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Anotace
Práce se věnuje, především po architektonické stránce, poutnímu kostelu Jména Panny
Marie v Sepekově u Milevska, který se stavěl v letech 1730-1733 a dále 1760-1767.
Shromažďuje dostupný materiál týkající se této oblasti s cílem začlenit tuto kvalitní stavbu do
kontextu české vrcholně barokní architektury. Jednotlivé kapitoly mají dle možností svoji
oporu v práci s dobovými prameny. Kromě architektury samotné byla zvláštní pozornost
věnována osobě nepříliš známého architekta Tomáše Haffeneckera (1669-1730),
předpokládaného projektanta tohoto poutního areálu, který, jak se práce pokouší na příkladu
sepekovského kostela demonstrovat, si právem zaslouží být považovaný za zajímavého a
invenčního umělce.

klíčová slova
Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, sakrální architektura, barokní umění, poutní
místa, Tomáš Haffenecker, jižní Čechy;

Annotation
This graduate thesis is focused on the pilgrimage place and the parish church dedicated to
the Holy Virgin in Sepekov nearby Milevsko. It is focused especially on its architecture,
which was built from1730 to 1733 following by the second phase between the years 1760 and
1767. It tries to collect every accesible material concerning this topic and in the same time it
aspires to incorporate this building in the context of the Czech baroque architecture. Separate
sections are based on the work with period sources. Besides the architecture, a special
attention was drawn to unknown Praque architect Thomas Haffenecker (1669-1730), who is
considered to be a draughtsmann of this pilgrimage place. This thesis tries to show on the
example of this church, that he deserves to be treated as an interesting architect full of
invention.

Key words
Sepekov, the place of pilgrimage of the Holy Virgin (Our Lady), religious architecture,
baroque art, places of pilgrimage, Thomas Haffenecker, South Bohemia;
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1. Úvod
Tématem této práce se stal poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově. Za stavbou
realizovanou v letech 1730 -1733 stál premonstrátský řád, jehož sídlem ve zdejším kraji byl
nedaleký klášter v Milevsku. Konkurence mnoha dalších jihočeských poutních míst, které
musel Sepekov čelit, byla opravdu silná. Za všechny jmenujme alespoň Svatou Horu u
Příbrami, Římov, Dobrou Vodu u Českých Budějovic či Lomec. Na významu tomuto
poutnímu místu jistě nepřidávaly ani nedaleko ležící Klokoty u Tábora spravované krátký čas
emauzskými benediktiny či Bechyně. I když Sepekov jakožto poutní místo nikdy svým
významem nepřesáhl oblast jižních Čech, patřil přesto v tomto kraji k vyhledávaným cílům
mnoha poutníků. Tuto skutečnost odráží i fakt, že poutní chrám Jména Panny Marie je
opravdu kvalitním architektonickým počinem.
Archivní materiály týkající se historie a každodennosti poutního místa jsou poměrně
bohaté. Informace pro nezbytný kulturně-historický úvod čerpané ze současné i starší
literatury se pokusím podložit údaji z pramenů rukopisné povahy. Ráda bych alespoň ve
stručnosti zmínila nejzásadnější události z historie vedoucí ke vzniku poutního místa v
Sepekově, v rámci jedné z následujících kapitol bych dále nastínila počátky a vývoj úcty k
milostnému mariánskému obrazu a také okolnosti výstavby poutního komplexu ve 30. letech
a 60. letech 18. století.
V následujících částech bych svoji pozornost samozřejmě ráda zaměřila na stavbu jako
takovou. I přes zmiňované bohatství archivních materiálů se kolem budovy poutního chrámu
stále vyskytuje řada otazníků. Ty se týkají především totožnosti jejího autora, jehož prameny
nezmiňují. Již ve 2. pol. 90. let minulého století bylo M. Horynou autorství připsáno Tomáši
Haffeneckerovi. Tuto domněnku ovšem zatím umělecko-historická literatura nereflektovala.
Nejčastěji totiž bývá v literatuře, především soupisového charakteru, uváděno stále v
souvislosti s touto stavbou jméno architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Pokusím se
charakterizovat tvorbu tohoto dosud opomíjeného architekta a místo, které v rámci jeho
tvorby kostel Jména Panny Marie v Sepekově zaujímá. Dále na základě dochovaných účtů
přiblížím proces výstavby kostela i ambitů a také obecné postupy a zvyklosti panující ve
stavitelství 1. pol. 18. století.
Poněvadž vybavení interiérů se jak v kostele tak i v ambitových kaplích dochovalo z větší
části původní, pozornost bude věnována ve zkratce i této záležitosti. Kromě památek spíše
řemeslné úrovně se v sepekovském poutním chrámu nachází několik kvalitních sochařských
7

děl, která jsou připisována Ferdinandu Ublakerovi či Františku Ignáci Platzerovi. Již v tomto
úvodu by měla být zmíněna také malířská výzdoba chrámu provedená rukou premonstráta
Siarda Noseckého. Práce si klade za cíl začlenit tento poutní komplex do kontextu české
barokní architektury.
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2. Literatura a prameny
Jak již bylo zmíněno v úvodu, archivní materiály i literatura týkající se Sepekova jsou
poměrně bohaté, domnívám se proto, že je zapotřebí se o tomto tématu zmínit obšírněji.1

2.1 Prameny rukopisné povahy
V první řadě by měly být uvedeny prameny rukopisné povahy. Zmínky vztahující se k
poutnímu chrámu Jména Panny Marie v Sepekově nalézáme v Annales Strahovienses, tomus
V. (1716-1738) 2 vedených od r. 1638, které jsou v současné době uloženy v Knihovně
Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Pro tuto práci byly využity pouze záznamy ze
30. let 18. stol., které s jejím tématem úzce souvisejí. Dokumentováno je v nich jednak
položení základního kamene stavby ale i několikadenní slavnosti spojené s vysvěcením
poutního kostela. Součástí těchto převážně latinsky či německy psaných záznamů je také účet
z výstavby sepekovského kostela.3
Z rukopisů přechovávaných ve Strahovské knihovně, které se týkají Sepekova, musí být
zmíněna Kronika Mikuláše Koláře. Rozličné Pameti Hodne Věci do Této Knihy vepsané
Jednoho Takových pamatných Věcí Milovníka4, sepekovského kantora a zároveň kostelníka
při kostele sv. Mikuláše tamtéž, psaná od r. 1758.
Pravděpodobně tím nejzásadnějším pramenem je sepekovská Liber Memorabilium
Localis Ecclasiae B.V. Mariae Sepekoviensis ab Anno Christi MDCCLXXXIV. Srcibi
Inchoatus.5 V našem případě je sice Liber Memorabilium psaná až od r. 1784, ale na jejích
počátečních stránkách jsou shrnuty ty nejvýznamnější události, ke kterým došlo v několika
předcházejících desetiletích. Podobné pamětní knihy byly běžnou součástí inventářů poutních
míst. Kromě obvyklých popisů zázračných uzdravení, ke kterým na přímluvu Panny Marie v
1 Sepekovem z hlediska kulturně-historického, tedy i prameny a literaturou týkající se tohoto poutního místa,
se podrobně zabývala již bakalářská práce Jana Mikeše z r. 2004, na kterou bych ráda, v případě zájmu o
hlubší poznatky z této oblasti, odkázala. Viz pozn. 12.
2 Annales Strahovienses, tomus V. (1716-1738), sign. DJ III 6, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na
Strahově.
3 Historie Sepekova je úzce spjata s premonstrátským klášterem v Milevsku. Jak bude ještě podrobněji
zmiňováno v následujících kapitolách, po bělohorských událostech sice premonstráti získali milevský klášter
zpět, namísto obnovení někdejšího opatství jim zde však bylo umožněno zřídit pouze proboštství. Opat
strahovský byl zároveň i opatem milevským. Proto milevské události, které Annales Strahovienses
zaznamenávají, jsou významným zdrojem poznání.
4 Mikuláš KOLÁŘ: Kronika. Rozlicznie Pamety Hodne Wieczy do Teto Knihy vepsane Jednoho Takovich
pamatnich Wieczy Milovnika, 1758, bez sign., (deponát Děkanského úřadu Milevsko), Knihovna Královské
kanonie premonstrátů na Strahově.
5 Liber Memorabilium Localis Ecclasiae B.V. Mariae Sepekoviensis ab Anno Christi MDCCLXXXIV. Srcibi
Inchoatus, i.č. S. 370, Děkanský úřad Milevsko.
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průběhu staletí docházelo, je tato pamětní kniha obohacena o účty ze stavby poutního chrámu,
zmiňuje změny v obsazení místní fary a také popisy jubilejních slavností, které se od r. 1733
konaly každých padesát let.
Konečně bych ráda zmínila také účty z výstavby ambitů sepekovského chrámu Gantz
Jährige Sepekower Rendt Raittungen Über außgelegte marianische Gelder bey denen Neu
Erbauten Ambitern Von 1ª January Anno 1760 incipiendo per Continuationem in Futurum6,
které se nacházejí ve fondu premonstrátského řádu v Národním archivu. Z téhož fondu také
pochází Kniha Pamětní aneb Registra Duchoduw Svatého Mikuláše ve vsi Sepekově
založená ... léta 1658 Božího7 či Producal aneb kniha Dobrých i zlých pamětí … při panství
Milevském ... založená v létu 1698.8 ( S tématem této práce sice posledně zmíněné rukopisy
blíže nesouvisí, přesto je zde uvádím jako jeden z možných zdrojů informací, díky kterým
získáme lepší představu o společenských a hospodářských poměrech v Sepekově a Milevsku
na přelomu 17. a 18. století.)

2.2 Dobová literatura a poutní tisky
Bylo již poznamenáno, že Sepekov nepatřil k nejvěhlasnějším českým poutním místům.
Do povědomí českého lidu se zapsal teprve ve 2. pol. 17. století. Tím si lze zdůvodnit jeho
absenci v dobové literární produkci, která se poutními místy zabývala. Jednalo se např. o
Atlas Marianus, sive de imaginibus...miraculosis od jezuity Guilielma Gumppenberga vydaný
r. 1672, dvoudílnou Poselkyni starých příběhů českých od Jana Františka Beckovského člena
křižovnického řádu (první díl vydán r. 1700, druhý nedokončen), Vestigium Bohemiae Piae od
Alberta Chanovského – opět člena Tovaryšstva Ježíšova - z r. 1689, či k nedaleké Bechyni se
vztahující Historii o třech svatých obrazech...v chrámu Páně bechyňském od františkánského
kněze Jindřicha Labeho. Připomenout lze také díla Bohuslava Balbína Diva Turzanensis,
Diva S. Monti, Diva Vartensis atd. Zmíněné publikace vznikaly především za účelem
obnovení poutí a úcty k milostným mariánským obrazům, často byl důraz kladen na jejich
vlastenecké ladění.
6 Gantz Jährige Sepekower Rendt Raittungen Über außgelegte marianische Gelder bey denen Neu Erbauten
Ambitern Von 1ª January Anno 1760 incipiendo per Continuationem in Futurum, kart. 1880, fond PŘ
(premonstrátský řád), Národní archiv.
7 Kniha Pamietni aneb Registra Duchoduw Swateho Mikulasse we wsy Sepekowie zalozena za Panovani
Wysocze Dustogneho a Welebneho Pana Pana Bernarta Opatha klasteruw Strahowskeho a Miliwskeho. Za
sprawy welebneho kneze Pana Patera Norberta Inspectora a Pana Jana letha 1568 Boziho, karton 217 a 217a,
fond PŘ, Národní archiv. Druhý díl těchto účtů byl založen r. 1772 za opata Františka Dallera a v jeho psaní
se pokračovalo až do zrušení kostela r. 1795.
8 Producal aneb kniha Dobrych y zlych Pamietj a Pribiezych Rozdilnych Przi Panstvwy Milywskem se stalych
zalozena v Lethu 1659, inv. č. 1659, fond PŘ, Národní archiv.
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Náboženský život po třicetileté válce doznal určitých změn. V rámci rekatolizace českých
zemí byl takový druh literatury jistě vítanou pomůckou ke znovudobytí pozic, které měla
katolická církev ještě před husitskými válkami. (O tom, že v této době katolictví skutečně
jižní Čechy opět ovládlo, svědčí třeba právě i postupný nárust významu Sepekova, jakožto
poutního místa.)
Jedním z možných zdrojů informací mohou být poutní tisky. Tento druh literatury měl být
poutníkovi jakousi příručkou seznamující ho s historií daného poutního místa a úctou, která tu
je Matce Boží prokazována. Tato úcta byla zdůvodňována legendami, které na většině
poutních míst doslova opřádaly milostný obraz či sochu a tím ji ukazovaly „ve světle světa
nadpřirozeného“.9 Kromě modliteb a písní obvykle tyto poutní tisky obsahovaly výčet
zázraků, ke kterým došlo na přímluvu Panny Marie. Do této skupiny patří např. rukopisy
Zrcadel mariánských z 1. pol. 18. století nacházejících se ve dvou exemplářích ve Strahovské
knihovně. Obě zrcadla jsou psána česky a obsahově totožná. První nese název Nejsvětější
Panna Matka Boží Maria Milostivá v dařích Paní a Královna sepekovská. Zrcadlo
mariánské. Obraz Panny Marie v Sepekovech. Součástí druhého rukopisu s názvem Zrcadlo
Mariánské aneb Skromné vysvětlení začátků, starožitnosti, Milosti a dobrodiní od věkův a
časův zvelebené Nejdobrotivější Milosti Rozdávatelkyně Vysoce důstojné Matky Panny Marie
je nepříliš obsáhlý převážně latinsky psaný historický úvod Notata quod B.V. Mariam in
capella Sepekoviensi noviter aedificate et confectate anno 1734 conscripta, zmiňující také
zázračná uzdravení, rétorická cvičení „Ex bibliotheca sepekoviensis“ a také krátký opět
latinsky psaný rejstřík příjmů sepekovské fary z let 1735-36.10 Jak je již z názvů patrné,
svým obsahem tato zrcadla nijak nevybočují z řad běžných poutních tisků. To se týká také
latinského tisku Diva Sepekoviensis. Sive de origine, antiquitate, gratiis, ac
beneficiis...Mariae,...propagando vydaná r. 1746.11
Opomenout nesmíme ani drobné poutní tisky vydávané obvykle k příležitosti jubilejních
oslav vysvěcení sepekovského chrámu. R. 1833 byla ke stoletému výročí vydána Slavná
9 Zdeněk KALISTA: Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní. Žďár nad Sázavou 2001,
130.
10 Nejsvětější Panna Matka Boží Maria Milostivá v dařích Paní a Královna sepekovská. Zrcadlo mariánské.
Obraz Panny Marie v Sepekovech., 1. pol. 18. stol., sign. DA II 41, Knihovna Královské kanonie
premonstrátů na Strahově. Zrcadlo Mariánské aneb Skromné vysvětlení začátků, starožitnosti, Milosti a
dobrodiní od věkův a časův zvelebené Nejdobrotivější Milosti Rozdávatelkyně Vysoce důstojné Matky
Panny Marie,1. Pol. 18. stol., sign. DB II 8, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
11 HÜTTEL Sigismund Ignatius: Diva Sepekoviensis. Sive de origine, antiquitate, gratiis, ac beneficiis (…)
Mariae, (…) propagando. Proposita ab uno Praelati Sacri, Canonici ac Exempti Ordinis Praemonstratensis,
Sacerdote Regiae Ecclesiae Montis Sion Professo (...), Pragae1746, sign. JM II 5, Knihovna Královské
kanonie premonstrátů na Strahově.
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stoletá památka Posvěcení chrámu páně Sepekovskýho obohacená navíc o výčet správců fary
a lokalistů. Obsahově téměř totožná je Památka ze Sepekov aneb popsání pamětihodného a
ozdobného chrámu Páně i milostivého obrazu blahoslavené Panny Marie, zde od dávných
věků ctěné Gotharda Holubáře, vydaná r. 1859 v Táboře.
Z hlediska odbornosti mezi poutními tisky vyniká Sláva Panny Marie Sepekovské z r.
1883, vydaná k příležitosti stopadesátiletého výročí vysvěcení chrámu, jejímž autorem byl
řádový člen Dominik K. Čermák. Úvodní kapitoly této publikace jsou nově věnované
mariánské úctě ve světě i v Čechách, úctě, která se Panně Marii prokazovala v rámci
jednotlivých řeholních společenství - především mezi premonstráty - a teprve poté přichází
na řadu historie poutního místa, milostného obrazu, seznam duchovních zde v minulosti
působících, mariánské písně atp. Nutno zmínit, že tento drobný poutní tisk nebyl jeho jediným
literárním počinem. Dominik Čermák se zabýval historií premonstrátských klášterů a řádu
jako takového. Výsledekem jeho badatelské práce se stala kniha s názvem Premonstráti v
Čechách a na Moravě, která byla při psaní tohoto textu také využita. Jak již jednou bylo
poukázáno, své závěry sice Čermák opíral o studium archivních dokumentů, jeho práce však
má slabinu v tom, že prameny, ze kterých těžil, neuváděl.12 Tato skutečnost se týká i
zmíněného poutního tisku z r. 1883, který sice přináší řadu nových poznatků, o jejich původu
však zpraveni nejsme.
Poutní tisk Sepekovská Máti Boží, vydaný o padesát let později r. 1933, žádné nové
informace nepřináší. Jedná se pouze o jakýsi kompilát těžící z předcházejích publikací.

2.3 Odborná literatura
Sepekovu, jako kvalitní ukázce české barokní architektury, věnovala pozornost
samozřejmě také odborná literatura. Z té nejstařší, která byla publikována jen několik
desetiletí po vzniku poutního chrámu, je zapotřebí určitě zmínit Schallerovu Topographie des
Königreiches Böhmen z r. 1786. Stejně jako v obdobném díle Sommerově je však Sepekovu
věnováno jen několik poznámek.
Kniha s názvem Dějiny kláštera, města a panství Milevska sepsané r. 1841 pochází z ruky
Erwina A. Weyraucha.13 I když svoji hlavní pozornost zaměřil pisatel trochu jiným směrem,
nebylo možné v rámci tohoto tématu Sepekov zcela opomenout. Bylo již poukázáno, že na
dobu svého vzniku vyniká tato kniha svojí odborností, autor totiž svoji práci podložil studiem
12 Jan MIKEŠ: Kulturní dějiny poutního místa Sepekov do r. 1786, (bakalářská práce na Filosofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně), Brno 2004.
13 Erwin A. WEYRAUCH: Dějiny kláštera, města a panství Milevska sepsané léta 1841, Milevsko 1997.
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archivních materiálů. (Zmínky o Sepekovu nalezneme také v Historicko-statistickém popisu
diecéze budějovické z r.1862 od Jana Trajera.)
O nové údaje byl obohacen spisek Rudolfa Zaháněla z r. 1909 s názvem Sepekov. Několik
listů z dějin poutního místa. I když tomu název nenapovídá, tato publikace se nezaměřila, jako
ty předcházející, pouze na historii mariánské úcty v Sepekově, ale pokusila se postihnout
celou historii obce od jejích počátků až po současnost.
Dále se dějinám Milevska a jeho okolí věnuje také Josef Kytka ve své knize z r. 1940 s
názvem Milevsko a jeho kraj. Patrně nejmladší práci zabývající se tímto tématem představuje
Sepekov. Mariánské poutní místo, která byla publikována r. 2006 Pavlem Břicháčkem. Oproti
těm předcházejícím byla tato publikace rozšířena o jeden významný zdroj informací, a tím je
Deník opata Francka,14 psaný v letech 1661-69, který je uchováván, stejně jako většina
předcházejících rukopisů, v Knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Z datace
je patrné, že se k současnému mariánskému poutnímu kostelu nevztahuje. Zmiňuje někdejší
mariánskou kapli, která bývala na místě stávajícího kostela. Dává nám tedy nahlédnout do
dob, kdy Sepekov jako poutní místo teprve začínal získávat na významu.
Poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově byl zařazen do mnohých publikací
přehledového charakteru. Tento druh literatury v porovnání s předcházejícími ovšem mnoho
nového nepřináší. Obvykle se omezuje na „těžbu“ poznatků ze starších materiálů, a proto
dobře poslouží jen jako zdroj prvotních informací. Za všechny jmenujme alespoň Poutnická
místa a posvátné svatyně v Čechách Julia Košnáře z r. 1903, Stručný místopis mariánské úcty
v Čechách Heleny Koutecké, či Poutní místa v Čechách od Zdeňka Boháče a Jaroslava Macka
(1995). O několik let mladší ( z r. 2004) je kniha se stejným titulem Poutní místa v Čechách
tentokrát od Ireny Dibelkové. Závěrem uveďme ještě knihu Martina Weisse Jihočeské ave –
Duchovní průvodce po poutních místech českobudějovického biskupství (2001), publikaci s
názvem Poutní místa jižních Čech – Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní pobožnosti od
Jiřího Černého, která patří také k těm nejmladším (2006), či časopis Svatá Hora, ve kterém
byly Antonínem Krajčou publikovány články o jednotlivých poutních místech.
Českými poutními místy a fenoménem barokních poutí, které měly svá specifika, se
zaobírala řada odborníků. Na tomto místě bych ráda zmínila alespoň ty nejznámější
publikace. Jednou z nich je Obraz a kult v Čechách 17.-18. století od Jana Royta. Toto téma,
vzhledem ke své obsáhlosti, umožnilo autorovi podrobněji se věnovat pouze těm
nejvýznamnějším poutním místům a zbývající zmínit jen okrajově. Týká se to i poutního
14 Deník opata Francka 1661-1669, sign. DJ III 1, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
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chrámu v Sepekově. Dále musí být připomenuta díla Zdeňka Kalisty - Česká barokní pouť. K
religiozitě českého lidu v době barokní z r. 2001 a Století andělů a ďáblů z r. 1994.
Z předcházejícího výčtu je patrné, že z hlediska historického či kulturně-historického byla
Sepekovu věnována značná pozornost. Je třeba však uvést, že i tak zůstává v této oblasti ještě
řada otazníků a možností k dalšímu výzkumu. (Narážím tím především na obsáhlé a ne zcela
zpracované rukopisy jako je Liber memorabilium či Kronika Mikuláše Koláře.)
Záležitostem z oblasti výtvarného umění se sice věnuje většina z výše uvedené literatury
avšak pouze okrajově. Pokud jde o literaturu čistě umělecko-historickou, je náš výčet
podstatně chudší. Soupis památek historických a uměleckých v království českém – politický
okres Milevský Antonína Podlahy z r. 1898 zmiňuje jak kostel Jména Panny Marie, tak i
někdejší farní kostel sv. Mikuláše. K tomuto původně gotickému kostelu snad ze 14. stol. se
autorova pozornost upíná především. Sepekov je zmiňován v celé řadě dalších publikací
soupisového charakteru, jako jsou např. Umělecké památky Čech atp.
Předpokládanému autorovi stavby sepekovského poutního kostela – pražskému
architektovi Tomáši Haffeneckerovi – se v minulých desetiletích věnoval v několika článcích
Mojmír Horyna. Pro tuto práci se ukázala být zásadní jedna z jeho studií uveřejněná r. 1996
ve sborníku Ars baculum vitae s názvem Dvě skupiny sakrálních staveb Tomáše Haffeneckera.
V souvislosti s architekturou sepekovského kostela by bylo dobré zmínit Soupis
československých svátostek, katolických medailí a jetonů Bedřicha Přibila z r. 1931. Krátká
zmínka je tu totiž věnována medailím vydaným r. 1733 k příležitosti posvěcení kostela, na
jejichž rubové straně je nově zbudovaný chrám zachycen.[01] Všechna vyobrazení, ať už se
jedná o pamětní medaile či devoční grafiku, zachycují, s výjimkou jednoho, vrcholně barokní
podobu tohoto poutního chrámu. Výjimkou, kterou mám na mysli, je mědiryt Marco Müllera
z r. 1721.[02] Jedná se o vedutu Sepekova, na které je mimo farního kostela sv. Mikuláše
zachycena i podoba bývalé mariánské kaple.
Tvorbou Siarda Noseckého – autora malířské výzdoby sepekovského chrámu – se v 70.
letech zabývala jednak v diplomové práci ale také v několika článcích Anna Rollová.
Nástropní freskou v Sepekově se důkladněji zaobírala ve článku Siard Nosecký (1693 – 1753)
K jubileu teologického sálu Strahovské knihovny, který byl publikovaný Památníkem
národního písemniství r. 1972.
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3. Premonstráti – mariánský řád
O rozvoj Sepekova jakožto poutního místa se zasadili, jak ještě bude podrobněji zmíněno
v následujících kapitolách, ve 2. pol. 17. stol. především příslušníci premonstrátského řádu,
kteří v této obci vykonávají duchovní správu doposud.
Zakladatelem premonstrátů byl sice r. 1120 sv. Norbert15, mimo něj ale patří k hlavním
patronům řádu Panna Maria. O sepsání prvních řádových regulí vycházejících z řehole sv.
Augustina se zasadil Norbertův druh Hugo z Fosses.16 Tyto skutečnosti se odrazily, jak ještě
bude zmíněno, kupříkladu i v zasvěcení dvou kaplí ambitů kostela Jména Panny Marie v
Sepekově. První z nich byla zasvěcena sv. Norbertovi, druhá sv. Augustinovi. (Apoštolát na
inkorporovaných farnostech byl a dosud je jedním z nejdůležitějších poslání tohoto řádu.)
Neoficiálně se premonstráti nazývali „Candidus ordo“ – tedy „bílý řád“. Toto
pojmenovaní je samozřejmě odvozeno z bílého řádového oděvu, jehož přijetí prvními
řádovými členy prý předcházelo přání samotné Panny Marie, která svou vůli ve snu vyjevila
zakladateli řádu sv. Norbertovi. Bílý řádový oděv měl být zároveň výrazem snahy po dosažení
duchovní čistoty.17 Traduje se, že sv. Norbert prý každou sobotu sloužil mši sv. ku poctě Panně
Marii. Dominik K. Čermák, řádový člen, ve své práci Sláva Panny Marie Sepekovské, vydané
15 R. 1120 sv. Norbertem založen v údolí Prémontré první premonstrátský klášter - jeho umístění nakonec dalo
řádu jméno. Řád, jehož členové byli také označováni jako norbertini či bílí kneží, a který se začal šířit
nezvyklou rychlostí, byl definitivně schválen papežem r. 1124. Do r. 1738 se v Prémontré jedenkrát za tři
roky scházela generální kapitula a až do r. 1790, kdy byl klášter zničen stoupenci Velké francouzské revoluce,
zde sídlil arciopat. Na místo založení – na Francii, odkazuje také řádový znak. Jeho součástí jsou dvě
zkřížené zlaté berle na modrém pozadí, které je poseté liliemi.
První klášter premonstrátů v Čechách – Strahov - byl založen už r. 1140, prvními mnichy osazen o tři roky
později. O jejich uvedení do naší země se zasadil především olomoucký biskup Jindřich Zdík. Premonstráti
se u nás sice těšili poměrně velké úctě, přesto se v historii jejich řád potýkal s celou řadou nesnází. Jak bude
později uvedeno, tou první byla zcela jistě husitská revoluce v první pol. 15. stol. R. 1772 bylo v rámci
josefínských reforem zapovězeno spojení s generálním opatstvím. O několik let později r. 1781 následovalo
zrušení exempce. Kláštery měly být napříště podrobeny přímo biskupům, některé z kanonií byly zrušeny
úplně. (Týkalo se to např. opatství v Hradisku, Milevsku či v Louce-Zábrdovicích.) Následující 19. století
bylo pro premonstrátský řád obdobím kritickým. R. 1883 došlo sice opět k obnovení řádové jednoty, ale
krátké období rozkvětu bylo o několik desítek let později přerušeno komunismem. V současné době působí
po celém světě přibližně 1300 řádových členů. Jako každý jiný řád těší se i u premonstrátů zvláštní oblibě
určití svatí. Jmenujme alespoň ty, kteří jsou spojeni s českým prostředím např. bl. Gottschalk (první želivský
opat, zakladatel klášterů v Kounicích a Louňovicích), bl. Hroznata (zakladatel tepelského a chotěšovského
kláštera) a bl. Jarloch (Gerlach, první milevský opat), o němž se bude v souvislosti se sepekovským poutním
kostelem Jména Panny Marie ještě hovořit. Milan M. BUBEN: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních
společností katolické církve v českých zemích. II. díl / 1. svazek. Řeholní kanovníci, Praha 2003, 59sqq.
16 Ve stanovách řádu se ovšem uplatnily i prvky převzaté z cisterciáckého, clunyjského a hirsauského prostředí.
BUBEN 2003 (pozn. 15) 59sqq.
17 Je ovšem třeba dodat, že v rámci společenství působili i laičtí bratři – tzv. Fratres grisei – už jejich označení
napovídá, že se odlišovali i řádovým oblekem, který byl částečně šedivý (kapa a kapuce). Instituce laických
bratří v Čechách zanikla v průběhu 19. stol. Z jeho řad vzešla celá řada významných osobností uplatňujících
se na poli vědy, umění a kultury, osvěty a pedagogické činnosti. BUBEN 2003 (pozn. 15) 61sqq.
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k příležitosti 150. výročí vysvěcení sepekovského poutního chrámu, uvádí, že ještě dnes (tj. r.
1883) je povinností ve všech řeholních domech tohoto řádu sloužit každý den mši sv. na
počest Panny Marie – zvanou Missa de Beata. Ke každodenním povinnostem řeholníků patřila
samozřejmě modlitba hodinek - u premonstrátů navíc obohacená o hodinky mariánské. Každé
ráno zaznívala v chóru modlitba Zdrávas Královno, večer loretánská litanie a mariánská
antifona. Taková byla tedy situace na konci 19. století. Po 2. vatikánském koncilu
(1962-1965), jehož náplní bylo kromě jiného také přizpůsobení církevního života
požadavkům nové doby, změny zasáhly i život jednotlivých řeholních společenství. V
současné době již zmiňované povinnosti nejsou aktuální.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řád řeholních kanovníků žijících v komunitě, byl vždy
velký důraz kladen na konání chórových modliteb, sloužení slavnostních bohoslužeb,
pořádání exercicií a misií a duchovní správu jednotlivých farností. Dále D. Čermák
upozorňuje na to, že patrocinium premonstrátských klášterních chrámů bylo obvykle
mariánské. Uveďme alespoň několik příkladů z českého prostředí – Strahov, Teplá, Želiv,
Doksany, Chotěšov či Milevsko.18
Premonstráti byli defensory Neposkvrněného početí Panny Marie. Je třeba poznamenat, že
Sepekov zdaleka nebyl jediným mariánským poutním místem, který tento řád spravoval.
Jedno z nejznámějších moravských poutních míst – Křtiny, obsluhovali premonstráti ze
Zábrdovic. Duchovní správu na Sv. Kopečku u Olomouce vykonávali premonstráti hradišťští.
Z oblasti Čech lze zmínit poutní místo Skoky, kde působila tepelská kanonie či Mariánské
Lázně. Mariánskou svatyni zde nechal vystavět strahovský opat Marian Hermann – velký
mariánský ctitel, který se zasadil i o vybudování sepekovského kostela. Kromě toho, že se
premonstráti starali na zmíněných místech o poutníky, tak sami také pravidelně poutě
organizovali. V minulosti jsou doložené například každoroční poutě strahovských
premonstrátů k Panně Marii do staré Boleslavi.
K náplni jejich řeholního života nepatřila ovšem pouze činnost intelektuální ale i fyzická.
Poslání řádu odráží i jeho heslo – Ad omne bonum opus parati (Připraveni ke každému
dobrému dílu). Spiritualita řádu vyžadovala od jeho členů odříkavý způsob života (tzv. Vita
apostolica), kterým by se přiblížili příkladu apoštolů, dále kající život a šíření eucharistické a
mariánské úcty.19
18 Ibidem; Dominik ČERMÁK: Sláva Panny Marie Sepekovské. Upomínka na třetí padesátiletou památku
založení chrámu sepekovského, Praha 1883, 13sq.
19 Výše zmíněné zásady , dle kterých mělo společenství žít, shrnul sv. Norbert do pěti bodů: 1) úcta
eucharistická (adorace), 2) úcta mariánská (služba), 3) chvála a oslava Boží – slavnostní bohoslužba
(liturgický život), 4) kající život (sebeovládání), 5) horlivost pro spásu duší, radostná pokora a umírněnost
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4. Dějiny poutního místa Sepekov
4.1. Od počátku až do husitských válek
Dějiny tohoto poutního místa jsou úzce spjaté s dějinami asi 4km vzdáleného
premonstrátského kláštera v Milevsku. Naše poznání nejstarších dějin Milevska je dosti
útržkové a nebýt Jarlochovy kroniky přechovávané v současnosti ve Strahovské knihovně,
bylo by ještě mizivější. Z té se dozvídáme, že klášter premonstrátů v Milevsku byl založen
pravděpodobně už roku 1184 Jiřím z Milevska, ale osazen byl prvními řeholníky ze Želivy až
o tři roky později roku 1187.20 Prvním opatem milevského kláštera byl Jarloch (Gerlacus),
který je v naší zemi uctíván jako blahoslavený.21 Ne náhodou mu pozdější legendistika
přisoudila úlohu zakladatele mariánské úcty v Sepekově.
I když se ze zmiňované kroniky dovídáme, že r. 1190 celý klášter shořel, přinejmenším
klášterní chrám, kde se nacházel jeho hrob, musel být dokončen jěště za Jarlochova života.22
V průběhu 13. a 14. století se milevské opatství slibně rozvíjelo. Za vlády Václava IV. musel
milevský klášter patřit mezi nejbohatší, poněvadž na zamýšlenou římskou výpravu králi
odváděl nejvyšší částky. Na počátku století 15. čítalo opatství prý na 300 řeholníků a vlastnilo
více jak 60 vesnic.
Historie obce Sepekov spadá taktéž do 12. století. Tato obec patří k nejstarším osadám na
severu jižních Čech. První zmínka o Sepekově pochází z r. 1194, kdy je zmiňovaný v
souvislosti s dělením vítkovického majetku mezi syny Vítka I. Vítek – zakladatel rožmberské
větve rodu získal veškerý majetek kromě panství sepekovského, které připadlo jeho bratru
Vítkovi – zakladateli krumlovské linie rodu. Vnukům Vítka I. - Vítkovi a Budivojovi kromě
Sepekova patřil také nedaleký hrad Skalice. (Jedním z Budivojových synů byl například Záviš
z Falkenštejna). Vítkovicové spravovali majetek až do r. 1279. Protože se účastnili odboje
vůči králi Václavovi II., byl jim majetek jako náhrada za válečné škody odebrán.
V následujícím období, v rozmezí let 1279 – 1307 byli majiteli Sepekova pražští
(apoštolát); Ibidem 14 sq.; BUBEN 2003 (pozn. 15) 65;
20 Přesněji řečeno, r. 1184 došlo k určitým majetkovým přesunům. Jiří z Milevska vyměnil 4 vsi ze svého
majetku za jiné, patřící biskupu Jindřichovi, které se nacházeli Milevsku blíže. Ty měly připadnout
budoucímu klášteru. Více o tom ČERMÁK Dominik K.: Premonstráti v Čechách a na Moravě, Praha 1877,
309sqq.
21 Bl. Gerlak, zdá se, byl spřízněn s Jiřím z Milevska. Narodil se r. 1165 v Čechách, ovšem není známo kde. R.
1177 již jako dvanáctiletý vstoupil do kláštera premonstrátů v Želivě. Stal se prý oblíbencem opata bl.
Godšalka, kterého doprovázel na cestách V jeho náručí prý bl. Godšalk r. 1184 také zemřel. Dobré vztahy ho
pojily i s pražským biskupem Jindřichem, jehož volby se r. 1183 účastnil. Kněžské svěcení obdržel r. 1186 a
již následujícího roku, tedy ve věku 22 let, se stal prvním milevským opatem. Ibidem 311.
22 Ibidem 312.
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biskupové - Tobiáš a Jan IV. Roku 1307 začlenil téměř na dvě století Jindřich z Rožmberka
Sepekov k državám rožmberského rodu. Protože se obec nacházela stranou hlavních
rožmberských držav, stála vždy na okraji zájmu svých majitelů a sloužila spíše jako zástava
různým věřitelům. Značně utrpěla také v průběhu husitských válek, kdy byla vypálena.23
Mezitím se nedaleko stojící milevský klášter slibně rozvíjel, ale jako u mnoha jiných
klášterů byl i v případě milevského kláštera rozkvět přerušen husitskými válkami. R. 1420 za
opata Slavomíra byl klášter sice Janem Žižkou dobyt, ale knihovna, poklad i archiv byli
kanovníky včas odvezeny. Veškeré cennosti byly přesunuty na hrad Příběnice, svému osudu
ovšem neunikly, poněvadž byl husity hrad zanedlouho dobyt. Až do r. 1437, kdy se kanovníci
do Milevska vrátili, žila komunita rozptýleně. Očekávané dobytí kláštera husity si vynutilo
přesun těla bl. Jarlocha. O jeho převoz a uložení v hradní kapli na Zvíkově se prý, jak se
traduje, postarali Švamberkové. (Problém spočívá v tom, že v té době Švamberkové hrad
nevlastnili.24 Ostatky bl. Jarlocha jsou bohužel od 15. století nezvěstné, což byl jeden z
hlavních argumentů proti pozdějším pokusům o jeho kanonizaci.)

