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Anotace 
 Tato bakalářská práce pojednává o barokním areálu Skalka u Mníšku 

pod Brdy, o jeho vybudování a osudu až po současnost.      

 V první části je krátce pojednáno o historii města Mníšek pod Brdy, 

areálu Skalka a následně o jejím zakladateli Ignáci Engelovi z Engelsflussu a o 

rodu Engelů. Dále je nastíněn život hraběnky Benedikty Čejkové, která na 

Skalku přivedla františkánské mnichy. O této fundaci je pojednáno podrobněji. 

V další části, práce popisuje podrobněji jednotlivé budovy areálu: kaple sv. 

Maří Magdalény, klášter, rekolekční dům a čtrnáct křížových kapliček.  

 V poslední části je popsán osud areálu za vlády komunistického 

režimu, kdy díky těžbě železné rudy pod Skalkou byly všechny budovy téměř 

zničeny. Nakonec je zmíněna obnova budov, která začala v devadesátých 

letech 20. století a trvá do dnes. 
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Abstract 
Baroque site Skalka near by city Mníšek pod Brdy 

 

This bachelor thesis treats about Baroque site Skalka near by city 

Mníšek pod Brdy; about his build and destiny from past to present. 



 

First part treats about history of the city Mníšek pod Brdy, site Skalka 

and consequently about founder Ignác Engel z Engelsflussu and about stock 

Engel. 

       Below is briefly life description of countess Benedikta Čejková, which 

invited Franciscan monks at the Skalka. About these Francisce monks is 

treatised in self charter. Next part thesis describes the individual objects in site: 

chapel Sv. Mary Magdalene, monastery, hermitage and fourteen cruciate 

chapels. 

Last part thesis disserts upon destiny site Skalka under rule communist 

authoritarianism; about buildings destruction by ironstone mining under the 

Skalka. In the end is mentioned renovation of buildings, this renovation began 

in nineties twentieth century and takes till today. 
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I. Úvod 
 

 
Městečku Mníšek pod Brdy, které leží západně od Prahy ve 

Středočeském kraji, dominuje na vysokém brdském hřebeni barokní areál 

Skalka, který částečně vystupuje z podbrdských lesů a tudíž je vidět 

z městečka. K areálu vede cesta vedoucí částečně lipovou alejí, která zde byla 

vysázena ke konci 17. století. Samotný areál byl vystavěn za pána mníšeckého 

panství Serváce Ignáce Engela z Engelsflussu mezi léty 1692-1694.  

           Areálu dominuje kaple sv. Maří Magdalény nejspíše postavena 

věhlasným architektem Kryštofem Dientzenhoferem. Dále v areálu můžeme 

vidět klášter, který byl původně zřízený pro benediktinské mnichy, ale později 

osazen františkány.      

 Mimo jiné se v areálu nachází rekolekční dům, postavený  

k rozjímaní mnichů, ale který nikdy nebyl ke svému účelu použit.  

             Mezi kaplí a rekolekčním domem se nachází čtrnáct zděných 

křížových kapliček, které tvoří mezi těmito budovami osu. Kromě těchto budov 

se v areálu v blízkosti kláštera nachází pozůstatky bývalé myslivny a opodál 

panské hospody. Z obou těchto stavení zbyly pouze cihlové zdi.  

 Tento krásný areál byl zničen v době komunistického režimu, kdy se 

pod Skalkou začala těžit ve velkém železná ruda, která byla velmi chudá na 

železo. Díky nepříliš kvalitní rudě, se začal těžit i ochranný pilíř, který byl 

umístěn přímo pod kaplí. Následky tohoto počinu byly katastrofální. Kaple se 

propadla o několik centimetrů a začaly se v jejích zdech objevovat obrovské 

trhliny. Devastaci neunikly ani ostatní budovy.  

 Roku 1968 byla zastavena těžební činnost, ale obnova budov začala až 

ke konci 20. století. Dnes je areál již téměř zrekonstruovaný a budovy slouží 

k pořádání kulturních akcí. 
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 V první části práce krátce nastíním historii města Mníšek pod Brdy. 

Poté se budu věnovat samotné Skalce, zpočátku pojednám o historii rodu 

Engelů, kteří se zasloužili o obnovu Mníšku po 30. leté válce a mimo jiné  

vybudovali barokní areál Skalka. Dále se zmíním o hraběnce Benediktě 

Čejkové, která žila na Skalce ve druhé polovině 18. století a zasloužila se o 

přivedení františkánů  na Skalku. O tomto poměrně nelehkém osazení Skalky, 

pojednám v samostatné kapitole. Mimo to přiblížím život Kryštofa 

Dientzenhofera a zmíním se o jeho možné cestě do Marseille, za účelem 

zhotovení plánů jeskyně, ve které žila sv. Maří Magdaléna. Podle těchto plánu 

měl postavit kapli sv. Maří Magdalény na Skalce. 

Ve druhé části práce podrobněji přiblížím jednotlivé stavby areálu: 

kapli sv. Maří Magdalény, klášter, rekolekční dům a čtrnáct křížových 

kapliček. 

V poslední části práce pojednám o devastaci areálu a o jeho pozdější 

obnově.  
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II. Přehled literatury 

 

Nejstarší publikace pojednávající podrobněji o areálu Skalka nese 

název Historické paměti bývalého panství Mníšeckého a kláštera sv. Maří 

Magdalény na Skalce, kterou napsal Josef Vávra roku 1899. Tato kniha 

podrobně pojednává o historii města Mníšek a areálu Skalka. Mimo jiné 

popisuje historii osazení Skalky a podobu budov v areálu. Na tuto knihu 

navazuje Ladislav Stojdl v publikaci Skalka u Mníšku z roku 1924. V knize se 

zaměřuje na historii Skalky, její osazení františkánskými mnichy a popis 

jednotlivých budov, hlavně skaleckého kláštera. Dále se podrobněji Skalkou 

zabýval Jan Šťastný v publikaci Městečko pod Skalkou z roku 1948, kde 

podrobně informuje o historii Mníšku pod Brdy, Skalky a kulturním dění 

v Mníšku pod Brdy. Zevrubněji o historii městečka Mníšek pod Brdy také 

pojednává Miloš Veselý v brožurce 650 let od první písemné zmínky o Mníšku 

z roku 1998. 

Roku 1993 v době 300. jubilea Skalky vyšla publikace s názvem 

Skalka. V knize je stručně popsána historie Skalky, její osazení řeholy, pozdější 

zničení budov v areálu a následné obnovení Skalky ve druhé polovině 20. 

století. Roku 2002 vyšla publikace s názvem Mníšek pod Brdy, na které se 

podílel kolektiv autorů. V publikaci je objektivně popsána historie Mníšku od 

nejstarších dob až po současnost. Jako jedna z mála publikací se zmiňuje 

komplexně a podrobněji o opravách budov v areálu Skalky. O Skalce, její 

historii a osudech jejich zakladatelů také píše Otomar Dvořák v knize Poklady 

pod skálou poutníků z roku 2006. 

