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A/ MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A BAROKNÍ PAMÁTKY 

 
 

 
 

Obr. 1 Pohled z Husova náměstí na radnici, dům č. 177 a kostel sv. Jana Křtitele 

(kresba Alena Šmídová) 

 

 
 

Obr. 2 Letecký pohled na zámek a augustiniánský klášter v Lysé nad Labem. 

(snímek MVDr. Jan Kořínek) 
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Obr. 3 Kostel sv. Jana Křtitele   Obr. 4 Portrét F. A. Šporka 

(snímek MVDr. Jan Kořínek)   (malba Jaroslav Mokrý) 

 

 

Obr. 5 Barokní varhany v kostele sv. Jana Křtitele. 

(snímek MVDr. Jan Kořínek)  
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Obr. 6 Areál evangelického kostela v Lysé nad Labem. 

(snímek Emanuel Vejnar, www.vejnar.com) 

 

 

Obr. 7. Mapa okolí Lysé nad Labem 

(červená tečka – moţná poloha Červeného hrádku) 

  



V 
 

 

Obr. 8 Socha Červenec (A: měsíce) Obr. 9 Socha Podzim (A: rok) 

(snímek Emanuel Vejnar)   (snímek Emanuel Vejnar) 

 

  

 

 

Obr. 10 Socha Amerika (A: Světadíly) Obr. 11 Socha Vzduch (A: Ţivly) 

(snímek MVDr. Jan Kořínek)   (snímek Emanuel Vejnar) 
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Obr. 12 Socha sv. Jeronýma   Obr. 13 Socha Archanděla Michaela 

(snímek Emanuel Vejnar)   (snímek Emanuel Vejnar) 

 

  
 

Obr. 14 Socha Anděla radostné smrti Obr. 15 Socha sv. Augustina 

(snímek Emanuel Vejnar)   (snímek Emanuel Vejnar) 
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Obr. 16 Anonymní veduta eremitáţe sv. Václava u Lysé nad Labem z roku 1720 

 

 

 

 

Obr. 17 Pozůstatek eremitáţe sv. Václava – kaple sv. Václava u Lysé nad Labem. 

(snímek Stanislav Svoboda) 
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Obr. 18 Obec Byšičky u Lysé nad Labem Obr. 19 Socha Prosinec (A:Měsíce) 

(snímek Ivan Ulrych)   (snímek MVDr. Jan Kořínek) 

 

 

Obr. 20 Čihadla – Bon Repos, kaple sv. Jeronýma, sochy andělů od Brauna 

(pořízeno z knihy P. Preisse: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách)  
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B/  PRACOVNÍ LISTY, POMOCNÉ MATERIÁLY A PÍSEMNÁ

 DOKUMENTACE 

1. PRACOVNÍ LIST – exkurze ZÁMECKÝ PARK 

 

1/ Popište základní rozdíl mezi FRANCOUZSKÝM a ANGLICKÝM typem 

parku 

Francouzský park: ____________________________________________________ 

Anglický park: _______________________________________________________ 

 

2/ Vypište všechny alegorie soch, které se v parku nachází 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3/ Prohlédněte si sochy čtyř světadílů a odpovězte na tyto otázky:  

a/ Které světadíly jsou zde zastoupeny? ___________________________________ 

b/ Vyjmenuj atributy typické pro tyto světadíly: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

c/ Proč některé světadíly v souboru chybí? 

________________________________________ 

d/ Vymyslete a nakreslete atributy zbývajících světadílů. 

 

 

 

4/ Jak se v umělecké branţi nazývá socha malého dítěte, podobného andělíčku, 

ale obvykle bez křídel? ___________________________ 
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5/ Jaké jsou typické znaky pro rokokové sochy? (Jmenujte minimálně 3) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6/ Co to je tzv. srdeční štítek erbu? Proč se na erbu Šporků nachází hlava 

Turka? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7/ Sochy v parku slouţily k jeho výzdobě. U sochy měsíce Prosince však 

zanechal umělec naschvál několik chyb pro pobavení šlechty. Najdete je? 

(viz str.VIII obr. 19 Přílohy) 

___________________________________________________________________ 

 

8/ Která ze soch v parku má představovat Františka Antonína Šporka a proč? 

__________________________________________________________________ 

 

9/ Přiřaďte k číslicím správná písmena 

1  František Adámek starší z Benátek n. J. A sochařská výzdoba zahrady 

2 oranţerie     B sochy ohradní zdi kostela 

3 Jan Špork     C skleník pro citrusové plody 

4 alegorie     D boj s Turky za 30 l. války  

5 František Antonín Špork   E určující znak osoby/věci 

6  Matyáš Bernard Braun   F barokní mecenáš umění 

7  atribut      G soubor výtvarného zobrazení  

       abstraktních pojmů, vlastností 
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2. PRACOVNÍ LIST – exkurze „Kostely v Lysé nad Labem“ 

 

1/ Napište minimálně 3 rozdíly mezi katolickým a evangelickým kostelem: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2/ Přiřaďte k číslicím správná písmena: 

1  František Maxmilián Kaňka  A Toleranční patent 1781 

2 Josef II.    B architekt – katolický kostel 

3 František Karel Sweerts – Špork C sochařská výzdoba varhan 

4 Ignác František Platzer  D dokončení stavby kat. kostela 

 

3/ Vysvětlete následující pojmy: 

ORATOŘ: _______________________________________________ 

EPITAF: _________________________________________________ 

 