4.2 Od husitských válek do třicetileté války
Návrat premonstrátů do Milevska r. 1437 se neobešel bez nesnází. Císař Zikmund
Lucemburský milevský klášter r. 1421 zastavil. V letech 1437-73 patřilo klášteří
Rožmberkům a v letech 1473-1581 Švamberkům.
Přibližně ve stejné době změnil svého majitele i Sepekov. R. 1484 prodali Rožmberkové
„podací kostelní v Sepekově s plným panstvím za 125 kop panu Zdeslavovi ze Šternberka“.25
Z této informace vyplývá, že nejpozději za Rožmberků se v obci již nacházel kostel.
4.2.1 Kostel sv. Mikuláše
První kamenná kostelní stavba v Sepekově – chrám sv. Mikuláše, vznikla až ve 14. století.
Je ale více než pravděpodobné, že nahradila původní dřevěnou budovu, která byla postavena
již ve 13. stol.26 Z bývalého farního kostela sv. Mikuláše se do dnešních dnů dochovalo
23 Josef KYTKA: Milevsko a jeho kraj. Turistika, památky, historie, Milevsko 1996, 168; ČERMÁK 1877
(pozn. 20) 312sqq.
24 Švamberkové, kteří měli tyto ostatky uctívat, hrad získali teprve až r. 1473 od Rožmberků. Čermák uvádí, že
tyto ostatky připomíná ještě Crugerius ve svém „Sacri pulverses“ ke dni 23.4. Tvrdí, že byly odkázané
Polyxeně z Pernštejna jejím prvním manželem Vilémem z Rožmberka. ČERMÁK 1877 (pozn. 20) 319.
25 KYTKA 1996 (pozn. 23) 169.
26 Pavel BŘICHÁČEK / Monika POLÁKOVÁ: Sepekov. Mariánské poutní místo, Milevsko, 2006, 62-63;
KYTKA 1996 (pozn. 23) 169.
Jak vyplývá z archivních materiálů, kostel byl postaven v období kolem r. 1321 pražským biskupem Janem
IV. Následující pražský biskup Přibyslav r. 1327 udělil, zřejmě při příležitosti svěcení kostela, všem věřícím
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částečně pouze obvodové zdivo a kamenný triumfální oblouk.[03] O podobě tohoto kostela si
lze udělat přibližnou představu podle mědirytiny pocházející z r. 1721 z rukou pražského
rytce Marco Müllera.27 O původním vzhledu tohoto kostelíka lze také získat řadu informací na
základě popisu, který podává Antoním Podlaha v Soupise památek historických a
uměleckých v politickém okresu milevském z r. 1898. Jde pravděpodobně o nejlepší
zdokumentování této dnes již neexistující stavby. Už i on však v závěru své zprávy konstatuje
že: „Stavba tato je dnes již skoro pouhou zříceninou.“28 Z bývalého vybavení chrámu zůstal v
Sepekově pouze obraz sv. Mikuláše. Přenesen byl do kostela Panny Marie, kde je doposud.
[04]
Sepekov se tedy díky Šternberkům, sídlícím na Bechyni, stal součástí panství
bechyňského, které ovšem už r. 1530 přešlo do rukou Švamberků. Premonstráti v Milevsku
sídlili až do r. 1543, kdy se rozhodli si ponechat z milevského majetku pouze faru. Zbytek
získali Švamberkové r. 1575, kdy jim bylo celé Milevsko prodáno císařem Maxmilánem a kdy
milevská kapitula právně i fakticky zanikla. Přestože byli Švamberkové protestanté, vůči
svým katolickým poddaným byli v porovnání s následujícími majiteli Hodějovskými z
Hodějova, kteří Sepekov i Milevsko získali r. 1581, ještě poměrně tolerantní.

přítomným pobožnosti odpustky. Břicháček předpokládá, že kamenný kostel nevznikl jen na místě starší
dřevěnné stavby, ale i zároveň i na místě původního slovanského pohřebiště. Vychází ze skutečnosti, že
tradice kultovních míst byla obvykle zachovávána. Dále poukazuje na samotné zasvěcení kostela sv.
Mikuláši. Toto patrocinium příznačné pro trhové osady či města situovaná na obchodních stezkách, kde se
zdržovali nejen obyvatelé domácího původu, dokládá, že ve 13. století se Sepekov svým charakterem blížil
spíše městským sídlištím. Vzhledem k nemožnosti prokázat skutečnou existenci tohoto světce byl sv. Mikuláš
z církevního kalendáře r. 1969 vyškrtnut. Povoleno je pouze jeho lokální uctívání.
27 KYTKA 1996 (pozn. 23) 170. Veduta obce Sepekov je součástí mědirytiny Panny Marie Sepekovské. V její
spodní části bylo kromě Sepekova obdobným způsobem zachyceno i město Milevsko a premonstrátský
klášter tamtéž.
28 Kolektiv autorů: heslo Sepekov, In: Umělecké památky Čech IV., Praha 1980, 310; Antonín PODLAHA:
Soupis památek uměleckých a historických v království českém – politický okres milevský, Praha 1898,
133-134; BŘICHÁČEK / POLÁKOVÁ 2006 (pozn. 26) 64.
Kostel sv. Mikuláše byl založen v období kolem r. 1321. Svému učelu sloužil až do r. 1785, kdy byl společně
se hřbitovem v rámci josefínských reforem zrušen. Ve veřejné dražbě byl prodán několika sepekovským
občanům a proměněn v byty a chlévy. R. 1912 prostory bývalého kostela vyhořely. Torzo kostela v
následujících letech chátralo, v poslední době byl restaurátorskými pracemi zajistěn alespoň vítězný oblouk.
(V současné době lze pozůstatky této stavby – torza gotických kružeb, svorníku atp. spatřit u kostela Panny
Marie, kam byly umístěny krátce před 200. letým výročím vysvěcení tohoto chrámu.)
Původně se jednalo o plochostropý jednolodní kostel (o rozměrech 12,8 x 9,7m) vybudovaný z lomového
kamene vyjma pískovcového ostění nároží, oken a portálů, vítězného oblouku a klínových žeber, ukončený
pětibokým presbytářem, jehož strop byl zaklenut křížovou klenbou na figurálně pojaté či prosté římsové
konzoly. V prostoru presbytáře se nacházely dva svorníky, z nichž jeden měl podobu pětilisté růže. Šestice
oken byla ukončena buď plaménkovými kružbami či trojlisty vepsanými do kruhu. K presbytáři přiléhala ze
severu sakristie společně s jakýmsi přístavkem, poblíž kostela stála zvonice, celý areál byl obehnán zdí.
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4.2.2 Kaple Panny Marie
Katolíci v Sepekově se v těchto dobách k bohoslužbám scházeli v kapli zasvěcené Panně
Marii nedaleko bývalého kostela sv. Mikuláše, při kterém působili nekatoličtí predikanti.
Tvrzení, že byla tato mariánská kaple skutečně vybudována, jak tradice uvádí, ještě v době
předhusitské milevskými premonstráty, je nepravděpodobné. Kdy skutečně kaple vznikla
nelze ovšem z písemných pramenů spolehlivě doložit. Zdá se, že její počátky lze klást na
přelom 15. a 16. století, tedy do doby, kdy byli majiteli panství ještě Šternberkové.29
Na otázku po době vzniku kaple nedokáže dát jednoznačnou odpověď ani Liber
memorabilium ani kronika Mikuláše Koláře. V této kronice se pouze zmiňuje: „Prwnie Kdo
ten Kosteliczek zalozil Zadny nemuze powieditj Gruntownie anj Pisebnie dokazatj a nebrz od
domaczich obiwatelu který od 90. Leth bily zadny toho pamietj nemiely a ginacz newediely
nez pametengssiho powiedit, než že przed Csasy ten Pan ze Ssvamberga Toho Czasu
Lutryansky Wiri drzenj Toho Duchowniho Statku dwakrat do Roka ktomu Kosteliczku hrozna
Suma Lidu, který putowaly se Shromazdiowaly nam powidawal, kde jedna Stara Statue Blah:
Panny Marye Bila k widienj, který toho Czasu od Gegich Predikantu, který Bliz toho
Kosteliczka wostavaly w Welkeg Waznosti drzely a Snegvetssy wraucznosti gi Lidem
okazovaly i...“ 30
Když se sepekovští obyvatelé snažili dovtípit, proč sem přicházejí tak velké zástupy
poutníků, dostalo se jim prý od jejich dědů takové odpovědi: ...„mile deti Nediwte se Tomu,
ale wierzte zie kdiz przed czasy Klasster Miliwskeg S Bilegma Duchownima Byl obsazen,
gesstie wiettssy haufy Lidu gsem Chodiwaly a Swogi Sluzby Bozj Tu wikonawaly a nobrz z
welike poboznostj se tu pochovat Nechawaly...“ 31
Za Hodějovských byli v Sepekově katoličtí kněží nahrazeni evangelickými. Známé je
jméno pouze jednoho z nich - Trojan. Do doby, kdy byl Sepekov v držení nekatolíků
Hodějovských, podle legendy spadají pohnuté osudy milostné mariánské sochy a obrazu,
který se v současné době nachází na hlavním oltáři poutního chrámu Jména Panny Marie.32
(K ranému období dějin Sepekova se vztahuje legenda, podle které prý základy zvláštní
mariánské úcty v Sepekově položil již první opat nedalekého milevského kláštera. Podle této
29
30
31
32

BŘICHÁČEK / POLÁKOVÁ 2006 (pozn. 26) 65.
KOLÁŘ 1758 (pozn. 4) fol. 7R.
Ibidem.
Milostný obraz Panny Marie, který je v současné době v Sepekově uctívaný, pochází nejdříve z konce 15. či
počátku 16. století. Původně byl součástí pozdně gotického křídlového oltáře, jehož zbývající části – oltářní
křídla se sv. Máří Magdalenou a Barborou - jsou uloženy v depozitu Královské kanonie premonstrátů na
Strahově.
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legendy se prý opat Jarloch často chodíval modlit a rozjímat do okolí Sepekova. Jednoho dne
se mu zjevila Panna Maria a přikázala mu postavit jí zasvěcenou kapličku. Do této kaple byla
vzápětí umístěna socha Panny Marie, kterou Jarloch dostal darem od sázavského opata
Božetěcha,33 který ji prý vytvořil vlastní rukou. Jarloch sám prý namaloval deskový obraz
Panny Marie zpodobené přesně tak, jak ji spatřil. I ten byl do kaple umístěn.)34
Nynější nepřítomnost sochy osvětluje legenda, kterou zaznamenal už Mikuláš Kolář.
Podle té prý duchovní Trojan, „kterému byla úcta okolního lidu k Panně Marii trnem v oku“,
navedl jednoho nešťastníka, aby onu sochu rozštípal. Oba dva za tento skutek samozřejmě
stihl spravedlivý trest. ...„Proczez w kratkym czase ten Kaczirz Byl w Hospodie zabit, a ten
Predicant ale od sslaku Byl trefen od czehoz Taky Umrzel, a po Smrtj geho czelau Twarz,
Koczky zežraly, od toho Czasu Byl ten Kosteliczek Zawrzen, a ostatnj Obrazy k S: Mikulassy
do Farniho Kostela doneseny Byly a potom Strzecha a ty zdj se rozwalowaly na hromadu a
tak Zastaly.“35
Zápisy z kroniky Mikuláše Koláře reflektuje i Memoriale – Anbetrefendt des Kürchleins
in dem Dorf Bey Unser Liebe Frauen genandt, göherig zu dem Kloster Mühlhausen v Liber
memorabilium.36 Tato počáteční kapitola sepekovské pamětní knihy shrnuje informace o
původu milostného mariánského obrazu, uvádí zmiňované legendy a věnuje se také
znovuobnovení mariánské kaple a jejímu vysvěcení r. 1658, jak bude v následujících
odstavcích ještě rozvedeno.
Zatímco socha vládu protestantského panstva nepřestála kvůli příkazu duchovního
Trojana, milostný obraz Panny Marie byl nakonec zachráněn. Z obavy, aby jej nepostihl
stejný osud, ukryl jej kostelník ve výklenku kaple pod podlahou. Jindy se uvádí, že byl
nalezen jedním z premonstrátů zabalený v plátně a zastrčený za skříní. R. 1623 jej prý po
svém návratu do Milevska vyzvedli premonstráti. Jeden z premonstrátských kněží
33 Nejstarší známá zpráva o sochaři českého původu se týká právě opata Božetěcha. V dodatcích ke Kosmově
kronice se o něm zmiňuje Mnich sázavský jako o člověku, který „uměl velmi krásně malovat a vyznal se
výborně ve vytváření, nebo rytí prací ze dřeva i z kamene a v soustruhované kosti.“
Jaromír HOMOLKA: Románské sochařství, in: Dějiny českého výtvarného umění, Praha 1984, 92.
34 BUBEN 2003 (pozn. 15) 110.
Rudol Zaháněl ve své knize „Sepekov. Několik listů z dějin mariánského poutního místa“ vydané v Brně r.
1909 líčí s velkým zaujetím, kterak „ctihodný opat Jarloch a s ním celá řada bílých kněží z
premonstrátského kláštera ubírali se ve slavnostním průvodu s vlajícími korouhvemi tichým krajem, a s nimi
četný zástup věřícího lidu“ a jak „umístili v bílé kapličce na zeleném pahorku úhlednou sochu, rovněž
zavěsili tam pěkný obraz Matky Boží“. Zdůrazňuje, že v této tradici pokračovali i Jarlochovi nástupci. Tyto
informace převzaté z dobových pramenů je však třeba brát s notnou dávkou rezervy. Bylo zcela běžné, že se
barokní legendistika snažila v rámci rekatolizace napojit úctu k mariánským obrazům a sochám na dobu
předhusitskou, vyzdvihoval se příklad známých mariánských ctitelů a to vše i přesto, že pro tato tvrzení
nebyly žádné podklady.
35 KOLÁŘ 1758 (pozn. 4) fol. 7R.
36 Liber Memorabilium (pozn. 5) fol. 1V-2R.
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procházející se v okolí byl znepokojen zanedbaností kaple a pustil se do jejího čištění. Jaký
výsledek tato činnost přinesla již bylo zmíněno. (Hodějovským z Hodějova byl totiž o několik
desítek let později majetek za účast na stavovském povstaní roku 1622 zkonfiskován.)

4.3. Od třicetileté války do r. 1730
Poněvadž majetek Hodějovských připadl královské koruně, žádal r. 1622 strahovský opat
Kašpar Questenberk o jeho restituci císaře Ferdinanda II. Podařilo se mu získat podporu
arcibiskupa Jana Lohelia a jeho přání bylo nakonec vyhověno patentem z 5.11. 1622.37
Svěcení nového chrámu Navštívení Panny Marie se odehrálo r. 1648. Vincenc Makarius
Frank, nástupce Kašpara Questenberka v opatské funkci, projevil r. 1659 přání, aby se
Milevsko, do té doby přivtělené ke Strahovskému klášteru, stalo opět samostatným opatstvím.
Počínaje tímto datem se rozhořel spor trvající téměř dvě desetiletí, který ukončil až císař
Leopold I. r. 1683, když Milevsko definitivně přiřkl Strahovskému klášteru.38
Po bitvě na Bílé hoře přešel 23.1. 1623 darem od císaře Ferdinanda II. do majetku
premonstrátského kláštera na Strahově kromě Milevska i Sepekov. Kostel sv. Mikuláše v
Sepekově byl sice opět navrácen katolíkům, ale poněvadž přišel Sepekov v průběhu třicetileté
války o řadu obyvatel, byl téměř vylidněn. Kostel sv. Mikuláše se tedy stal pouze filiálním
kostelem premonstrátského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Milevsku.39
Mariánská kaple stojící v obci na návrší se tehdy nacházela ve zbědovaném stavu. Bylo
třeba přikročit k zásadní rekonstrukci, která byla nakonec realizována r. 1654 z popudu
Mikuláše Plucera – administrátora milevského kláštera, který... se Smilowal, a ten Kosteliczek
zas pod Strzechu wizdvihl, czoz prwe nebegwal Sklenuteg a wedle nieg Sakristij wistawieti
dal;
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Mikuláš Kolář těmito slovy chce říci, že k opravám, které se zde uskutečnily patří

třeba nové zaklenutí a zastřešení chrámového prostoru či přístavba sakristie. Rozměry této
stavby bohužel nejsou zaznamenány, stejně tak bychom měli mlhavé představy i o její
podobě, nebýt již zmiňované rytiny z r. 1721, která byla pořízena krátce před vrcholně
barokní přestavbou.[02] Pokud lze umělci v tomto ohledu věřit, kaple Panny Marie byla o
málo větší než kostel sv. Mikuláše, na západní straně k ní přiléhala předsíň, měla segmentově
ukončená okna a celek byl korunovaný sanktusníkovou věžičkou.
37 Navrácení Milevska nebylo samozřejmostí. O jeho získání usiloval také slibně se rozvíjející jezuitský řád
podporovaný navíc místodržitelem českého království knížetem Karlem z Liechtensteina. ČERMÁK 1877
(pozn. 20) 320.
38 Ibidem 323. V Milevsku bylo zřízeno převorství, kde mělo působit nejméně 10 kněží zachovávajících
pravidelný klášterní život.
39 BUBEN 2003 (pozn. 15) 110.
40 KOLÁŘ 1758 (pozn. 4) fol. 7V.
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O příjmech kostelíka nás zpravuje jednak kronika Mikuláše Koláře ale i Liber
memorabilium.41 Jde většinou o drobné peněžité dary místních obyvatel či pokuty, které byly
uložené za nejrůznější přestupky poddaným milevského kláštera. Vybraná částka činila
dohromady 151zl a 52kr. O vynaložených prostředcích na výstavbu kostelíka za rok 1657,
které se do krejcaru shodovaly s vybranou sumou, nás informuje vyúčotvání v Liber
memorabilium.42 Kostelík Narození Panny Marie předcházející současnému poutnímu
kostelu však není předmětem této práce. Detailnějším rozebráním těchto účtů bychom
překročili meze této kapitoly, a proto bych na tomto místě opět odkázala k bakalářské práci
Jana Mikeše, kde je toto téma již částečně zpracováno.
Mikuláš Plucer, jak se dále dovídáme, se vysvěcení nově zrekonstruované kaple už
bohužel nedočkal. Bezpochyby wssechny patrziczi wieczy Byl by skonczowal kdyby sstiastna
Smrt geho przedsewzetj Byla neskazila.
O takowe przedsewzetj hlediel se pokusitj V: P: P. Andreas Kheller (...) ale Toho czasu
Inspector Aeconomiae Klasstera Milewskyho a w tom Gmenowanem Kosteliczku geden
Oltarz Truhlarzi wihotowitj dal.43 Dokončení oprav kaple se tedy ujal Ondřej Keller – správce
milevského velkostatku, který dále nechal zřídit nový oltář pro tuto kapli, jehož součástí byl i
milostný obraz Panny Marie.
Obraz, který je spojovaný se zázraky, ke kterému se konají spontánní poutě, může být
liturgicky uctíván. Ovšem nejméně tři roky, kdy je taková úcta obrazu prokazována, je mu v
rámci chrámového interiéru vyhrazeno pouze místo na bočním oltáři. Po uplynutí zmíněné
lhůty je teprve možné obraz prohlásit za milostný a přenést jej na hlavní oltář. Tuto moc má
speciálně ustanovená komise, která je pověřená přezkoumáním zázraků, na jejichž základě
pak vydá své rozhodnutí.44 Z toho důvodu se na většině poutních míst vedly knihy zázraků –
stejně tomu tak je i v případě sepekovského kostela. V Liber memorabilium se dochoval opis
výpovědi sepekovského „Cantora“ Pavla Františka Swobody Nymburského z r. 1693, který
byl určen právě takové komisi. „ Ja Pawel Frantissek Swoboda Nimbursky Swiedecztwy
dawam, že gest Welebny Dvog:cztyhodnj Pan Frantissek Pan dekan a Vicarius toho czasu w
mieste Tegnie nad Wltawau powedel u pritomostj mnohch osob, že Dwakrat z kosteliczka
zalozenj Blahoslawene Pany Mariye Sepekowskiiho obraz ten Panenky Mariye do Miesta
41
42
43
44

Ibidem fol. 8R-8V; Liber Memorabilium (pozn. 5) 2R-2V.
Liber Memorabilium (pozn. 5) fol. 2V-3V.
KOLÁŘ 1758 (pozn. 4) fol. 7V.
Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, 213. Do doby než padlo konečné rozhodnutí nesměly
být obraz či socha veřejně uctívány. V některých případech se spory (mezi arcibiskupem a jednotlivými řády)
táhly i několik desítek let. Na konci 18. století udělovalo povolení k uctívání milostných obrazů a poutí k nim
gubernium.
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Bechine wzat, a pokazdy zase, že se do sweho Mista nawratil, tam od kugd straczen byl.“ 45
Ve skutečnosti byl tento mariánský obraz po vysvěcení kaple zřejmě pouze přenesen z farního
kostela sv. Mikuláše.
...„Nasledownie w Letach Panie 1658 (…) 8 Septembris byl ten Kosteliczek S dowolenim
Slawne Consistorze Jakož S doloženym V: P: P: Dominica Proff: toho Klasstera
Strahowskyho a Diekana z Miesta Tabora: Ke Czti a Chwale Blahos: Panny Marye Narozenj
S welkau Slawnostj Swedeno a poswieczeno. ku které mužto w Welikeg Sumnie Lidie ze
Sausedstwa se Schazelo Spobožnostj; a Sprawedliwim Ona wssechny Swatky Marye Panny
Sluzby Boži drženy Begwaly.“ Kaple byla tedy nakonec vysvěcena 8.9. r. 1658 za působení
strahovského opata Bernarda Sutora jedním z řádových členů – táborským děkanem
Dominikem Urtikou.46
Sepekov začal jako poutní místo postupně nabývat na věhlasu. Pobělohorské období bylo
rozvoji poutnictví více než nakloněné. Z této doby pochází legenda o slepém chlapci z Uher.
Rodiče chlapce měli opakovaně několikrát po sobě sen, v němž se jim zjevila Panna Maria.
Radu hledali v jakémsi dominikánském klášteře poblíž jejich domova. Kněz jim postupně
předkládal jednotlivé obrázky z různých poutních míst s vyobrazením Panny Marie, až
konečně jeden z nich byl totožný s viděním, které měli ve snu. Jednalo se právě o Pannu Marii
Sepekovskou. Rodiče i s chlapcem se bez váhání vydali na cestu s nadějí v uzdravení jejich
syna. Když byli již nedaleko od Sepekova, zastavili se na okamžik, aby si odpočinuli. Chlapec
bez povšimnutí mezitím vylezl na strom stojící u cesty a zvolal: „Již vidím ten kostelíček.“
Rodiče ihned pokleli a děkovali za uzdravení svého dítěte. Na tom místě byla postavena kaple
s obrazem Panny Marie Sepekovské. Dodnes se tomu místu, které se nachází přibližně 1km
od poutního kostela, říká Na Pokloništi. V průběhu následujících let, jak vyplývá ze
znáznamů, se začaly zázračné události množit.47
R. 1664 Sepekov navštívil strahovský opat Vincencius Makarius Franck. Pavel Břicháček
s odvoláním na jeho deník psaný v letech 1661-6948 uvádí, že v kapli ještě tehdy stával oltář,
na jehož ústřední desce byla zachycena Panna Maria doprovázená na bočních křídlech sv.
45 Liber Memorabilium (pozn. 5) fol. 6V. Je třeba mít na paměti, že se pohybujeme v době barokní. Zmínky o
přenesení mariánského obrazu do Bechyně se týkají r. 1490. Výpověď tedy má historické jádro, nemusí být
vysloveně smyšlená, jen je v duchu barokní legendistiky hodně přikrášlená.
46 BŘICHÁČEK / POLÁKOVÁ 2006 (pozn. 26) 66; ČERMÁK 1883 (pozn. 18) 24; KOLÁŘ 1758 (pozn. 4)
fol. 7V.
47 BUBEN 2003 (pozn. 15) 110; BŘICHÁČEK / POLÁKOVÁ 2006 (pozn. 26) 66-7. Na katastrálním území
Sepekova jsou ještě další čtyři objekty stejného druhu. R. 1818 byly ambity kostela Jména Panny Marie
obohaceny o kapli s plastikou Krista Trpitele, kterou nechal zřídit sepekovský lokalista Řehoř Ziegerbauer.
Na severozápadním konci obce stojí kaplička zvaná „U Kofroňů“ zasvěcená sv. Janu Nepomuckému.
Zbývající dvě zasvěcené Panně Marii Sepekovské lze nalézt při cestě směrem na Podboří.
48 Deník opata Francka 1661-69, sign. DJ III.1, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
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Barborou a sv. Máří Magdalénou. V současné době je tento milostný obraz Panny Marie
Sepekovské, se kterým je spojována řada zázračných uzdravení, součástí hlavního oltáře
poutního chrámu.[05] Oltářní křídla se světicemi se nacházejí v depozitu Královské kanonie
premonstrátů v Praze na Strahově.49
R. 1683 po krátkém sporu bylo rozhodnuto zřídit v Milevsku převorství, které by spadalo
pod patronaci Strahovského kláštera. V následujícím období milevský konvent prospíval a to i
po ekonomické stránce. Dokládá to například slavnost konaná roku 1727 ke 100. výročí
přenesení těla zakladatele řádu sv. Norberta na Strahov. Do Milevska tehdy putoval stříbrný
obraz světce i s jeho ostatky. O tři roky později došlo k založení poutního chrámu Jména
Panny Marie v Sepekově.