 Mezi autory pojednávající o Skalce v rámci popisu posvátných míst 

v určité oblasti patří Antonín Podlaha v knize Posvátná místa království 

Českého z roku 1909, kde popisuje historii mníšecké fary a Skalky.  Dalším 

autorem je Julius Košnář s knihou Poutnická Místa a Památné svatyně 
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v Čechách z roku 1903, ve které pojednává o Skalce, hlavně o kapli sv. Maří 

Magdalény. Z novějších publikací bych zmínila Zdeňka Boháče Poutní místa 

v Čechách z roku 1995, který stručně popisuje historii Skalky a její dnešní 

podobu. Do tohoto souboru patří i Irena Dibelková, v publikaci Poutní místa 

v Čechách z roku 2004 popisuje celou historii Skalky.  

 Dále se někteří autoři zabývali autorstvím kaple sv. Maří Magdalény a 

údajnou cestou stavitele do Marseille, s tím že kaple je připisována Kryštofu 

Dientzenhoferovi. První se více touto problematikou zaobírá Milada Vilímková 

v publikaci Stavitelé paláců a chrámů z roku 1986, která dílo připisuje 

Kryštofu Dientzenhoferovi a načrtává jeho možnou cestu do Marseille. Tímto 

tématem se také zabývá Jan Royt v článku Poutní kaple na Skalce – dílo 

Kryštofa Dientzenhofera z roku 1989, který určuje umístění původní kaple sv. 

Maří Magdalény do Sainte Baume (dříve bylo považováno za místo této kaple 

v Aix en Provence).  Mimo to zpochybňuje cestu stavitele do Francie, neboť na 

Svaté Hoře, kousek od Příbrami je vybudována podobná kaple sv. Maří 

Magdalény, která je výzdobou podobná skalecké kapli.  

O Svaté Hoře psal František Xav. Holas v publikaci 100 Kapitolek 

z dějin Svaté hory z roku 1989, mimo jiné ten samý rok vydal publikaci 

s názvem Dějiny Svaté hory. 

Dále se problematikou autorství kostelíka zabývá Mojmír Horyna a 

Jaroslav Kučera v publikaci Dientzenhoferové z roku 1998, kde částečně 

zpochybňují u kaple sv. Maří Magdalény autorství Kryštofa Dientzenhofera. 

Následně Mojmír Horyna v monografii Kryštof Dientzenhofer z roku 2005 

skaleckou kapli připisuje Kryštofu Dientzenhoferovi bez jakýkoliv pochyb.   

 Předtím než literatura začala uvádět, že byl stavitel kaple sv. Maří 

Magdalény poslán do Marseille, byl v literatuře uváděn jako vzor pro tuto 

stavbu Montserrat ve Španělsku. Tento názor se objevuje například v publikaci 

Řivnáčův průvodce po Království českém vydaném roku 1882 Františkem 
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Řivnáčem. Tento údaj můžeme také najít v německém slovníku 

Handewörterbuch der Landeskunde des Königreichs Böhmen, vydaném roku 

1845 Watterichsburgem von Watterich a Karlem Franzem. 

 Osudem Skalky v druhé polovině 20. století se podrobněji zabývá 

Vojtěch Láska v článku Zpráva o záchraně kostelíka sv. Maří Magdalény na 

Skalce u Mníšku pod Brdy z roku 1996. Miloš Veselý v článku 

Dienzenhoferova Skalka z roku 2001 stručně popisuje celou historii Skalky. 

Tato historie je popisována i ve stavebně historickém průzkumu od Mojmíra 

Horyny a Olgy Novosadové z roku 1978, kde je vylíčena historie objektů a 

podrobný popis všech rozpadajících se budov. Dále byl v roce 1995 proveden 

stavební průzkum kláštera Hanou Hanzlíkovou, Evou Jelenovou, Jindřichem 

Vomelou a Radimem Vránou, díky tomu byly doplněny informace o průběhu 

vývoje areálu ve druhé polovině 20. století.  

V době chátrání objektů, byl snesen obraz sv. Maří Magdalény od Petra 

Brandla. Záchrana obrazu byla zdokumentována a pojednává o ní článek 

Záchrana Brandlova nástropního obrazu na Skalce u Mníšku od Vlasty 

Dvořákové a J.A.Krále z roku 1955. 

   O dění v této době i o záchraně Brandlova obrazu též pojednává Jan 

Čáka v knize Toulání po Brdech z roku 1999. Jan Čáka také napsal publikaci 

Podbrdskem od městečka k městu v roce 2001, kde píše stručně o historii města 

Mníšku pod Brdy a Skalce. 

Obrazy sv. Maří Magdaléna od Petra Brandla a Bůh Otec s anděly od 

Brandlova pomocníka, se zabýval Jaromír Neumann v publikaci Petr Brandl 

1668-1735 z roku 1968, mimo to Neumann napsal přehlednou publikaci Český 

barok v roce 1974, kde jsou uvedeny stručné životy malířů, architektů a 

sochařů, kteří působili na českém území v době baroka. O životech architektů a 

stavitelů psal i Pavel Vlček v publikaci Encyklopedie architektů, stavitelů, 

zedníků a kameníků v Čechách, vydané v roce 2004. Mezi souborné publikace 
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lze i zařadit publikaci od Karla Kuči Města a městečka v Čechách na Moravě a 

ve Slezsku vydáno roku 2000. 

Z dalších článků lze kupříkladu uvést Alexandra Berndorfa, autora 

článku Skalka z roku 1927. Dále bych zmínila článek od Jana Přibíka z roku 

1835, s názvem Skalka. Je to jeden z prvních článků popisující historii Skalky 

společně s objekty. S problematikou areálu Skalka, se můžeme seznámit ve 

Zpravodaji městečka pod Skalkou, kde najdeme mnohé články z různých dob. 

Konkrétně bych zmínila článek v tomto občasníku od Josefa Hyzler Skalka 

bude žít, jenž popisuje důvod zničení areálu. Josef Hyzler napsal také další 

článek o Skalce s názvem Rekonstrukce budovy bývalého kláštera na Skalce, 

kde popisuje stav zničených budov a jejich následné obnovy. O Skalce psal 

také pan Milec, který se zabývá osudem areálu v druhé polovině 20. století 

v článku Obnova kostelíka na skalce. Mimo jiné bych zmínila další dva články 

v tomto občasníku od Miloše Veselého, první je Naši rodáci, přátelé a 

význační návštěvníci města Mníšku 15, kde se můžeme dočíst o přesunu 

zachráněných děl ze Skalky. Druhý článek od Miloše Veselého nese název 

Brokoffovy sochy na Skalce u Mníšku, v článku popisuje jednotlivé sochy, které 

by mohly být připisovány Janu Brokoffovi. 

Problematikou autorství sochařských děl jako je například socha Pieta 

od Jana Borokoffa, se zabýval Oldřich Blažíček v katalogu Ferdinand Brokoff 

z roku 1976, kde uvádí názory badatelů na tuto problematiku. 