4/ Katolický barokní kostel v Lysé je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Zjistěte si 

v encyklopedii o tomto světci informace a odpovězte na následující otázky: 

a/ kdo to byl (jeho povolání) _____________________________________ 

b/ve kterém období ţil (století) ___________________________________ 

c/ kterou důleţitou osobu pokřtil? _____________________________ 

d/ jaké jsou jeho atributy a čí je patronem? ________________________ 

_____________________________________________________________ 
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5/ Přiřaďte k sobě správně církevní pojmy a jejich vysvětlení 

1. MONSTRANCE ___________ 

2.  HOSTIE __________ 

3. LITURGIE ___________ 

A/  slavnostní bohosluţba s přesným průběhem; souhrn kultovních dějů, které 

jsou spojeny s hudbou, básněmi a výtvarným uměním; často se odehrávají 

v chrámových prostorách 

B/ kotouček nekvašeného chleba z pšeničné mouky uţívaný ke mši 

C/  v katolické církvi umělecky zdobená schránka na vystavování proměnné 

mešní oplatky   

6/ Jaké hudební nástroje uţívané v baroku drţí malí andělíčci zdobící varhany 

v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé ? Napište jejich názvy. 

_________________________________________________________________ 

7/ Napište, jak se jmenují čtyři evangelisté na ohradní zdi katolického kostela. 

Jaké jsou jejich atributy (poznávací znaky)? 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

Vysvětlete slovo EVANGELIUM: _________________________________ 

8/ Jak se jmenuje nejvýznamnější socha v Lysé? (nachází se na ohradní zdi 

kostela sv. Jana Křtitele) Kdo je jejím autorem? 

___________________________________________ 

9/ Věţ katolického kostela sv. Jana křtitele v Lysé má tzv. cibulovitou střešní 

báň. Napište, z jakých částí se skládá?  

______________________________________________________ 
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3. PRACOVNÍ LIST – výstava „Historická a kulturní krajina“ 

Barokní krajina okolí Lysé n. L., Kuksu a barokní krajina Jičínska 

 

1/ Jmenujte šlechtice, kteří jsou spjatí s budováním barokní krajiny: 

a/ v okolí Lysé a Kuksu: _____________________________ 

b/ v okolí Jičína: ____________________________ 

 

2/ Zjistěte, proč se Jičínsku v barokní době přezdívalo tzv. TERRA FELIX 

(šťastná země). Odůvodnění napište. 

________________________________________________________________ 

 

3/ Vysvětlete následující pojmy: 

VEDUTA: ___________________________________________________ 

EREMITÁŢ: _________________________________________________ 

BOŢÍ MUKA: ________________________________________________ 

 

4/ Podívejte se na mapu lyského panství z přelomu 17. a 18. století a napište 

názvy tří pousteven. Napište i místo, kde se nacházely. 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 
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5/ Z mapy zjistěte, jaké objekty (zastavení) se v blízkosti Lysé nacházely? 

Napište alespoň 4. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6/ Na výstavě je k dispozici přepis díla Šporkova dvorního básníka Hanckeho - 

„Popis Lázní Kuks v Čechách, patřících jeho říšské hraběcí excelenci hraběti von 

Sporck“ Přečtěte si ho a napište, na jaké dvě části byl Kuks rozdělen a proč? 

(co symbolizovaly) 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Spolu s popisem Kuksu a s nahlédnutím do zpřístupněných map, vyjmenujte, 

jaké objekty se v Kuksu nacházely (minimálně 5) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7/ Z následující nabídky podtrhněte ta slova, která symbolizují dřívější 

barokní kulturní krajinu v okolí Lysé nad Labem: 

kostel na návrší – potůčky – stromové aleje – zvlněný terén – kříţe u cest – kapličky 

– baţiny – hospodářské objekty – silnice a cesty – jehličnaté lesy – zámecké a 

klášterní areály – soustavy rybníků – poustevny – hospodářské objekty – skalní 

rokle – opevnění měst – drobná obdělaná pole – staré stromy stojící o samotě – 

sochy – květinové a ovocnářské zahrady – sady – smíšené lesní porosty – upravený 

tok řeky 
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4. Drţitelé panství Lysá nad Labem – přehledná mapa 

 

________________________________Přemyslovci (poč. 11. stol. – poč. 14. stol.) 

5 prvních panovnic Lysé nad Labem – české kněţny a královny – znak města (počet 

cimbuří) 

Emma Burgundská (Boleslav II.  967-999) 

synové Boleslava II. – Jaromír (1004-1012) a Oldřich (1012-1033), 1034 

spoluvláda – nejstarší písemná zmínka o Lysé – na místním hradišti kníţe 

Jaromír vězněn v l. 1034 – 1035 bratrem Oldřichem  

Kunhuta (Václav I. 1230-1253) 

Guta Habsburská (Václav II. 1283-1305) – 3/1291 Lysá městem 

_____________________________________________Lucemburkové (14. stol.) 

Eliška Přemyslovna (Jan Lucemburský 1310- 1346) 

Anna Svídnická – 3. ţena (Karel IV. 1346 – 1378) 

__________________________________Wartenberkové (přelom 14. -15. stol.) 

Petr z Wartenberka  1389  po smrti ţena Ţofie  1413 prodává  

(Václav IV. 1378 - 1419) 

_________________________________páni z Hradce (Vítkovci) 1. pol. 15. stol. 

Jan mladší Telecký z Jindřichova Hradce  1413 – 1420; stará se vdova, dědí 

syn Jan – malý  poručníci Jan z Opočna a od r. 1423 Zdeněk ze Šternberka 

(Zikmund Lucemburský 1420, 1436-37 

Albrecht II. Habsburský 1437-39) 