4.4 1730-1769
4.4.1 Založení a vysvěcení poutního chrámu Jména Panny Marie v Sepekově
Poněvadž původní mariánská kaple, která stávajícímu kostelíku předcházela, již nebyla
schopná pojímat stále početnější skupiny poutníků, byl roku 1730 za působení Mariana
Hermanna – opata strahovského a milevského50 položen základní kámen nového poutního
chrámu zasvěceného Jménu Panny Marie.51 Tuto událost zaznamenávají také Annales
Strahovienses.52 K základnímu kameni byl přiložen nápis: „Základní kámen této stavby
49 BŘICHÁČEK / POLÁKOVÁ 2006 (pozn. 26) 66.
50 Marian Hermann se stal opatem strahovským a milevským r. 1711. V této funkci setrval až do r. 1741. V
době jeho působení nepanovaly příznivé poměry. Strahovský klášter byl silně zadlužený a války vedené
Karlem VI. k odlužování majetku rozhodně nenapomáhaly. Marian Hermann ale tyto překážky dokázal
překonat, takže k r. 1736 byl dluh, spočívající na Strahovském klášteře celý splacen a na hotovosti se
nacházelo několik tisíc zlatých. Jako stoupenec Habsburků přispěl také svým hlasem ke zřízení pragamtické
sankce. Za tuto podporu se mu dostalo odměny v podobě potvrzení veškerých privilegií Strahovského
kláštera. Přes veškeré problémy byla pozornost věnována i umění. Z uměleckých počinů, které spojujeme s
osobou opata Mariana Hermanna, lze zmínit např. barokní úpravy milevského kláštera i obnovu vybavení
klášterního chrámu. Totéž se týká i kláštera strahovského, kde k mnohým úpravám i nové výstavbě došlo
třeba i v souvislosti se 100. výročím přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov. Marianem Hermannem byla
podporována umělecká činnost malíře a zároveň i řádového člena Siarda Noseckého, který se postaral o
výzdobu interiérů nejen na Strahově, ale třeba právě také v Sepekově, jak ještě bude zmiňováno. ČERMÁK
1877 (pozn. 20) 102sqq.
51 Podnět k založení chrámu dal správce statků milevského kláštera Klement Šťastný. Svátek Jména Panny
Marie byl v katolické církvi zaveden papežem Innocencem XI. na památku vítězství nad Turky u Vídně 12.9.
r. 1683 na neděli v oktávě Narození Panny Marie. Původně byl v 16. století slaven pouze ve Španělsku.
BŘICHÁČEK / POLÁKOVÁ 2006 (pozn. 26) 67.
52 „Ad finem anni superioris millesimi septimgentesimi trigesimi coepta est structura Capella Sepekoviensi,
cujus initium egit Reverendissimus Dnus Praelatus lapidem fundamentalem cum consvetis Eccleae.
Solennitatubus nonendo, cui lapidi praeter nomina omnium tunc Superstitum Professorum Sionaeorum uti et
Dni Adolphi de Raesfeldt actualii Capttanei aeconomici Milovicensis et Structurae una curum gerentis et
conjugis Suae Perillustris Dne Eleonore natae de Schwartzenwolf, Dominorum in Wollechovitz Structure
Benefactorum Sequentia adjecta Sunt Chronographica. LapIs funDaMentaLIs strUCtUrae IstIUs posIUs a
MarIano SIoneo PraesULe ac VICarIo generaLIs, atqVe strUCtUra CapeLLa benefaCtore. CanonICIs

25

položen (chronogram 1730) Marianem, prelátem sionským a generálním vikářem a
dobrodincem stavby kaple (chronogram opět 1730). Kanovníkům kláštera sionského a
milevského (chronogram 1712), kteří jsou tito: (následují jména všech strahovských a
milevských kanovníků, kteří na stavbu poutního kostela přispěli včetně milevského hejtmana
Adolfa Karstfelda a jeho manželky Eleonory rozené z Schwarzenwolfů s penězi darovanými
opatem Marianem z milevského důchodu).“ 53
Přestože se jedná o významnou událost, v kronice Mikuláše Koláře se zmiňuje jen velmi
stručně. Zdůrazňuje se především přenesení milostného obrazu zpět na jeho původní místo. Z
této krátké poznámky se nedozvídáme bohužel nic bližšího. „Leta Panie 1730 zaczaty
Stawieti Dukladny Chram Panie Maryj P: Swato=Sepekowske kteriho czasa zatím zazraczny
Obraz bidlel u Steho Mikulasse porozbourani Stare Kapliczky, az do Roku 1733 powistawenj
tehož Noweho Chramu Panie Marya Panna D: 26 Septem: Slavnie /: od Biskupa
poswieczeneho Sspork:/ przenesena byla swelikau Slawnosti a Sprzigezdem mnoheho lida ze
wssem kwelikemu potiessenj Bylo.“
Ani v Liber memorabilium se položení základního kamene tolik pozornosti nevěnuje, jako
spíše konečnému vysvěcení kostela. Veškeré záležitosti spojené s touto slavností jsou zde
líčeny velmi podrobně.54 Naše poznání týkající se vysvěcení poutního kostela rozšiřují také
záznamy za rok 1731 v Annales Strahovienses. Pro naši potřebu snad postačí.55
Vysvěcení nového poutního kostela Jména Panny Marie bylo v každém směru typickou
barokní slavností. Svědčí o tom už její třídenní trvání. I když byl nový poutní chrám svěcen
27.9., hosté se počali sjíždět již 24.9. Týkalo se to i pražského světícího biskupa Jana Rudolfa
Šporka, který v ten den opustil Prahu. Snad stojí za zmínku, že na této cestě byl biskup Špork,
velký milovník umění, v Mníšku uvítán např. také P. Siardem Noseckým, který, jak bude ještě
uváděno, byl autorem freskové výzdoby sepekovského kostela. Po přenocování v
premonstrátské rezidenci ve Zduchovicích, (které byly od r. 1686 majetkem strahovských
premonstrátů), následujícího dne slavnostně vjel do Milevska. V čele průvodu v pěti vozech
jeli vznešení hosté a šlechta, následoval biskupův kočár, který byl doprovázen osmi jezdci, za
ním jel vůz strahovského opata a zástup uzavíralo dalších šest vozů. Vše bylo doprovázeno
slavnostní střelbou z děl a jásotem lidu. Biskup Špork byl nejprve uvítán představenými města
ECCLesIae SIonae AC MILoVICensIs hIs eXIstentIbUs. Annales Strahovienses, 1716-1738 (pozn. 2) fol.
538R.
53 WEYRAUCH 1997 (pozn. 13) 52.
54 Liber memorabilium (pozn. 5) fol. 4V-5R.
55 Annales Strahovienses, 1716-1738 (pozn. 2) fol. 580R – 582R; Více o fenoménu barokního poutnictví viz např.
Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, col. 214.
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Milevska, následovala modlitba v latině a poté se biskup odebral k přenocování do
milevského kláštera, kde byl již očekáván sborem kanovníků a přivítán otcem Michaelem,
představeným kláštera.
Následujícího dne, tj. 26.9., se z Milevska do Sepekova odebrala procesí následovaná
všemi kněžími, strahovským opatem i biskupem. Toho dne se mělo odehrávat slavnostní
přenesení milostného obrazu Panny Marie Sepekovské z farního kostela sv. Mikuláše do nově
zbudovaného chrámu. Slavnost byla zahájena zpěvem antifony „Ave Regina Coelorum“ a
poté, co do Sepekova dospěla zmiňovaná procesí, byla modlitbou zahájena pobožnost. Obraz
byl v průvodu přenášen na nosítkách čtyřmi řádovými členy a pak, co dospěl do nového
chrámu, zazněla „Salve Regina“. České kázání měl P. Balthasar ze zdejší farnosti. Když byl
upřesněn program na následující den, v kostele sv. Mikuláše se sloužila mše sv. a shromáždění
se odebrali zpět do Milevska.
Dne 27.9. se již od časného rána v Sepekově konaly slavnostní obřady, které řídil opat
Marian Hermann. Z Milevska do Sepekova přišel slavnostní průvod, který povětšinou tvořili
řádoví členové, (nechyběl mezi nimi ani provisor Strahovského kláštera P. Siardus Nosecký),
studenti z Norbertinského semináře a uzavíral jej biskup Špork se svým doprovodem. Do
nového poutního chrámu byly z kostela sv. Mikuláše přeneseny relikvie. Slavnostní
bohoslužba, kterou celebroval biskup Jan Rudolf Špork, byla zahájena kolem sedmé hodinny
ranní a o tři hodiny hodiny později byl kostel posvěcen.
Slavnosti pokračovaly ještě v následujících dnech až do úterý a lidé z celého kraje v jejich
průběhu přistupovali ke sv. přijímání a na 3000 z nich i ke svátosti biřmování. Biskup Špork
se zdržel ještě dva dny, které věnoval rekreaci a nakonec se ve čtvrtek odebral zpět do Prahy,
z vděčnosti doprovázen P. Kazimírem a P. Siardem Noseckým, kam se šťastně navrátil v pátek
2. října večer.
Při příležitosti posvěcení chrámu byly mezi významné hosty rozdány zlaté a stříbrné
pamětní medaile. Podle popisu Bedřicha Přibila v jeho Soupisu československých svátostek,
katolických medailí a žetonů se jedná o medaile lité, české provenience. V současné době se
nacházejí ve sbírce Národního muzea. Na lícní straně s vyobrazením Panny Marie
Sepekovské se po obvodu táhnou dva opisy. První zní: INTACTAE DEIPARAE GRATIOSE •
SEPEKOVIENSIS • HONORI • CONSTRVXIT. Druhý: Na jejich rubu byla zachycena
novostavba kostela, v té době ještě bez ambitů. MARIANVS ABB • SION : ET MILOVI •
CEN. Na rubové straně byla zachycena novostavba sepekovského kostela – v té době
samozřejmě ještě bez ambitů, a další dva opisy. První: IOANNES • RVDOLPHVS A
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SPORCK : EPISCOPVS : ADRATENSIS. Druhý opis: AC THRONI • PONTIFICI •
PRELATVS • CONSECRAVER.56 [01]
4.4.2 Výstavba farní budovy do r. 1738 a ambitů v letech 1760 - 1767
...„Toho Leta totiž 1730 Kdiž Chram Panie Marye Panny se Stawiel Byl Slawnie
Panugiczy Gemnost P: Maryan Oppat Strahowsky a Miliwsky ten taky dwa duchowni M: P:
do Sepekow ku posluhowani Pautnikum založil neb fundirowal sgegich Slauziczima.“ 57 Velký
počet poutníků si totiž vyžádal časem stálou přítomnost dvou kněží a také výstavbu nové fary
v blízkosti chrámu. (Do té doby totiž bydleli kněží, sloužící při poutním chrámu, na faře.)
„Leta Panie 1737 zaczata Stawet Residentj pro M: P: Roku 1738 dostawena a tehož Leta 1
duchowni doni Usazen totiž M:P: Pa: Gilbert Steho Rzadu Premonstrat: dne 13 Novem: pak
nato 1739 dosazen druhy kniemu M: P: P: Rzehorz Chrysten (…) ktomu gednoho gako
Zakrystiana, genz byl Frantissek Stanyczek, Warhanika a gednoho vocalistu .“
Ambity se čtyřmi v rozích nakoso položenými kaplemi byl kostel obehnán o několik
desetiletí později zásluhou opatů Gabriela Kašpara58 a jeho nástupce Michaela Dallera59
Došlo k tomu v letech 1760 – 67. „Letha Panie 1760 dne 12 Maji za S: P: G: P: P: Gabriele
Caspar a Nepomuka Hockman Administratora zaczaly Stawiety Ambity okolo Chramu Panie
Neyswietegssy Rodiczky Božj Marye Panny Swato: Sepekowsky“ 60 Stavba se zřejmě poněkud
zpozdila, poněvadž Mikuláš Kolář v této jinak krátké zprávě zmiňuje požár jakéhosi dvora v
okolí a zdůrazňuje, že na stavbě pracovali „genom 4 zedniczy“.
Tato událost nebyla jedinou, která do výstavby ambitů zasáhla. Na jejich podobě se v
dobrém slova smyslu podepsal nově zvolený strahovský opat František Michael Daller, který
„narzidil (…), aby se udielaly prostrzedni dwerze Kulaty, genz uz u dwauch Kaply Byly
hranaty, ale musely ge przedielatj.“61
Základní kámen byl uložen pod kapli sv. Linharta. „Leta Panie 1765 dne 10 Aprilis
56 Bedřich PŘIBIL: Soupis československých svátostek, katolických medailí a žetonů, Praha 1931, 36sq.
57 KOLÁŘ 1758 (pozn. 4) fol. 13R.
58 Gabriel Václav Kašpar působil ve funkci opata strahovského a milevského v letech 1741 – 1764. Války
vedené Marií Terezií zasáhly negativně do hospodářství Strahovského kláštera. V době, kdy se zdržovala
bavorská a francouzská vojska v Praze, byl Strahov silně poničen a to si pochopitelně vyžádalo nákladné
opravy. Do doby působení opata Kašpara se na Strahově uplatnili např. malíř Vilém Neunherz, štukatér Ignác
Palliardi a samozřejmě také Siard Nosecký. ČERMÁK 1877 (pozn. 20) 107sqq.
59 Ibidem 111sqq. František Michael Daller byl za opata strahovského a milevského zvolen r. 1764, zemřel r.
1777. Stejně jako jeho předchůdci byl i on „vzdělaným přítelem věd a umění“. Za jeho působení bylo např.
pro strahovský chrám objednáno 13 obrazů od jesuity Raaba. Zaměstnával také sochaře F. I. Platzera, jemuž
bývají připisovány některé plastiky nacházející se v areálu sepekovského poutního kostela.
60 KOLÁŘ 1758 (pozn. 4) fol. 17R.
61 Ibidem.
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Zakladal (opat strahovský František Michael Daller) Kamen S Swatima Religviema na
vichod Sluncze pod Kapli, která gest Steho Linharta a pod ni sklep a Swietil Skrz czely
Ambity.
Prwni Kaple wistawena Byla naprzed Keczti a chwale Steho Jana Nepomuczkeho, druha
keczti a Chwale Steho: Augustina, wtiech se Konaly naprzed msse Ste: trzeti Kaple Keczti
Chwale Steho: Norberta, 4ta Steho: Linharda.“ (...) Léta 1767 byly ty ambity dostavěny a 10
Aprilis se začaly zamikati.“ 62 Zvláštní zakládací listina byla opatem Františkem Michaelem
Dallerem vystavena 15.3. r. 1769. Několik let na to byly postaveny schody vedoucí z vesnice
k faře. „Leta Panie 1773 gsau Staweny Schody od Residenti dole kewsy za M: P: P:
Cajetana.“ 63 Popis tohoto poutního areálu[06], který v rámci české barokní architektury patří
k lepšímu průměru, si zaslouží zvláštní pozornost. Proto o něm bude obsáhleji pojednáno v
následujících kapitolách.

4.5 Od konce 18. století po současnost
V závěru 18. století byl milevský klášter společně s mnoha dalšími po delším sporu v
rámci josefínských reforem zrušen dekretem z r. 1786. Císař Josef II. ovlivněný francouzským
racionalismem vydal např. nařízení zakazující konání různých pobožností, slavností a také
poutí a průvodů s korouhvemi a milostnými obrazy či sochami. Tato nařízení nebyla
poddanými přijímána kladně a často nebyla vůbec respektována. Mocenské zájmy začaly čím
dál tím více pronikat do náboženského života. (Z majetku zrušených klášterů byl zřízen fond
Matice náboženská, který finančně podporoval nově vzniklé farnosti a lokálie a kromě jiného
také dal r. 1783 vzniknout novému biskupství Českobudějovickému.)
O tři roky později byl sice Strahovskému klášteru vrácen milevský velkostatek, zrušení
převorství ale nadále přetrvávalo. Tehdejšímu opatovi Václavu Mayerovi se podařilo
dosáhnout alespoň toho, že byla duchovní správa v Milevsku a okolních obcích ponechána v
rukách premonstrátů. Sepekovský kostel byl již od roku 1766 pouze kostelem filiálním.
Nakonec ale o tři léta později r. 1786, v souvislosti se zrušením milevského převorství, zde
byla zřízena lokálie. Následně r. 1858 byla dosavadní lokálie povýšená na farnost. Od té doby
tu působil vždy jeden farář za pomoci kaplana. Každých padesát let od vysvěcení poutního
chrámu se konaly jubilejní slavnosti. K těmto příležitostem bývaly obvykle vydávány poutní
tisky rekapitulující více či méně odborně historii tohoto poutního místa spojenou s uctíváním
62 Ibidem.
63 KYTKA 1996 (pozn. 23) 171; ČERMÁK 1883 (pozn. 18) 29; KOLÁŘ 1758 (pozn. 4) 33.
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milostného obrazu Panny Marie. V souvislosti s těmito jubilejními slavnostmi býval celý
poutní areál podrobován rozsáhlým opravám. (V Sepekově se jubilejní slavnosti slavily vždy
velice okázale.) Např. r. 1933 před oslavami dvousetletého výročí bylo po pravé straně při
obvodové stěně chrámu zřízeno malé lapidárium[07], kam byly umístěny pozůstatky
kamenných článků z kostela sv. Mikuláše. Jedná se o zbytky kružeb, kámen s erbem
Vítkovců, svorník s pětilistou růží a navíc také starý kamenný práh, pocházející prý z původní
kaple Panny Marie.64 Premonstrátům na těchto jubilejních oslavách opravdu záleželo, což
dokládá třeba již několikrát zmiňovaná „Liber memorabilium“ či hospodářská agenda a
účetnictví, ve kterých jsou zdokumentované podrobně nejenom vykonané opravy ale také
např. samotné přípravy na tyto slavnosti či domlouvání jejich organizace.65
Ztráty na majetku přišly během pozemkové reformy v období 1. republiky, zcela byl pak
milevský velkostatek zestátněn komunisty r. 1950. Zánik některých poutních míst způsobilo
teprve nedávných 40 let komunistického režimu. Strahovskému klášteru byl majetek
navrácen až r. 1900, kdy nastoupila další fáze oprav, které probíhají stále ještě i dnes. Jedním
z prvních úkonů bylo restaurování exteriérové sochařské výzdoby, tedy konkrétně tří soch
nacházejících se v nikách věže kostela. Restaurátorským zásahům byla před několika lety
podrobena i vrata vedoucí do kostela, ambitového dvora i jednotlivých kaplí. 66 Architektura,
která je součástí tohoto poutního areálu a která po r. 1989 byla skutečně v havarijním stavu,
byla zajištěna a rekonstruována, nicméně stále ještě značná část vnitřního vybavení (oltáře,
fresky atp.) čeká na restaurátorské zásahy. V současné době je Sepekov společně s Milevskem
inkorporovanou farností pod patronací Strahovského kláštera. Nespadá tudíž pod správu
Biskupství českobudějovického. Poutě se konají vždy v neděli před a po 12. září na svátek
Jména Panny Marie.67
64 Oslav prvního padesátiletého výročí r. 1783 se účastnil pražský světicí biskup Erasmus Krieger a opat
strahovského kláštera Václav Mayer. Opravám byl poutní areál podroben o padesát let později za působení
strahovského opata B. Pfeiffera k příležitosti stoletého výročí posvěcení poutního chrámu. K této události byl
také vydán zvláštní tisk s názvem „Slavná stoletá památka posvěcení chrámu sepekovského“. Autorem
dalšího poutního tisku „Sláva Panny Marie Sepekovské“ byl P. Dominik Čermák. K opravám došlo i r. 1883
za opata Sigismunda Starého, a jak už bylo zmíněno, také r. 1933. Monika POLÁKOVÁ: Sepekov
1733-2003, s.l. 2003, 10-12; KYTKA 1996 (pozn. 23) 170.
65 Pro bližší představu uvádím několik vět z dopisu opata Sigismunda Starého z r. 1883: „Rád bych tomu byl,
kdyby slavnost Sepekovská byla v jistém smyslu slavností premonstrátskou (…) A proto budu k tomu
přihlížeti, aby pokud možná všechny hlavní výkony jubilejní slavnosti Sepekovské – jmenovitě kázání a
dopolední služby Boží – zůstaly v rukou našich...“ Hospodářská agenda a účetnictví, torzovitý spisový
materiál, karton 1, sign. IIIb/3-4, SOkA Písek, fond Římskokatolického děkanského úřadu Sepekov (ŘDKU)
1743-1954.
66 Více o tom Petr SIEGL: Sochařská výzdoba kostelní věže v Sepekově (restaurátorská zpráva), Praha 1998,
AČ 2449, 1-8; Luděk ČERVENKA: Barokní vrata kostela Panny Marie v Sepekově (restaurátorská zpráva),
České Budějovice 2003, AČ 2898, 1-4; Luděk ČERVENKA: Barokní vrata ambitů a kaplí areálu P. Marie v
Sepekově (restaurátorská zpráva), České Budějovice 2005, AČ 3181, nepag.
67 Jiří ČERNÝ: Poutní místa jižních Čech. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní pobožnosti, České
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5. Jihočeská barokní krajina
Charakter jihočeského baroka je osobitý. Na rozdíl od pražské či východočeské
architektury se zde obecně tak často neprosazují radikálně dynamické tendence, jak je tomu
ve zmíněných oblastech. Částečně je to dáno skladbou architektů, kteří zde působili, a jejich
uměleckým projevem, který má tendenci být prostším, uměřenějším, vyrovnanějším. K nim se
řadí například P. I. Bayer či A. E. Martinelli působící především na bývalých panstvích
Schwarzenbergů.
Jižní Čechy vděčí příznivým historickým podmínkám za vznik celé řady poutních míst,
kde jsou uctívány především milostné obrazy a sochy středověkého původu, které se těšily
velké pozornosti věřících i v době barokní. Jen v samotných Čechách se jich nachází na dvě
stovky. Vzhledem k dominanci mariánského kultu, bývaly Čechy nazývány „zahradou
Mariinou“.68
V minulosti byl Sepekov označován často pojmem „jihočeská Svatá Hora“. Kostel Jména
Panny Marie v Sepekově je obklopen ambity s kaplemi a branami, do nichž ústí jednotlivé
poutní cesty. V tomto směru je Sepekov typickým českým poutním místem, které se
konstituovalo v průběhu 17. stol. Podobných poutních chrámů obehnaných věncem ambitů
známe z jihočeského prostředí několik, za příklad poslouží Římov (1658-1672), spravovaný
jezuity, Klokoty u Tábora (1701-1730), kaple Andělů Strážných u Sušice (1677, ambity 1735)
či Svatý Kámen na Kaplicku (1653-1701).69
Podobné stavby se v průběhu 17. a 18. století výraznou měrou podílely na utváření
fenoménu české barokní krajiny. Právě v otevřené krajině se baroko prosadilo nejsilněji,
přetavilo její středověký ráz, „obsadilo většinu významových uzlů“ a ovlivnilo její současnou
podobu. I přes pozdější výrazné úpravy můžeme konstatovat, že česká krajina je ve svém
jádře stále barokní.. Na toto téma již vznikla celá řada studií, proto mi nezbývá než zopakovat
již dobře známá fakta.70 Na jejím formování se nepodílely pouze zmiňované poutní komplexy,
či jiné monumentální počiny jako např. kláštery, zámky a statky, ale většinou to bývaly stavby
Budějovice, 2006, 188; BUBEN 2003 (pozn. 15) 107-110; Monika POLÁKOVÁ: Sepekov 1733-2003,
Milevsko 2003, 10-13.
68 Jiří KUTHAN / Mojmír HORYNA / Ivan MUCHKA: Jižní Čechy. Krajina, historie, umělecké památky,
Praha 1982, 177; Irena DIBELKOVÁ: Poutní místa v Čechách, Praha 2004, 4; Zdeněk BOHÁČ/ Jaroslav
MACEK: Poutní místa v Čechách, Praha 1995, 8.
69 Zdeněk KALISTA: Století andělů a ďáblů, Jinočany 1994, 175.
70 Pro následující kapitolu jsem čerpala především ze studie Pavel HÁJEK: Česká krajina a baroko. Urbanismus
českého baroka na příkladu města Jičín a jeho okolí, Praha 2003, s. 22-27, 48, 52sqq.; ROYT 2006 (pozn. 44)
col. 214.
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malého měřítka – kaple, boží muka, sochy, zvonice a fary apod., které budovaly centra v
místech, jež je postrádala, které krajině vtiskly myšlenku, které ji obohacovaly a vytvářely
souvislosti. Barokní krajina není něčím předem striktně určeným, vzniká postupně, jednotlivé
plány se v ní v závislosti na době svého vzniku překrývají, ale i přes zdánlivou rozporuplnost
nakonec působí harmonickým dojmem jako jeden celek. Barokní krajina „byla pojatá jako
souvislá síť významů“, vždy jí vládne vyšší jednotící řád.
Baroko citlivé vůči okolnímu prostředí umisťovalo své stavby velmi zdařile a přirozeně
do krajinného rámce, respektovalo přirozený reliéf krajiny, nerozkazovalo jí, ale naopak její
členitosti nápaditě využívalo. K dalším ryze barokním prvkům uplatňujícím se v české
venkovské krajině v hojném množství a svědčících mj. i o novém přístupu člověka k přírodě
byly např. průseky či aleje. Právě alejemi byly často lemovány příjezdové cesty směřující k
významným bodům vystupujícím z reliéfu barokní krajiny. (Její urbanizaci napomohl také
rozvoj poutnictví.) Podél těchto cest byly zřizovány zájezdní hostince a hospice společně s
kaplemi, kde se mohli poutnící ubytovat. Alejemi byl sice pohled do okolní krajiny uzavřen,
na druhou stranu ale byly tímto způsobem cesty v krajině zdůrazněny. Pohledově byly
obvykle pointovány vůči nějaké dominantě, kterou často na venkově představovala sakrální
stavba. Aleje už z daleka směřovaly poutníkův pohled k cíli jeho cesty.
Bohužel v současné době z těchto kompozic můžeme obdivovat pouhé pozůstatky. V
průběhu 20. století podlehl český venkov industrializaci, výše zmíněné principy se začaly
vytrácet, lidé postupně ztratili zájem snažit se přírodě porozumět a ztratili „schopnost
zviditelňovat své ideje prostřednictvím celistvého, kompaktně působícího architektonického
výrazu“. Historická paměť jednotlivých území byla lidmi, kteří se přestali podřizovat
charakteru krajiny, mnohdy nenávratně smazána.