Ikonografií světců se zabývala Věra Remešová v publikaci z roku 1991 

Ikonografie a atributy svatých. Další velmi dobrou publikací je Rok se svatými 

od Very Schauber a Hanse Michalea Schindlera z roku 1994. Dále se touto 

problematikou zabýval Jan Royt v  publikaci Slovník biblické ikonografie 

z roku 2007. Nakonec bych zmínila publikaci O světcích a patronech od 

Slavomíra Ravika z roku 2006. 
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1.  Historie města Mníšek pod Brdy 
 

Městečko Mníšek pod Brdy se nachází v kotlině pod úzkým 

zalesněným hřebenem v severovýchodní části Brd, který se nazývá Hřebeny. 

Město je z obou stran obklopeno Lučním potokem. Nad městem se nachází 

jeden z nejvyšších vrcholů zvaný Skalka,  nejvyšší bod tohoto místa se nachází 

v  553 m.n.m. 1 

Podle pověsti v místě, kde nyní leží městečko Mníšek pod Brdy, dříve 

leželo sídlo s názvem Dubčany,2 které bylo osídleno pravděpodobně před 

rokem 1000. Toto sídlo, bylo na tzv. „Zlaté stezce“, která vedla z tehdejšího 

bavorského centra Pasova přes Šumavu a jižními Čechami. Osada Dubčany 

poté vyhořela a na přelomu prvního a druhého tisíciletí začali obyvatelé vesnici 

znovu stavět. V té době jim přišli na pomoc benediktinští mniši a s jejich 

pomocí vznikla nová ves. Z vděčnosti k mnichům obyvatelé pojmenovali 

novou ves Mníšek.3  

 První doložená písemná zmínka o Mníšku je z roku 1348 v dokumentu 

Maiestas Carolina, zde je Mníšek popisován jako městečko s královským 

hradem. Městečko leželo na Zlaté stezce, díky čemuž bylo vystavováno 

nebezpečí od loupežníků a to byl jeden z důvodu proč král Václav IV. daroval 

Mníšek svému purkrabímu Janovi z Lestkova s podmínkou, aby se postaral o 

bezpečnost v kraji.4 Za doby působení Jana z Lestkova vypukly roku 1420 

husitské bouře, při kterých byl Mníšek i s hrádkem a kostelem pobořen.5 Po 

smrti Jana z Lestkova roku 1429 střídá Mníšek držitele a to až do roku 1487, 

                                                 
1     KUČA 2000  —  Karel KUČA: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku.    
       IV. Praha 2000,88. 
2     ČÁKA 2001 —  Jan ČÁKA: Podbrdskem od městečka k městu. Praha 2001, 258. 
3     Mníšek pod Brdy 2002 — Mníšek pod Brdy 2002- Mníšek pod Brdy 2002, 11–12. 
4     Skalka 1993 — Skalka. Mníšek pod Brdy 1993, 15. 
5     Mníšek pod Brdy, 2002,13. 
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kdy kupuje Mníšek Vratislav z Mitrovic. Díky tomu se v Mníšku usazují páni z 

Mitrovic na dlouhých 168 let.6  

Jan Vratislav z Mitrovic odkoupil roku 1503 od krále Vratislava 

Mníšek do dědického majetku, tím přestal být Mníšek královským majetkem. 

Jako doklad o dřívějších majitelích, českých panovnících, zůstal Mníšku 

městský erb darovaný Karlem IV.. V erbu je stříbrný dvouocasý nekorunovaný 

lev ve skoku hledící doprava na červeném pozadí [1]. Tento erb zůstal Mníšku 

do dnes.7 

 Za třicetileté války (1618–1648), kdy byly Čechy drancovány Sasy a 

následně Švédy, ani Mníšek neunikl drancování a ničení. Nejvíce utrpěl roku 

1639, kdy jej vypálili švédští vojáci pod vedením švédského generála Jana 

Banera.8 Tomuto vypálení podlehl zámek, který postavili Mitrovicové, kostel, 

fara, škola a všechna obytná a hospodářská stavení. V této těžké době přišel 

mor, který trval až do roku 1640.   

Válka se Švédy trvala až do roku 1648 a do té doby byl Mníšek ještě 

několikrát vydrancován.9 Po skončení války neměli Mitrovicové prostředky na 

obnovu Mníšku, proto Mníšek roku 1655 prodali za 50 000 zlatých Serváci 

Engelovi.10 Servác Engel začal Mníšek postupně obnovovat a jeho obyvatele 

velmi podporoval v zemědělství a v nové výstavbě světských obydlí. Mimo 

jiné Servác přestavěl v letech 1656–1776 dosavadní vyhořelé panské sídlo a na 

gotických základech postavil velký čtyřkřídlý zámek se třemi nárožními 

věžemi, ve stylu severské renesance11[2]. Také opravil kostel a školu. Jeho syn 

                                                 
6    VESELÝ 1998 — Miloš VESELÝ: 650 let od první písemné zmínky o Mníšku. Mníšek  
      pod Brdy 1998, 7. 
7     Mníšek pod Brdy, 2002,13. 
8    VÁVRA 1899 — Josef VÁVRA: Historické paměti bývalého panství mníšeckého a  
      kláštera sv. Maří Magdalény. Praha 1899, 32. 
9    VESELÝ 1998, 8. 
10   Mníšek pod Brdy 2002, 14. 
11   KUČA 2000, 89. Na místě dnešního zámku stávala dříve tvrz, poté za vlády rodu  
      Mitroviců zde byl lovecký hrádek.  Po třicetileté válce na základech loveckého zámku    
      staví Servác Ignác Engel z Engelsflussu impozantní zámek, na jehož stavbě se podílel   
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Ignác Engel, vybudoval nad Mníškem na Skalce poutní místo ke cti sv. Máří 

Magdalény, neboť byl jejím velkým ctitelem. 

 Roku 1743 vymírá rod Engelů po meči a roku 1755 po dlouhých 

dědických sporech dostává Mníšek hrabě Ignác z Unwertu, syn Marie Viktorie, 

rozené Engelsflussové. Ignác z Unwertu  postavil nový barokní kostel sv. 

Václava [3], který nahradil starý kostelík sv. Václava. Kostel byl roku 1756 

vysvěcen.12  

Roku 1827 umírá poslední člen rodu Unwertů Ignác Unwert a tím 

vymírají Unwertové po meči.   