Jan z Hradce mladší do r. 1450 

________________________________Smiřičtí (pol. 15. stol. – 30. léta 16. stol.) 

Jan Smiřický 1450 – 1453   (doba bezvládí) 

Jindřich Smiřický 1453 – 1478  (Ladislav Pohrobek 1453 – 1457 

      Jiří z Poděbrad 1458 – 1471 

      Matyáš Korvín 1469 – 1490) 

Albrecht Smiřický 1478 – 1505  (Vladislav II. Jagellonský 1471 – 1516)  
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Kateřina Smiřická, roz. Kolovratová Mašťovská (mţka Jindřicha Smiřic.)  

1505 – 1529 

      (Ludvík Jagellonský 1516 – 1526) 

___________________________________________________________________ 

Zdeněk Lev z Roţmitálu 1529 – 1535 (Ferdinand I. Habsburský 1526 – 1564) 

___________________________________________________________________ 

Jiří Bachtl (Pachtl, Wachtl) z Pontenova 1535 – 1548, dědicové synové  

prodali Ferd. 

_______________________________Habsburkové (pol. 16. stol. – pol. 17. stol.) 

Ferdinand I. Habsburský 1548 - 1564 

Maxmilián II. Habsburský 1564 - 1576 

Rudolf II. Habsburský 1576 - 1611 

Matyáš II. Habsburský 1611 - 1619 

Ferdinand II. Habsburský 1620 - 1637 

Ferdinand III. Habsburský 1637 – 1647, uděluje 1647 Janu Šporkovi za 

vojen.zásluhy 

 

________________Šporkové  Sweerts-Šporkové (pol. 17. stol. – pol. 19. stol.) 

Jan Špork 1647 – 1679  (Ferdinand III. Habsburský 1637 – 1657 

Leopold I. 1657 – 1705 

Josef I. 1705 – 1711) 

 

František Antonín Špork 7/1684 – 1722  

/ František Černín z Chudenic – hrabě, 1722 – 1734 / 

František Antonín Špork 1734 – 1738   (Karel VI. 1711 – 1740) 

Anna Kateřina Sweerts – Šporková 1738 – 1744 (prodala manţelovi) 

František Karel Rudolf Sweerts-Špork 1744 – 1757 (Marie Terezie 1740 – 1780) 

Jan František Kristián Sweerts-Špork 1757 – 1802 (Josef II. 1780 – 1790 

        Leopold II. 1790 – 1792 

        František I. 1792 – 1835) 
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Filip Benitius Sweerts-Špork 1/1802 – 1809 

Aloisie Poeting – Persing – hraběnka, 1809 - 1828 

Josef Sweerts-Špork 1828 – 1848 ovdovělá hraběnka Adéla, roz. Puteany 

prodala 1851 

       (Ferdinand V. 1835 – 1848) 

_______________________________________________Rohanové (3/4 19. stol.) 

Štěpánka Viktorie Marie Anna z Rohanů (Rohanová) 1851 – 1874 

       (František Josef I. 1848 – 1916) 

___________________________________________________________________ 

Obchodní dům v Praze Arens-Andrews  5/ 1874 – panství do administrační 

správy 

Georges William Andrews – Angličan 1882 – 1886 

__________________________________________________________________ 

Hynek Pick – ţid, měl Lysou v nájmu 1888 

Úvěrní banka 1889 

_____________________________________Leitenberger (přelom 19. – 20. stol.) 

Bedřich František Josef Leitenberger - baron 8/1890-1899, Lysou koupil pro 

syna 

JUDr. Bedřich Josef Leitenberger do 6/1904  manţelka Anna Isabella 

šlechtična Riedlová 

______________________________________Kinští (Thurn-Taxisové) (20. stol.) 

Rudolf Ferdinand Kinský ze Vchynic a Tetova 5/1905 – 3/1930  

(Karel I. 1916 – 1918 

ČSR 1918 – T. G. Masaryk 1918 – 1935 

Edvard Beneš 1935-1938, 1940-1945 v exilu) 

 

Gabriella Josefa Thurn – Taxis 1930-1939 

__________________________________________________________________ 

Protektorát Čechy a Morava – od 11/1939 (pozemková reforma)  stát 
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5. Pomocné materiály pro téma  

„Religiozita a myšlení barokního člověka“ (pro filozofy) 

 

 

Obr. 21 Pohled na údolí Kuksu kolem r. 1724 

 

Obr. 22 Obraz kostlivce na dveřích hrobky Šporků v Kuksu (snímek Z. Pykalová)  



XIX 
 

6. Pověsti o Šporcích  a erb rodu (pro kronikáře) 
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Pověst č. 1 „O Šporkovi“ 

(převzato z knihy Středočeské pověsti od Fr. Lva) 

 

 

Obr. 23  Horní obrázek - znak rodu Šporků;  

spodní – alianční erb rodu Šporků a rodu Sweerts  
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Pověsti č. 2 a 3 – „Zlaté Rouno“ a „Bílý jelen“ (převzato z knihy Příběhy, 

pověsti a historie města Lysá nad Labem od Boţeny Chmelové)  
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7. Texty písní  

(materiál pro hudebníky) 

 

 

Lidová píseň o Šporkovi 

(převzato z knihy 

P. Preisse-F..A. Špork 

a barokní kultura 

v Čechách) 