5.1 Sepekovský poutní kostel - krajinná dominanta
V případě poutního kostela Jména Panny Marie v Sepekově sice nemůžeme mluvit o tom,
že by byl součástí rozsáhlých rafinovaných barokních kompozic s předem danými obsahy a
pointováním průhledů, jaké známe např. z větších poutních míst, ale i u tohoto venkovského
kostela je možné pozorovat některé z výše zmíněných principů, se kterými baroko pracovalo.
Především, jak už zaznamenává nadpis této kapitoly, působí sepekovský kostel ve svém
okolí jako významná pohledová dominanta, ovládá krajinnou scenérii, a to i přesto, že se
nenachází na exponovaném místě ale pouze na mírném návrší směrem na jih od návsi - tedy
téměř v samém jádru obce.[8] S obcí je spojen příjezdovou cestou vedoucí z východní strany
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či schodištěm, které ústí při nároží farní budovy.[9] Přestože je tento kostel nevelkých
rozměrů, v porovnání s okolní ještě středověkou subtilní strukturou zástavby i zde spatřujeme
něco z monumentality sakrálního baroka. S ohledem na protestantskou epizodu v dějinách
sepekovské obce jej můžeme chápat také jako jeden z důkazů znovudobytých pozic katolické
církve na českém venkově.[10]
Hmota stavby není sice dramaticky promodelována a odstupněna, bohatější členění se
týká pouze průčelí věže kostela, v kompozici se nepočítalo s výškovým dojmem, výtvarné
prostředky, které byly při její realizaci použity, jsou samy o sobě nenásilné a jednoduché, mají
daleko k tomu, aby ohromovaly. Navzdory tomu, jako celek působí tento poutní komplex
velmi příznivým dojmem. Na malebnosti stavbě dodává především její bohatý obrys střech.
[11] Na něm se podílí jednak věž, kupole s lucernou, jíž je sklenuta hlavní loď, a také čtyři
menší lucerny nad kaplemi v nároží ambitů.
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6. Poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově -architektura
6.1 Problematika autorství
Mnohokrát již bylo zmiňováno, že kostel Jména Panny Marie je kvalitní ukázkou české
vrcholně barokní architektury. Bohužel se nedochovala či dosud není k dispozici smlouva
uzavřená mezi stavebníkem a stavitelem ani žádný jiný pramen, který by nás přesvědčivě
informoval o autorovi této památky. S ohledem na dobu vzniku (1730-33) byla tradičně tato
architektura připisována Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Přibližně v téže době (v letech
1732-35) totiž v 6 km vzdálených Opařanech vznikala při jezuitské rezidenci dle projektu K.
I. Dientzenhofera jedna z nejpozoruhodnějších staveb jihočeského baroka – kostel sv.
Františka Xaverského. Svůj podíl na tomto připsání nesla také určitá dispoziční příbuznost
sepekovského kostela s Dienzenhoferovými stavbami ze skupiny tzv. hloubkového oválu.71 Je
nepopiratelné, že tvorba Tomáše Haffeneckera byla ovlivněna jak starším z Dientzenhoferů,
se kterým v několika případech dokonce spolupracoval na stejných stavbách72, tak i mladším z
nich. V jistých případech řešil Haffenecker obdobná témata. Poutní kostel v Sepekově přes
veškeré své půvaby není bohužel tak výraznou kvalitou, aby mohl být připsán Kiliánu Ignáci
Dientzenhoferovi.
Tento omyl se v historických, umělecko-historických i kulturně-historických publikacích73
traduje řadu let, a to i přesto, že byla již v 80. letech M. Horynou zmíněna možnost připsání
autortsví poutního kostela v Sepekově Tomáši Haffeneckerovi, původem rakouskému
architektovi usazenému od r. 1701 v Praze. I katalog výstavy Národní galerie v Praze Kilián
Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, která probíhala na přelomu let 1989/1990, zmiňuje
Sepekov v soupise objektů nebo činností mylně mladšímu Dientzenhoferovi připsaných.74
Tato myšlenka byla s jistotou vyslovena o několik let později v článku Dvě skupiny
71 KUTHAN / HORYNA / MUCHKA 1982 (pozn. 68) 177.
72 Šlo např. o stavbu jezuitského kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, kde se Haffenecker vedle Kryštofa
Dientzenhofera uplatnil jako zednický mistr. Milada VILÍMKOVÁ: Ke stavebnímu vývoji komplexu
jezuitských budov na Malostranském náměstí, in: Umění XIX, 1971, 311.
73 Na mysli mám některé z publikací, se kterými jsem se setkala během shromažďování materiálů k této práci.
Jejich výčet určitě nebude úplný, jen jako příklad uvádím: Umělecké památky Čech (1976-80), Století
andělů a ďáblů Zdeňka Kalisty (1994) - nebo přehledovou literaturu a průvodce týkající se poutních míst. K
nim patří třeba Weissovo Jihočeské Ave (2001), Stručný místopis mariánské úcty v Čechách H. Koutecké
(1992) či Břicháčkův Sepekov. Mariánské poutní místo (2006).
74 Mojmír HORYNA: Tomáš Haffenecker a stavba poutního kostela v Hejnicích, in: Umění XXIX, 1981,
437-447. Věra NAŇKOVÁ: Objekty nebo činnost Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi mylně připsané, in:
Mojmír HORYNA / Václav ŠEVČÍK (ed.): Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. Katalog
výstavy Národní galerie v Praze, listopad 1989 – leden 1990, Praha 1989, 52.
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sakrálních staveb Tomáše Haffeneckera.75
Jak bylo ve výše zmíněných studiích uvedeno, dílo Tomáše Haffeneckera by si ze strany
odborníků zasloužilo více pozornosti. S jeho osobou byly totiž obvykle spojovány pouze
zásahy utilitárního charakteru či méně náročné projekty. Poté, co však bylo prokázáno jeho
autorství u poutního kostela v Hejnicích, který byl tradičně připisován J. B. Fischerovi a který
patří k mimořádně zajímavým a v kontextu českého baroka pokročilým stavbám (a to i přesto,
že byla nakonec realizována méně náročnější, konvenčnější verze projektu), bylo třeba pohled
na tohoto umělce přehodnotit a přiznat mu velkou tvůrčí invenci a schopnost navrhovat
vlastní projekty.
Umělecký potenciál Tomáše Haffeneckera nemůžeme přeceňovat, těžko snese srovnání
např. s tvůrčími schopnostmi K. I. Dientzenhofera, jednoho z jeho současníků. Narozdíl od
něj nedisponuje tak širokým invenčním rejstříkem, jeho projev je mnohem prostší, není tak
rafinovaný a kultivovaný, přesto si však tímto dílem získal T. Haffenecker více než dobré
postavení na poli české barokní architektury. Protože se jedná o architekta, jehož tvorbu je
vzhledem k diametrálně odlišné povaze a náročnosti jeho projektů obtížné charakterizovat v
několika větách, ráda bych se v několika následujících odstavcích věnovala právě této
problematice. V následujících kapitolách se pokusím o stručné shrnutí jeho života a
charakterizování jeho tvorby. Svoji pozornost bych dále ráda zaměřila na sepekovský kostel a
jeho místo a význam v kontextu Haffeneckerových realizací.

6.2 Stručné shrnutí tvorby Tomáše Haffeneckera
Oporou pro tuto práci byly především studie M. Horyny Tomáš Haffenecker a stavba
poutního kostela v Hejnicích a Dvě skupiny sakrálních staveb Tomáše Haffeneckera, o kterých
jsem se již několikrát zmiňovala. Jako další zdroj informací posloužila např. Zápisná kniha
pražských stavitelů či Encyklopedie architektů, stavitelů a zedníků v Čechách, kde je
Haffeneckerova tvorba shrnuta asi nejúplněji společně se všemi až doposud
nashromážděnými poznatky týkajícími se jeho života. A konečně, využity byly i jednotlivé
články ze starších umělecko-historických periodik, na které odkazuji v poznámkách.
Tomáš Haffenecker je zmiňován společně s dalšími 432 osobami v Zápisné knize
pražských stavitelů (Einschreibbuch der königlichen Stadt Prager Baumeister vom Jahre
1693). Jak už je z názvu patrné, jedná se o úřední knihu, do níž byli zaznamenáváni pouze
75 Mojmír HORYNA: Dvě skupiny sakrálních staveb Tomáše Haffeneckera, in: Vít VLNAS / SEKYRKA
Tomáš (ed.): Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury. K 70 narozeninám prof. dr. Pavla
Preisse, DrSc, Praha 1996, 178-187.
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cechovní mistři od r. 1693 působící v jednom ze tří pražských měst. Iniciátorem jejího vedení
byl pražský stavitel, architekt a kreslíř Filip Heger společně s architektem Ignácem
Palliardim. Vedena byla od konce 18. století do počátku 20. století, tudíž patří k
nejdůležitějším pramenům poznání dějin české architektury. Na informace nejvíce bohaté
zápisy pocházejí především z 18. století. Nalezneme zde ale i takové případy, kdy se tyto
zápisy omezují pouze na jméno a případně ještě na informace udávající data získání
měšťanského práva v jednom z pražských měst, zemi původu, méně častěji stavební aktivity.
Bohužel se to týká i osoby Tomáš Haffeneckera. Zápis je skutečně velmi stručný: „Ein
Gewißer Thomas Hofnecker, ein gebohrner Tyroler, lebte in Seculo 1701. Von diesem sind
keine Gebäude zu finden, obschon er kleinseitner Baumeister und Bürger gewesen.“76 Tento
údaj je však třeba ještě doplnit.
Tomáš Haffenecker byl architektem rakouského původu. Narodil se 20.5. 1669 v
Haldensee v Tyrolích. V této severo-tyrolské obklasti poblíž města Tannheim se udržovala
dlouholetá tradice štukatérského a zednického řemesla. Koncentrace těchto řemeslníků byla
na tak malém území značná, a proto ještě v r. 1762 z tannheimského okolí odcházelo přibližně
300 obyvatel do ciziny. Do Prahy většinou tito umělci školení ve stejném slohovém prostředí,
je to případ i Tomáše Haffeneckera, přicházeli ve zralém věku.77 Zemřel pak 16.11. 1730 v
Praze.78 Měšťanství na Malé Straně v Praze získal Haffenecker v březnu roku 1701, svědčili
mu Jan Jiří Mayer (jeden z jeho krajanů) a Kryštof Dientzenhofer – oba zedničtí mistři. Z
archivních materiálů, především matrik, se dovídáme, že Tomáš Haffenecker byl v blízkém
styku např. se zmiňovaným Kryštofem Dienzenhoferem, Heinrichem Klingenleitnerem,
Antoniem Luragem nebo Martinem Preihauserem (zedníkem v Salcburku).79
76 Ivana EBELOVÁ: Zápisná kniha pražských stavitelů 1639-1903, Praha 1996, 4-8, 36.
77 Bratr Tomáše Haffeneckera Ondřej stavěl barokní kostel v Tannheimu a r. 1710 cechovní kostel sv. Josefa v
Bichlbachu. Alois KUBÍČEK: Tannheimská umělecká družina v Praze, in: Památky archeologické XLIII /
1948, 96.
78 Místem jeho posledního odpočinku se stala kaple sv. Barbory v kostele sv. Tomáše na Malé Straně.
79 Pavel VLČEK / Věra NAŇKOVÁ: heslo Haffenecker Tomáš, in: Pavel VLČEK (ed.): Encyklopedie
architektů, stavitelů a zedníků v Čechách, Praha 2004, 210-212. Většina z právě jmenovaných osob byla
zárověň kmotry Haffeneckerových dětí, kterých měl s manželkou Annou Rosálií Ehringovou celkem deset.
(Čtyři z nich zemřeli ještě v dětském věku.) Václav Antonín zemřel 6.8. 1707, 27.11. 1707 křtěn Jan Ondřej
Dominik, 16.11. 1711 křtěn František Josef, 10.1. 1713 křtěn Antonín Kryštof (zemřel 24.2. 1714), 18.2.
1714 křtěna Marie Eleonora, 29.10. 1715 křtěna Terezie Františka Alžběta (zemřela 9.8. 1719), 25.6. 1718
křtěn Petr Ferdinand Karel, 9.11. 1722 křtěn Martin František Jindřich (zemřel 2.4. 1725), 6.11. 1727 křtěn
Josef Ignác a 12.11. 1729 Kajetán Martin. Křty se odbývaly většinou v chrámu sv. Mikuláše či u sv. Tomáše
na Malé Straně.
V matričních záznamech je uvedeno, že ve 20. letech vlastnil Tomáš Haffenecker na Maltézském náměstí na
Malé Straně dům U Tří věnců čp. 452/III. (Ten byl však zbořen r. 1930.) Cena domu se odhadovala na 850
zl., přičemž Haffeneckerův roční plat se pohyboval kolem 300 zl. R. 1723 ho zdědila jeho manželka, takže i
po Haffeneckerově smrti zůstal až do r. 1741 v majetku rodiny. R. 1727 je v jednom z matričních záznamů
uvedena, jako místo jeho pobytu, cihelna v Brusce. Tam také ve 52 letech zemřel.
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V rozmezí let 1716? / 1719 – 1729 působil jako pevnostní stavitel v Chebu. Od r. 1723
navíc příležitostně zastupoval ve funkci dvorního stavitele tehdy již nemocného architekta
Giacoma Antonia Canevalleho.80 Plně tuto funkci převzal o pět let později r. 1727. (Dlouho v
ní však nevydržel, poněvadž o tři roky později umírá. Ještě téhož roku jej v tomto úřadě
nahradil K. I. Dientzenhofer.)81
V Praze se přibližně ve stejné době v letech 1724-7 T. Haffenecker uplatnil při
navrhování a provádění přestavby Rožmberského paláce na Hradčanech (čp. 2/IV.).82 R. 1726
je jeho přítomnost doložena na menších stavebních pracech při kostele Panny Marie pod
řetězem či u výstavby alumnátu a konventu maltézských rytířů v Praze (čp. 287/III.), který se
do dnešních dob narozdíl od jeho přestavby Rožmberského paláce dochoval téměř v
původním stavu.83
K povinnostem dvorního zednického mistra patřilo např. navrhování staveb pro komorní
statky. Většinou se jednalo o drobné venkovské kostelíky na berounském, kolínském a
pardubickém panství, které bývají datovány do sklonku jeho života. Šlo např. o kostely v
Bohdanči, Cerhovicích, Holicích, Činěvsi, Moravanech, Plátenicích, Semicích nebo Vysokém
Chvojnu. Až na několik výjimek se většinou jedná o „krajně prosté, nad únosnou míru
redukované architektury“. K navrhování profánních staveb neměl v průběhu svého života
mnoho příležitostí.84
Stejným úkolem byl ostatně pověřen i jeho významnější nástupce K. I. Dientzenhofer,
který v první pol. 30. let vytvořil řadu nových návrhů přestaveb či novostaveb kostelů
komorních panství, z nichž byl ovšem realizován jen nevelký počet. Čím se ještě K. I.
Dientzenhofer v této době zabýval, byla dostavba kostelů zahájených už Tomášem
Haffeneckerem a snad i úprava některých z jeho projektů, které stavitel sepekovského kostela
nestačil realizovat. Týkalo se to patrně návrhu novostavby skleníku v Královské zahradě
80 Ibidem. V letech 1725-1726 spolupracoval s Giacomou Antoniem Canevallem na statických zabezpečovacích
pracech na královském letohrádku Belvedere.
81 Milada VILÍMKOVÁ: Kilián Ignác Dientzenhofer, in: Mojmír HORYNA / Václav ŠEVČÍK (ed.): Kilián
Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. Katalog výstavy NG, Praha 1989, 19.
82 V plánech, které se dochovaly v Archivu Pražského hradu, sjednotil jižní fasádu tohoto renesančního paláce a
navrhl v interiérech zásahy spíše utilitárního charakteru. Projekt této přestavby doprovázený statickými
problémy ovšem nebyl realizován v celém rozsahu a o několik let později byl navíc zastřen Pacassiho
přestavbou Pražského hradu. Alois KUBÍČEK: Rožmberský palác na Pražském hradě, in: Umění ČSAV I,
1953, 308-313.
83 Zdeněk WIRTH: Stavba konventu maltézského na Malé Straně v Praze, in: Památky archeologické
XXXVIII, Praha 1932, 83; VLČEK / NAŇKOVÁ 2004 (pozn. 79) 211. Jako tzv. přísežný městský stavitel
zasedal v nejrůznějších komisích, projektoval přestavby řady malostranských měšťanských domů, k náplni
jeho práce patřilo např. i vytyčování ulic atp.
84 Jednou z mála profánních staveb v jeho tvorbě je zájezdní hostinec ve Velence realizovaný r. 1728. Antonín
PODLAHA: Plány a kresby chované v kanceláři správy hradu Pražského, in: Památky archeologické
XXXIII, 1923, 52sq.

37

(1731), který byl však zničen při pruském bombardování r. 1757. Ještě za Haffeneckerova
života se zřejmě zvažovala výstavba Císařského špitálu na Hradčanech. Je pravděpodobné, že
první plány předložil Haffenecker, nicméně nakonec byla tato zcela učelová a z výtvarného
hlediska nepříliš náročná stavba realizována dle projektu K. I. Dientzenhofera (1733-1737).85
Se jménem T. Haffeneckera bývá dávána do souvislostí řada staveb.86 Část z nich byla
realizována až po architektově smrti. Poměrně velké množství z nich bylo Haffeneckerovi
připsáno pouze na základě slohového rozboru. (To se týká i poutního kostela Jména Panny
Marie v Sepekově.) Nelze se tedy divit, že u mnohých z nich bývá jeho autorství z různých
příčin zpochybňováno. Většina drobných venkovských kostelíků, která vznikla krátce před či
po r. 1730, mu byla připsána jen na základě skutečnosti, že v té době působil Haffenecker jako
dvorní zednický mistr, a že měl tedy možnost se na jejich projektování přímo podílet.
Podobné stavby, když uvážíme jejich prostotu, by však byl schopen vytvořit i podstatně méně
nadaný architekt. Nebýt Haffeneckerova projektu poutního kostela v Hejnicích, možná
bychom byli ochotni takové informaci snáze uvěřit. Jak ale bylo již poukázáno v jednom ze
článků M. Horyny87, je třeba brát v potaz, že v okolí T. Haffeneckera se pohybovali takové
osoby jako např. J. Dinebier – písař dvorního stavebního úřadu a diletující architekt, který byl
s největší pravděpodobností autorem projektu pro holický kostel až doposud připisovaný
Haffeneckerovi. (Přítomnost Dinebiera jakožto projektanta nelze vyloučit ani u některých
nenáročných projektů realizovaných za působení K. I. Dientzenhofera. Vzhledem k tomu, že
své projekty pro komorní panství nesignoval, i v tomto případě přetrvává podobný problém.)88
Zdá se tedy, že úroveň staveb, které jsou T. Haffeneckerovi připisovány, je obecně mnohem
vyšší, než se až doposud soudilo, a že bude třeba autorství mnohých staveb ještě přehodnotit.
Na druhou stranu jednoduchost stavby ještě nemusí vypovídat o tom, že jejím tvůrcem byl
architekt druhé kategorie. I u jiných významných osobností české vrcholně a pozdně barokní
architektury se zcela běžně setkáváme s dvěma polohami jejich tvorby. Kromě
85 VILÍMKOVÁ 1989 (pozn. 81) 20.
86 VLČEK / NAŇKOVÁ 2004 (pozn. 79) 211. Aby byl výčet kompletní, zmiňme stavby, u kterých je
Haffeneckerovo autorství s jistotou doloženo. Jde např. o kostel sv. Bartoloměje v Březíně (1722-25). R.
1727 se postaral o výstavbu kostela sv. Markéty v Břežanech, kostela Zvěstování Panny Marie v Bohdanči
(1728-9), kostela sv. Václava v Činěvsi u Poděbrad (1729-32), kostela sv. Martina a fary v Holicích (1736-9),
kostela sv. Gotharda ve Vysokém Chvojnu (do r. 1733). Z r. 1730 pochází přestavba původně gotického
kostela sv. Martina v Cerhovicích poblíž Hořovic, návrh na kostel sv. Petra a Pavla v Moravanech u
Pardubic, návrh kostela sv. Jiljí v Plátěnicích, návrh kostela sv. Máří Magdalény v Semicích či návrh na
zvětšení kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně, který však realizován nakonec nebyl. Pro Kladruby nad
Labem stačil ještě Tomáš Haffenecker na konci svého života navrhnout dům pro faráře, písaře a lazebníka
(dokončen1730). S Haffeneckerovým jménem bývá spojován také kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skále
(1728) či kostel sv. Jakuba v Kunraticích v Praze (1730-36).
87 HORYNA 1981 (pozn.74) 446.
88 VILÍMKOVÁ 1989 (pozn. 81) 21.
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reprezentativních a po umělecké i finanční stránce náročných realizací jsou tu ještě stavby,
které vzhledem k jednoduchosti své konstrukce, menším měřítkům či redukci dekoru byly
cenově dostupnější, a proto také investory vyhledávané. Zásluhou těchto prostých vesnických
objektů, na jejichž tvorbě se podíleli významní architekti, se pokročilé umělecké myšlenky
rychle rozšířily z uměleckých center do odlehlejších oblastí.89
Stavebníků, kteří T. Haffeneckera zaměstnávali, je celá řada. K těm významnějším určitě
patří hraběcí rod Gallasů, pro které v letech 1714-18 přestavoval právě dle projektu J. B.
Fichera rodový palác v Praze - dnešní Clam-Gallasův. Jako polír, tak je uváděn r. 1711 při
křtu jednoho ze svých dětí, pracoval nejen na projektech Johanna Bernarda Fischera ale např.
i Kryštofa Dientzenhofera. S rodinou Gallasů je spojena i zakázka na přestavbu poutního
kostela v Hejnicích, který je jedním z dokladů, že se Tomáš Haffenecker v průběhu života
uplatnil jednak jako provádějící stavitel pracující na základě cizích projektů, tak také jako
realizátor projektů vlastních, i když v tomto případě, jak ještě bude řečeno, vzniklých pod
vlivem Kryštofa Dientzenhofera. Přestože není poutní kostel v Hejnicích tématem této práce,
bude mu věnováno více pozornosti, protože právě díky němu je možné si udělat lepší
představu o Haffeneckerových schopnostech.
Hlavní průčelí hejnického kostela je založeno na konvex-konkávní půdorysné křivce.
Diagonálně vytočené a konkávně projmuté věže po stranách rámují konvexně vypjatý střed s
toskánskou edikulou se sdruženými pilastry, završenou segmentovým štítem. Ovlivnění T.
Haffeneckera tvorbou staršího z Dienzenhoferů můžeme pozorovat třeba i ve způsobu, jakým
Haffenecker přistupuje k řešení kompozice průčelí. (Spolupráci obou architektů můžeme
doložit např. na pražských jezuitských stavbách na Malostranském náměstí.) Týká se to
samozřejmě monumentálnějších projektů, jako byl právě poutní kostel v Hejnicích. Fasáda je
obvykle horizontálně vrstvena a je pojata jako jednoetážová. 90
Za zmínku stojí i to, jakým způsobem si Haffenecker poradil, aby dosáhl plynulého
spojení mezi prostorem podvěží a rameny ambitů. Tento problém vyřešil vložením
„asymetrických oválových meziprostorů“. Je škoda, že původní projekt kostela v Hejnicích
89 HORYNA 1996 (pozn. 75) 185.
90 Dientzenhoferovské poučení vykazuje i užité tvarosloví na prvním, dispozičně velmi zajímavém projektu
hejnického kostela, které je v tomto případě mimořádně kvalitní. I když nakonec tento projekt realizován
nebyl, vypovídá v dobrém slova smyslu o Haffeneckerových schopnostech. Poučení tvorbou Kryštofa
Dientzenhofera se týká především proporcí jednotlivých článků. Okna z prvního návrhu této stavby jsou
posazena poměrně vysoko. Příznačné je, že koruna patečního soklu klenby je nasazena těsně pod patou
záklenků těchto oken. Stejně, jak jsme zvyklí z jiných „pronikových architektur“, i zde se v interiéru
setkáváme s bohatými pilířovými srostlicemi vynášejícími kompletní kladí, na které dosedá profilovaný sokl
pronikové klenby tvořené plackami a báněmi, mezi kterými spojení zprostředkovávají úseky valeného
klenutí. Idem 1981, 440.
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zůstal pouze v podobě nerealizovaného návrhu. T. Haffenecker se tu ukázal jako architekt,
který je obeznámen s tehdy aktuálními výtvarnými myšlenkami, jako byla např. „radikální
proniková dispozice“, že je tyto nové podněty schopný vstřebat a samostatně, kvalitně
aplikovat.91
Kromě Gallasů je T. Haffenecker doložený u hraběnky Marie Gabrielly Lažanské, kde byl
pravidelně proplácen od r. 1713 až do své smrti r. 1730, nebo u knížat ze Schwarzenbergu.
Jak už bylo uvedeno, ne vždy Tomáš Haffenecker pracoval na základě vlastního projektu. Pro
Lažanské po požáru r. 1712 řídil přestavbu manětínského zámku, jejíž autorství bývá
literaturou připisované Janu Blažeji Santinimu. V současné době vše nasvědčuje tomu, že
Haffenecker v tomto případě nebyl jenom provádějícím architektem, ale přímo projektantem,
čemuž by odpovídal i způsob proplácení.92 Tamtéž také realizoval přestavbu gotického
kostela sv. Jana Křtitele, jehož původní středověká konstrukce je do dnešní stavby částečně
zahrnuta a terasovité řešení náměstí před hlavním průčelím zámku. Kostel sv. Jan Křtitele
(1712-15) je sice stavbou velmi jednoduchou (založenou na obdélném půdorysu s půlkruhově
skrojeným nárožím v západní části), ale výborně zasazenou do okolního prostředí. Jedná se o
významnou pohledovou dominantu na západní straně značně svažitého manětínského
náměstí, která ovládá místní urbanistické vztahy. Vytváří protiváhu severní frontě barokních
domů, na jihu situovanému průčelí manětínského zámku a terase procházející náměstí v ose
východ-západ. Poměrně jednoduchými prostředky zde bylo dosaženo velmi působivého
efektu.93 Tomáš Haffenecker touto urbanistickou úpravou manětínského náměstí, která patří v
kontextu české profánní architektury k těm nejzdařilejším, prokázal své schopnosti, které
přesahují úroveň průměrného architekta.
Téma jednoduché jednolodní stavby rozpracovával Tomáš Haffenecker i v následujících
letech. V Břežanech, které byly součástí panství Lažanských, vznikla o několik let později
opět na místě původního středověkého chrámu novostavba kostela sv. Markéty. Stejný osud
potkal i kostel sv. Martina ve Všesulově, který v našem případě představuje poněkud složitější
variantu téhož typu. Autorství bylo připsáno Tomáši Haffeneckerovi na základě velice
podobného dispozičního schématu, který uplatnil už při výstavbě kostela sv. Jana Křtitele v
Manětíně. Vzájemně velmi podobné jsou si stavby i pokud jde o způsob, jakým bylo řešeno
členění exteriéru.94
91 Ibidem 442, 446.
92 T. Haffenecker přijímal v letech 1715-28 pravidelné roční platby za dozor na stavbách, které na místě vedl
polír. Idem 1996, 187.
93 Ibidem 178sq.
94 V obou případech se jedná o kostely založené na hloubkově obdélném půdorysu, v interiéru s konkávně
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Tématem, kterým se česká sakrální pozdně barokní architektura zaobírala na počátku 18.
století, byl jednoduchý, nepronikový typ kostela, označovaný jako „Wandpfeilerhalle“. Kostel
sv. Martina ve Všesulově můžeme díky propracovanému systému zaklenutí také zařadit k této
skupině. V době, kdy vznikl, tedy ve 3. desetiletí 18. století, se tento typ začal teprve v české
venkovské architektuře postupně prosazovat. Tomáš Haffenecker tedy touto realizací přispěl k
řešení dobově aktualního tématu, které současně s ním zpracovával např. i K. I. Dienzenhofer
a zároveň i anticipoval něco z budoucího vývoje. Některé z motivů, jako bylo třeba
„zdůraznění okrajového dílu prostoru lodi, který je navázán na konkávní kouty“, byly K.I.
Dienzenhoferem použity teprve v průběhu 50. let. První výskyt těchto motivů však lze klást
již na počátek 2. desetiletí 18. století. Dalším pokročilým motivem, který při realizaci dvou
posledně zmiňovaných kostelů Haffenecker užil, patřilo odlišné vedení vnitřního a vnějšího
půdorysu, který se projevuje v úseku nároží těchto staveb.95 Toto řešení, jak bude ještě
uváděno v souvislosti s kostelem Jména Panny Marie v Sepekově, nebylo u tohoto architekta
nijak ojedinělé.
Oproti starším stavbám typu Wandpfeilerhalle měly pozdně barokní stavby tendenci
tíhnout k „jisté latentní centralitě prostoru“. Rozdíl mezi časnějšími díly K. I. Dientzenhofera
a Haffeneckerovým kostelem sv. Martina ve Všesulově spočívá především v „odlišném
výškovém dimenzování prostoru“. Stěny všesulovského kostela jsou nižší a klenby stlačenější,
přízední pasy kleneb a pilíře mohutnější, což je patrně projev Haffeneckerovy konstrukční
opatrnosti. Stejně jako u předcházejících venkovských kostelíků, je i v případě všesulovského
kostela architektonické tvarosloví exteriéru minimalizováno, tomu ale naprosto odpovídá
povaha zakázky.96
U Schwarzenbergů r. 1723 nahrazoval nepřítomného architekta Antona Erharda
Martinelliho a místo něj objížděl staveniště po celých Čechách. Toto zaměstnání jej zavedlo
až do Vídně, kde kontroloval průběh staveb na Sschwarzenberském paláci (Neuer Markt) a
nakonec podle Martinelliho návrhu řídil i přestavbu Schwarzenberského paláce v Praze na
Hradčanech (čp.185/IV). V průběhu tvůrčího života je i u T. Haffeneckera patrný určitý
názorový posun. V počátcích stavitelské činnosti, které přibližně odpovídají i počátkům
tvarovanými kouty, k němuž v ose přiléhá na východě sakristie (u kostela sv. Markéty na půdorysu čtverce, u
kostela sv. Martina na půdorysu lehce příčného obdélníku). Do interiérů se vchází skrze předsíň v podvěží.
Do západní mohutné obvodové zdi věže byla vložena šneková schodiště propojující přízemí s kruchtou a
půdou. Rozvrh průčelních věží je dvouetážový, užito bylo především jednoduchých lisenových rámů.
Zatímco Všesulovský kostel je v interiéru klenutý, v případě břežanského kostela bylo užito pouze plochého
stropu s vysokým fabionem.
95 HORYNA 1996 (pozn. 75) 182.
96 Ibidem 180sq.
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samostatné tvorby K. I. Dientzenhofera, lze v jeho tvorbě zaznamenat ovlivnění radikalním
barokem v té podobě, v jaké je prezentoval Kryštof Dientzenhofer. Ke konci života, pakliže
přijmeme jeho autorství kunratického kostela, dokonce anticipuje již některé principy
pozdního baroka. Svědčí o tom i práce pro řád maltézských rytířů v Praze na Malé Straně.97