Poté se 11 let vedou o Mníšek dědické spory. Mníšek nakonec připadne 

rodu Pachtů, kteří ho získali přes vnučku hraběte Ignáce z Unwertu Marii Annu 

Kagerovou. Marie Anna má za manžela hraběte Karla Pachtu z Rájova, 

movitého pražského šlechtice, který se v roce 1838 ujímá Mníšku a po osmi 

letech umírá bez mužského potomka. Mníšek spravují Pachtovy dcery13 

Emanuela a Lidmila. Roku 188614 se Mníšku ujímá svobodný pan Karel 

z Schinndingu, který byl synem jedné z Pachtových dcer Lidmily. Karel ze 

                                                                                                                                 
        slavný stavitel Carlo Luragho (1615–1684) a stavitel Martin Reiner (1627–1680). Na   
        výzdobě zámku se podíleli slavní umělci jako například italský kameník Batista    
        Pozzo, štukatér Antonio Travelli nebo Karel Škréta(1610 – 1674) , který namaloval  
        obraz sv. Servác se sv. Anthasinem hájí církev proti bludaři Ariovi, který je umístěn  
         v kapli  severovýchodní věže. Viz. VESELÝ 1998, 10–11. 
12     Na místě dnešního kostela sv. Václava, dříve stával menší kostelík sv. Václava, ale   
        kostelík byl velmi starý a malý a proto se roku 1755 začal stavět kostel nový. Rok poté  
        1756 byl kostel vysvěcen. Původně byl kostel postaven bez věže, věž je dostavěna až    
        roku 1868. Kostel je postaven v barokním slohu.  Sochařská výzdoba kostela pochází    
        z dílny sochaře a řezbáře Ignáce Platzera (1717–1787). Dále jsou v kostel    
        k vidění nástropní fresky s motivy ze života sv. Václava od Václava Spitzera  
       (1711– 1773). Také v kostele můžeme vidět empirové sousoší z roku 1822 od Václava   
        Prachnera (1784–1832), které představuje posmrtné setkání rodiny Unwertů. Mimo    
         jiné jsou v kostele umístěny sochy ze Skalky: Sv. Maří Magdaleny, sv. Prokop, 

        sv. Ivan, sv. Antonín Veliký a sv. Pavel Egyptský. V kostele jsou umístěny skalecké   
         obrazy:Sv. Máří Magdalena od Petra Brandla a obraz Bůh Otec s anděly,    
         nejspíše pocházející z Brandlovy dílny. Viz. VESELÝ 1998, 13–14. 
13      Mníšek pod Brdy 2002, 16. 
14      VÁVRA 1899, 78. 
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Schinndingu  byl také bez mužských potomků a roku15 190916 přechází Mníšek 

po přeslici na svobodného pána Teodora Kasta z Ebelsberga, který umírá roku 

1931, poté přebírá Mníšek jeho syn Llewellin Kast, který ho spravuje až do 

roku 1945, tento rok byl Mníšek Kastům  zkonfiskován a posléze znárodněn.17 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Mníšek pod Brdy 2002,16. 
16 KUČA 2000, 87. 
17 Mníšek pod Brdy 2002,16. 
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2. Skalka 

 

  Skalka [4] leží na jednom z vrchů podbrdského pásu v nadmořské   

výšce 553 m.n.m, který se zvedá nad nížinou, v níž leží městečko Mníšek pod 

Brdy. 18  

 Dříve Skalka patřila k dobříšskému panství, od kterého ji odkoupil i s 

okolními lesy pán mníšeckého panství Servác Ignác Engel, nejstarší syn 

zakladatele mníšeckého zámku. Toto místo si vyhlédl záměrně, aby zde 

vybudoval poutní místo a památník svého rodu, neboť jeho manželství bylo 

bezdětné.19Jedním z podnětů byly i následky těžkého moru v roce 1680, při 

kterém zemřela sestra Serváce Ignáce Engela Gertruda Chlumčanská.20 Aby 

měl dostatek finančních prostředků na vybudování poutního místa, prodal 

Engel velkostatek Korkyni s přináležejícími vesnicemi zbraslavskému klášteru 

za 33.00 zlatých.21 

 Stavba kaple sv. Maří Magdalény začala roku 1692 pod dohledem 

architekta Kryštofa Dientzenhofera22 a za pomoci spolehlivých polírů, kteří 

bydleli v Mníšku. Roku 1692 byl jmenován polír Jan Rektoris a roku 1693 

zednický mistr Benedikt Spinera.  Stavba byla dokončena roku 1693, současně 

s kostelíkem nechal Ignác Engel vystavět klášter a rekolekční dům pro 

benediktinské mnichy.23 Tyto dvě budovy byly dokončeny roku 1694.24  

 Další důležitou osobou byla hraběnka Benedikta Čejková, která na 

Skalce žila kolem poloviny 18. století. Hraběnka nechala vybudovat čtrnáct 

kapliček křížové cesty a provedla další úpravy, o kterých se zmíním 

                                                 
18       ROYT 1989 — Jan ROYT: Poutní kaple na Skalce – dílo Kryštofa Dientzenhofera.    
          In:  Umění 37, 1989, 498– 505, 498. 
19  Skalka 1993, 6. 
20  VÁVRA 1899, 50. 
21  Skalka 1993, 6–7. 
22  VÁVRA 1899, 90. 
23  VÁVRA 1899,91. 
24  Skalka 1993,9. 
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podrobněji. Zásluhou hraběnky Benedikty Čejkové mohl pobývat na Skalce od 

roku 1762 řád františkánů a díky tomu se Skalka stala známým poutním 

místem.25  

Kromě uvedených budov, zde stála myslivna[5], která se 

pravděpodobně nacházela v blízkosti kláštera na severovýchodní straně a byla 

vybudována nejspíše v druhé polovině 18. století. Kousek za hájovnou směrem 

na sever, se nacházela budova hostince26[6]. Mimo jiné se v blízkosti kláštera 

nachází socha sv. Jana Nepomuckého, nejspíše z roku 170327 [7]. 

Františkánský řád působil na Skalce až do 2. světové války. Po  

2. světové válce byl celý areál zrekonstruován, ale od roku 1952 byla povolena 

těžba ochranného pilíře pod Skalkou a díky tomu byl celý areál velmi poničen. 

Roku 1967 byla těžba ukončena a postupně se celý areál začal obnovovat.28 

 

 

2.1. Rod Engelů 

 

Otec Ignáce Engela byl Servác Engel, který pocházel z belgického rodu 

koželuhů. Otec Serváce Engela byl Facis Engel, který žil v městečku Tongeru 

u Maastrichtu v Belgii. Facis se kvůli obchodu vydává roku 1630 do Prahy, 

kde se posléze usazuje. Na Malé Straně u Vltavy poblíž kamenného mostu 

zakládá Facis Engel koželužský závod. Surovou kůži vykupuje přímo od 

řezníků, a tak vyřazuje výnosný meziobchod pražských židů s touto surovinou. 

                                                 
25 VÁVRA 1899, 96– 97. 
26     Skalka 1993, 16. Panská hospoda byla nejspíše postavena ve druhé polovině 18.   
        století. Viz HORYNA/NOVODADOVÁ 1978 — Mojmír HORYNA/ Olga  
        NOVOSADOVÁ: Mníšek pod Brdy – Skalka. Kostel sv. Maří Magdalény a býv.    
        Františkánský kostel. Stavebně  historický průzkum. Praha 1978, 61. Dnes jsou z obou  
        budov zachované pouze zdi. 
27     Socha sv. Jana Nepomuckého se datuje k roku 1703 a je možné, že  původně socha    
        stála na jiném místě. Viz Skalka 1993, 16. 
28     Skalka 1993, 21. 
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Výroba postupně roste, a díky velké potřebě kůže v probíhající 30. leté válce 

Facis Engel rychle bohatne. 29 Pravděpodobně roku 1650 Facis Engel umírá30 a 

po něm obchod přebírá jeho syn Servác Engel, který je stejně úspěšný, jako byl 

jeho otec. Po smrti otce Facise se Servác žení s bohatou dívkou Kateřinou 

Lidmilou Röttingerovou, která mu přinesla věno 1.000 zlatých a dvě vinice.31 

Lidmila však roku 1660 umírá. Servác se opět žení a to s dcerou pražského 

primase Mikuláše Turka.32 

 Servác se během 30. leté války aktivně účastní obrany Prahy proti 

Švédům. Tím si vyslouží33 povýšení do šlechtického stavu a příslušný erb34[8]. 