  

 

 

 

 

 

 

 

    
    Píseň „Baroko“ od Richarda Müllera  
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8. Ukázka z básně od Fridricha Bridela „Co Bůh? Člověk?“  
(pro spisovatele, filozofy a básníky) 
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9. Soutěţ „Barokní Riskuj“  
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10.  Články o projektu do místních novin „Lyské Listy“  
(budou zveřejněny v 12/2010 – dostupné na Internetu: 

<http://www.mestolysa.cz/menu/listy/jednotliva-vydani>) 

a/ článek autorky projektu 

Projekt „BAROKNÍ LYSÁ NAD LABEM“ 

žáků 7. a 8. ročníku ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem 

 

Na ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem proběhl ve spolupráci 

s Pedagogickou fakultou univerzity Karlovy v Praze v datu 11. 10. – 22. 10. školní 

projekt nesoucí název „Barokní Lysá nad Labem“. Jednalo se o dějepisný projekt, 

ve kterém ovšem došlo k propojení mezipředmětových vztahů, a dějepis tak 

spolupracoval i s jinými obory – českým jazykem, zeměpisem, občanskou výchovou, 

cizími jazyky, mediální a informativní výchovou, výtvarnou a hudební výchovou. 

Projekt se týkal nově vzniklého průřezového tématu Výchova ke vztahu ke 

kulturně historickému dědictví. Jeho hlavním úkolem bylo seznámit ţáky s kulturně 

historickým dědictvím města, ve kterém ţijí, či kam dojíţdí do školy. Ţáci by si díky 

realizovanému projektu měli začít postupně vytvářet kladný vztah k městu a jeho 

okolí, památkám, kultuře, ţivotnímu prostředí. Projekt by měl slouţit i jako 

prevence do budoucna – nemělo by docházet k devastování kulturních a přírodních 

památek jimi samými. 

Projektu se zúčastnili všichni ţáci 7. a 8. ročníků (celkem 100 ţáků). 

Pracovali v zájmových skupinkách na zadaných úkolech (např. natočení reklam 

a dokumentu o barokní Lysé, zvýšení turismu v Lysé, vytvoření barokní lyské 

kroniky, tvorba obrazů, barokního pexesa, domina, písní, básní, povídek ad.)  

V kaţdé třídě byly 3 skupiny. Názvy skupin byly následující: kronikáři; spisovatelé, 

filozofové, básníci; cestovní kancelář „Baroko“, umělci 1 – výtvarníci; umělci 2 – 

hudebníci; filmový štáb.  

Projekt byl slavnostně zahájen v kostele sv. Jana Křtitele. Ţáci byli do 

projektu „zasvěceni“ perníkovými pečetěmi. Následovala první fáze nazvaná 

„Barokní abeceda a encyklopedie“ – ţáci se teoreticky seznamovali s obdobím 

baroka v českých zemích v návaznosti na regionální baroko doby Šporků v Lysé nad 

Labem. V části „Rande s barokem“ podnikli v zájmových skupinkách různé exkurze 

po lyských barokních památkách a seznámili se tak s barokem naţivo, tváří v tvář. 

Ve fázi „Okouzlení barokní múzou“ tvořili díla s vyuţitím svého talentu, znalostí, 

schopností a dovedností. Své práce pak představili v rámci skupinek v tzv. školní 

prezentaci a někteří z nich i v závěrečné veřejné prezentaci ve škole a v muzeu před 

pozvanými hosty. Nechyběla ani kulturní vloţka – hra na hudební nástroje, zpěv 

a přednes básní a povídky. Součástí projektu byla i soutěţ ţáků nazvaná „Barokní 

Riskuj“, kde mohli zúročit své znalosti a výstava některých prací ţáků v Muzeu 

B. Hrozného. Ţáci tak dospěli do finální fáze projektu „Předání barokního poselství 

druhým“. 

Martina Šenkýřová – autorka projektu  
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b/ článek Mgr. Olgy Gruhnové 

Projektové vyučování na ZŠ Bedřicha Hrozného aneb  

Putování za lyským barokem 

 

Jistě jste si povšimli krásných barev přírody kolem nás, zajímavých stínů, 

které se prodluţují,hladivých paprsků podzimního slunce, uţ trochu nesměle 

probleskujícího skrz koruny stromů, i závojů mlhy, nerozlučné, tajemné společnice 

polabského podzimu. Atmosféra vpravdě umělecká, inspirativní. I na naší škole 

jsme měli barevný podzim. Oslovila nás studentka PedF UK, Martina Šenkýřová, 

která připravila dvoutýdenní školní projekt k tématu barokního období v Lysé 

nad Labem. 

Baroko nám bylo 11. - 22. 10. stále nablízku. Doprovázelo nás ve všech 

předmětech humanitního zaměření. Poznávali jsme památky města i okolí, dívali 

jsme se do tváře barokní krajiny, zajímalo nás výtvarné a hudební umění v místním 

měřítku i obecném kontextu. Kdo byl František Antonín Špork? Jak vypadalo naše 

město v 17. a 18. století? Kdy byl postaven místní kostel a ostatní významné 

památky? Jak přemýšleli lidé v době baroka? A proč byli uctíváni svatí? Však se 

toto vše a ještě mnohem víc dozvíme. 

