několikrát poukázala na fakt, že u některých staveb je ještě nutné 

dohledat jména architektů, pokud se z pramenů opravdu nedají zjistit a dále bude nutné 

srovnávat stavební prvky kostelů. Konkrétně se jedná o kostely v Bosni, Sudoměři, Loukovci, 

Kruhu u Doks, Tuháni a kaple na hradě Valdštejně a kaple sv. Stapina v Klokočce. Příští 

bádání bude jistě vyžadovat ještě podrobnější hledání v archivech. V této souvislosti dle mého 

názoru připadají v úvahu některé další dílčí úkoly pro badatele.  

Nabízí se srovnání kostela sv. Jakuba v Mnichově Hradišti a kostela sv. Mikuláše 

v Turnově. U obou kostelů se objevuje stejný náběh na římsu, jak můžeme sledovat na 

přiložených fotografiích.  

Zajímavé je jistě také prozkoumat toto téma z pohledu umělců ovlivňujících 

venkovskou sakrální architekturu.  

Pokud bych chtěla ještě podrobněji srovnávat mobiliář jednotlivých kostelů jistě se zde 

nabízí zajímavé srovnání oltářního obrazu sv. Vojtěcha z kostela v Kruhu u Doks s obrazem 

sv. Mikuláše z Turnova. Kostel sv. Vojtěcha je odsvěcený a mobiliář se nachází na diecézi v 

Litoměřicích. Ale podle informací a fotografie Miroslava Cogana, který se před dvaceti lety 

hlouběji zabýval osobností turnovského barokního malíře Jana Jiřího Hertla, se v tomto 

kostele v Kruhu u Doks nacházel právě obraz sv. Vojtěcha a postava na něm je velice podobně 

ztvárněna jako na oltářním obraze sv. Mikuláše v Turnově. Ovšem tato fotografie není moc 

kvalitní a je více než 20 let stará.  

Co je v případě stavby kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti zajímavé, je ta skutečnost, 

že hraběnka sama dirigovala vybavování interiéru a dohlížela na práce umělců. V této 

souvislosti se nabízí další úkol pro badatele. Jistě by bylo velice zajímavé zabývat se štukovou 

výzdobou kaple sv. Anny a vůbec celým stavebním vývojem objektu. Význam stavby i 

v současnosti je zřejmý už jen tím, že kaple byla zařazena do poutní stezky Via Sacra vedoucí 

po významných sakrálních památkách v Trojzemí Německa, Polska a České republiky. 

Celkem se na poutní trase nachází 16 objektů. Stavby na českém území reprezentuje Kostel 
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Navštívení Panny Marie v Hejnicích, Johanitská komenda sv. Zdislavy v Českém Dubu, 

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí a právě Kaple sv. Anny 

v Mnichově Hradišti. Kostel sv. Vavřince v Jablonném je dílem známého barokního architekta 

Johanna Lucase von Hildebrandta z roku 1699.  

Zajímavou otázkou k badání je také vyobrazení Marie Markéty jako fundátorky staveb. 

Podle informací Markéty Kroupové, by dle jejího pátrání měly existovat obrazy tři, kde je 

hraběnka Valdštejnová vyobrazena jako fundátorka s kostelem. Jeden z těchto obrazů se 

nachází v depozitáři Muzea Českého ráje v Turnově, ovšem je ve velmi poškozeném stavu a 

čeká na restaurování. Jedná se o portrét jeptišky s naznačeným oválem v pravé ruce je dnes ve 

velmi špatném stavu, ale není pochyb, že se jedná o podobiznu hraběnky Valdštejnové, 

protože její tolik výrazná tvář s mohutnými nadočnicovými oblouky a orlím nosem ji 

dostatečně prozrazuje. Bohužel dnes není rozpoznatelné co bylo namalováno na modelu v její 

pravé ruce. Předpokládá se ale, že tam byla vymalovaná kaple sv. Anny nebo motiv Narození 

Páně. 

V překládané bakalářské práci jsem se snažila stručně nastínit fundátorskou činnost 

Marie Markéty z Valdštejna na jejím panství. Pro časovou náročnosti bych ovšem vyřčené 

otázky ponechala dalším badatelům nebo pro svou případnou diplomovou práci postavenou na 

základě rozšíření předkládané bakalářské práce.  
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8 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

1. Marie Markéta z Valdštejna s modelem obrazu Narození Páně, po 1722, olej, plátno, 230 

X 144 cm, Loretánská klenotnice, Praha 1-Hradčany.  

 

2. Tuháň, kostel sv. Havla, 1711, pohled od západu. 
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3. Tuháň, kostel sv. Havla, 1711, pohled od jihovýchodu. 

 
 
 

4. Kruh u Doks, kostel sv. Vojtěcha, 1724, pohled od západu. 

 



 51

 
 
 
 

5. Kruh u Doks, kostel sv. Vojtěcha, 1724, pohled od jihu. 
 
 
 

 
6. Doksy, kostel sv. Bartoloměje, 1670-1680, pohled od severozápadu. 
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7. Mnichovo Hradiště, kostel sv. Jakuba, 1726, pohled od jihu. 
 