Od té doby má jeho rod přídomek z Engelsflussu. Roku 1659 je Servác 

povýšen do stavu rytířského a roku 1663 do stavu vladyků.     

 Po válce Servác kupuje roku 1655 zbořený Mníšek od pánů Vratislavů 

za 50.000 zlatých a následně jej pomalu obnovuje. Roku 1674 Servác Engel 

umírá. Jeho nástupcem se stává jeho nejstarší syn Ignác Engel, který má za 

manželku Lidmilu Františku z Mitrovic.  

 Ignác je velmi zbožný a po roce 1680 odkupuje od dobříšského panství 

Skalku s okolními lesy, aby zde vybudoval poutní místo ke cti sv. Maří 

Magdalény a aby místo sloužilo jako památník jeho rodu. Ignác umírá roku 

1704.35  

 Po jeho smrti se stává majitelem mníšeckého panství Ignácův synovec 

Karel Engel, jeho manželkou byla Marie Anna z Kokořova dcera hraběte Jana 

Jindřicha Kořovce z Kořova, pána na Šťávlech, Nebylově a Plzenci, a 

Konstancie rozené hraběnky z Heissenrteina.  

                                                 
29  Mníšek pod Brdy, 2002, 14. 
30      VESELÝ 1998, 9. 
31  VÁVRA 1899, 38. 
32  Mníšek pod Brdy 2002,14. 
33  ŠŤASTNÝ 1948 — Jan ŠŤASTNÝ: Městečko pod Skalkou. Řevnice 1948, 43. 
34  Servác Engel z Engelsflussu měl v erbu andělskou hlavu vynořenou z řeky a nad   
          přilbou anděla vystupujícího z koruny. Viz ŠŤASTNÝ 1948, 43. 
35  Mníšek pod Brdy, 2002, 15. 
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 Ignác Karel z Engelsflussu dosáhl vysokého postavení. Byl hejtmanem 

Berounského kraje, přísedícím komorního a manského soudu. Společně s 

manželkou měli osm dětí, ale všechny zemřely v dětském věku.  Karel Engel 

umírá roku 1743. S ním také vymírá rod Engelů po meči.36   

                                              

2.2. Život hraběnky Benedikty Čejkové 

 

 Hraběnka Benedikta Čejková byla dcerou Rudolfa rytíře z Bínova pána 

na Zbynicích, jenž byl přísedícím zemského soudu a hejtmanem 

malostranským a dcerou paní Johany Benedikty, rozené hraběnky z Brédova. 

Hraběnka Čejková se narodila roku 1695, nejdříve byla vdaná za 

hraběte Františka Morzinu. Poté ovdověla a znovu se vdala za pána Karla 

Filipa Čejku z Obramovic, jenž byl později generálem v císařské armádě. Měli 

spolu čtyři děti. Hraběnka po smrti svého muže roku 1748 byla za zásluhy 

zesnulého manžela povýšena do hraběcího stavu. Z Prahy se stěhuje do Mníšku 

ke své dceři Marii Terezii, která měla za manžela Ignáce Unwerta, pána 

mníšeckého panství.  Hraběnka se následně stala terciářkou řádu sv. Františka. 

Z mníšeckého zámku, kde předtím žila se svou dcerou Marii Terezii Čejkovou, 

posléze odešla a ubytovala se na Skalce v opuštěném klášteře, který byl přes 50 

let neobývaný. Bydlela v klášterním pokojíku, který zdobil obraz sv. Maří 

Magdalény od Petra Brandla. Pobývala zde se svou služebnou a 

františkánským páterem. Zasloužila se o osazení kláštera františkány a o 

vybudování křížové cesty.37 

Hraběnka Benedikta umírá na Skalce 16. září roku 1768 ve věku 73 let. 

Byla pochována v kryptě pod sakristií.38  

                                                

                                                 
36 ŠŤASTNÝ 1948, 58–62. 
37 ŠŤASTNÝ 1948, 240–242. 
38 ŠŤASTNÝ 1948, 246. 
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2.3. Řád františkánů na Skalce 

 

 Servác Engel zamýšlel usadit na Skalce čtyři benediktinské mnichy39 

z kláštera u kostela sv. Mikuláše v Praze na Starém městě. Pro tento účel zde 

vystavěl poplužní dvůr s chlévem pro deset kusů hovězího dobytka, stodolu a 

dva seníky. 40 Tento dvůr stál ještě roku 1798, ale byl již značně sešlý a 

opuštěný.41 

       Serváci Ignáci se bohužel nepovedlo přivést do Mníšku benediktýny, 

neboť roku 1704 umírá. Ve své poslední vůli žádá svého nástupce synovce 

Ignáce Karla Engela, aby pokračoval ve snažení přivést na Skalku 

benediktinské mnichy. Avšak Ignáci Karlovi se nepovedlo poslední přání 

zesnulého Ignáce naplnit. 

 Podařilo se to až hraběnce Benediktě Čejkové, která vstoupila do 

třetího řádu sv. Františka u Panny Marie Sněžné, ubytovala se v klášteře na 

Skalce a vedla tam kajícný život podle řehole sv. Františka.42 Žila tam společně 

s františkánským knězem Vavřincem Hlaváčem,43 kterého měla za zpovědníka. 

Po jeho smrti zastoupili jeho místo dva františkánští kněží Amarath Procházka 

a Václav Mařatka. Mimo františkánských kněží na Skalce bydlela čeleď, která 

se starala o hraběnčiny potřeby. V té době také hraběnka nechala postavit 

čtrnáct zděných kapliček křížové cesty, které vedou prostranstvím mezi kaplí a 

hořejší rekolekčním domem.  

 Díky příkladnému životu hraběnky a horlivosti františkánů, lákala 

Skalka čím dál více věřících lidí, aby se zpovídali ze svých hříchů a přijali 

svátost od františkánského kněze. V této době nechala mníšecká vrchnost 

                                                 
39 Skalka 1993, 11. 
40 VÁVRA 1899, 91. 
41     STOJDL 1924 — Ladislav STOJDL: Skalka u Mníšku. Její památky a dějiny. Praha  
        1924, 18–19. Z domu zbyly pouze zdi. 
42 STOJDL 1924, 24. 
43 Stojdl uvádí Luarem Hlavačem. Viz STOJDL 1924, 24. 
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vybudovat za klášterem hospodu (poté hájovna), kde se mohli poutníci 

občerstvit a přenocovat.44 Mimo jiné nechala roku 1764 hraběnka Čejková 

přistavět k zadní komnatě kláštera, kde bydlela, malý pokojík pro komornou. 