Zahajovací setkání v kostele sv. Jana Křtitele k nám přivábilo tu pravou 

uměleckou atmosféru, tolik potřebnou pro další dny. Ţáci sedmých a osmých tříd po 

celou dobu spolupracovali v projektových skupinách. Kronikáře zaujala zejména 

postava hraběte F. A. Šporka a stali se odborníky na důleţité dějinné události. 

Umělci na sebe nechali působit múzy. Výtvarníci se zaměřili na barokní malířství, 

sochařství a architekturu, vytvářeli také vlastní kresby nebo malby. 

Hudebníci zapojili svou fantazii při tvorbě písní, vyuţívali načerpaných poznatků 

o barokních hudebních formách a nástrojích. Referenti cestovní kanceláře 

připravovali plány pobytu pro turisty včetně výletních okruhů po Lysé a okolí. 

Filozofové se zamýšleli nad poselstvím, hodnotami a symbolikou barokní doby. Vše 

pečlivě a s nadšením správných novinářů dokumentoval školní filmový štáb. 

Neseděli jsme jen ve školních lavicích. Často jsme se vypravili na „rande“ 

s barokem přímo do terénu – do zámeckého parku, kostela sv. Jana Křtitele, 

evangelického sboru, archivu, Muzea Bedřicha Hrozného a na další místa spjatá 

s barokem nebo důleţitá pro naše bádání. Mohli jsme si vyzkoušet také 

„nejbaroknější“ hudební nástroj – varhany – a uslyšet jejich majestátní 

tóny. Pozorněji jsme vnímali výraz barokních soch, zámecký park vytvořil pro naše 

vycházky tu nejkrásnější kulisu. Četli jsme v dokumentech i pověstech, pátrali 

v mapách Šporkova panství, skládali verše, psali povídky, vytvořili výukové plakáty, 

doplňovačky, pozvánky, namalovali barokní pohlednice, pexeso či domino, natáčeli 

dokument i reklamu. Ještě dokreslit obrázek, zvýraznit poslední nadpis, vystřihnout 

scházející čtvereček pexesa, svázat kroniku, poupravit rým, doladit zpěv. Závěrečná 

klapka... Po dvou týdnech jsme, moţná s lehkou trémou, představili výsledky svého 

úsilí nejprve školnímu publiku. O den později přišla na řadu školní znalostní 

soutěţ o baroku. Pomyslnou tečkou se stala odpolední veřejná prezentace, 

probíhající ve spolupráci s Muzeem Bedřicha Hrozného, kde se uskutečnilo 

závěrečné setkání spojené s výstavou ţákovských prací. 
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V průběhu dvou týdnů nešlo jen o shromaţďování a pouţívání nových 

informací. Učili jsme se vzájemně spolupracovat, společně porovnávat různé 

nápady, hodnotit nejen svou práci, ale ocenit i snahu ostatních spoluţáků. 

Uvědomili jsme si, ţe naše město není jen místem, kde ţijeme nebo pracujeme. 

Získali jsme k Lysé bliţší, niternější vztah. Za naši pozornost a péči stojí veškeré 

její kulturní bohatství, protoţe naše město je opravdovou barokní perlou. Křehkou 

a krásnou. A ohlasy ţáků? Zeptejte se svých dětí. Ve škole hodnotily celý projekt 

velmi příznivě. 

Děkujeme zejména slečně Martině Šenkýřové za důkladnou přípravu 

a realizaci přínosného projektu a také všem, kteří se nám v jeho průběhu věnovali, 

zpřístupnili nám cenné památkové objekty, spolupracovali při zajímavých 

vycházkách, přednáškách nebo pomáhali radou. 

 

Olga Gruhnová 

 

c/ článek ţáků 

Barokní Lysá 

Projekt Barokní Lysá, který vznikl díky pí. učitelce M. Šenkýřové a ve 

spolupráci s praţskou Univerzitou Karlovou, byl zahájen 11. října v našem kostele 

sv. Jana Křtitele, kde jsme se po poslechu písně s barokní tématikou, právě od 

pí. učitelky, pana ředitele, a pí. Dr. Kořínkové dozvěděli něco málo o projektu 

a o baroku. Asi po hodině jsme se vrátili do tříd, kde jsme ve svých skupinkách 

pracovali právě na projektu. Účel projektu měl vést k tomu, ţe my – ţáci ZŠ 

B. Hrozného – poznáme Lysou i z trochu jiné stránky. Zjistili jsme, kdo to byli 

Šporkové, co všechno zde udělali a třeba i to, odkud se vzaly na našem kostele 

sochy světců. Dále šlo také o komunikaci a spolupráci mezi spoluţáky i učiteli. Za 

dva týdny, co jsme na tomto projektu pracovali, jsme nabrali spoustu vědomostí, ale 

i navázali lepší vztahy ve třídě, protoţe většina z nás začala vnímat nápady 

druhých. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat panu řediteli, ţe nám tuto akci schválil, 

a pak hlavně pí. učitelce Olze Gruhnové, která nás na projekt připravovala, byla 

naší oporou a stále nám pomáhala, PhDr. Kořínkové za prohlídku zámeckého 

parku, pí. Labutové za prohlídku katolického kostela, Ing. Svobodovi za přednášku 

o barokní krajině a pomoc s přípravou výstavy, PhDr. Řezníčkovi za prohlídku 

kláštera, panu faráři Vejnarovi za prohlídku evangelického kostela, vedoucímu 

muzea p. Rašínovi za moţnost uspořádat výstavu našich prací. Dále všem ostatním 

vyučujícím, co na nás během projektu dohlíţeli a samozřejmě pí. učitelce Martině 

Šenkýřové, která projekt připravila, byla nám k dispozici celých čtrnáct dní v kuse 

a díky které jsme zjistili, ţe chodíme do školy v nejhezčím barokním městě v České 

republice!  