6.3 Haffeneckerova činnost pro strahovské premonstráty
Zdá se, že nejdůležitější roli v životě Tomáše Haffeneckera sehrál řád premonstrátů, u
kterých mu byla dána příležitost k realizaci vlastních projektů. V letech 1718-25 prováděl
přestavbu klášterního kostela premonstrátek v Doksanech, kterou lze považovat za velmi
zdařilou. Estetické sjednocení tohoto nestejnorodého klášterního komplexu, stojícího na
románských základech, vyžadovalo architekta se schopnostmi vystupujícími nad běžný
průměr. Tato přestavba je zároveň dokladem Haffeneckerových dovedností coby inženýra.98
Do Doksan se vrátil ještě jednou r. 1728, kdy zde navrhl a provedl úpravu kaplí sv. Anny a
Jukundy situovaných při presbytáři, výstavbu letní prelatury a přestavbu velkého špýcharu.
V téže době, tedy r. 1718, započal s výstavbou generálního provisorátu a s dílčími
úpravami kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Připsána mu byla přestavba
strahovského klášterního kostela Panny Marie z r. 1727, která byla realizována zřejmě v
souvislosti se stým výročím přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov. Následující přestavbě
byl klášterní chrám podroben o několik let později - r. 1742 - poté, co byl celý areál
Strahovského kláštera poničen při bombardování Prahy a po požáru. Během této rekonstrukce
zřejmě nedošlo k nějakým radikálním změnám. Předpokládá se, že celá akce měla spíše
charakter opravy. Zásadní přeměna klášterního kostela by v dané situaci asi byla nad finanční
možnosti premonstrátů. Proto je více než pravděpodobné, že stávající barokní podobu
klášterní bazilice vtiskl svoji úpravou ke konci 20. let 18. století už Tomáš Haffenecker.
Na závěr pokládám za důležité zmínit ještě barokní přestavbu klášterní baziliky
milevského kláštera. Barokizace byla provedena velmi citlivým způsobem tak, že nijak
výrazně nenarušila středověký, románský charakter této baziliky. Nejvýrazněji se baroko
projevilo v hlavním průčelí chrámu, především v jeho střední části, kde bylo někdejší gotické
okno nahrazeno menším vedoucím do podkruchtí a větším osvětlujícím hlavní loď. Nově
proražený portál byl pořízen opět ve velmi jednoduchých formách, a to se týká i štítu, kterým
97 Idem 1981, 447.
98 Úpravy se týkaly všech průčelí, nového zaklenutí kostela v transeptu, jehož křížení bylo zdůrazněno kupolí,
nově byly přefasádovány jižní a jihovýchodní věž a nově postavena byla věž severozápadní. Během
přeststavby byl Haffenecker nucen využít u severozápadní věže starých románských konstrukcí a tíži nově
vybudované hmoty roznést vynášecími pasy.
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byla střední osa zakončena. Autora těchto barokních úprav bohužel neznáme. Důvodem, proč
zde tuto realizaci zmiňuji, je předpoklad, který byl vysloven ve stavebně-historickém
průzkumu milevského kláštera. Barokní úpravy zde totiž probíhaly přibližně ve stejnou dobu
jako výstavba strahovského provisoriátu, který bývá připisován Haffeneckerovi. Na základě
této domněnky je tedy možné předpokládat, že se v Milevsku uplatnil týž architekt. Jak bylo
ale dále poukázáno, v detailu a v kompozici průčelí stavba provisoriátu spíše odpovídá tvorbě
některého z architektů pohybujících se v blízkosti F. M. Kaňky než K. I. Dientzenhofera, jak
tomu bylo u Haffeneckera. Proto zůstává otázka autorství barokní přestavby klášterního
kostela v Milevsku stále otevřená.99
6.3.1 Poutní chrám Jména Panny Marie v Sepekově a jeho postavení v rámci
Haffeneckerovy tvorby
Poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově z let 1730-33 samozřejmě také spadá do
skupiny staveb, jejichž stavebníky byli strahovští premonstráti. (Pro připomenutí ještě jednou
opakuji, že premostrátští kněží z Milevska, kteří Sepekov spravovali, byli od r.1623, kdy zde
bylo zřízeno proboštství, podřízeni klášteru strahovskému, a že opat strahovský byl zároveň i
opatem milevským.) Protože je v době krátce před r. 1730 Haffeneckerovo působení u
premonstrátů doloženo, je v celku pravděpodobné, že o projekt této stavby se postaral právě
on. M. Horyna rozlišil v nedávných letech v díle T. Haffeneckera dvě skupiny sakrálních
staveb. Zatímco první z nich, zahrnující kostely ve Všesulově, Manětíně a v Břežanech, už
byla zmíněna, zbývá ještě uvést druhou, k níž se řadí i poutní kostel v Sepekově. Kostel
Jména Panny Marie v Sepekově má těsnou spojitost s kostelem sv. Bartoloměje v Březíně
(1722-25), který se nachází přibližně 10 km od Manětína na panství, které v první třetině 18.
století vlastnili Kokořovci,100 a taktéž s kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Skále u
Humpolce. 101 Jedná se o centrální stavby založené na půdorysu hloubkového oválu.
99 Pavel VLČEK / Pavel ZAHRADNÍK: Kostel Navštívení Panny Marie v Milevsku. Stavebně-historický
průzkum, Praha 1995, 36.
100 Pro hraběte Ferdinanda z Kokořova přestavoval r. 1726 kostel Panny Marie ve Štědré u Karlových Varů.
VLČEK / NAŇKOVÁ 2004 (pozn. 81) 211.
101 Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skále byl tradičně připisován J. B. Santinimu. Důvodem k tomu byla
mylná domněnka, že Skála patřila k majetku želivského kláštera, kde Santini působil počínaje r. 1714. Jde o
stavbu s podvojným vedením půdorysu – vnějším oktogonálním s konkávně projmutými poli na diagonálách
a vnitřním oválným. V hlavní ose se na oválnou loď kostela napojují jednoduché prostory na pravoúhlém
půdorysu - na západě věž, na východě kněžiště a sakristie. Vnější členění stavby bylo sice v předcházejících
letech nevhodnými zásahy dosti pozměněno, přesto však můžeme říci, že i v původním stavu muselo být
velmi jednoduché. Pro Haffeneckera je typické užití oktogonální mansardové střechy věže. Fabionový strop
dosedá na průběžnou římsu vynášenou římsko-dórskými pilastry. Kněžiště je zaklenuto kupolkou vynášenou
koutovými pilíři. Pod patami záklenků užších výklenků na diagonálách bylo užito volutových konzol.
HORYNA 1996 (pozn. 75) 184sq.
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Jednotlivé hmoty, které tuto stavbu vytvářejí, jsou organizované na podélné ose. U kostela sv.
Bartoloměje v Březíně je autorství Tomáše Haffeneckera spolehlivě prokázáno. Tato stavba je
o něco méně komplikovanou variantou téhož kompozičního řešení, s jakým se setkáváme u
poutního kostela v Sepekově.102
I přes určité odlišnosti vykazují uvedené stavby naprostou shodu v „řešení celkové
architektonické koncepce“. Hmota lodi má ve svém půdorysu rozdílně vedenou vnitřní a
vnější linii. Tento motiv je společný nejenom této skupině centralizujících staveb, ale zároveň
je spojuje s již zmiňovanými venkovskými kostely na panství Lažanských. Zatímco vnitřní
křivka je vedena po linii oválu, z vnějšku se stavba jeví jako „hloubkově deformovaný
oktogon“, jehož užší strany na diagonálách jsou konkávně projmuté. Z vnější strany jsou tedy
boční fasády kostelů dělené do tří polí. Prostřední a nejširší z těchto polí je přímé a boční pole
na něj navazující jsou konkávně probraná. (V případě kostela sv. Bartoloměje v Březíně se
konkávní projmutí týká i nároží věže kostela a sakristie.) Díky tomuto řešení došlo v obou
případech k plynulému přechodu mezi hmotou hlavní lodi a osově napojenými, podstatně
méně objemnějšími prostorami kněžiště a věže kostela. Tato skupina kostelů dokládá, že v
posledním desetiletí svého života vytvořil T. Haffenecker „svůj osobitý typ centrály“. Za
jejich vznikem stojí pravděpodobně opět podněty radikálně barokního slohu Kryštofa
Dientzenhofera.103
Všem těmto drobným venkovským stavbám (týká se to i kostelů ve Všesulově, Manětíně
a Břežanech) je dále společné, že jsou složeny z „relativně autonomních centrálních prvků
navlečených na hloubkové ose“. Nejde jen o bezduché aditivní přiřazování jednotlivých hmot,
ale o invenční postup, kterým se Haffenecker postupně propracovával. Pro Haffeneckera je
typické navíc minimalistické pojednání vnějších fasád. Kromě lisenových rámů se zde
uplatňují zploštělé okenní šambrány v oblasti překladu s konkávně skrojenými rohy. Často se
u Haffeneckerových kostelních staveb setkáváme s mansardovými střechami, které nejsou v
české sakrální architektuře úplně běžné. 104
102 Jeho kněžiště zaklenuté plackou bylo vytvořeno na půdorysu čtverce s okosenými rohy. V podélné ose se k
lodi kostela na půdorysu hloubkového oválu o poměru 3:2 přimyká věž. Samotná chrámová loď má však
pouze dřevěný plochý strop s vysokým fabionem, v důsledku toho subtilnější obvodové zdivo, a proto
nejsou prostory bočních kaplí samostatnými prostorovými jednotkami, jak je tomu v Sepekově, ale jsou
pouze naznačené v členění stěn interiéru. Jednoduché lizenové rámy obohacené o čabrakové hlavice vynášejí
průběžné kladí. Takto vytvořená pole na hlavních osách jsou poněkud širší než ta na diagonálách. Do
lizenových rámců byly vložené liché arkády, jejichž půlkruhové archivolty jsou mírně stlačené a ve vrcholu
zakončené mohutnými kónickými klenáky. Ibidem 183; Věra NAŇKOVÁ: Barokní architektura v západních
Čechách, in: Umění XXVIII, 1980, 30.
103 HORYNA 1981(pozn. 74) 446sq.
104 Idem 1996, 182.
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6.4 Architektura poutního kostela Jména Panny Marie v Sepekově
Sepekovský kostel svým významem ostatní uvedené stavby vysoce převyšoval. Protože
šlo o skutečně mimořádnou zakázku, měla její povaze také odpovídat reprezentativnost a
náročnost stavby. K hlavní lodi kostela v Sepekově, založené na půdorysu hloubkového oválu
o rozměrech 14,5m x 12m x 14,5m, se v podélné ose na západní straně připojuje vstupní
prostor podvěží, na straně východní příčně obdélné kněžiště „na půdorysu seříznuté čočky,
klenuté plackovou klenbou“ následované sakristií. Dohromady se jedná o délku 22,5 m.
Sepekovský kostel svými rozměry patří tedy spíše k menším stavbám. Placková klenba je na
hlavní ose nesena vykláněnými pasy (pasem při zadní straně triumfálního oblouku a
přízedním pasem závěrové stěny). V důsledku toho je zadní stěna kněžiště konkávně
projmutá. Na příčné ose jsou boční stěny sepekovského kostela konvexně vyduté, na
diagonálních osách se nachází čtveřice menších kaplí.105 [12]
Narozdíl od březínského kostela je hlavní prostor sepekovského kostela zaklenut cihelnou
klenbou. Báňová klenba, která je ve svém vrcholu proražena lucernou, není nijak
deformována či pronikána, nijak se neprojevuje v řešení obvodových stěn. Klenba jednoduše
dosedá na obvodové zdivo stavby celou svojí patou, a proto jsou tedy obvodové zdi tohoto
kostela podstatně mohutnější.[13]
Mezi masivními pilíři v interiéru chrámu se nacházejí již zmiňované mělké výklenkové
prostory.[14] Vzhledem k prostorům situovaným na hlavních osách, jsou tyto výklenky,
položené na diagonálách, poněkud užší. Výklenky se směrem do hlavní lodi otevírají
arkádami, jejich prostor je sklenutý úseky valené klenby. Čelní pasy kleneb těchto výklenků
jsou tvořeny záklenky, které dosedají na kompozitní pilastry, kterými jsou obložené jednotlivé
pilíře. Tyto pilastry vynášejí architráv, který byl zároveň využit jako pateční římsa záklenků.
Zakřivení těchto čelních pasů odpovídá oválnému půdorysu lodi kostela. Jak už bylo
zmíněno, přímé nejsou ani zadní stěny výklenků položených na diagonálách a příčné ose.
Mají pouze výplňový charakter, nejsou nijak členěné. Jejich konvexní zakřivení „opakuje
půdorysnou křivku čelních záklenkových pasů v zrcadlovém převrácení“. 106 Na východní
straně, kde loď přechází do prostoru kněžiště, vytváří jedna z arkád vítězný oblouk.[13] Dva
vzájemně se přiklánějící pasy, které se ve vrcholu stýkají, nesou kompozitní pilastry. Tento
vítězný oblouk je zdůrazněn rozťatou edikulou složenou opět z kompozitních pilastrů
vynášejících úseky kompletního kladí, které je zakončené volutovými náběhy frontonu.
105 Ibidem 183; Idem 1981, 446.
106 Idem 1996, 183.
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Stejný motiv se opakuje nejen u výklenků na příčné ose ale i na západní straně osy podélné.
[15] Rozdíl spočívá v tom, že rozťatá edikula v tomto případě nerámuje vítězný oblouk, ale
lichou arkádu, která je varhanní kruchtou předělena do dvou etáží. Prostor lodi kostela se v
přízemí otvírá do prostoru podvěží jednoduchým plným obloukem, o patro výše na varhanní
kruchtě obloukem stlačeným. Paty jejich archivolt jsou od pilířů odděleny jednoduchými
pásovými římsami. V hmotě věže jsou příčkou od sebe odděleny malá vstupní předsíň na
západě a prostor kruchty a podkruchtí. Na kostelní kruchtu i do věže se vystupuje dvojicí
šnekových schodišť, které jsou, jako v případě několika předcházejících kostelů, situované
částečně v síle zdiva po severní a jižní straně předsíně. Přechod mezi prostorem věže a lodi,
jak už bylo zmíněno, zprostředkovává varhanní kruchta, jejíž půdorysná křivka směrem do
lodi je konvex-konkávně zprohýbaná. Poprseň kruchty je dělena celkem do pětí polí, které
gradují směrem ke středu. Okrajová pole jsou konkávně prohnutá, za nimi následuje po obou
stranách krátký rovný přechodový úsek a nakonec se směrem do prostoru lodi konvexně
vypíná páté střední pole. Jednotlivá pole poprsně kruchty i prostorově rozvinutých konzol
vynášejících kruchtu jsou zdobena motivem kartuší či páskovým ornamentem v kombinaci se
střapci, tedy motivy typickými pro 20.- 40. léta 18. století.[16]
Okna prorážející zadní pasivní stěny výklenků jsou orámovaná interiérovými šambránami,
a jak je to u Haffeneckera běžné, nasazena jsou poměrně vysoko, těsně pod čela kleneb.107[14]
V dekoraci se zde opět upaltňuje motiv pásky a kapek. Tvar oken na diagonálách je odlišný
od tvaru oken položených na příčné ose. Okna na diagonálách s odsazenými půlkruhovými
záklenky jsou poněkud menší a jednodušší než okna na příčné ose. Tam už se jejich tvar
přibližuje kasulovému typu, který se běžně užíval v 18. století, především v sakrální
architektuře. Nad nimi se nacházejí úseky segmentově prohnuté, uprostřed přerušené
nadokenní římsy.
Přestože jsou tyto výklenkové kaple položené v síle zdiva, jsou plnohodnotnou součástí
prostoru hlavní lodi kostela. Samy o sobě dosti mohutné pilíře, které od sebe kaple oddělují,
byly ještě zdůrazněny obložením pilastry stejného řádu i měřítka. Díky této akcentaci nejsou
výklenky chápané jako podřadné, vedlejší prostory. I v případě sepekovského kostela
vycházel Haffenecker z již zmiňovaného typu Wandpfeilerhalle. Ten se zde ovšem neprojevil
v dispozičním řešení stavby ale v kompozičním schématu stěn, který zároveň spojil s
„klasickým arkádovým systémem zdí“. Toto schéma, které nevychází přímo z konstrukce, zde
bylo aplikováno pouze z čistě estetických důvodů. I když se nejedná o architekturu
107 Ibidem.
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konstruovanou v duchu radikálního baroka, interiér přesto vykazuje Haffeneckerovu snahu o
jakousi zdánlivou dynamizaci prostoru.108 Tento efekt vytváří prostor lodi kostela expandující
ze středu směrem ven a zcela opačný protipohyb výplňových stěn výklenkových kaplí,
založených na konvexní křivce.
Pokus o naznačení dynamizace se projevuje i v prostoru kněžiště, které již bylo popsáno v
jednom z předcházejících odstavců. Haffenecker zde pracoval s vykláněnými pasy
vymezujícími plackovou klenbu kněžiště na západní a východní straně, což si zároveň
vynutilo konkávní prohnutí jeho závěrové stěny. Jak ovšem M. Horyna zdůrazňuje,
sepekovský kostel nebyl komponovaný jako proniková architektura, veškeré křivky, které se
zde projevují, jsou v duchu pozdně barokního dekorativismu „pouze logicky promyšlenými
deformacemi přímých půdorysných linií pravoúhlé osnovy“. 109
Bylo již řečeno, že pro obě skupiny Haffeneckerových venkovských kostelů je typická
minimalizace členění jejich vnějších fasád. V tomto ohledu zaujímá ale poutní chrám Jména
Panny Marie v Sepekově zcela zvláštní postavení. Vzhledem k povaze zakázky byl T.
Haffenecker nucen užít dekor v hojnější míře, než měl u staveb tohoto druhu ve zvyku. Šlo
přeci jen o poměrně významný poutní chrám, alespoň v kontextu jižních Čech, spravovaný
řádem, jenž měl v naší zemi dlouhou tradici.
Na architektonickém členění vnějších stěn se projevuje typický rukopis autora, který
známe např. už z projektů poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích a to jak z
prvního nerealizovaného, tak i ze druhého uskutečněného. K typickým haffeneckerovským
motivům užitým na fasádách kostela v Sepekově patří např. okenní šambrány při záklenku
skrojené s nápadnými kónickými klenáky. V porovnání s bočními fasádami lodi kostela je
průčelí vstupní věže členěno bohatěji.[16] Ze soklu vyrůstající dvojice toskánských pilastrů
při konkávně skrojených nárožích hlavního průčelí vynáší kompletní kladí, které je ukončeno
trojúhelným štítem. Tato edikula rámuje jednak vstupní portál ale i okno nasazené na ose nad
ním. Vstupní portál, jehož součástí je i světlík, má jednoduché profilované ostění s uchy při
horním přímém překladu a ukončen je zalamovanou nadpražní římsou. V ose nad portálem,
jak už bylo zmíněno, je umístěné okno s mírným segmentovým záklenkem rámované ostěním
v rozích horního přímého překladu konkávně vyžlabeným. Přímo na segmentový záklenek
okna je nasazen mohutný kónický klenák, který prochází ostěním okna a proniká do
architrávu kladí nad ním.
108 Jak M. Horyna poukázal, stejné téma řešil ve 30. letech 18. století také K. I. Dientzenhofer. Na rozdíl od
Haffeneckera šla estetika stavby vždy ruku v ruce s její konstrukcí. Ibidem 184.
109 Ibidem.
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Ve druhé etáži průčelí věže se uplatňují ionské pilastry nesoucí úseky kompletního kladí,
jehož korunní římsa se na střední ose vyklenuje, a tím reaguje na půlkruhový tvar záklenku
jedné z nik.[16] V horní etáži věže se nachází kromě půlválcové niky zakončené konchou
ještě druhý výklenek, do něhož byl umístěn hodinový ciferník. Oba dva prvky jsou situované
v ose nad sebou. Spodní z nik, která dosedá na průběžnou parapetní římsu, je opět rámována
šambránou, tentokrát bez klenáku, s konkávně skrojenými rohy při překladu. Celkové
provedení je mnohem dekorativnější, než tomu bylo v předcházejících případech. Přispívá k
tomu jednak stylizovaná mušle v konše výklenku ale i pásová římsa v patě konchy, která
plynule přechází do ostění této niky. Do výklenku byla osazena 260 cm vysoká socha
Immaculaty – Panny Marie s korunou z 12-ti hvězd, ta stojí na sféře obtočené hadem v
mírném esovitém prohnutí. Pozornost diváka přitahuje především výrazné gesto jejích
sepnutých rukou.[17] Horní část šambrány této niky přiléhá k průběžné římse, na níž je
umístěn zmiňovaný výklenek s hodinami.110 Ostěním tohoto půlkruhově ukončeného otvoru
prochází kónický klenák, který „podpírá“ korunní římsu, která se svým vzdutím přizpůsobuje
tvaru okenního záklenku pod sebou. Kompozici hlavního průčelí dotváří zvonová mansardová
střecha, jejíž užití je pro Tomáše Haffeneckera příznačné.
Obdobná situace panuje i na bočních fasádách této věže.[18] Hlavní rozdíl spočívá v tom,
že edikula spodní etáže není ukončena trojúhelným štítem a že místo vstupního portálu se
přibližně ve stejné úrovni nachází slepá okna se segmentovým záklenkem, jejichž ostění s
konkávně skrojenými rohy v horním překladu proniká ve středu kónický klenák. Do niky v
horní etáži byla pak na straně jižní umístěna socha sv. Vavřince[19] a při straně severní socha
sv. Jakuba[20], obě dvě přibližně 180 cm vysoké.
Členění bočních fasád lodi kostela je o poznání jednodušší.[21] Dva druhy okenních
otvorů, které již byly zmiňovány při popisu interiéru, jsou zasazené do jednoduchých
lizenových rámců. Na bočních (při popisu interiéru diagonálních) osách jsou to okna s
odsazenými půlkruhovými záklenky, na ose hlavní (příčné) okna kasulového typu. V exteriéru
ostění těchto kasulových oken narušuje mohutný kónický klenák, který prochází i úsekem
nadokenní segmentově tvarované římsy. Hlavní osa boční fasády je zdůrazněna trojúhelným
110 Na věži sepekovského kostela je zavěšena trojice zvonů a v pořadí již druhé hodiny. První byly zhotoveny
Petrem Hamecherem – milevským hodinářem r. 1749. Stávající hodiny byly na věž instalovány r. 1877,
věnoval je strahovský opat Vojtěch Hron. Dva zvony daroval r. 1786 sepekovskému kostelu strahovský opat
Václav Mayer ze zrušeného kostela sv. Benedikta při Norbertinské koleji v Praze. Větší ze zvonů darovala
pražská měšťanka Dorota Kořenářová r. 1602. Po požáru byl r. 1704 přelit staroměstským zvonařem
Antonínem Schönfeldem ke cti Panny Marie a sv. Vavřince. Opětovně byl přelit r. 1877 zvonařem Janem
Diepoltem a posvěcen ke cti Panny Marie, sv. Vavřince a sv. Vojěcha. Menší ze zvonů ulitý r. 1586 musel být
r. 1703 po požáru přelit taktéž A. Schönfeldem. ČERMÁK 1883 (pozn. 18) 33sq.; PODLAHA 1898 (pozn.
28) 138sq.
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štítovým nástavcem. Střecha kupole je završena lucernou na oválném půdorysu členěnou
pilastry s volutovými hlavicemi, které podpírají průběžnou nadokenní římsu. Na čtyřech
místech odpovídajících světovým stranám je lucerna proražena okenními otvory oválného
tvaru. V těchto partiiích se nadokenní římsa dotýká římsy korunní, vzpíná se a přizpůsobuje se
tvaru oken, které by jinak přerušovaly její průběh.[12]
Ambity obklopující chrám byly stavěny s více jak čtvrtstoletým zpožděním. K jejich
výstavbě došlo teprve v 60. letech, ale soudě podle užitého tvarosloví i jejich celkového
pojetí, i ony byly realizovány podle projektu Tomáše Haffeneckera. Ambity rozkládající se
symetricky kolem poutního kostela byly postaveny přesně v letech 1760-67 na půdorysu
obdélníka.[12] Jednotlivá ramena[22] v rozích propojují diagonálně položené čtvercové kaple
s apsidovitými výklenky pro oltáře. Kaple jsou zaklenuté plackami, otvírajícími se směrem
vzhůru lucernami na čtvercovém půdorysu se zaoblenými rohy. Iónské koutové pilastry jsou
podložené pilíři slepých arkád s úseky náběžní římsy. Pilastry vynášejí bohatě profilovanou
římsu, která obíhá po celém obvodu kaple a tvoří paty plackových kleneb.[23] Do každé kaple
vedou tři vchody, dva z ambitových chodeb, třetí se otevírá přímo do prostoru ambitového
dvora. Kaple jsou osvětlovány jednak kasulovými okny, situovanými na průčelní fasádě[24]
těchto kaplí, či okenními otvory umístěnými v apsidových výklencích vždy po stranách oltáře.
[25] (V tomto případě jde o jednodušší typ oken, který byl již popsán v předcházejících
odstavcích.) Světlo do prostoru vniká samozřejmě také skrze okenní otvory v lucernách.
Zevně jsou plné zdi ambitů členěny pouze jednoduchými čtvercovými lizénovými rámci.
[26] Oživení nastává pouze v oblasti vstupních pavilonů, které budou podrobněji zmiňovány
později. U jižního křídla ambitů se nad jednoduchým pravoúhlým vstupním portálem, se
zvlněnou nadpražní římsou, objevují sluneční hodiny.[27] Na zbývajících třech světových
stranách se podle povahy terénu nachází schodiště vedoucí ke vstupům do poutního areálu a
nad jejich nadpražními římsami jsou umístěna příčně položená oválná okna.[28] Směrem do
nádvoří se ambitové chodby otevírají arkádami.[29] Jednotlivá pole jsou zaklenuta
plackovými klenbami, která dekorují velká nástropní zrcadla, jejichž plocha ustupuje o vrstvu
do hloubky. Průčelní fasády ambitových kaplí se skládají ze tří os.[24] Na střední ose se
nacházejí jednoduché portály s odsazenými půlkruhovými záklenky a přímo nad nimi okna
kasulového typu, která společně s mohutným kónickým klenákem narušují kladí, které vynáší
vždy dvojice toskánských pilastrů po stranách. Střední osa je dominována segmentovým
štítovým nástavcem. Nárožní ambitové kaple jsou zaklenuté zvonovými střechami a
korunované malými lucernami na čtvercovém půdorysu se zaoblenými rohy. Stěny těchto
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luceren jsou proražené čtyřmi drobnými okenními otvory se segmentovými záklenky a
ostěním, které nesou masivní kónický klenák prostupující až do korunní římsy.
Do prostoru ambitového dvora se vstupuje čtveřicí bran ležících na osách jednotlivých
křídel. Tyto vstupní pavilony[30] se z řady zbývajících ambitových polí vyčleňují svými
rozměry i způsobem dekorace. Průčelní fasády těchto vstupních polí jsou členěné opět
toskánskými pilastry vynášejícími kompletní kladí završené trojúhelnými štíty. Hlavní vstupní
pavilony na západní straně, vedoucí od fary směrem ke vstupnímu průčelí kostela, a na
východní straně jsou obohaceny kruhovými medailony, které dosedají na klenák a přerušují
průběh kladí. Do edikul vstupních pavilonů jsou zasazené arkády, které jsou na rozdíl od
arkád podřadných polí větší a zdůrazněné ostěním. Na členění fasád těchto vstupních pavilonů
se podílí také akcentovaná pole cviklů, která předstupují před základní vrstvu. Arkády v
nejvyšších bodech jejich archivolt završuje kónický klenák. Ten se uplatňuje i u ostaních
ambitových polí, jen s tím rozdílem, že není součástí ostění arkád a že proniká až do korunní
římsy. Ve všech případech jsou při patě archivolt osazené náběžní hranolové římsy. Vstupní
pavilony jsou opět zastřešené mansardovými střechami.
Ambitové dvory, jimiž jsou mnohé poutní chrámy obehnány, jsou českým specifikem. V
mnohých poutních tiscích byl kostel Panny Marie v Sepekově nazýván „jihočeskou Svatou
Horou“. Toto zdánlivě bezvýznamné přirovnání může být ale jedním ze zdůvodnění, proč byl
ambitový dvůr zřízen i v Sepekově, proč v naší zemi získal tento prvek na takové oblibě a
proč se stal neodmyslitelnou součástí mnohých českých barokních poutních míst. Byla to
samozřejmě síla příkladu, která zde sehrála roli. Svatá Hora byla v rámci Čech patrně tím
nejvýznamnějším poutním místem, a tak se zcela přirozeně snažila později vzniklá poutní
místa s tímto předobrazem vypořádat. Jednou z možností, jak se na slavné mariánské poutní
místo odvolat, mohl být právě ambitový dvůr.
Druhou z příčin, která dala tak hojně vznikat ambitům v okolí poutních chrámů, byla čistě
praktická potřeba mít kam umístit zástupy poutníků. Mnohdy malé poutní kostely nebyly
schopné pojmout velký nápor lidí, jejich kapacita nebyla dostačující a ambity byly jedním z
míst, kam se mohli lidé ukrýt před nepřízní počasí atp. Mše svaté byly slouženy nejen v
kostele ale i přímo pod širým nebem či v ambitových kaplích, které se v případě nutnosti
otevíraly, a poutníci se tak mohli na bohoslužbách přímo podílet. Oltáře (v případě
sepekovského kostela křížová cesta a volné plastiky) bývaly umisťovány přímo do
ambitových chodeb, kde se před nimi odehrávaly nejrůznější pobožnosti. O běžné praxi
vypovídá i zmínka Mikuláše Koláře o tom, že se mše svaté nejprve začaly sloužit v kaplích
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sv. Jana Nepomuckého a sv. Augustina, které byly zbudovány nejdříve.
O charakteru poutního místa částečně také promlouvají patrocinia jednotlivých kaplí.
První z nich byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, jednomu z nejoblíbenějších barokních
světců, jehož vyobrazení patřila na českém venkově k nejfrekventovanějším. (K jeho
svatořečení došlo r. 1729, tedy jen několik desetiletí před započetím výstavby.) Jako jeden z
českých zemských patronů, patron mlynářů, vorařů, lodníků a především patron zpovědního
tajemství měl zajisté na toto místo nárok. Další z kaplí v nároží ambitů sepekovského chrámu
byla zasvěcena sv. Augustinovi, církevnímu otci a jednomu z nejvlivnějších církevních
teologů. Augustiniánskou řeholi - pravidla převzatá ze spisů sv. Augustina, přijal za své také
řád premonstrátů. Vzhledem k tomu, že poutní místo bylo spravováno premonstrátským
řádem, byl i v tomto případě výběr patrocinia na místě. Stejně tak se řádová spiritualita
odrážela v zasvěcení třetí z kaplí sv. Norbertovi. Tím upomínal řád na svoji historii a svého
zakladatele, který byl vzápětí po převezení svých tělesných ostatků z protestantského
Magdeburku na Strahov r. 1627 začleněn do skupiny českých zemských patronů. Odůvodnit
lze na tomto poutním místě uprostřed jižních Čech i přítomnost poustevníka sv. Linharta,
který byl patronem rolníků, chovatelů dobytka, kovářů, zámečníků, bednářů, dobytka i koní.
Obraceli se na něj těhotné ženy. Byl přímluvcem za úrodu a déšť, proti krupobití. Není tedy
divu, že úcta k němu byla rozvinuta především v chudších zemědělských oblastech.111
Nedílnou součástí tohoto poutního areálu je samozřejmě také farní budova, která byla
vybudována jen několik let po výstavbě poutního kostela.[31] Nachází se mimo ambitový
dvůr na západní straně. Hlavní fasáda farní budovy je pěti-osá, její hlavní portál je situovaný
přímo ve středu na ose proti západnímu vstupnímu pavilonu a hlavnímu průčelí kostela. Jde o
jednopatrovou budovu, ke které v minulosti patřil komplex hospodářských stavení a rozsáhlá
tzv. Děkanská zahrada. Fasády této stavby jsou poměrně bohatě pročleněné. Jde o pravidelný
rastr horizontálních a vertikálních linií. V přízemí průčelí je stěna členěna slepými arkádami s
náběžními římsami u pat archivolt, před jejichž pilíři jsou představené redukované toskánské
pilastry vynášející kordonovou římsu. Po jednom poli arkád se také nachází v přízemí na
severní i jižní boční fasádě, zbývající pole bočních stěn a stěny západní člení pouze toskánské
pilastry. Výplňové stěny slepých arkád jsou proražené jednoduchými obdélnými okenními
otvory, které rámuje šambrána s uchy při horním překladu. Výjimkou je samozřejmě
111 Hynek RULÍŠEK: Linhart, in: Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie, Hluboká nad
Vltavou 2005, nepag.; KLOPANOVÁ Martina: sv. Jan Nepomucký, sv. Norbert, sv. Augustin, in:
KLOPANOVÁ Martina / ZATLOUKAL Ondřej (ed.): Světci a jejich atributy. Z pokladnice Arcibiskupství
olomouckého. Katalog výstavy. Kroměříž 2007, 32sq., 48sq., 66sq.
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prostřední osa průčelní fasády, kde se nachází hlavní portál. Jeho forma je opět velmi
jednoduchá. Jde o obdélný dveřní otvor prakticky bez ostění, na který dosedá jen nepatrně
užší světlík se segmentovým záklenkem. Řešení horní etáže farní budovy je shodné na všech
stranách. Stejná okna, která byla popsána v předcházejících větách, jsou zasazena do
čtvercových lizenových rámců, které se v rozích směrem do středu konvexně vydouvají.
Výjimkou je opět střední pole v průčelí, kde se nad hlavním vchodem počet oken zdvojuje.
Na představené podpory přízemí navazují v prvním patře také toskánské pilastry (jen poněkud
subtilnější), které vynášejí korunní římsu. Tyto lisenové rámy s pilastry v krajních osách
nepřiléhají přímo k sobě, nevytváří ostrý roh, ale odhalují úsek zaobleného nároží o vrstvu
níže. Stavbu dnes ukončuje jednoduchá valbová střecha.112