Skalka její zásluhou znovu ožila.  

 Hraběnka nechtěla, aby po její smrti zůstala Skalka opět prázdná a bez 

kněze. Proto požádala roku 1757 provinciála františkánského řádu,45 aby 

usadili na Skalce jednoho či dva spolubratry ke stálému přebývání, aby zde 

konali bohoslužby a přijímali kajícníky ke zpovědi. Na jejich obživu chtěla 

obětovat 3.000 zlatých. Provinciál žádost přijal, ale s podmínkou, aby na 

Skalce bylo 4-5 bratrů.46 Hraběnka poté žádala císařovnu Marii Terezii, aby 

mohl být založen konvent 4-5 bratří františkánů na Skalce, ale pražský 

arcibiskup hrabě Jan z Manderscheidu založení konventu nepřál. Nelíbilo se 

mu, že lid navštěvuje spíše klášterní kostely místo farních, a tak 20. ledna roku 

1759 přišlo rozhodnutí z císařské kanceláře o zamítnutí založení konventu. 

Hraběnka, však napsala žádost novou a podala ji císařovně. 8. listopadu 1760 

dala císařovna svolení k usazení dvou františkánských kněží a superiora na 

Skalce. Toto svolení musel schválit i arcibiskup pražský, který tento záměr 

příliš nepodporoval, ale po dvou letech hraběnčiných proseb fundaci svolil a 

tak 12. října roku 1762 byla sepsána nadační listina skaleckého kláštera, v které 

majitel mníšeckého panství baron Ignác Unwert předal do vlastnictví 

františkánského řádu kapli sv. Maří Magdalény, klášterní budovu, pozemek se 

vším gruntem až po čtvrtou kapli křížové cesty. Mimo jiné dostali od hraběnky 

na výživu tří kněží 6.000 zlatých ve stavovských dlužních úpisech. Rok poté 

23. května 1763 byli uvedeni do kláštera na Skalce dva františkánští kněží, 

jeden bratr laik a jejich superior47 od Panny Marie Sněžné v Praze. 48 

                                                 
44 VÁVRA 1899, 95. 
45  VÁVRA 1899, 95 
46 STOJDL 1924, 26. 
47 VÁVRA 1899, 96–97. 
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 Františkáni dohlíželi na areál a pomáhali uchovat kapli, klášter, 

rekolekční dům a čtrnáct kapliček křížové cesty, které dala postavit hraběnka v 

přímce od kostela vzhůru k rekolekčnímu domu. Mimo to za doby hraběnky 

Čejkové františkáni přistavěli ke kapli sakristii a pod ní vybudovali kryptu.  

 Mniši také zajišťovali opravy nebo je sami prováděli. Například v roce 

1809 byly obnoveny obrazy křížové cesty, které byly zničeny povětrnostními 

vlivy. 

V době za vlády Josefa II. (1780–1790) byly vydávány různé reformy, 

které se dotkly i církve. Jedna z reforem bylo zrušení klášterů, které nevykazují 

dle názoru císaře žádnou užitečnou činnost. Klášter na Skalce měl být roku 

1785 zrušen, ale nakonec se klášter podařilo udržet, neboť se prokázalo, že 

kněží na Skalce vypomáhají v duchovní správě.49 Klášter tedy fungoval dál, ale 

pod podmínkou, že superior bude mít k ruce pouze jednoho bratra laika.   

Roku 1925 františkáni na Skalce pomalu končí, neboť měli problém 

udržet své živobytí a postupně dostávali menší příspěvky od majitele panství, 

až jim nakonec byly úplně odřeknuty. Poslední superiorem byl Ladislav Stojdl, 

který žil z příjmu z prodaných pohledů, z vydané knížečky o Skalce a také 

prodával poutníkům občerstvení.50 Po správě františkánů dostala roku 1933 

Skalku na starost Náboženská matice.51 

 

               

 

 

 
                                                                                                                                 
48 KOŠNÁŘ 1903 — Julius KOŠNÁŘ: Poutnická místa a památné svatyně v Čechách.  
        Praha 1903, 133. 
49     ŠTASTNÝ 1948, 246. 

     50      1. května 1925 zřídil majitel velkostatku v blízké lesovně restauraci a díky tomu vzal       
              františkánům možnost přivýdělku. Skalka 1993, 15. 

51     HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978,16. 
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2.4. Stručný nástin života architekta Kryštofa Dientzenhofera 

 

Kryštof Dientzenhofer se narodil roku 1655 v Guggenhofu v Bavorsku. 

Byl synem Georga Dientzenhofera a Barbary Dientzenhoferové rozené 

Tannerové.  Jeho přítomnost v Praze je poprvé doložena 11. ledna roku 1678 

na svatbě jeho sestry Anny, která si brala Wolfganga Leutnera v kostele sv. 

Tomáše na Malé Straně.52  Roku 1685 se Kryštof Dientzenhofer oženil 

s Annou, vdovou po staviteli Janu Jiřímu Aichbaureovi. Tímto sňatkem vyženil 

stavební firmu,53 dům na Malé Straně u Kampy za Nostickou jízdárnou54 a dva 

malé synky.55 Díky tomuto sňatku mohl Dientzenhofer roku 1686 požádat 

malostranský magistrát o udělení měšťanského práva,56 toto právo získal roku 

1689 a v tomto samém roce byl i přijat do zednického cechu.  Již 

v osmdesátých letech 17. století byl paralelně zaměstnán s činností ve 

Waldsassen,57 i na několika stavbách v Čechách.    

V letech 1685–1687 pracuje jako polír při sasko-lauenburské stavbě 

v Ostrově nad Ohří. Od roku 1689 pracoval na úpravě premonstrátského 

kláštera v Teplé, kde vybudoval kromě části křídla v konventu i špitální kapli 

Nejsvětější Trojice (1692–1699) a farní kostel sv. Jakuba v Úterý  

                                                 
52  VLČEK 2004 — Pavel VLČEK: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a   
          kameníků v Čechách. Praha 2004, 133. 
53  HORYNA 2005 — Mojmír HORYNA: Kryštof Dientzenhofer (1655–1722). K 350.  
         výročí narození genia českého baroka.  Praha 2005, 22.  
54  VLČEK 2004, 133. 
55  HORYNA 2005, 22. 
56  VLČEK 2004, 133. 
57  Ve Waldsassen pracuje pod vedením svého bratra zednického mistra Georga  
          Dientzenhofera. Zmínka o Kryštofu Dientzenhofrovi je pak až roku 1690, kdy po  
          svém zemřelém bratru převzal titul zednického mistra a vedení stavby. Roku 1691  
          bylo celé stavební společenstvo ve Waldassen vyměněno. Viz VLČEK 2004, 134. Ve  
         Waldsassen Georg Dientzenhofer vybudoval centrální poutní kostel Nejsvětější  
         Trojice na Kappelu nad Waldassen,  mimo jiné tam spolupracoval na obnově  
          cisterciáckého kláštera. Viz HORYNA/ KUČERA 1998 — Mojmír  
          HORYNA/Jaroslav KUČERA: Dientzenhoferové. Praha 1998, 8. 
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(1695–1698).58 Poté Kryštof vstupuje do služeb Křížovníků s červenou 

hvězdou (doložen roku 1692), pro které buduje řádovou rezidenci v Tursku a 

následně nejspíše staví poutní místo v Chlumu sv. Maří u Sokolova.59 Tato 

stavba byla zahájena kolem roku 1690 a posvěcena až roku 1701.60 Mezi léty 

1692–1693 budoval kapli sv. Maří Magdalény na Skalce u Mníšku pod Brdy. 