 

Děkujeme! 

 

za ZŠ B. Hrozného 8. A – skupina filmového štábu 
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C/ FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE PRŮBĚHU PROJEKTU 

 

Obr. 23 Slavnostní zahájení projektu v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. L. 

 

 

Obr. 24 Sladká barokní motivace na začátek - skupiny byly zasvěceny do projektu. 
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Obr. 25 Zdobené perníčky pochází z dílny paní učitelky Oliny Gruhnové. 

 

 

Obr. 26 Skupina výtvarníků ze 7. A při kresbě/malbě lyských barokních  

památek.  
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Obr. 27 Skupina kronikářů z 8. C při tvorbě barokní časové osy. 

 

 

Obr. 28 Exkurze v zámeckém parku a odborný výklad PaedDr. Kořínkové. 
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Obr. 29 Exkurze kronikářů v augustiniánském klášteře a odborný výklad 

 PhDr. Řezníčka 

 

 
 

Obr. 30 Skupina kronikářů na klášterní chodbě u mapy lyského panství  

(z r. 1752). 
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Obr. 31 Exkurze v areálu evangelického kostela a odborný výklad pana faráře 

Emanuela Vejnara. 

 

 

Obr. 32 Skupiny před sochou sv. Františka z Assissi v rámci exkurze 

„Barokní nebe“ v Lysé nad Labem. 
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Obr. 33 Skupiny hudebníků na exkurzi „Varhany a Šporkova kapela“ 

v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. 

 

 

Obr. 34 Skupina filmového štábu z 8.C při natáčení dokumentu o lyském  

zámku. 
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Obr. 35 Skupina hudebníků z 8. A představuje své výtvory na školní  

prezentaci. 

 

 

Obr. 36 Skupiny si zopakovaly důleţité informace o barokní Lysé v rámci  

soutěţe „Barokní Riskuj“. 
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Obr. 37 Za aktivní účast v projektu získal kaţdý ţák kromě sladké odměny 

i pamětní list. 

 

 

Obr. 38 …..na památku projektu nechyběly ani keramické medaile, které  

dostala kaţdá skupina  
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Obr. 39 Pozvánka ţáků 7. a 8. tříd na veřejnou prezentaci k projektu  

„Barokní Lysá“. 

 

 

Obr. 40 Druhá část veřejné prezentace - slavnostní zahájení výstavy prací ţáků 

v Muzeu B. Hrozného  - skupiny hudebníků za doprovodu kytary zpívaly píseň 

„Baroko“ od Richarda Müllera. (snímek Emanuel Vejnar) 
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Obr. 41 Mé osobní poděkování paní učitelce Olině Gruhnové za její velkou pomoc 

v projektu. (snímek Emanuel Vejnar) 

 

Obr. 42 Po zpěvu a přednesu básní si pozvaní hosté prohlédli výstavu výtvarných 

prací ţáků k tématu „Barokní Lysá“. (snímek Emanuel Vejnar) 
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D/ UKÁZKY PRÁCE ŢÁKŮ 

 

Obr. 43 socha Březen (výtvarníci)  Obr. 44 socha Červenec (výtvarníci) 

 

Obr. 45 Klášter v Lysé (výtvarníci)  Obr. 46 Kostel sv. Jana Křtitele v Lysé 

    (výtvarníci) 
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Obr. 47 Barokní dům v Lysé nad Labem (výtvarníci) 

 

 

Obr. 48 Zámek v Lysé nad Labem (výtvarníci) 
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Obr. 49 Barokní pexeso s tématikou Lysé nad Labem (výtvarníci). 

 

 

Obr. 50 Ukázka plakátu s barokními hudebními nástroji (hudebníci) 
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Obr. 51 Ukázka kronik (kronikáři)   
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Obr. 52 Plakát Barokní sochařství (výtvarníci) 

 

 

Obr. 53 Plakát Barokní architektura (výtvarníci) 
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Obr. 54 Barokní časová osa (kronikáři) 

 

Obr. 55 Turistický průvodce po barokní Lysé v angličtině (CK Baroko)  



XLIV 
 

 

Obr. 56, 57, 58 – nahoře reklamní letáky o barokní Lysé v Nj, Aj (CK Baroko) 

Dole nalevo kříţovka, napravo plakát o sv. Janu Nepomuckém (spisovatelé) 
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Obr. 59 Rozbor písně „Baroko“ od Richarda Müllera (spisovatelé, filozof., básníci) 

 

 

Obr. 60 Rozbor básně „Co Bůh? Člověk?“ od F. Bridela  

(spisovatelé, filozof., básníci) 
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Obr. 61 Filozofické zamyšlení nad tématem 

„Memento mori“ x „Carpe Diem“(spisovatelé, filozofové, básníci) 

  

 

Obr. 62 Domino na téma „Barokní nebe v Lysé nad Labem“ (spisovatelé, 

filozofové, básníci)  
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Ukázka z tvorby Spisovatelů a básníků 

Balada – Baroko ve válce 

Klečím u oltáře. Modlím se k Bohu, který mi vţdy dodal sílu. Snaţím se 

utlumit hlasy – křik ţen a dětí. Slyším výstřely stále se blíţící. Avšak snaţím se si 

toho všeho nevšímat a zůstat myšlenkami u svého Boha. Je totiţ válka. Válka, která 

bere ţivoty mnoha lidem.  Mnoha nevinným lidem, kteří musí snášet bolest za ty, 

kteří neumí hospodařit s mocí., která jim byla darována od Boha. 