6.5 Stavba kostela Jména Panny Marie v Sepekově na základě
dochovaných účtů
V úvodní kapitole již bylo řečeno, že pramenů rukopisné povahy, které se týkají poutního
kostela Jména Panny Marie v Sepekově, se do dnešních dob vzhledem k výjimečnosti tohoto
místa, dochovala celá řada. Mezi informacemi v nich uvedenými nás v tomto okamžiku budou
zajímat především účty z výstavby poutního kostela, ambitů a fary, které se tématu této práce
poměrně úzce dotýkají. Jedná se o účty příjmů a výdajů, které svým obsahem a rozsahem
nijak nevyčnívají nad běžný průměr. Přispívají zejména k lepšímu poznání barokních
stavebních technik a zákulisí barokního stavitelství obecně. Kromě informací o vykonaných
pracech a výplatách jednotlivých řemeslníků, kteří bohužel většinou nejsou uvedeni vlastním
jménem, obsahují tyto účty i položky za stavební materiál a nářadí, které musel stavebník
pořizovat na vlastní náklady. Není samozřejmě možné dělat na základě několika stavebních
vyúčtování závěry. Jak bude v následujících odstavcích patrné, výše výplat byla dosti
proměnlivá. Neexistovala zde pevná všeobecně platná ustanovení, podle kterých by byly
vyměřovány výše mezd. Nač byl brán zřetel při rozhodování o výši platu, jaké faktory mohly
tento rozhodovací proces ovlivnit a do jaké situace se dostaly cechy jednotlivých stavebních
řemesel v průběhu 1. pol. 18. stol., se pokusím ve stručnosti přiblížit v následujících
odstavcích.
Výše výplaty byla samozřejmě závislá na délce pracovního dne. Pokud jde o její délku,
byla zde opravdu velká variabilita. Pracovní doba byla mnohem delší, než je tomu dnes.
112 Původně byla střecha farní budovy mansardová. PODLAHA 1898 (pozn. 27) 53sq.; Emanuel POCHE a
kolektiv vědeckých a odborných pracovníků ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze: Sepekov, in:
Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha 1980, col. 312.
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Nezřídka se v tomto období setkáváme i se třinácti-hodinovou pracovní dobou. Ráno
řemeslníci nastupovali kolem 5h ranní, končili kolem 7h večerní. Délka pracovní doby byla
závislá na momentálním ročním období, záleželo na délce dne a také ji dopředu mohl
předurčit stavebník. On také mohl zasáhnou do jejího strukturování, na panství určitých
majitelů existovala přesná pravidla stanovující počet, dobu a délku trvání přestávek. Jakékoli
prohřešky vůči nařízením např. absence, pozdní příchody nebo nedodržení pracovní doby se
trestalo pokutami ve výši, kterou stanovil daný cechovní pořádek.113
Pokud jde o mzdy jednotlivých řemeslnických profesí, jejich výše pochopitelně záležela
na postavení, které dotyčný zaujímal v rámci cechovní hierarchie a také zde svoji roli
samozřejmě sehrával druh profese, které se věnoval. Obecně platilo, že čím vyšší postavení,
tím vyšší odměna. Na výšce platu se také pozitivně odrazilo, měla-li osoba umělecké ambice,
potřebovala-li k výkonu své práce využívat svoji kreativitu. Pokud pomineme stavitele a
projektující architekty, kteří představují zcela specifickou skupinu, byly finančně nejlépe
ohodnoceni kameníci, pak zedníci a nejhůře tesaři. Sepekovské účty jsou toho důkazem, jak
ještě bude patrné.( Zatímco rozdíly mezi výplatami v 16. století nebyly ještě tak zřejmé, po
bitvě na Bílé hoře se začaly rozdíly stávat patrnějšími.)114
Ať šlo o jakoukoli profesi, výplata se proplácela od hodiny či od provedení díla. Jednalo
se o práci hodinovou či úkolovou. S postupem let je možné pozorovat postupný odklon od
mezd časových a naopak stále častější stanovování mezd na základě přímé dohody se
stavebníkem. Je škoda, že v případě Sepekova nemáme k dispozici žádné materiály vzahující
se k těmto záležitostem. Časové mzdy se nadále spíše užívalo při realizaci drobných oprav
atp. (Pražská cechovní statuta z r. 1740 uvádějí, že pracovní den se dělí celkem na čtyři
časové úseky.) V cechovních artikulích sice existovaly stanovené normy denní mzdy pro
zednické, tesařské a kamenické tovaryše a učedníky, ale jednotlivé stanovy se v závislosti na
místě vzniku od sebe vzájemně dost lišily, takže vyplácené částky lze určit jen velmi
přibližně. Do konečné sumy, kterou řemeslníci za svou práci získávali, se také promítlo,
pokud jim stavebník poskytoval stravu a pití. V takovém případě byly pochopitelně jejich
platy nižší. U učedníků či tovaryšů byla obvykle výše platu stanovená podle míry již
dosaženého vyučení. Čím déle byl učedník u mistra v učení, tím vyšší plat dostával.115
Počátek 30. let, kdy se s výstavbou sepekovského poutního kostela začalo, byl pro cechy
113 Ivana EBELOVÁ / Ivan HLAVÁČEK: Cechy stavebních řemesel v Čechách v 16. až 18. století, Praha 1993,
113.
114 Ibidem 116sq.
115 Ibidem 113-118.
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jednotlivých stavebních řemesel dobou velkých změn. R. 1731 byl vydán tzv. řemeslnický
patent, který se vztahoval na české země a který výrazným způsobem narušil dosavadní
autonomii cechovních zřízení. Kromě toho, že v rámci jednotlivých řemesel omezoval počty
mistrů a tovaryšů, přinesl také ustanovení, dle kterého měl napříště o zřizování nových cechů
a schvalování jejich statut rozhodovat panovník a ne městská rada či příslušná vrchnost, jak
tomu bylo doposud. Protože se dostavba poutního areálu v Sepekově protáhla hluboko do 60.
let 18. stol., je zapotřebí zmínit ještě generální cechovní artikule vydané císařem Karlem VI. r.
1739, které s sebou přinesly další omezení – kromě jiného např. zákaz určování cen vlastní
produkce. Tím cechy pozbyly své podstaty a staly se jen jakýmsi sociálním a charitativním
uskupením, které zároveň ručilo za kvalitu poskytovaných služeb a odbornou výchovu
dorostu.116
6.5.1 Stavba kostela 1730-1733
Na pamětní medaily vydané k příležitosti vysvěcení kostela je sepekovský chrám
zachycen samozřejmě ještě bez ambitů, které byly realizovány teprve v letech 1760-1767.
V porovnání s výstavbou samotného poutního kostela je paradoxně mnohem lépe
zdokumentován průběh budování ambitů, probíhající o několik let později. Zatímco o
provedené práci na stavbě poutního kostela v letech 1730-1733 nás spravuje pouze nepříliš
obsáhlé vyúčtování, zachycené v Annali Strahoviensis z roku 1732117, z výstavby ambitů se do
dnešních dob dochovaly účty mnohem obsáhlejší, dokumentující nejdůležitější příjmy i
vydání za každý rok.118 Krátký doklad o příjmech z let 1737-1738, které byly poskytnuty na
výstavbu sepekovské fary („Residence“), byl zaznamenán v jednom z Mariánských zrcadel
uložených v Knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově.119 Údaje v účtech
uvedené jsou cenným pramenem poznání především pro oblast kulturně-historickou. I když
výpis ze stavebních účtů pro naši potřebu nepřináší vysloveně zásadní informace, domnívám
se, že i tak stojí za podrobnější rozebrání.
R. 1732 dokládá „Computus Accepti item expensi in aedificium Capellae Sepekoviensis“,
že příjem kostela činil 7658 zl. (zlatých) 52 kr. (krejcarů) a 3d. (denáry). Z příjmů kostela za r.
1732 se dovídáme, že z celkové sumy byla podstatná část získána prodejem nejrůznějších
hospodářských produktů. Dohromady se jedná o částku 3655 zl. 42 kr., což představuje více
116 EBELOVÁ 1996 (pozn. 76) 5sq.
117 Annales Strahovienses, 1716-1738 (pozn. 2) fol. 564V - 565R.
118 Gantz Jährige Sepekower Rendt Raittungen..., 1760-1767 (pozn. 6) fol. 1R – 7R.
119 Nejsvětější Panna Matka Boží Maria Milostivá v dařích …, 1. pol. 18. stol. (pozn. 10) fol. 65R-65V.
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jak 40 % z celkového zisku. Z prodeje obilí („Ex vendito frumento“) bylo získáno 1867 zl., z
prodeje mouky („Ex venditis molis“) chrámová pokladna získala 417 zl. Dalších 670 zl. 30 kr.
pochází z vinné pokladny („Ex Cassa vinali“), 68 zl. 5 kr. představuje výtěžek z prodeje vlny
(„Ex lucro Lanae“) a 50 zl. bylo vytěženo z prodeje ryb („Ex vendito foetu piscium“).
Pokud budeme ve výčtu pokračovát dál, nesmíme opomenout podstatnou částku 2 450 zl.,
které na výstavbu poutního chrámu daroval představený - opat Marian Hermann
(„Reverendissimus Dominus Praelatus“). Stejně tak výstavbu kostela podpořili svými dary i
jednotliví členové premonstrátského řádu. Po smrti pátera Hroznaty („Post mortem P.
Hroznata“) byla pokladna obohacena o 26 zl. 45 kr., po smrti otce Crescentia („Post mortem
P. Crescentij“) přibylo dalších 121 zl. 46 kr. P. Clemens, toho času milevský administrátor,
daroval 1000 zl., P. Lohelius 150 zl., P. Wilhelmus 60 zl., P. Xaverius 10 zl., P. Valerianus 10
zl., P. Wolfgangus 50 zl., P. Christianus 20 zl., P. Crescentius 48 zl., P. Thadaeus 44 zl., a P.
Rochus 30 zl. Ze strany premonstrátů činila získáná suma 4020 zl. a 31 kr., což rozhodně
nebyla v porovnání s drobnými donacemi prostých věřících zanedbatelná částka.
Stranou tohoto dění nezůstaly ani světské osoby. Milevský hejtman Adolf Karstfelt
(„Dnus. Capitaneus Milov. Karsfeldt“) přispěl částkou 55 zl. a jeho manželka Eleonora
(„Ejus Dna. Eleonora“) rozená ze Schwartzenwolfů přidala dalších 100 zl. Milevský sládek
(„Braxator Milovicensis“) dal 81 zl. 30 kr., Daniel Schuster 1 zl., šafář ze vsi Staňkov
(„Villicus Stankoviensis“) 5 zl. a konečně jakýsi řemeslník („Faber Wolschensis“) 4 zl. a 57
kr. Na závěr zmiňme ještě poslední dvě položky. První částka 51 zl. 30 kr. darovaná na
výstavbu kostela pochází z pokut („Ex mulctis“), které byly uloženy za blíže nespecifikované
přestupky. Druhá částka 266 zl. 42 kr. a 3 d představuje výnos z kostelní pokladny („Ex
Cassa B. V. M. Sepekoviensis“), do které pravděpodobně přispívali drobnými dary místní
vesničané a poutníci.
Vyúčtování výdajů za r. 1732 není bohužel o nic obsáhlejší. Na základě tohoto záznamu
lze pouze konstatovat, že kostel Jména Panny Marie v Sepekově musel být tou dobou v hrubé
stavbě již dokončen, poněvadž součástí účtu jsou také položky vyplácené zámečníkům,
truhlářům atp. Největší částku 2619 zl. 37 kr. obdrželi zedníci („Murarii“). Za stavební
materiál, za cihly a kámen („Pro lateribus et calcae“) se zaplatilo dalších 146 zl. 42 kr.
Kameníkovi bylo vyplaceno 830 zl. 7 kr. 3 d. K vyšším sumám se také počítá 942 zl. 37 kr.,
které byly vyplaceny za železo („Pro ferro“). Sepekovskému kováři („Faber Sepekov.“) byla
za práci („p. Labore“) odevzdána poměrně vysoká částka 344 zl. 45kr. Za tři železná vrata
(„p. 3 ferreis portis“) bylo zámečníkovi („Faber Serarius“) zaplaceno 96 zl. Jejich výroba
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byla však podstatně levnější. Za vrata („pro portis“) si truhlář („Arcularius“) účtoval v
porovnání s předešlou položkou pouhých 16. zl.
850 zl. 22 kr. bylo vyplaceno tesaři („Faber Lignarius“). Vzhledem k tomu, že do
vyúčtování byla zahrnuta i cena za šindele a olej („Pro Scandulis et oleo“), která činila 124
zl. 32 kr., můžeme z toho vyvodit, že poutní kostel byl skutečně jen krátce před svým
dokončením. O tom svědčí i nemalá částka 360 zl. vydaná za plech („Pro Lamina“), snad k
pokrytí střechy. Této činnosti by v tom případě odpovídala položka 154 zl. 17 kr., která byla (
„Laminarijs soluti pro Labore“) za práci vyplacena klempířům. Za makovice („Pro nodis“),
kterými byla osazena střecha, bylo vydáno 120 zl. Na jejich vyleštění („Pro politione“) a
pozlacení („Pro deauratione“) se přidávalo dalších 32 zl. a 286 zl. 35 kr. Jakémusi malíři z
Bechyně („Pictori Bechyn:“), který tu není bohužel jmenován, bylo za pozlacení kříže („p:
cruce deauranda“) vyplaceno 15 zl. 45 kr.
Posledních několik položek, které budou zmíněny, svědčí o tom, že i v interiéru nově
zbudovaného chrámu se dělaly již pouze závěrečné práce a úpravy. Sklenář („Vitriarius“)
přijal za svou práci 400 zl., výplata štukatéra („Stukator“) činila 129 zl. 30 kr. a sochař
(„Statuarius) získal 72 zl. Ani jeden z výše zmíněných řemeslníků či umělců není bohužel v
účtech uveden vlastním jménem, ani jeho práce není blíže specifikována.Výjimku tvoří pouze
jakýsi malíř Doubek („Daubek“), kterému bylo za barvy a výmalbu kostela („pro coloriby et
decolorado tecto“) zaplaceno 39 zl. Poslední položka 79 zl. 13 kr. byla určena druhému a
zároveň poslednímu umělci, který v souvislosti se stavbou sepekovského poutního kostela
vystupuje z anonymity. Je jím P. Siardus Nosecký, autor freskové výmalby stropu. Částka,
která mu byla poskytnuta, byla určena pouze na barvy („Pro coloribus“). Do tohoto obnosu
nebyla započítána položka za odvedení umělecké práce. Jak již bylo řečeno v jedné z
předcházejících kapitol, Siard Nosecký se rozhodl poskytnout své služby zadarmo, a tím
vyjádřit své díky Panně Marii, která se prý zasloužila o jeho uzdravení z těžké nemoci.
Součtem veškerých výdajů dostaneme obnos ve výši 7658 zl. 52 kr. a 3 d. Vynaložené
prostředky tedy odpovídaly získané sumě přesně do denáru.
O tom, že bylo o kostel řádně postaráno i v následujících letech svědčí účty příjmů a
výdajů kostela Jména Panny Marie v Sepekově vedené od r. 1743 do r. 1785, které jsou v
současné době umístěny v SokA v Písku.120 Kromě běžných položek, které byly vydávané za
liturgická roucha a náčiní, za svíce, olej atp., obsahují také zmínky o zasklévání oken, bílení a
dalších opravách, kterým byl v této době kostel a tehdy již i fara podrobovány. V letech
120 Kniha kostelních účtů kostela Jména Panny Marie v Sepekově, 1743-1785, sign. II/3e-1, kniha 32, fond
Římskokatolického děkanského úřadu Sepekov (ŘDKU) 1743-1954, SOkA Písek .
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1760-1767 se navíc mezi těmito účty na několika místech objevují i krátké zprávy obdobného
charakteru týkající se výstavby ambitů. (Např. r. 1761 bylo „pro laboribus ambituum a certa
domina“ získáno 20 zl. 14 kr.).
6.5.2 Stavba ambitů 1760-1767
Na základě účtů přechovávaných ve fondu premonstrátského řádu v Národním archivu je
možné si udělat o průběhu celé této akce o něco lepší představu, než tomu bylo v
předcházejícím případě.
Na úvodní straně tohoto vyúčtování nacházíme výpis příjmů z let 1760-1767 („Einnahmb
Gelder zum Sepekower Marianischen ambiter bau“), ze kterých byla stavba hrazena. Získaná
celková částka činila 6290 zl. 1 kr. 1 d. Až na několik položek neklesají vybrané částky nikdy
pod 100 zl., obvykle se pohybují mezi 200 – 300 zl., ale výjimkou nejsou ani větší sumy. Tou
jedinou výjimkou je příspěvek P. Blasia, který činil 8 zl. 24 kr. Nejvyšší částky pocházejí z
kostelní pokladny („auß der Kirchen Cahsa“). Např. r. 1760 bylo z této pokladny získáno 867
zl. 15 kr. 1½ d. a o dva roky později r. 1763 700 zl. přesně. Nejpodstatnější část těchto příjmů
ovšem představují různé úroky („halb Jährige Interehse“) odváděné vždy do konce dubna a
října – tedy každého půl roku. Na stavbách se obvykle pracovalo v době od svátku sv. Jiří do
sv. Havla. I když existovaly určité parametry, podle kterých se měly cechy řídit při
stanovování pracovních podmínek, výplat, pracovní doby atd., lze říci, že v Čechách v
porovnání s jinými zeměmi (např. dnešním Rakouskem) v těchto záležitostech panovala vždy
mnohem větší svobodomyslnost.121
1760
Zedníkům za celý rok podle manuálu („Denen Mauern Lauth Mannual“) bylo vyplaceno
125 zl. 43 kr. 3 d. Nejvyšší částka za rok 1760 činila 261 zl. 6 kr. Vyplacena byla kameníkům
(„den Steinmetzen“). Poměrně významnou položku 211 zl. 9 kr. bylo třeba vydat za dovoz
stavebního materiálu, konkrétně za dovoz stavebního kamene („von die Stein zuzuführen“).
Vzhledem k tomu, že se s budováním teprve začínalo, nás nepřekvapí tedy následující údaj.
Vyhloubení základů („denen grundt grabern“) přišlo na 76 zl. 33 kr. 3 d.
V účtech z výstavby ambitů se objevují pravidelně také položky za pracovní náčiní.
Součástí vyúčtování mohly být příspěvky, stanovené cechovním pořádkem či stanovené na
základě dohody mezi mistrem a stavebníkem, určené některým profesím na údržbu jejich
121 EBELOVÁ / HLAVÁČEK 1993 (pozn. 113) 113.
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nástrojů. K povinnostem kamenických a zednických mistrů patřilo poskytování potřebného
nářadí. K běžným dobovým nástrojům patřily např. železné tyče, špičáky, kopáče, klíny,
zednické vrtáky, sochory, lopaty, škrabky na vápno, střešní háky, pily, svěráky, svorky, pánve,
nádoby na vápno, konve na vodu, nádoby na železo, rohové háky, olovnice, měřítka,
urovnávací latě a další. Následující drobná vydání obvykle nepřesahují částku 10 zl. Za síto
na prosévání písku („von eine Sandt durchwurf“) se zaplatilo 3 zl. 15 kr. Za 6 kusů železných
lopat („von 6 stuk Eyßneres Schautl“) byly vydány 2 zl. 6 kr., za 4 kusy krumpáčů („Von 4
stuk Spitzhauen“) 2 zl., za 1 kus škrabky na vápno („Von 1 stuk Kalich Kratzer“) 30 zl. a za
další dva krumpáče („Von 2 Roth hauen“) 1 zl.
18 zl. 36 kr. bylo vyplaceno na dietách pražskému staviteli („dem Prager baumeister
Diet“), jehož jméno zůstává neznámé. Staviteli byl dále vyplacen 1 zl. 30 kr. („Einer fuhr
umb dem H. Baumeister“).V dobových účtech se pojem „Baumeister“ vyskytuje velmi často.
Je to označení pro bežného stavitele, který pouze několikrát ročně jezdil vykonávat kontroly
nad započatými pracemi, ale jinak byl přímo na stavbě obvykle zastupován polírem.
Pravidelné vykonávání dohledu patřilo nejen k povinnostem stavitelů ale i
„obyčejných„ zednických mistrů. Obvykle se tak dělo dvakrát denně (dopoledne a
odpoledne). Vykonávání dohledu bylo v jejich vlastním zájmu, protože pokud by nezaručili
odpovídající průběh stavby, museli by nahradit vzniklé škody.122
6 zl. 15 kr. bylo vydáno za vypálení 1 pece vápna („Von außbrenung eines Kalichofens“).
Výdělek horníka, který vápenec nalámal („dem Bergmann von Brechnung des Kalichsteins“)
činil 3 zl. 12 kr., jeho dva přidavači za 15 dní práce („2 Handtlangern per 15 Täg“) získali 3
zl. 15 kr. .Někdy bývají osoby, podílející se na přípravě vápna, na jeho rozbíjení a sázení v
dobových účtech označovány pojmy „Kalchstössler“ a „Setzer“. Poněvadž bylo vápno velmi
důležitým stavebním materiálem, záleželo velmi na jeho kvalitě. Důraz na to byl kladen
obzvláště v těch případech, kde mělo být vápno určeno na omítky atp. Tyto mzdy měly být
proto dotyčným osobám jistou motivací, aby vápno dodali v příslušné kvalitě, což nebylo
vždy samozřejmostí.123
Nakonec byl podle výkazu zaplacen 1 zl. 58 kr. sepekovskému kováři („den Sepekower
Schmied Lauth auß-ziegl ist bezahltworden“). Celkem bylo za r. 1760 vydáno na stavbu
ambitů 718 zl. 9 kr.