Této kapli se budu věnovat podrobněji v následujících kapitolách.  

 Kolem roku 1700 pracuje na dostavbě malostranského kostela sv. Maří 

Magdalény. Kostel byl vysvěcen roku 1709.61  

 Od roku 1702 je upravován kostel sv. Mikuláše na Malé Straně. 

Kryštof Dientzenhofer je zde uváděn roku 1704 v souvislosti se stavbou 

zvonice. Od roku 1709 se účastní při stavbě kláštera a kostela sv. Markéty 

v Břevnově, kde vystřídal předchozího architekta Pavla Ignáce Bayera. 

Následně převzal výstavbu Lorety v Praze na Hradčanech po staviteli Janu 

Jiřím Mayerovi, stavba probíhala mezi léty 1711–1712 (stavba kaple sv. 

Antonína) a 1716–1717 (stavba protilehlé kaple).62 

Kryštof umírá 20. června 1722 v Praze.63 

 

                                  

 2.5. Možná cesta stavitele do Marseille 

   

 Kolem roku 1690 vyslal Ignác Engel na své náklady stavitele 

skaleckého areálu do Marseille. V Pamětní knize mníšecké fary z let  

                                                 
58  HORYNA 2005,23–24. 
59 Autorství této stavby je složité, protože v té době byl křížovnickým architektem Jean  
         Baptista Mathey, ale spíše se dílo připisuje Kryštofu Dientzenhoferovi. Viz  
         HORYNA 2005, 26. 
60      VLČEK 2004, 134. 
61      VILÍMKOVÁ 1986 — Milada VILÍMKOVÁ: Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a   
         Kilián  Ignác Dientzenhoferové. Praha 1986, 71. 
62      VLČEK 2004, 135. 
63      VLČEK 2004, 133. 
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1826–1839 je zápis o architektově cestě do Marseille,64 při níž měl zhotovit 

plány jeskyně, kde světice prožila 33 let kajícného života, tyto plány měly být 

potvrzeny marseillským starostou.  V tomto zápisu, ale není uváděno jméno 

architekta (Dientzenhofera).65  

V literatuře se jméno Kryštofa Dientzenhofera ve spojitosti s touto 

cestou začalo objevovat až na sklonku devatenáctého století66 s odkazem na 

jeho výskyt v mníšecké matrice v době stavby.67 Milada Vilímková v knize 

Stavitelé paláců a chrámu se zmiňuje o této cestě Kryštofa Dientzenhofera do 

Marseille. Uvádí, že trasa nejspíše vedla přes Rakousko a severní Itálii, kde 

mohl zhlédnout nejvýznamnější barokní architekturu.  Mimo jiné se mohl 

seznámit se stavbami Guarina Guariniho v Turínu.68  

Tímto problémem se také zabýval Jan Royt v článku Poutní kaple na 

Skalce – dílo Kryštofa Dientzenhofera z roku 1989, který jeskyni sv. Máří 

Magdalény usazuje do místa vzdáleného asi 40 km od Marseille do tzv. 

„Sainte-Baume“ (Svatá jeskyně), jeskyně leží na skalnatém masivu (618 m n. 

m.).  

           Nejstarší zmínky o Sainte-Baume pocházejí z 12. století a již od 

středověku bylo toto místo navštěvováno poutníky a to dokonce i z Čech 

(například víme o cestě děkana karlštejnské kapituly na konci 15. století do  

                                                 
64      Ve slovníků se uvádí, že jako předloha pro kapli sv. Maří Magdalény byl použit  

    Montserrat ve Španělsku, ale tato domněnka byla špatná. Viz WATTERICH/FRANZ   
    1845 — Von Watterichsburg WATTERICH/ Karl FRANZ: Skalka, auf Mnischek. In:  
    Handewörterbuch der Landeskunde des Königreichs Böhmen. Prag 1845, 1082.  
    O předloze montserratského kostela pro kapli sv. Maří Magdalény na Skalce se zmiňuje i     
    Řivnáč. Viz ŘIVNÁČ 1882 — František ŘIVNÁČ: Řivnáčův průvodce po Království  
    českém. Praha 1882, 122. 

65      ROYT 1989, 500. 
66      V publikaci Dizenhoferové se uvádí, že jako první se o staviteli Kryštofovi  
         Dientzenhoferovi zmiňuje Vávra v Historických pamětech panství mníšeckého z roku   

1899 Viz VÁVRA 1899,88. Viz HORYNA/ KUČERA  1998, 50. Jan Přibík v článku   
   Skalka, uvádí jako stavitele Kiliána Dientzenhofera, který jel do Marseille nastudovat  
   jeskyni sv. Maří Magdalény. Viz PŘIBÍK 1835 — Jan PŘIBÍK: Skalka. In: Květy 41.   
   Praha 1835, 406–408, 407. 

67      HORYNA / KUČERA 1998, 50. 
68      VILÍMKOVÁ 1986, 74. 
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 Sainte-Baume). Také je známa rytina ze 17. století, která znázorňuje místo 

Sainte-Baume. S pomocí této rytiny můžeme nalézt některé společné znaky se 

skaleckou kaplí. Konkrétně orámování pilastrů a jejich zakončení [9]. Vlastní 

prostor kaple v Sainte-Baume je tvořen opravdovou jeskyní, na rozdíl od 

skaleckého kostelíku, kde je jeskyně pouze architektonicky ztvárněna. Důkaz, 

že se jedná o místo v Sante-Baume může podpořit i zmínka ve vizitační zprávě 

z roku 1696, že skalecká kaple byla postavena „similitudinem grotae 

Marsiliensis“,69 tedy nikoliv „capellam“, jak je uváděno v pozdějších 

pramenech a tudíž Kryštof Dientzenhofer mohl nanejvýš přivézt plán průčelí, 

případně rozměry jeskyně. 