 
 

8. Mnichovo Hradiště, kostel sv. Jakuba, 1726, pohled od jihozápadu. 
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9. Mnichovo Hradiště, kostel sv. Jakuba, 1726, detail portálu, pohled od západu. 
 
 
 

10. Boseň, kostel sv. Václava, 1729, pohled od jihozápadu.  
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11. Boseň, kostel sv. Václava, 1729, detail věže, pohled od jihu.  
 
 

12. Turnov, kostel sv. Mikuláše, 1726, pohled od jihovýchodu.  
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13. Turnov, kostel sv. Mikuláše, 1726, pohled od jihozápadu. 
 
 
 

14. Turnov, kostel sv. Mikuláše, půdorys, 1724. Kresba: J. V. Šimák, Soupis památek 
historických a uměleckých v politickém okrese turnovském, Praha 1909. 
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15. Sudoměř, kostel Narození Panny Marie, 1724, pohled od severovýchodu. 
 
 
 
 

 
16. Sudoměř, kostel Narození Panny Marie, 1724, pohled od jihovýchodu. 
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17. Klokočka, kaple sv. Stapina, 1726, pohled od jihu. 

18. Klokočka, kaple sv. Stapina, 1726, pohled od západu. 
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19. Klokočka, kaple sv. Stapina, 1726, detailní pohled od západu se sochami sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Ivana. 

 

 

20. Klokočka, kaple sv. Stapina, půdorys, 1726. Kresba: J. V. Šimák, Soupis památek 

historických a uměleckých v politickém okrese mnichovohradišťském, Praha 1930. 
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21. Valdštejn, Kaple sv. Jana Nepomuckého, 1724, pohled od jihozápadu. 
 

 
22. Valdštejn, Kaple sv. Jana Nepomuckého, 1724, pohled od východu. 
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23. Mnichovo Hradiště, Kaple sv. Anny, 1724, pohled od jihu. 
 
 

 
24. Loukovec, kostel Povýšení sv. Kříže, 1726, pohled od jihu. 
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9 SEZNAM VYOBRAZENÍ 

1. Marie Markéta z Valdštejna s modelem obrazu Narození Páně, po 1722?, olej, 

plátno, 230 X 144 cm, Loretánská klenotnice, Praha 1. Foto: archiv provincialátu řádu 

kapucínů v ČR. 

2. Tuháň, kostel sv. Havla, 1711, pohled od západu. Foto: autorka. 

3. Tuháň, kostel sv. Havla, 1711, pohled od jihovýchodu. Foto: autorka. 

4. Kruh u Doks, kostel sv. Vojtěcha, 1724, pohled od západu. Foto: autorka. 

5. Kruh u Doks, kostel sv. Vojtěcha, 1724, pohled od jihu. Foto: autorka. 

6. Doksy, kostel sv. Bartoloměje, 1670-1680. Pohled od severozápadu. Foto: autorka. 

7. Mnichovo Hradiště, kostel sv. Jakuba, 1726, pohled od jihu. Foto: autorka. 

8. Mnichovo Hradiště, kostel sv. Jakuba, 1726, pohled od jihozápadu. Foto: autorka. 

9. Mnichovo Hradiště, kostel sv. Jakuba, 1726, detail portálu, pohled od západu. Foto: 

autorka. 

10. Boseň, kostel sv. Václava, 1729, pohled od jihozápadu. Foto: autorka.  

11. Boseň, kostel sv. Václava, 1729, detail věže, pohled od jihu. Foto autorka.  

12. Turnov, kostel sv. Mikuláše, 1726, pohled od jihovýchodu. Foto: autorka. 

13. Turnov, kostel sv. Mikuláše, 1726, pohled od jihozápadu. Foto: autorka. 

14. Turnov, kostel sv. Mikuláše, 1724, půdorys. Kresba: J. V. Šimák, Soupis památek 

historických a uměleckých v politickém okrese turnovském, Praha 1909. 

15. Sudoměř, kostel Narození Panny Marie, 1724, pohled od severovýchodu. Foto: 

autorka.  

16. Sudoměř, kostel Narození Panny Marie, 1724, pohled od jihovýchodu. Foto: 

autorka. 

17. Klokočka, kaple sv. Stapina, 1726, 1726, pohled od jihu. Foto: autorka. 

18. Klokočka, kaple sv. Stapina, 1726, pohled od západu. Foto autorka. 

19. Klokočka, kaple sv. Stapina, 1726, detailní pohled od západu se sochami sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Ivana. Foto: autorka. 

20. Klokočka, kaple sv. Stapina, půdorys, 1726. Kresba: J. V. Šimák, Soupis památek 

historických a uměleckých v politickém okrese mnichovohradišťském, Praha 1930. 

21. Valdštejn, Kaple sv. Jana Nepomuckého, 1724, pohled od jihozápadu. Foto: 

autorka. 

22. Valdštejn, Kaple sv. Jana Nepomuckého, 1724, pohled od východu. Foto: autorka. 
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23. Mnichovo Hradiště, Kaple sv. Anny, 1724, pohled od jihu. Foto: autorka.  

24. Loukovec, kostel Povýšení sv. Kříže, 1726, pohled od jihu. Foto: Markéta 

Kroupová. 
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