122 Ibidem 118, 128.
123 Ibidem 128.
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1761
Výše výdajů za rok 1761 téměř odpovídala předcházejícímu roku. Stavba nových ambitů
si tentokrát vyžádala 747 zl. 58 kr. 4½ d. Nejvyšší částka 214 zl. 9 kr. byla vydána opět
zedníkům („denen Mauern Lauth Manual“). 205 zl. 18 kr. bylo odevzdáno kameníkovi
(„dem Steinmezer“). Vykopání základů a výplata přidavačům („denen grundt grebern und
Handtlangern“) činila 120 zl. 1 kr. 3 d. Za dovoz kamene na stavbu („Von Steinzuzuführen“)
padlo dalších 91 zl. 39 kr.
Tasařům za opracování dřeva („dem zimerleüthen Von außgezimertes Holtz“) bylo
vyplaceno 16 zl. 25 kr. 1½ d. Za nalámání 16 centnýřů vápence („Von brechnung 16Ct:
Kalich steiner“) bylo dáno 16 zl. a za nalámání 110 sáhů kamene ke zdění („Von brechnung
110 Cl: mauer steiner“) 44 zl. Za vypálení dvou pecí vápna i s ½ sudu piva („ Von
außbrenung zweyen Kalich öfen nebst 1/2 Er: eingeding bier“) se vynaložilo 12 zl. 30 kr.
Podle výkazu byla Sepekovskému kováři („dem Sepekower Schmiedt Lauth außzieglen“)
vyplacena výplata ve výši 3 zl. 50 kr. Staviteli bylo odvedeno za cestovní výdaje („dem H:
baumeister Reyßzohrung“) 12 zl. 36 kr. a k tomu dalších 45 kr. bylo vyplaceno, zřejmě za
přivezení stavitele, formanovi („dem fuhrmann dahin). Poslední položka 1 zl. 45 kr. byla opět
vyplacena za odvoz vápna („denen nachstehern bey außführung des Kalichs“).
1762
Za rok 1762 si výstavba ambitů vyžádala celkem 920 zl. 48 kr. 3 ½ d . Jedna z nejvyšších
položek 226 zl. 34 kr. ½ d. byla vyplacena zedníkům („denen Mauern Lauth Bau Register“).
Stejně jako předcházející dva roky i nyní bylo staviteli dáno („Dem Baumeister diet“) 12 zl.
36 kr. I tento rok byla vykopána další část základů („denen grundt grabern“) za niž bylo
vynaloženo 30 zl. 33 kr. 2 d. Na stavbu bylo opět zapotřebí kamene. Za jeho dovezení („Von
zuführung denen bau Steinern“) bylo třeba dát 157 zl. 42 kr. Za nalámání 6 centnýřů
vápencového kamene („Von Brechung 6 C: Kalich steiner“) se zaplatilo 6 zl. a za nalámání
101sáhů (jeden po 24 kr.) kamene ke zdění („Von Brechung 101 C: mauer steiner ā 24“) 40
zl. 24 kr. Dalších 12 zl. 30 kr. bylo stejně jako předešlého roku spotřebováno na vypálení
dvou pecí vápna včetně smluveného piva („Von außbrenung 2er Kalich osten nebst eingeding
bier“). Jedna z položek - 6 zl. 24 kr. - byla vyplacena podle výkazu sepekovskému kováři
(„Sepek: Schmid Leuth außziegl Bezahlt“). Z řemeslníků byla největší výplata za tento rok –
267 zl. 26 kr. - dána kameníkovi („dem Steinmetzer“). Za dřevěné fošny, falcovní a tenká
prkna a za „krajinky“ („Vor eichern pfosten faltz bretter dün und Schwartten dem Kreutz
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mühler bezahlt“) bylo dáno 56 zl. 39 kr. a zmiňme ještě poslední částku 104 zl., která byla
požadována za 32 váh (jeden za 3 zl. 15 kr.) železných kleštin („Vor 32 waag Shlüssen Eyßen
ā 3f 15x“).
1763
R. 1763 byla k výstavbě ambitů vynaložena více jak dvojnásobná částka v porovnání s
předcházejícími lety. Šlo o sumu 1858 zl. 50 kr. 1½ d. Z následujícího výčtu bude patrné, že
se jednotlivé položky často opakovali. Za vedení stavebního deníku („denen mauern Lauth
bau Register“) bylo vynaloženo 690 zl. 59 kr. 1½ d. Tesařům („zimerleuthen“) bylo
vyplaceno 182 zl. 12 kr., pokrývači („ziegldeker“) 3 zl. 36 kr. Tato informace je vcelku
zajímavá. Můžeme z ní totiž vyvodit, že ambity byly kryté prejzy na rozdíl od budovy kostela,
která byla krytá šindelem, jak se dozvídáme z účtu z r. 1732 zmíněném výše.
Vykopání základů („Grund grabern“) přišlo na 43 zl. 22 kr., dovoz kamene („Stein
führern“) na 145 zl. 51 kr., dovoz písku („Sant führern“) 10 zl. 30 kr. Za dovoz 56 000 cihel
(„Vor zuführen 56000 zieglen ā 1f 40x“) se vydalo 93 zl. 20 kr.
K dalším položkám, které jsou až na několik výjimek většinou nízké, patří: 19 zl. 20 kr. 3
d. za vypálení 3 pecí vápna („Von außbrennug 3 Kalichöfen“), 1 zl. 30 kr. za 2 provazy či
lana („Vor 2 sëyll“), 37 zl. 73 kr. připadlo staviteli („2 mahl denen baumeister ā 3 ducaty“),
281 zl. 30 kr. za 90 váhů železa na kleštiny („Vor 90 Waag Shluß eyßen“), 12 zl. za čtyři
kříže do kaplí („4 Creutz in eine Capellen“), 17 zl. za 37 kop hřebíků („37sß aushieb nögl“),
7 zl. 45 kr. za 30 kop velkých skob („30 sß 50 stuf grosse Clamern“), 2 zl. za 30 kop malých
toho samého („30 sß Kleine deto“), 87 zl. za 3 sudy bílého plechu („3 Fasßl weißes blech“), 7
zl. 55 kr. za 50 kop hřebíků do dřeva - „prkenáků“ („50 sß gantz: brethnägl“), 12 zl. 37 kr. 3
d. za 4 kusy drátěnné mříže („4 stuk Trattene gatten“), 58 zl. 24 kr. kameníkovi za nalámání
146 sáhů kamene („Von Brechung 146 C: Steiner ā 24“).
Výplaty jednotlivých řemeslníků za blíže neupřesněné rukodělné práce („Handtwerkern“)
činily: 5 zl. 59 kr. truhlářovi („Tieshler“), 86 zl. pasířovi („Gürtler“), 5 zl. 36 kr. malíři za
malbu a štafírování („Mahler und Stafirer“), 24 zl. 30 kr. zámečníkovi („Shlosser“), 22 zl. 45
kr. 3 d. kovářovi („Schmidt“).
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1764
Peníze vydané na stavbu ambitů za rok 1764 činily 3934 zl. 34 kr. Následující výčty
budou spíše heslovité. V porovnání s předcházejícími léty se obsah účtu nijak podstatně
nemění. Stále se jedná o výplaty jednotlivých řemeslníků, doplňování pracovních nástrojů,
dovoz stavebních materiálů atp.
Opět jedna z nejvyšších částek 816 zl. 33 kr. 4 d. byla určena podle stavebního deníku
zedníkům („denen Mauern Lauth bau Register“). 327 zl. 42 kr. bylo vyplaceno tesařům
(„zimerleuthen“), 293 zl. 6 d kameníkům („Steinmetzen“), 19 zl. 30 kr. pokrývači
(„ziegldeker“). Na vykopání základů („grundtgrabern“) bylo vynaloženo 95 zl. 42 kr. 4 d.,
za dovoz kamene a cihel („Stein und ziegl führern“) 324 zl. 21 kr., za dovoz vápna a písku
(„Santh fuhrern und Kalich“) 22 zl. 6 kr. Přidavačům klempířů („Handtlanger bey denen
Klempfern“) bylo dáno 14 zl. 6 kr. Za nalámání 109 sáhů kamene (jeden za 24 kr.) ke zdění
(„von brechung 109 C: mauer Steinern ā 24x“) se vydalo 43 zl. 36 kr, sepekovskému kováři
za jeho práci („dem Sepekower Schmidt vor seine arbeith“) 34 zl. 43 kr., za 92 váh a 7 liber
železa („Vor 92 Waag 7 lb Eyßen“) 278 zl. 52 kr. 1½ d., za 2 váhy 15 liber toho samého
(„Vor 2 Waag 15 lb deto“) 5 zl., za 30 sudů bílého plechu („30 Fsßl weyßes Blech“) 942 zl.,
klempířovi („denen Klempfern ut berh“) 313 zl. 20 kr., pasířovi z Prahy („dem Präger
gürtler“) 172 zl., klempířovi na dietách („denen Klempfern an diet Hie und Her“) bylo dáno
15 zl. 33 kr.
Vypálení dvou pecí vápna („Vor außbrenung 2er Kalich öfen“) si vyžádalo 15 zl. 45 kr.,
za kříže z Prahy („Vor die Creütz Stock auf Prag bezahlt“) bylo zaplaceno 75 zl., za zelené
štafírování těchto tří křížů („Vor 3 Creütz auf die ambiten zu grün stafiren“) bylo dáno 10 zl.
30 kr., za vybílení kaplí („Vor weyßen der Cappellen“) padlo dalších 88 zl., k tomu za žlutou
barvu („Vor gelbe farb derzu“) byl přidán 1 zl. 36 kr., za bílý štětec („Vor einen weiß pensl“)
dalších 15 kr., za čtyři železné lopaty („Vor 4 eyßerne Schaufl“) 1 zl. 12 kr. Téměř totožná
částka - 1 zl. 10 kr. - byla zaplacena za dvě síta na písek („Vor 2 Santh Sieb“). Truhlářovi bylo
zaplaceno 6 zl. za čtyři nové dvěře do ambitů („dem Tieshler vor 4 neüe Thür in die
ambiter“), za 4 kusy drátěné mříže („Vor 4 stuk: Drattene Gatter“) 14 zl. 24 kr. a poslední
částka 2 zl. 30 kr. byla vynaložena za pivo („Vor 1 Einer bier“).
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1765
Na stavbu se stále dovážel stavební materiál, ale v porovnání s předešlými léty byly
poměrné vysoké částky proplácené řemeslníkům jako byl např. klempíř, zámečník atp.
Celkem činila vydání za tento rok 4664 zl. 1 kr. 3 d. Ráda bych ještě jednou připomněla, co ve
své kronice o stavbě ambitů uvádí Mikuláš Kolář (viz poznámka č. 60-62), že slavnost
položení základního kamene se konala právě v tomto roce za účasti strahovského opata
Františka Michaela Dallera, a že základní kámen byl položen pod kapli sv. Linharta, která je
zároveň jako jediná z kaplí podsklepená. Položky uváděné za rok 1765 svědčí o tom, že
ambity musely být již v hrubé stavbě hotové. To dokládá ostatně i zmínka o postavení oltáře.
Mikuláš Kolář zmiňuje, že jako první byla dokončena kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple
sv. Linharta, v těch se prý mše sv. konaly nejdříve. Jako třetí byla dostavěna kaple sv.
Norberta a teprve na závěr byla dokončena kaple sv. Linharta, pod kterou, jak již bylo
zmíněno, se nachází základní kámen.
Do této doby spadá snad i nařízení opata Dallera týkající se menších změn v umělecké
koncepci těchto ambitů. František Michael Daller nařizuje podle Mikuláše Koláře, aby byly
přímé překlady dveří u dvou již vystavených kaplí nahrazeny půlkruhovými záklenky. Na
základě této poznámky je možné usuzovat, že projekt výstavby ambitů byl již staršího data a
že jeho autorem byl pravděpodobně ještě Tomáš Haffenecker. Tuto domněnku ostatně
podporuje i druh užitého tvarosloví. Tato zpráva je zároveň i dokladem proměňujícího se
vkusu, projekt již neodpovídal dobovým požadavkům na reprezentaci a představám o
moderním umění, ale také tato krátká zmínka vypovídá o dobře známé skutečnosti, že totiž
vzniklá stavba nemusela být nutně jenom výsledkem projektantova uměleckého záměru, ale
že se na tomto procesu aktivně spolupodílel i více či méně poučený stavebník. V našem
případě se jednalo o „vzdělaného přítele věd a umění“, tak alespoň popisuje opata Dallera ve
své knize Dominik Čermák.124
816 zl. 55 kr. bylo vyplaceno zedníkům včetně přidavačů („denen Mauern Sambt
Handtlangten“), 439 zl. 32 kr. bylo určeno tesařům („zimerleuthen“), téměř stejná částka 438 zl. 40 kr. - byla vyplacena kameníkům („steinmetzen“), 53 zl. 24 kr. bylo vyplaceno
pokrývači („ziegldeker“) a 308 zl. klempířům („Klempferen“). 224 zl. 18 kr. bylo dáno za
dovoz kamene („Vor Steinführen“) a za dovoz cihel („Vor zieglführen“) 138 zl. Za dopravu
vápence a písku („Vor Kalich und Santh zuführen“) padlo 60 zl., za kopání písku („Vor Santh
Graben“) 31 zl. 30 kr., za kovářskou práci („Vor Schmid arbeith“) 42 zl. 6 kr. O něco vyšší
124 ČERMÁK 1877 (pozn. 20) 111sqq.
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suma – 71 zl. 15 kr. - byla vyplacena pražskému mědi-kováři („dem Prager Kupfer Schmid“),
za 31 sudů bílého plechu („Vor 31 Fassl weyßes Blech“) se zaplatilo 999 zl., za 2853 liber
(„Vor 2853 lb eyßen a 7 ½ x) 356 zl. 37 kr. 3 d., za vypálení pěti pecí vápna („Von
außbrenung 5 Kalich öfen“) 39 zl. 39 kr., za přivezení plechu („denen fuhren so umb es blech
gefahren“) 4 zl. 32 kr..
Postavení oltáře („Von aufsetzen eines altars“) přišlo na 3. zl. 30 kr., vykování čtyř tyčí v
Budějovicích („Von außschmitten 4 stangen in Budweyß“) na 2 zl. 16 kr., 4 kr. byly vydané za
bílení, které prováděli vlašští zedníci („Von weyßen denen welishen Mauern“).
Za jedno nové síto na písek a jedno vylepšené („Vor ein neües Sant Sieb und eines
außzubessern“) bylo zaplaceno 8 zl., za osm drátěných mříží („Vor 8 Dratene gatter“) 31 zl.
30 kr. Dalším dělníkům („den nachsteher Bey denen arbeithern“) se vydalo 17 zl. 15 kr.,
pasíři z Prahy za makovici („dem Prager gürtler Von einer Knopf“) 86 zl. Klempířskému
mistrovi dojíždějícímu na stavbu („dem Klempfer meister Diet“) bylo vyplaceno 8 zl. 20 kr.,
zámečníkovi („dem Schlosser“) 416 zl. 42 kr. Poslední částka - 63 zl. - byla vydána za lámání
63 sáhů vápence za čtyři leta („Von Brechnung 63 Clafter Kalichstein denen Stahletzern
durch 4 Jahr“).
1766
Nejvyšší částku za r. 1766 představovala výplata zedníků a přidavačů („Denen Mauerern
Sambt Handlangern“), která činila 999 zl. 46 kr. 4 d. Tesařům („Denen Zimerleuthen“) se
vyplatilo 29 zl. 45 kr., kameníkům („Denen Steinmetzen“) 664 zl. 43 kr., pokrývači
(„Ziegldeker“) 40 zl. 15 kr. Za dovoz kamene („Vor Stein führen“) bylo vyžádáno 140 zl. 35
kr. 3 d., za dovoz cihel a tašek („Vor ziegl und Tashen führen“) 171 zl. 54 kr., za dovoz
vápence a písku („Vor Kallich und Santh führen“) 62 zl. 51 kr.
Za kovářské práce („Vor Schmiedt Arbeith“) byly požadovány 4 zl. 41 kr., za tesařské
práce („Tieshler Arbeith“) 16 zl. 58 kr. Skláři za 2 roky („den Glaßer Durch: 2 Jahr“) bylo
dáno 192 zl. 19 kr. Za 1483 ½ sáhů železa („Vor: 1483 ½ Cl: Eyßen a 8 x“) bylo zaplaceno
197 zl. 48 kr. (jeden za 8 kr.), 4 zl. 50 kr. bylo dáno za 145 sáhů kování („Vor: 145 Cl: Von
Außschmitten a 2 x“). Kovářovi byly vyplaceny diety („den Schmiedt Diet unkosten“), které
činily 2 zl. 21 kr. Jedenáct kusů štětců na bílení („11 stuk weiß penßl) stálo dohromady 2 zl.
20 kr. Vypálení tří pecí vápna („Von Außbrennung: 3 Kallich öfen“) si vyžádalo 25 zl. 18. kr.,
štafírování („dem Stafierer vor arbeith“) 12 zl. Provazníkovi za jedno lano („dem Seyller
Vor: 1 Strick Mauerern) byl dán 1 zl. 21 kr., za 60 liber olova („Vor: 60 lb Bley a 8 x“) 8 zl.
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Dalších 25 zl. 21 kr. bylo vydáno na dělníky („dem nachsteler Bey denen arbeithern“), 300
zl. zámečníkovi („dem Shlosser bezahlt“) a poslední částka 130 zl. byla vyplacena truhláři
(„dem Thieshler“). Výdaje za rok 1766 nakonec činily celkem 3022 zl. 57 kr. 1 d.
1767
Účet za rok 1767 je poměrně obsáhlý, nicméně částka vynaložená k výstavbě ambitů
nepatří k nejvyšším. Jedná se o sumu 2150 zl. 29 kr. 3 d. Druhá nejvyšší výplata náležela opět
přidavačům a zedníkům („denen Mauer Sambt Handlanger“) kteří dostali 409 zl. 3 d.,
tesařům bylo vyplaceno („denen Zimerleüthen“) 6 zl. 21 kr., pokrývači („dem Ziegl decker“)
30 zl. 53 kr., za dovoz cihel a tašek („Vor Ziegl und Tashen führung“) 22 zl. 30 kr., za dovoz
písku a vápence („Vor Santhund Kallich führung“) 9 zl. 15 kr.
Následující odstavec svědčí o tom, že se již práce na ambitech chýlily ke svému závěru.
Jednotlivé položky vypovídají o tom, že v tomto roce se již veškerá pozornost stavebníků
upínala k výzdobě interiérů jednotlivých kaplí. Dovídáme se, že jakémusi blíže neurčenému
pražskému malíři bylo za dva velké oltářní obrazy, kus po 24 zl.(„dem Prager Mahler Vor 2
stuk grosse alter Bladt“), vyplaceno 48 zl; za čtyři menší obrazy, kus po 8 zl. („Vor 4 stuk
Kleine deto“), bylo vydáno 32 zl. Za nalámání vápence („denen Stahletzern von Kallich Stein
Brechung“) bylo zaplaceno 30 zl., místnímu řemeslníkovi za štafírování („dem Hiesigen
Stafirer Bezahlt mit“) 120 zl., truhláři za oltáře („dem Tieshler auf die Alter“) 50 zl., sochaři
za dokončení soch a postamentů („dem Bildthauer Vor finige Statuen und Postamenter“) 51
zl. Nejvyšší částka – 670 zl. 6 kr.- byla vyplacena kameníkovi („dem Stein metzer“).
Milevskému zámečníkovi („dann dem Mühlhaußner Schlosser Lauth Außzieg.“) připadlo
31 zl. 50 kr., milevskému truhláři („dem Mühlhaußner Tieshler“) 35 zl. 24 kr. Za 21 liber
olova („Vor 21 lb: Bley) celkem padly 3 zl. 30 kr. (libra byla po 10 kr.), 128 liber červené a
žluté barvy po 6 kr. („128 lb: Rothe und Gölbe Farb a 6x“) 12 zl. 48 kr. Sepekovskému
kováři za vykonanou práci („dem Sepekower Schmiedt Vor Verrichte arbeith“) bylo dáno 5 zl.
10 kr. Za 19 váh nových železných nástrojů po 1 zl. 45 kr. za kus („Vor 19 Waag Neües Eyßen
a 1 fro 45x“) bylo celkem vyplaceno 33 zl. 15 kr., za 5 váhů toho samého po 1 zl. 57 kr. za
kus („Vor 5 Waag deto a 1 fro 57x“) 9 zl. 45 kr.
Zámečníkovi bylo vyplaceno na dietách včetně přepravy („dem Schlosser Diet unkosten
Sambt überführ“) 1 zl. 30 kr. Za novou pilu („Vor Eine Neün Säg“) byl dán 1 zl., za deset
kusů štětců na bílení („Vor 10 stuk weyß pensle“) 2 zl. 33 kr. Vypálení dvou pecí černého
vápna („Vor Außbrenung 2 ofen Schwartzen Kallich“) přišlo na 16 zl. 54 kr. Částka 295 zl. 45
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kr. byla mzdou určenou za dovezené kameny („Stein fuhr Lohn“). Nakonec bylo ještě
zaplaceno 222 zl. zámečníkovi („dem Schlosser bezahlt“).
1768
Účet za rok 1768 zahrnuje pouze 4 položky, které svědčí o tom, že se ještě dokončovala
výzdoba jednotlivých kaplí v ambitu. Zdejšímu řemeslníkovi za štafírování dvou oltářů
(„dem Hiesigen Stafirer Von 2 Stafirte alter“) bylo vyplaceno 80 zl. Truhláři za zřízení dvou
oltářů („dem Tieshler Vor 2 Eingerichte alte alter“) připadlo 50 zl., sochaři bylo zaplaceno
(„dem Bildthauer Bezahlt“) 48 zl. a kameníkovi („dem Stein Metzer“) 89 zl. 34 kr. 1½ d.
Součtem jednotlivých částek bychom dostali celkový obnos ve výši 267 zl. 34 kr. 1½ d.
Závěrečná část tohoto vyúčtování rekapituluje jednotlivá vydání za každý rok. Domnívám
se, že postačí, když uvedu pouze konečnou částku, která se za téměř osm let vyšplhala na
18 285 zl. 20 kr. 16½ d.
Z předcházejícího přehledu je tedy patrné, že stavba ambitů probíhala zcela v duchu zásad
dobového stavitelství. V průběhu několika let jsou v rámci vyúčtování uváděné položky za
vykopání základů. Je zřejmé, že budování ambitů probíhalo po etapách, křídlo po křídle, jak
to bylo v této době naprosto běžné. Zatímco v účtech z výstavby kostela je zmiňováno vydání
za šindele a olej k jejich napuštění, ambity byly s největší pravděpodobností zastřešeny
prejzovou krytinou. Nasvědčuje tomu alespoň pojem „Ziegldeker“ (pokrývač), který se v
účtech z výstavby ambitů objevuje často. Kdyby byly střechy ambitů pokryté šindelem,
pokrývačská práce by byla nejspíše svěřena tesaři. Z pravidelných výplat je patrné, že na
stavbu dojížděl vykonávat dozor jakýsi pražský stavitel. To se ostatně týká i zbývajících
řemeslníků, z nichž jen nepatrné množství pocházelo z místních zdrojů. Ani jeden z nich
bohužel není uveden vlastním jménem. Známe pouze iniciály W. R. patřící řemeslníkovi,
který svůj monogram společně s letopočtem1766 zanechal na jedné z klik a klapačce dveří
vedoucích od fary do ambitového dvora.125
6.5.3 Výstavba fary
Velmi stručné vyúčtování týkající se příjmů sepekovského kostela za léta 1735 – 1737
nalezneme v jednom z mariánských zrcadel. (viz poznámka č. 9) Dohromady bylo v průběhu
necelých tří let vybráno 900 zl. 14 kr. 1 d. Tyto záznamy nás zajímají hlavně z toho důvodu,
že uvedené částky byly věnovány na stavbu farní budovy. „Hae Suma (…) fuit impensa in
125 ČERVENKA 2005 (pozn. 66) nepag.
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residentia Sepekoviense.“ Většinou se jednalo o drobnější příspěvky řádových členů
pohybující se obvykle v rozmezí od 3 zl. do 20 zl. Nejvyšší položkou je 300 zl. darovaných
Mariannem Hermannem („Rsimy. Dny. Mariany pro extruenda Residentia Sepekoviensi
donavit“). Mezi těmi vyššími příspěvky nalezneme také částku 86 zl. 23 kr. 1 d. pocházející z
kostelní pokladny za rok 1736 či různé úroky.

6.6 Výzdoba chrámu a vybavení jeho interiéru včetně ambitových kaplí
Cílem této práce bylo pojednat o poutním kostele Jména Panny Marie v Sepekově z
hlediska jeho architektonického ztvárnění. V rámci této práce bych svoji pozornost na závěr
ještě ráda obrátila k umělecké výzdobě tohoto kostela, k níž patří např. fresková výmalba,
oltáře, závěsné obrazy a volné sochy, které dojem z této architektury dotvářejí. Protože se
však téma umělecké výzdoby sepekovského kostela k zadání této práce vztahuje jen okrajově,
zmíněny budou pouze ty nejpodstatnější informace. K nim bezesporu patří fakt, že v kvalitě
umělecké výzdoby překračuje kostel Panny Marie v Sepekově některými svými díly průměr
běžné venkovské umělecké produkce. K těm výjimečnějším počinům patří fresková výmalba
kopule chrámu či jeho hlavní oltář. Jak ostatně účty z výstavby kostela i ambitů v
předcházející kapitole prokázaly, za jejich vznikem v některých případech stáli umělci pražští,
což je vzhledem ke skutečnosti, že chrám spravovali milevští potažmo strahovští
premonstráti, zcela přirozené. Tato oblast by si v budoucnosti zasloužila více pozornosti.
6.6.1 Malířská výzdoba – freska Siarda Noseckého
Malířskému dílu P. Siarda Noseckého nemůže být v rámci této práce věnováno více
pozornosti. Protože se ale jedná o velmi zajímavou osobnost, ráda bych alespoň upozornila na
několik článků, ze kterých byly informace pro následující kapitolu čerpané.126 Jedním z cílů
iluzivních barokních fresek je dotvoření architektury. Při vstupu do interiéru tohoto poutního
kostela je na první pohled zřejmé, že více než kdekoli jinde tu platí známé úsloví, že se klenba
prolamuje do jiného prostoru, a že nebesa sestupují na zem. Řečeno známými slovy Zdeňka
Kalisty, projevuje se tu „touha postihnouti Boha skrze tento svět, snaha otevírat ve
skutečnosti tohoto světa pohled do světa jiného.“127 P. Siard Nosecký byl r. 1732
126 Anna ROLLOVÁ: Siard Nosecký 1693 – 1753. K jubileu Teologického sálu Strahovské knihovny, in:
Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví VII., Praha 1972, 107-130; Anna
ROLLOVÁ: Fresky teologického sálu na Strahově. Příspěvek k dílu Siarda Noseckého, in: Umění 27, 1979,
236-244; Anna ROLLOVÁ: Obraz Siarda Noseckého v Bohušovicích nad Ohří a dokumenty z let 1716-1718
ke stavbě kostela, in: Umění XXX, 1982, 367-370; ROLLOVÁ Anna: Freska Siarda Noseckého v
Horoměřicích, in: Muzeum a současnost 3/80, 1980, 77-85.
127 KALISTA 2001 (pozn. 9) 130.

66

podpřevorem milevským. O jeho autorství nás spravují jednak archivní materiály a také
chronogram na klenbě chrámové lodi, který kromě data vzniku těchto fresek uvádí i jméno
zakladatele tohoto poutního kostela – opata Mariana Hermanna. Nápis zní:... „quibus
misericors Virgo patrocinia sua preastare dignetur 1732“ (...jimž milosrdná Panna ráčiž
poskytnouti svoji ochranu). Siard Nosecký, dříve působící jako chyšecký administrátor, těžce
onemocněl. Uzdravil se prý zásluhou přímluvy Panny Marie a tato fresková výmalba měla být
tedy výrazem jeho díků. 128 Zaplaceno mu bylo, jak již bylo zmíněno, pouze za barvy a to 79
zl. 13 kr.
Hlavní loď byla sklenuta báňovou klenbou, a proto přímo vybízí k tomu, aby byla pokrytá
po celé své ploše freskou.[32] Ta svým námětem koresponduje se zasvěcením kostela. Před
divákem se odehrávají čtyři scény, kterým dominuje vždy postava Panny Marie. Přecházejí
volně jedna do druhé. Jedná se o zobrazení čtyř mariánských invokací z loretánských litanií,
které jsou pro snazší identifikovatelnost opatřené nápisovými páskami nesenými anděly.
Andělé rozmáchlými gesty navádějí pohled věřících k Panně Marii zobrazené v klenbě
lucerny.
Nejblíže presbytáři se setkáváme s nápisem „Patens coeli janua“ (Otevřená brána nebes).
[33] Scéna je rámována monumentální architekturou, která na sebe strhává pozornost. Před
zástupem lidí se otevírá brána do nebeského království. Panna Maria byla vzývána jako
„Fulgens stella maris – Portus naufragorum“ (Zářivá hvězda mořská – Přístav trosečníků).
[34] Druhému výjevu dominuje mohutná loď zmítající se na rozbouřeném moři, lidé na její
palubě i tonoucí se obracejí k Panně Marii - jasné hvězdě zářící mezi tmavými mračny. Další
z invokací Panny Marie - „Dulcis spes reorum“ (Sladká naděje viníků)[35], byla vyjádřena na
třetím z výjevů, kterému dominuje mohutný podstavec, na němž je umístěna trůnící postava
boha Neptuna. Vězni přikovaní k tomuto soklu jsou hlídáni tureckou stráží. Na pozadí po levé
straně vidíme drobnou šibenici, po straně pravé budovu vězení, ze kterého je právě
propouštěna skupina trestanců. Poslední výjev nejblíže varhanní kruchtě zachycuje kněze
spěchajícího s Nejsvětější svátostí ke skupině věřících s umírajícími v jejich středu. Na pozadí
vidíme věž sepekovského kostela. Panna Maria je v tomto případě vzývána jako „Salus
infirmorum“ (Uzdravení nemocných).[36] Jeden z andělů doprovázejících scénu v rukách
nese nádobu s lékem
Mezi archivoltami diagonálně položených výklenků a římsou se v drobných kartuších
nacházejí další, tentokrát monochromní výjevy. V první kartuši je zobrazená Archa úmluvy
128 KYTKA 1996 (pozn. 23) 171; Rudolf ZAHÁNĚL: Sepekov. Několik listů z dějin mariánského poutního
místa, Brno 1909, 18; ČERMÁK 1883 (pozn. 18) 31; PODLAHA 1898 (pozn. 28) 136.
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uprostřed s velkou iniciálou „M“ a nápisem „Arca panis vitae – Arca foederis“ (Archa chleba
života – Archa úmluvy). Na druhé z kartuší vidíme trůn, nad ním opět výraznou iniciálu „M“
a po stranách trůnu aluzi na dvanáct kmenů izraelských „Plusquam Salomon hic – Thronus
Salomonis“ (Více než Šalamoun – Trůn Šalamounův). Na třetí kartuši zaznamenáváme opět
mariánský monogram, tentokrát uprostřed keře nespalitelného a nápis „Conservata cum
maternitate virginitas – Rubus Visionis“ (S mateřstvím zachované panenství – Keř
nespalitelný). Poslední kartuše představuje duhu klenoucí se nad Mariiným monogramem a
slova „Signum miserationis divinae – Arcus pulcher aetheris“ (Znamení božského soucitu –
Krásná duha).
Freskovou výmalbou je zdobena i valená klenba presbytáře. Trůnící Madona – Královna
nebes přijímá hold věřících. Přicházejí k ní malé děti – géniové jednotlivých stavů s odznaky
svých důstojenství – papež, král, biskup, vojín atd. Tentokrát smysl výjevu objasňuje český
nápis: „Já mne milující miluji.“ [37] Poslední freskou v interiéru sepekovského poutního
chrámu je zdoben prostor varhanní kruchty. Text nápisové pásky uvádí: „Domina
candidissimi ordinis“ (Paní nejbělostnějšího řádu).[38] Panna Maria je tu prezentována jako
ochránkyně premonstrátského řádu.
Klenba je ukončena drobnou lucernou, v níž je zobrazena Panna Maria – Assumpta[39],
sluncem oděná s korunou z dvanácti hvězd, stojící zároveň na srpku měsíce a zeměkouli. Po
stranách ji doprovázejí dvě klečící postavy andělů, nad ní shlíží z nebes Bůh Otec. Tato malba
je však mnohem pozdější záležitostí, pochází ze 2. pol. 19. století. Pro fresky Siarda
Noseckého je charakteristické užití velmi sytých, jásavých tónů barev. Vycházel především ze
starých benátských vzorů. I přes určité proporční nedokonalosti je možné pro některé figury
ze sepekovských fresek dohledat konkrétní předlohy např. v díle P. Veronese. Živá barevnost
výmalby se bezpochyby týkala i kostela v Sepekově, bohužel dnes je kolorit zdejší freskové
výzdoby v porovnání s jinými díly S. Noseckého o poznání tlumenější. Zásluhu na tom nesou
zásahy z r. 1938 z dob působení opata Zavorala, které jsou doložené i nápisem při patě
kupole. Zmiňovaná přemalba kromě koloritu bohužel pozměnila i původní provedení končetin
a obličejů. V posledních letech probíhá sice postupná rekonstrukce tohoto poutního areálu, ale
restaurátorská činnost se zatím na freskovou výzdobu interiéru kostela dosud nezaměřila.