Hlasy sílí. Dveře kostela duní pod pěstmi rozzuřených vojáků. Snaţím se 

stále myslet na svou víru. Cítím strach, ale přitom se uţ těším, jak uzřím svého 

Boha. Aţ budu kráčet po nebeských schodech a válka, špína a nenávist pro mě 

budou minulostí. Aţ setřesu tíhu, která mě nutí zůstat na zemi. Dveře kostela se 

rozlétly. Prudce se otáčím. Vidím oslepující zář slunce, jeţ prosvítilo temný kostel. 

Kuţel světla zabloudil i na kříţ. Slyším křik rozlícených vojáků. Odlesky jejich 

brnění mi dopadají na tvář. Jejich kroky se blíţí. V tom pocítím záchvěv strachu. 

Teprve dnes je mi deset let a uţ mám umřít? Ještě pořád je tu má rodina. Má matka, 

můj otec, ti, co mi věří. Dnes ráno odcházím z domu do kostela se modlit k Bohu. 

Doteď dychtivě očekávají můj návrat. Co bude, kdyţ se nevrátím? Pláč? Ne, dnes 

ještě uvidím svou rodinu. I kdyby to mělo být naposledy!  

Zdřevěněly mi nohy strachem, ale i tak se přinutím vstát. Srdce mi buší aţ 

v krku, kdyţ vidím krev, kapající z mečů a ran nemilosrdných vojáků. Pohledem 

pátrám po zadním vchodu. Konečně nacházím zapadlé dveře vlevo od oltáře. 

Dobíhám k nim a tisknu kliku. Dveře se vrznutím otevřely a já vybíhám na rušnou 

ulici. Za kaţdým rohem na mě číhá smrt. Prodírám se davem lidí. Vidím mrtvá těla 

bezvládně leţící po cestě a u kaţdého hejno hladových havranů. Pociťuji čím dál 

větší paniku. V tom pocítím náhlý záblesk naděje. Vpravo ode mě – tam úplně 

v rohu – stojí opuštěný stánek. Tam se schovám, bleskne mi hlavou. Ohlédnu se. 

Vojáci běţí aţ daleko za mnou. Běţím k tomu tmavému místu. Schovám se pod 

plachtou stánku. Zavřu oči a začnu se znovu modlit. Ať uţ tahle můra skončí! 

Pomalu odhrnuji plachtu stánku. Vidím vojáky, jak zběsile pobíhají po ulici. Jejich 

ostruhy cinkají o pouliční dláţdění. V tom na sobě ucítím něčí pohled. Čísi oči na 

mě hleděly přes ţeleznou helmici. Trhnu sebou. Mám hrozný strach. Vím, ţe tohle je 



XLVIII 
 

můj konec. Schovám se pod plachtu a čekám na svůj osud. V té chvíli se nadzvedla 

plachta. Hnědovlasý voják stál nade mnou a v ruce pevně svíral meč. Hledím mu 

zpříma do očí. Vidím v nich zmatek a lásku. Nevím proč, ale v té chvíli ze mě začal 

vyprchávat všechen strach. Pořád jsem strnule leţela na zemi. Připadalo mi to, jako 

několik hodin. V tom jeho meč poklesl k mým nohám. Meč břinkl o ţelezné lešení 

stánku. O pár vteřin později voják promluvil. Jeho hluboký hlas mě hřál u srdce. 

„Uteč!“  Na nic nečekám a vybíhám. Naposledy se ohlédnu. Vidím, jak se 

k vojákovi seběhli jeho druzi. Naposledy na mě křikl: „Běţ!“. A pak uţ jen 

naposledy vzhlédl k nebi a jeho tělo bezvládně padlo k zemi. Byl mrtev. Měl na 

výběr – svou nebo mou smrt. A vybral si tu svou…. 

Ostatní vojáci se vydali za mnou. Zrychlím tempo. Před sebou vidím jediný 

cíl – dřevěnou chalupu na kraji města. Můj domov. Aţ si stoupnu za svoje rodiče. 

Táta sejme meč a bude za mě bojovat. Hlavně tam musím doběhnout. Teď zahnu 

vlevo a pak doprava. Tuhle cestu domů znám i poslepu. Neumím tak rychle běhat, 

a tak kroky vojáků slyším blíţ a blíţ. Pomalu nestačím s dechem. Přesto běţím čím 

dál rychleji. Vím, ţe tento běh na ţivot a na smrt musím vyhrát. Uţ v dáli vidím naši 

chalupu. Cítím neodolatelné nutkání se zastavit a nabrat dech, ale na to teď nebyl 

čas. Ten běh snad neskončí, říkám si. Přesto se naše chalupa uţ přibliţuje. Znovu se 

otáčím. Na vojácích v plné zbroji je vidět, ţe uţ nemohou. Vyuţila jsem toho a ještě 

jsem zrychlila. Teď uţ doslova sahám po klice. Ruka se mi chvěje, ale udrţím jí. 

Otvírám dveře. „Mami, tati, pomoc!“ Vtom strnu. Všude po stěnách a na zemi je 

krev. Dojdu ke stolu. Můj otec sedí u stolu a čte si v Bibli. Dojdu k němu. „Tati, 

musíš mi pomoci!“ Chytím ho za ruku a Bible spadne na stůl. Jeho zkrvavený 

obličej leţí na stole a nejeví známky ţivota. Po obličeji mi kanou velké slzy. Přijdu 

k lavici. Má matka v bílých šatech leţí v kaluţi krve. „Mami!“ Otočím hlavu. 