68

6.6.2 Hlavní oltář
Vznik hlavního oltáře kostela Jména Panny Marie se klade do doby před r. 1760.[40] Patří
k velmi kvalitním ukázkám uměleckého řemesla 2. pol. 18. století. Truhlářství v této době
rozvinulo především typ oltáře rámového.129 Z hlediska architektonické výstavby by se
jednalo o oltář atektonický. Jeho středobodem je pozdně gotický deskový milostný obraz
Panny Marie Sepekovské. Je 1,19 m vysoký, široký 30, 5 cm, malovaný na desce tlusté 1,3
cm. Tento obraz Panny Marie Nanebevzaté (Assumpty)[5] pochází z přelomu 15. a 16. stol.
Panna Maria stojí na srpku měsíce, který má profil mužské tváře a rohy obrácené směrem
vzhůru. Zahalená do bohaté, pozdně gotické lámané drapérie drží v náručí malého Krista.
Korunu ji na hlavu usazují dva andělé, vznášející se po stranách. Motiv andělů se ještě jednou
opakuje v horní části oltáře. Nástavec oltáře tvořený oblaky má podobu věnce obklopujícího
emblém Panny Marie – slunce. Lze to vykládat jako odkaz na Ženu sluncem oděnou s
korunou ze 12 hvězd.130
R. 2006 byl obraz podroben rentgenovému průzkumu, při kterém bylo zjištěno, že v
minulých staletích se značně necitlivým způsobem zasahovalo do jeho podoby. Při pokusu o
jeho restaurování r. 1867 byl přemalován obličej Panny Marie, nohy malého Krista a stejný
osud postihl i pozadí obrazu. Zcela zmizela např. spodní část anděla vznášejícího se za
Kristem. Průzkumem bylo dále prokázáno, že byl celý výjev zasazen do krajiny se stromy, v
jejichž korunách seděli andělé. Madona stojí na trávníku posetém květinami. (Antonín
Podlaha ve svém Soupise památek historických a uměleckých při popisování obrazu uváděl,
že na pozadí se za figurami andělů nachází „zelený, červeně žíhaný obláček“.) S tímto typem
Assumpty jako Madony v květnici se v Čechách setkáváme v průběhu 15. stol. Pozůstatky
korun stromů lze dnes spatřit pouze po stranách dvou andělů, korunujících Pannu Marii.
Stromy či keře, které kolem Madony mnohdy vytvářely mandorlu, jsou poukazem na Rajskou
zahradu či hořící keř Mojžíšův (keř nespalitelný). Kovová koruna, Kristova svatozář a stejně
tak i růženec, který má zavěšený kolem krku, jsou přídavky pozdějšího data. Nepočítaje
devoční grafiku byla Panna Maria Sepekovská zobrazována hlavně v kaplích na návsích na
Písecku a Táborsku.131
129 Prvně tohoto typu užil K. I. Dientzenhofer v kostele sv. Tomáše v Praze. Rámový oltář je příznačný pro
interiéry Dientzenhoferových kostelů, ale velmi záhy se rozšířil i mimo pražské prostředí. K jeho pracem
patří např. oltář v tzv. Zábranském kostele v Berouně (1744-5), výzdoba oltáře v Dientzenhoferově kostele v
Paštikách u Blatné (1749-1750), hlavní oltář v kostele v Uhříněvsi (1752). Emanuel POCHE: Umělecké
řemeslo pozdního baroka a rokoka, in: DČVU I/2, 1989, s. 817.
130 Martin WEIS: Sepekov, in: Jihočeské ave. Duchovní průvodce po poutních místech českobudějovického
biskupství, Praha 2001, 41.
131 Koruna prý byla původně malovaná. Současná koruna z tepaného stříbra, zlacená a posázená drahokamy je
její věrnou kopií. PODLAHA 1898 (pozn. 28) 137; BŘICHÁČEK 2006 (pozn. 26) 70; ROYT 2006 (pozn.
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Autorství sochařské složky oltáře, k níž patří figury andělů a českých zemských patronů –
sv. Václava a sv. Ludmily, bývá připisováno uměleckohistorickou literaturou Ferdinandu
Ublakerovi (1722- po 1781). Proporce figur jsou protažené, drapérie zahalující těla je
dekorativní, ozdobně zřasená. Za oltářem se rozprostírá ve dřevě imitovaný baldachýn se
zlatými květy, který přidržují dva andělé.
Ublaker, původem ze západních Čech, patří k významným sochařům českého pozdního
baroka, přesto samozřejmě nelze jeho činnost srovnávat např. s produkcí dílny Prachnerů či
Platzerů. I když je doložen v Praze, jeho školení nebylo zřejmě vázáno jenom na toto
prostředí. Jeho práce nalézáme především na venkově. Ve 2. pol. 18. století se častěji než kdy
jindy setkáváme s tím, že pražští umělci plní zakázky pro venkov a naopak. Ferdinand
Ublaker je toho důkazem. Ublakerovy oltáře mají obvykle podobu „kartušovitých rámů“,
jejichž okraje jsou výrazně projmuté, je pro ně charakteristické bohaté užití rokajového
dekoru kombinovaného s mřížkou.132
6.6.3 Postranní oltáře, kazatelna a zbývající vybavení interiéru kostela a kaplí
Následující chrámové vybavení se pohybuje spíše na úrovni běžné řemeslné produkce.
Součástí zařízení chrámového interiéru jsou ještě další dva postranní protějškové oltáře. Oltář
sv. Anny[41] na severní straně zdobí obraz od malíře J. Mathausera. Oltář na straně jižní je
zasvěcen sv. Josefovi.[42] Obnovovány byly v letech 1867-8, kdy snad byly do nich také
pořízeny nové oltářní obrazy. Sochařská složka obou oltářů byla vyhotovena pravděpodobně
opět v dílně F. Ublakera. Pokud pomineme drobné andělské figury, oltář sv. Anny po stranách
rámují sedící postavy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, na oltáři sv. Josefa se nachází dvojice
tvořená sv. Janem Nepomuckým a sv. Vítem. Ve výzdobě tohoto mariánského poutního
kostela bylo tedy aktualizováno téma českých zemských patronů. Pozdně barokní
kazatelna[43] je zdobena reliéfy s mariánskou tématikou. Na poprsni kazatelny je umístěn
reliéf Panny Marie Sepekovské, na schodech vedoucích na kazatelnu reliéfy se Zvěstováním
Panny Marie a Obětování v chrámě. Stříška kazatelny vynášená andělskými hermami je
osazena symboly jedntolivých evangelistů a opět, stejně jako v případě hlavního oltáře,
slunečním kotoučem obklopeným oblačným věncem. Několikrát se ve výzdobě kazatelny

44) col. 208; Jiří ČERNÝ: Sepekov, in: Poutní místa jižních Čech. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní
pobožnosti, České Budějovice 2006, col. 188-189.
132 Rokajový ornament užívá poměrně časně, již na přelomu 40. a 50. let při výzdobě hlavního oltáře v
Paštikách. BLAŽÍČEK Oldřich J.: Sochařství pozdního baroka, rokoka a klasicismu v Čechách, in: DČVU I/
2 1989, 711.
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uplatňuje motiv dětských andělských hlaviček.133
Křtitelnice[44] s velmi rustikální postavou Ježíše Krista byla do kostela umístěna r. 1786,
kdy byl kostel povýšen na lokální. Jen o několik let mladší jsou varhany[45], které byly
zřízeny r. 1799 varhanářem Bedřichem Semrádem. K původnímu vybavení tohoto poutního
kostela patří také lavice.[46] Erb upomíná na jejich dárce. Byl jím uherský šlechtic Emerik
Déž, který tímto darem chtěl poděkovat Panně Marii Sepekovské za záchranu z ohrožení
života, ve kterém se ocitl r. 1744 v bitvě proti Prusům u nedalekého Staňkova.134 Ze
zbývajícího vybavení poutního kostela bych ráda zmínila ještě obraz sv. Mikuláše, který sem
byl přenesen z bývalého sepekovského farního kostela.
V každé z ambitových kaplí se nachází oltář. Oltáře v kapli sv. Norberta[47] a sv.
Augustina[48], které byly v nedávné době restaurované, stylově odpovídají spíše třicátým
letům 18. století a to i přesto, že kaple vznikly teprve v průběhu 60. let 18. stol. Naproti tomu
vznik hlavního oltáře sepekovského kostela i obou postranních se datuje právě do let
šedesátých a jako mladší se také jeví oltáře z kaplí sv. Jana Nepomuckého[49] a sv. Linharta.
[50] Tímto problémem se zaobíral ve své bakalářské práci Jan Mikeš. Vyslovil domněnku, že
oltáře z kaplí sv. Augustina a Norberta se původně nacházely v interiéru kostela a teprve po
dostavbě ambitů, byly tyto oltáře do kaplí přeneseny.135 Tuto teorii ostatně podporují i účty z
výstavby ambitů, ve kterých se k r. 1767 dočítáme, že byl vyplacen jakýsi pražský malíř za
dodání dvou velkých oltářních obrazů. Následujícího roku 1768 byla vyplacena mzda truhláři,
ale opět pouze za dva oltáře. V ambitových kaplích bylo tedy skutečně s největší
pravděpodobností částečně využito staré kostelní vybavení, které bylo v 60. letech nahrazeno
modernějšími kusy.
Po zrušení kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě bylo pro sepekovský poutní
chrám opatem Václavem Mayerem zakoupeno deset obrazů s námětem devíti andělských
kúrů a Panny Marie jako Královny andělů. (Téma andělů je akcentované i ve výzdobě
interiéru poutního kostela.) Stěny ambitů poutních míst bývaly obvykle zdobené nástěnnými
133 PODLAHA 1898 (pozn. 28) 137.
134 ČERMÁK 1883 (pozn. 18) 31-35.
135 MIKEŠ 2004 (pozn. 12) 39sqq.; Více o oltářích Jan RONOVSKÝ: Obrazy Panny Marie a sv. Augustina v
ambitové kapli areálu poutního kostela Jména Panny Marie v Sepekově (restaurátorská zpráva), Praha 2006,
AČ 3508, nepag.; Josef KULDA: Oltář sv. Norberta z ambitové kaple areálu poutního kostela Jména Panny
Marie v Sepekově (restaurátorská zpráva), 2004-2005, AČ 3374b, nepag.; Jan STÖCKL / Marek BROŽ:
Restaurování oltářního obrazu se sv. Norbertem (restaurátorská zpráva), Praha 2003, AČ 3166, nepag.; Sylvie
KROUPOVÁ: Restaurování oltáře sv. Augustina z ambitové kaple Jména Panny Marie v Sepekově
(restaurátorská zpráva), Kamenné Žehrovice 2006, AČ 3515, nepag.; Petr KŘEPELA: Oltář sv. Augustina v
Sepekově. Demontáž, petrifikace, řezbářské práce, montáž (restaurátorská zpráva), Trhový Štěpánov 2006,
AČ 3516, nepag.
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malbami či závěsnými obrazy s mariánskými či christologickými náměty. Českým specifikem
byla pak vyobrazení milostných soch a obrazů, které byly uctívané v jiných částech Evropy či
pohledy na posvátná místa. S podobnými cykly se setkáváme např. na Bílé hoře, Římově či v
Hájku atd. Na stěnách sepekovských ambitů je zavěšeno pouze 14 zastavení křížové cesty.
V minulosti však byly původně při každém ze vstupů do ambitového dvora umístěné
plastiky. Jejich současný stav bohužel nedovoluje, aby se tyto dřevořezby nacházely mimo
interiér. Proto jsou dnes uložené v kapli sv. Linharta a sv. Jana Nepomuckého a společně s
nimi čekají na restaurátorský zásah. Kaple sv. Augustina a kaple sv. Norberta včetně oltářů již
restaurovány byly. Tyto dřevěnné plastiky z ambitů z doby kolem r. 1770 zmiňuji proto, že
některé z nich jsou přisuzované dílně Františka Ignáce Platzera. Jde např. o polychromované
dřevořezby Panny Marie[51] a sv. Jana Evangelisty.[52] Dále se v ambitech nalézaly sochy
Boha Otce a Krista.[53] (Původně se jednalo samozřejmě o Nejsv. Trojici.) K hodnotnějším
záležitostem dále patří např. dvě sochy andělů[54] z konce 18. století z kaple sv. Linharta, sv.
Zikmund a sv. Augustin a další plastiky či nedávno restaurovaná dřevořezba sv. Václava[55]
pocházející přibližně z doby kolem r. 1780 opět od některého z žáků I. F. Platzera.136

136 POCHE 1980 (pozn. 112) 311; KUTHAN / HORYNA / MUCHKA 1982 (pozn. 68) 177; ČERNÝ 2006
(pozn 131) 189; Jan CHEJN: Restaurování plastiky sv. Václava z kaple areálu poutního kostela P. Marie v
Sepekově (restaurátorská zpráva), Praha s. d., AČ 3158, nepag.
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7. Závěr
V této práci byl učiněn pokus popsat sice ne prvořadou, nicméně velmi zajímavou
památku české barokní architektury - poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově – a to
především z uměleckého hlediska. V úvodních kapitolách jsem se pokusila shrnout historické
pozadí, které dalo vzniknout tomuto poutnímu komplexu a okolnosti, které jeho výstavbu
provázely. Kapitolami věnovanými jednak fenoménu české barokní krajiny ale také
pravděpodobnému autorovi stavby Tomáši Haffeneckerovi jsem se snažila tuto památku
zapojit do širších souvislostí a zároveň zdůraznit její význam nejen v rámci Haffeneckerovy
tvorby.
Bezpochyby se jedná o jednu z nejvýznamnějších realizací tohoto architekta, který si
projektem sepekovského kostela vydobyl čestné postavení v oblasti české barokní
architektury 1. třetiny 18. století. Tomáše Haffeneckera ukázal tento projekt v novém světle.
Byl architektem, který reagoval na dobově aktuální témata, který byl schopen je ve své vlastní
tvorbě osobitě přetvářet a dokonce i některými prvky anticipovat budoucí vývoj architektury.
Účty z výstavby kostela či ambitů a krátké komentáře k nim snad napomohou k získání lepší
představy nejen o průběhu výstavby této konkrétní památky ale obecně i o praxi, která se v 1.
pol. 18. století ve stavitelství a spřízněných řemeslech běžně uplatňovala, stejně tak i o
dobových technologiích a vztazích mezi stavebníky a staviteli.
Samotný závěr této práce se zabývá freskovou a umělecko-řemeslnou výzdobou kostela a
interiérů jednotlivých kaplí. Ta je plnohodnotnou součástí barokních architektur a podílí se na
utváření celkového dojmu z nich. Protože však není hlavním tématem této práce, pojednána
byla jen z běžně dostupných zdrojů a skutečně jen ve stručnosti. Pomineme-li fresky Siarda
Noseckého, nachází se tu kromě děl obyčejné venkovské produkce památky připisované
významným představitelům českého sochařství 3. čtvrtiny 18. stol. Právě tato oblast by si v
budoucnosti zasloužila ještě více pozornosti.
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▪ Kniha Pamietni aneb Registra Duchoduw Swateho Mikulasse we wsy Sepekowie zalozena
za Panovani Wysocze Dustogneho a Welebneho Pana Pana Bernarta Opatha klasteruw
Strahowskeho a Miliwskeho. Za sprawy welebneho kneze Pana Patera Norberta Inspectora a
Pana Jana letha 1568 Boziho, 1668-1770, kniha 217, poř. č. 275
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▪ Producal aneb kniha Dobrych y zlych Pamietj a Pribiezych Rozdilnych, Przi Panstvwy
Milywskem se stalych zalozena v Lethu 1698, 1698-1780, kniha 1659, poř. č. 2141
Děkanský úřad Milevsko
▪ Liber Memorabilium Localis Ecclasiae B.V. Mariae Sepekoviensis ab Anno Christi
MDCCLXXXIV. Srcibi Inchoatus,1784, i.č. S. 370

SOkA Písek - fond Římskokatolického děkanského úřadu Sepekov (ŘDKU) 1743-1954
▪ Kniha kostelních účtů kostela Jména Panny Marie v Sepekově, 1743-1785, kniha 32, sign.
II/3e-1
▪Hospodářská agenda a účetnictví, torzovitý spisový materiál, karton 1, sign. IIIb/3
▪Hospodářská agenda a účetnictví, torzovitý spisový materiál, karton 1, sign. IIIb/4
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Seznam vyobrazení
01a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, zlato, stříbro, litá pamětní
medaile vydaná k příležitosti vysvěcení kostela r. 1733, Národní museum. Reprodukce z
knihy: Bedřich PŘIBIL: Soupis československých svátostek, katolických medailí a žetonů,
Praha 1931, příloha, obr. 204.
01b Milostný obraz Panny Marie Sepekovské, přelom 15. a 16. století, zlato, stříbro, litá
pamětní medaile vydaná k příležitosti vysvěcení kostela r. 1733, Národní museum.
Reprodukce z knihy: Bedřich PŘIBIL: Soupis československých svátostek, katolických
medailí a žetonů, Praha 1931, příloha, obr. 204.
02 Marco Müller, Sepekov, 1721. Reprodukce z knihy: Monika POLÁKOVÁ: Sepekov
1733-2003, Milevsko 2003, 9.
03a Sepekov, pozůstatky vítězného oblouku bývalého farního kostela sv. Mikuláše, 14. století,
pohled od jihozápadu 1. Foto: autor.
03b Sepekov, pozůstatky vítězného oblouku bývalého farního kostela sv. Mikuláše, 14.
století, pohled od jihozápadu 2. Foto: autor.
04 Sv. Mikuláš - obraz z bývalého farního kostela sv. Mikuláše v Sepekově, 18. stol.,
Sepekov, Poutní kostel Jména Panny Marie, pod kruchtou. Foto: autor.
05 Ferdinand Ublaker, hlavní oltář s milostným mariánským obrazem, sv. Ludmilou a sv.
Václavem, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově. Foto: autor.
06 Sepekov, areál poutního kostela Jména Panny Marie, 30. - 60. léta 18. století, půdorys.
SokA Písek, sign. IIIb/3. Foto: autor.
07 Pozůstatky okenních kružeb a svorníků z bývalého farního kostela v Sepekově, 14. století,
ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie v Sepekově. Foto: autor.
08a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, celkový pohled od jihovýchodu.
Foto: autor.
08b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, celkový pohled od západu. Foto:
autor.
08c Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled od západu. Foto: autor.
09 Sepekov, schodiště propojující obec s bezprostředním okolím kostela, původně 1773,
pohled od jihu. Foto: autor.
10a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled od severu 1. Foto: autor.
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10b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, celkový pohled od severu. Foto:
autor.
11a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled od severu 2. Foto: autor.
11b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled od severo-západu. Foto:
autor.
12 Sepekov, půdorys poutního kostela Jména Panny Marie, 1730-1733. Reprodukce z
výkresové dokumentace: Jan JELÍNEK: Kostel Panny Marie v Sepekově. Dokumentace
stávajícího stavu kostela Jména Panny Marie v Sepekově, Písek 1993, AČ 4396.
13a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, interiér 1. Foto: autor.
13b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled k hlavnímu oltáři 2. Foto:
autor.
13c Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled do lucerny. Foto: autor.
14a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, výklenek na diagonální ose.
Foto: autor.
14b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled k hlavnímu oltáři 1. Foto:
autor.
15a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled od hlavního oltáře. Foto:
autor.
15b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, kruchta. Foto: autor.
16a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled na hlavní průčelí. Foto:
autor.
16b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled na hlavní průčelí z
jihozápadu. Foto: autor.
16c Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled na hlavní průčelí ze
severozápadu 1. Foto: autor.
17 Immaculata, 1730-1733, pískovec, 260 cm, Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie.
Foto: autor.
18 Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled na hlavní průčelí ze
severozápadu 2. Foto: autor.
19 Sv. Vavřinec, 1730-1733, pískovec, 180 cm, Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie.
Foto: autor.
20 Sv. Jakub ml., 1730-1733, pískovec, 180 cm, Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie.
Foto: autor.
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21 Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, pohled na boční průčelí z jihu.
Foto: autor.
22a Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled do jedné z
ambitových chodeb 1. Foto: autor.
22b Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled do jedné z
ambitových chodeb 2. Foto: autor.
23a Sepekov, kaple ambitového dvora poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
interiér, pohled do klenby. Foto: autor.
23b Sepekov, kaple ambitového dvora poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
interiér. Foto: autor.
24 Sepekov, ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled na
průčelní fasádu jedné z nárožních kaplí. Foto: autor.
25 Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled na vnější fasádu
jedné z nárožních kaplí. Foto: autor.
26 Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled na vnější fasádu
části ambitového ramene. Foto: autor.
27 Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled na jižní vstupní
pavilon. Foto: autor.
28 Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1760-1767, hlavní vstup od západu. Foto:
autor.
29a Sepekov, ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled na
jižní rameno. Foto: autor.
29b Sepekov, ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled na
západní vstupní pavilon a část ramene ambitové chodby s nárožní kaplí. Foto: autor.
30 Sepekov, ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled na
průčelní fasádu východního vstupního pavilonu. Foto: autor.
31 Sepekov, fara, 1737-1738, pohled na hlavní a boční průčelí ze severu. Foto: autor.
32 Siard Nosecký, Oslava Panny Marie - celkový pohled do kupole, 1732, poutní kostel
Jména Panny Marie v Sepekově. Foto: autor.
33a Siard Nosecký, Patens coeli janua - detail 1, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie v
Sepekově. Foto: autor.
33b Siard Nosecký, Patens coeli janua - detail 2, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie v
Sepekově. Foto: autor.
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34 Siard Nosecký, Fulgens stella maris. Portus naufragorum - detail, 1732, poutní kostel
Jména Panny Marie v Sepekově. Foto: autor.
35 Siard Nosecký, Dulcis spes reorum - detail, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie v
Sepekově. Foto: autor.
36 Siard Nosecký, Salus infirmorum - detail, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie v
Sepekově. Foto: autor.
37a Siard Nosecký, Já mne milující miluji, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie v
Sepekově, presbytář. Foto: autor.
37b Siard Nosecký, Já mne milující miluji - detail, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie v
Sepekově, presbytář. Foto: autor.
38 Siard Nosecký, Domina candissimi ordinis - detail, 1732, freska, poutní kostel Jména
Panny Marie v Sepekově, kruchta. Foto: autor.
39 Siard Nosecký, Assumpta - detail, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově,
lucerna. Foto: autor.
40a Ferdinand Ublaker, hlavní oltář s milostným mariánským obrazem, sv. Ludmilou a sv.
Václavem, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, celkový pohled.
Foto: autor.
40b Ferdinand Ublaker, hlavní oltář - sv. Ludmila, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména
Panny Marie v Sepekově, detail. Foto: autor.
40c Ferdinand Ublaker, hlavní oltář - sv. Václav, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména
Panny Marie v Sepekově, detail. Foto: autor.
41a Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Anny se sv. Vojtěchem a sv. Prokopem, 60.
léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, celkový pohled. Foto: autor.
41b Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Anny - sv. Prokop, 60. léta 18. stol., poutní
kostel Jména Panny Marie v Sepekově, detail. Foto: autor.
41c Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Anny - sv. Vojtěch, 60. léta 18. stol., poutní
kostel Jména Panny Marie v Sepekově, detail. Foto: autor.
42a Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Josefa se sv. Vítem a sv. Janem
Nepomuckým, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, celkový
pohled. Foto: autor.
42b Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Josefa - sv. Vít, 60. léta 18. stol., poutní
kostel Jména Panny Marie v Sepekově, detail. Foto: autor.
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42c Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Josefa - sv. Jan Nepomucký, 60. léta 18.
stol., poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, detail. Foto: autor.
43 Kazatelna, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
44 Křtitelnice, před 1786, poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
45 Varhany, 1799, poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
46 Kostelní lavice, 1744, poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
47 Oltář sv. Norberta, 1. pol. 18. století, ambitová kaple sv. Norberta, poutní kostel Jména
Panny Marie v Sepekově. Foto: autor.
48 Oltář sv. Augustina, 1. pol. 18. století, ambitová kaple sv. Augustina, poutní kostel Jména
Panny Marie v Sepekově. Foto: autor.
49 Oltář sv. Jana Nep., 60. léta 18. století, ambitová kaple sv. Jana Nep., poutní kostel Jména
Panny Marie v Sepekově. Foto: autor.
50 Oltář sv. Linharta, 60. léta 18. století, ambitová kaple sv. Linharta, poutní kostel Jména
Panny Marie v Sepekově. Foto: autor.
51 F. I. Platzer - dílna, Panna Maria, kol. 1770, dřevo, polychromie, ambitové kaple poutního
kostela Jména Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
52 F. I. Platzer - dílna, sv. Jan Evangelista, kol. 1770, dřevo, polychromie, ambitové kaple
poutního kostela Jména Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
53a Kristus, 2. pol. 18. století, dřevo, polychromie, ambitová kaple poutního kostela Jména
Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
53b Bůh Otec, 2. pol. 18. století, dřevo, polychromie, ambitová kaple poutního kostela Jména
Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
54a Anděl 1, konec 18. století, dřevo, polychromie, ambitové kaple poutního kostela Jména
Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
54b Anděl 2, konec 18. století, dřevo, polychromie, ambitové kaple poutního kostela Jména
Panny Marie, Sepekov. Foto: autor.
55a F. I. Platzer - dílna, sv. Václav, kol. 1780, dřevo, polychromie, poutní kostel Jména Panny
Marie, Sepekov, pohled z boku. Foto: autor.
55b F. I. Platzer - dílna, sv. Václav, kol. 1780, dřevo, polychromie, poutní kostel Jména Panny
Marie, Sepekov. Foto: autor.
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Obrazová příloha

01a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, zlato, stříbro, litá pamětní
medaile vydaná k příležitosti vysvěcení kostela r. 1733, Národní museum

01b Milostný obraz Panny Marie Sepekovské, přelom 15. a 16. století, zlato, stříbro, litá
pamětní medaile vydaná k příležitosti vysvěcení kostela r. 1733, Národní museum.
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02 Marco Müller, Sepekov, 1721.

03a Sepekov, pozůstatky vítězného oblouku bývalého farního kostela sv. Mikuláše, 14.
století, pohled od jihozápadu
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03b Sepekov, pozůstatky vítězného oblouku bývalého farního kostela sv. Mikuláše,
14. století, pohled od jihozápadu

04 Sv. Mikuláš - obraz z bývalého farního kostela sv. Mikuláše v Sepekově, 18. stol.,
Sepekov, Poutní kostel Jména Panny Marie, pod kruchtou
87

.

05 Ferdinand Ublaker, hlavní oltář s milostným mariánským obrazem, sv. Ludmilou
a sv. Václavem, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.

06 Sepekov, areál poutního kostela Jména Panny Marie,
30. - 60. léta 18. století, půdorys.
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07 Pozůstatky okenních kružeb a svorníků z bývalého farního kostela v Sepekově,
14. století, ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie v Sepekově.

08a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
celkový pohled od jihovýchodu
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08b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
celkový pohled od západu.

08c Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled od západu.
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09 Sepekov, schodiště propojující obec s bezprostředním okolím kostela, původně 1773,
pohled od jihu.

10a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled od severu
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10b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
celkový pohled od severu.

11a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled od severu 2
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11b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled od severo-západu.

12 Sepekov, půdorys poutního kostela Jména Panny Marie, 1730-1733.
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13a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, interiér 1.

13b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled k hlavnímu oltáři 2.
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13c Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled do lucerny.

14a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
výklenek na diagonální ose.
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14b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled k hlavnímu oltáři 1

15a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled od hlavního oltáře.
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15b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733, kruchta.

16a Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled na hlavní průčelí.

97

16b Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled na hlavní průčelí z jihozápadu.

16c Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled na hlavní průčelí ze severozápadu
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17 Immaculata, 1730-1733, pískovec, 260 cm, Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie.

18 Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled na hlavní průčelí ze severozápadu 2.
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19 Sv. Vavřinec, 1730-1733, pískovec, 180 cm, Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie.

20 Sv. Jakub ml., 1730-1733, pískovec, 180 cm, Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie.
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21 Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1730-1733,
pohled na boční průčelí z jihu.

22a Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
pohled do jedné z ambitových chodeb 1.
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22b Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
pohled do jedné z ambitových chodeb 2.

23a Sepekov, kaple ambitového dvora poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
interiér, pohled do klenby.
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23b Sepekov, kaple ambitového dvora poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
interiér.

24 Sepekov, ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled na
průčelní fasádu jedné z nárožních kaplí.
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25 Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
pohled na vnější fasádu jedné z nárožních kaplí.

26 Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
pohled na vnější fasádu části ambitového ramene.
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27 Sepekov, ambity poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
pohled na jižní vstupní pavilon.

28 Sepekov, poutní kostel Jména Panny Marie, 1760-1767,
hlavní vstup od západu.
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29a Sepekov, ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
pohled na jižní rameno.

29b Sepekov, ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767, pohled na
západní vstupní pavilon a část ramene ambitové chodby s nárožní kaplí.
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30 Sepekov, ambitový dvůr poutního kostela Jména Panny Marie, 1760-1767,
pohled na průčelní fasádu východního vstupního pavilonu.

31 Sepekov, fara, 1737-1738, pohled na hlavní a boční průčelí ze severu.
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32 Siard Nosecký, Oslava Panny Marie - celkový pohled do kupole, 1732,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.

33a Siard Nosecký, Patens coeli janua - detail 1, 1732,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.
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33b Siard Nosecký, Patens coeli janua - detail 2, 1732,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.

34 Siard Nosecký, Fulgens stella maris. Portus naufragorum - detail, 1732,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.
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35 Siard Nosecký, Dulcis spes reorum - detail, 1732,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.

36 Siard Nosecký, Salus infirmorum - detail, 1732,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.
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37a Siard Nosecký, Já mne milující miluji, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie
v Sepekově, presbytář.

37b Siard Nosecký, Já mne milující miluji - detail, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie
v Sepekově, presbytář.
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38 Siard Nosecký, Domina candissimi ordinis - detail, 1732, freska, poutní kostel Jména
Panny Marie v Sepekově, kruchta.

39 Siard Nosecký, Assumpta - detail, 1732, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově,
lucerna.
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40a Ferdinand Ublaker, hlavní oltář s milostným mariánským obrazem, sv. Ludmilou a sv.
Václavem, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, celkový pohled.

40b Ferdinand Ublaker, hlavní oltář - sv. Ludmila, 60. léta 18. století,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, detail.
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40c Ferdinand Ublaker, hlavní oltář - sv. Václav, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména
Panny Marie v Sepekově, detail.

41a Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Anny se sv. Vojtěchem a sv. Prokopem,
léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, celkový pohled.
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41b Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Anny - sv. Prokop, 60. léta
18. stol., poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, detail.

41c Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Anny - sv. Vojtěch, 60. léta 18. stol.,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, detail.
115

42a Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Josefa se sv. Vítem a sv. Janem
Nepomuckým, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově,
celkový pohled.

42b Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Josefa - sv. Vít, 60. léta 18. stol.,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, detail.
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42c Ferdinand Ublaker - dílna, postranní oltář sv. Josefa - sv. Jan Nepomucký,
1. léta 18. stol., poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově, detail.

43 Kazatelna, 60. léta 18. století, poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov.
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44 Křtitelnice, před 1786, poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov

45 Varhany, 1799, poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov.
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46 Kostelní lavice, 1744, poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov.

47 Oltář sv. Norberta, 1. pol. 18. století, ambitová kaple sv. Norberta,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.
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48 Oltář sv. Augustina, 1. pol. 18. století, ambitová kaple sv. Augustina,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.

49 Oltář sv. Jana Nep., 60. léta 18. století, ambitová kaple sv. Jana Nep.,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.
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50 Oltář sv. Linharta, 60. léta 18. století, ambitová kaple sv. Linharta,
poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově.

51 F. I. Platzer - dílna, Panna Maria, kol. 1770, dřevo, polychromie,
ambitové kaple poutního kostela Jména Panny Marie, Sepekov.
121

52 F. I. Platzer - dílna, sv. Jan Evangelista, kol. 1770, dřevo, polychromie,
ambitové kaple poutního kostela Jména Panny Marie, Sepekov.

53a Kristus, 2. pol. 18. století, dřevo, polychromie, ambitová kaple
poutního kostela Jména Panny Marie, Sepekov.
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53b Bůh Otec, 2. pol. 18. století, dřevo, polychromie, ambitová kaple
poutního kostela Jména Panny Marie, Sepekov.

54a Anděl 1, konec 18. století, dřevo, polychromie, ambitové kaple
poutního kostela Jména Panny Marie, Sepekov.
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54b Anděl 2, konec 18. století, dřevo, polychromie, ambitové kaple
poutního kostela Jména Panny Marie, Sepekov.

55a F. I. Platzer - dílna, sv. Václav, kol. 1780, dřevo, polychromie,
poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov, pohled z boku.
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55b F. I. Platzer - dílna, sv. Václav, kol. 1780, dřevo, polychromie,
poutní kostel Jména Panny Marie, Sepekov.
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