„Tati!“ Teď uţ mě na světě nic nedrţí! Vycházím před dům. Dobíhá ke mně houf 

vojáků. Poslední pohled na náš dům. Mé tělo zde zůstane, ale duši si vezme Bůh. 

A pak uţ přišla jen tuhá rána do hlavy.  

skupina spisovatelů, filozofů a básníků z 8. A 
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Povídka „Všední den ve sluţbách hraběte Šporka“ – spisovatelé 8. A. 

 

  

Obr. 63 Báseň „Zahrada Antona Šporka“ Obr. 64 Báseň „Lyské baroko“ 

(obě básně jsou dílem spisovatelů, filozofů a básníků z 8. B; pro lepší čitelnost jsou 

přepsané do elektronické podoby – viz následující strany přílohy) 
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Zahrada Antona Šporka 

 

Špork, to byl kníţe nadevšechno,  Elementů sochy umělecky ztvárněné, 

byl moudrý a rozumný,    ţivly voda, oheň, země, vzduch, 

pořádal lovy na kachny    alegorie úředně schválená, 

v tom krásném čase barokním.   odolají vlhku, blesku, suchu.  

 

Kníţe s citem pro umění,   Však vedle těchto nejznámějších, 

náš zámecký park zvelebil,    jsou tady i jiné, 

při záři nad zemí polární,   třeba lvi, ti patří k nejkrásnějším, 

soch dvanácti měsíců zde postavil.   perlám naší Lysé. 

 

Sochy jaro, léto, podzim, zima,   Nebo třebas písku lebky, 

nedaleko nich stojí,     by byly tolik nadějné, 

lstivá kachna klasy sbírá,     ţe se krásou tolik leskly, 

turisté s údivem strnule stojí.    Aţ sem přilákaly zloděje. 

 

Barokní sochy slunce záře,    Krádeţ se jim podařila, 

rokokní ve světle měsíce,    škoda velká navţdycky, 

obdivují se všichni kráse,    avšak vzpomínka se udrţela, 

jeţ Anton Špork zanechal tu zde.  víme o Šporkově právním vlastnictví. 

 

Písčitá zem, klenba přírody,    Ale stále je to naše chlouba, 

v parku nadevše skvostném,    dáma drţí buchty, 

Šporka mít má svoje výhody,    lovci v rukách zajíc, kachna, 

oţívá příroda v duchu radostném.   andělíček milý. 
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Voják stojíc u soudku vína, 

duben drţí citrusy, 

vládne tu alegorická síla, 

silnější neţ virusy. 

 

Taková jest naše Lysá, 

taková jest zahrada, 

Anton krásu do soch chytá, 

tak Brauna dílo vypadá. 

 

Památek cena nevyčíslitelná, 

končí tato báseň, 

budou tu s Vámi do nekonečna, 

jak drţí u zubu dáseň. 
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Lyské baroko 

Lyské baroko je perla Polabí, 

coţ Špork vybudoval zde. 

Kaţdý cizinec se u ní zastaví, 

který kolem jde. 

 

Barokní krajina všude kolem, 

v zámeckém parku téţ, 

Uklízečky leští klášter, 

tato slova nejsou leţ. 

 

Svatý Hubert a František,  

tyto sochy v Lysé stojí, 

v poustevně roste ibišek, 

mecenáš buclaté andílky strojí. 

 

Zámek dekorovaný Matyášem Braunem, 

vyjímá se v celém okolí. 

Důchodci jsou teď jeho pánem, 

dívají se z oken do polí. 

 

Kníţe troubí na lesní roh, 

duje z plných plic, 

svolává šlechtu na kachní lov, 

baroka doba pryč. 
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Písničky na téma „Barokní Lysá nad Labem“ 

1/ vlastní slova na známou melodii – melodie písně: Dám dělovou ránu. 

(skupina hudebníků z 8. A) 

 

Já procházím bránou, jo-jo-jo-jo, 

jdu písčitou cestou, mou-mou-mou-mou. 

A vidím tu krásu, ou-ou-ou-ou, 

a přede mnou vzkvétá, zámek nádhernej – jó, nádhernej! 

 

Dva lvi to tam stráţí, bim-bim-bim-bim, 

pod nebeskou září, kouká půlměsíc. 

Dvanáct měsíců se tváří, je-je-je-jej, 

nepoznáš jejich stáří, ou-ou-ou-ou, ou-ou-ou-ou! 

 

2/ Zhudebnit lidovou píseň o Šporkovi, jejíţ slova jsou známá + vymyslet 

poslední sloku 

(skupina hudebníků ze 7. B) 

 

 

Okolo Lysý, Lysý     Na obě strany 

jsou pěkný lesy:     měl svý poddaný: 

Špork hrabě tam býval,    házel jim sedmíky, 

po Labi jezdíval –      tak ctil on rolníky 

kde jsou ty časy!     sobě oddaný. 

 

Kdyţ on plul tudy, tudy,    nová sloka: 

hrály mu dudy:     Zámek má pěkný, pěkný, 

všude po všem břehu     v kopci stavěný, stavěný, 

stály ve velkém sběhu     v zahradě jsou sochy, 

lidí hromady.      stojí tam uţ roky, 

       a všem se líbí! 

 