 Dále Jan Royt uvádí, že cesta do Marseille se dá zpochybnit díky 

existenci kaple sv. Maří Magdalény na Svaté Hoře [10], která od Mníšku není 

příliš vzdálená. Tato kaple napodobuje také jeskyni v Sainte-Baume. Tuto kapli 

nechal vybudovat generál Jean de La Cron70 v letech 1665-1667. Výzdobu 

provedl štukatér Giovanni Bartolomeo Cometa. 71  V závěru kaple je umístěna 

plastika klečící sv. Maří Magdalény se sepjatýma rukama. Ve výklencích jsou 

umístěny plastiky sv. Jana Křtitele, sv. Marie Egyptské, sv. Ivana a  

sv. Jenovefy. 72 

Kaple na Svaté Hoře vznikla o 30 let dříve než skalecká kaple, proto se 

mohl Kryštof Dientzenhofer inspirovat na Svaté Hoře a nemusel jezdit do 

Francie. Této domněnce nasvědčuje i skutečnost, že donátorem kaple sv. Maří 

Magdalény byl Ignác Engel, jehož otec Servác Ignác z Engelsflussu vybudoval 

na Svaté Hoře v letech 1661–1667 (v době budovaní kaple sv. Maří Magdalény 

na Svaté Hoře) tzv. Mníšeckou kapli, zasvěcenou Neposkvrněnému početí 

                                                 
69      Přibližný překlad:  Byla postavena podobně jako Marseillská jeskyně; a ne jako kaple. 
70      ROYT 1989, 501. 
71     Giovanni Bartolomeo Cometa kapli dokončil 1667, ale první mše se zde konala až  
         Roku 1670. Viz HOLAS 1929a — František Xav. HOLAS: Dějiny Svaté Hory.   
         Poutního místa mariánského u Příbramě. Příbram 1929, 238. 
72      Sochy sv. Ivana a sv. Jenovefy byly umístěny až roku 1886, aby zřejmě nahradily   
         starší poškozené sochy. Viz  ROYT 1989, 502. 
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Panny Marie. Sochy sv. Maří Magdalény na Skalce a na Svaté Hoře jsou si 

podobné. Tento typ zobrazení sv. Maří Magdalény, jako klečící kající 

poustevnice v jeskyni nebo před ní, s krucifixem, lebkou, pixidou a důtkami, 

nemusí nic dokazovat, jelikož v 17. a 18. to byl nejběžnější typ zobrazení.73 

 
 
 
2.6. Kaple sv. Maří Magdalény na Skalce 

 

 Stavba kaple sv. Maří Magdalény začala roku 1692 na pokyn Serváce 

Ignáce z Engelsflussu pod dohledem architekta Kryštofa Dientzenhofera, za 

pomoci spolehlivých polírů, kteří bydleli v Mníšku. Roku 1692 byl jmenován 

polír Jan Rektoris, roku 1693 mistr zednický Benedikt Spinera. Stavba byla 

dokončena roku 1693.74  

 Kaple sv. Maří Magdalény byla postavena, tak aby se co nejvíce 

podobala jeskyni sv. Maří Magdalény, ve které světice strávila v pokání 33 let 

svého života. Jeskyně se nachází v Sainte-Baume nedaleko Marseille, tato 

jeskyně byla v baroku upravena do podoby kaple s představeným průčelím. Jak 

již bylo řečeno, prameny uvádějí, že stavebník poslal na své náklady 

věhlasného architekta, do jižní Francie, aby jeskyni řádně nastudoval a podle ní 

postavil kapli sv. Maří Magdalény na Skalce. 

Budování nápodob významných svatyní na jiných místech bylo v 

barokním stavitelství celkem běžnou praxí. Například se budovaly loretánské 

svaté chýše nebo kaple Božího hrobu.75 

 

 

                                                 
73    ROYT 1989, 502. 
74   VÁVRA 1899, 90–91. 
75   HORYNA 2005, 35. 
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2.6.1. Svatá Maří Magdaléna 

 Postavu sv. Maří Magdalény můžeme najít v evangeliích. Kupříkladu 

v Lukášově evangeliu, se můžeme dočíst, že byla sv.Maří Magdalena posedlá a 

Kristus z ní vyhnal sedm démonů.76 Jiná událost v Bibli vypraví, že Maří byla 

hříšnice a při hostině v domě jednoho z farizeů přišla s alabastrovou nádobkou 

plnou vonného oleje a s pláčem přistoupila ke Kristu a začala mu nohy smáčet 

slzami, otírat svými vlasy, líbat a mazat vzácným olejem. Farizeus se nad tím 

podivil, ale Kristus gesto ženy prezentoval jako kajícný úkol a odpustil jí její 

hříchy.77 

Následně je sv. Maří Magdaléna popisována pod křížem při Kristově 

skonu.78  

            V sobotu po Kristově umučení přišla sv. Marie Magdaléna79 k hrobu 

Kristovu a nalezla ho prázdný. Po zmrtvýchvstání Krista, Marie potkala Krista 

jako první, i když ho nejdříve nepoznala a považovala ho za zahradníka.80  

  Další osudy sv. Marie Magdalény můžeme najít v tzv. „Provensálské 

legendě“. Podle této legendy sv. Marie Magdaléna společně se sestrou Martou, 

bratrem Lazarem a biskupem Maximem z Boží vůle připluli k francouzským 

břehům Provence nedaleko Marseille. Následně se sv. Marie Magdaléna 

uchýlila do jeskyně nedaleko Sainte-Baume kde žila kajícným životem. 

Nakonec byla povznesena andělskými chóry na nebesa.81 

   

 

 

                                                 
76       L 8,9. 
77  L 7,37– 7,50. 
78  Mt 27,56. 
79  Janovo evangelium (J 20,1) uvádí, že přišla sama. V ostatních evangeliích se uvádí,    
          že sv. Maří Magdaléna přišla k hrobu s jednou ženou (Mt 28,1) či se dvěma ženami  
          (Mk 16,1; L 24,10). 
80  J 20,15. 
81  ROYT 2007 — Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie. Praha 2007, 151. 
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 2.6.2. Exteriér kaple sv. Maří Magdalény 

 

 Kaple sv. Maří Magdalény je založena na oválném půdorysu82 o 

hloubce cca 10 m a šířce 7,4m.83   

Stavbu tvoří severní hlavní průčelí, boční průčelí východní, západní, a 

jižní průčelí, které tvoří čtyřhranný rizalit věže. K jižnímu průčelí je připojena 

drobná sakristie, která byla přistavěna až v roce 1764, sakristie byla 

vybudována společně s kryptou.84 

 Po stranách hlavního severního průčelí jsou připojeny konvexně 

zaoblená nároží,85 která se napojují na boční fasády.86 Boční fasády stavby 

sledují oválnou křivku interiéru.87 Hlavní průčelí je tříosé [11], se širokým 

středním polem a nárožními zaoblenými bočními poli.88 Průčelí je členěno 

lisenovými rámci a nad korunní římsou je završeno plochým štítem s tříbokým 

trojúhelníkovým tympanonem, který je zdoben piniovými šiškami a uprostřed 

tympanonu se nalézá kovový kříž. Hlavní oběžná římsa byla zdobena 

zubořezem.     

Ve spodní části hlavního průčelí pod lunetovým oknem, je umístěn 

hlavní kamenný portál s profilovanou hlavní římsou89 [12]. Nad tímto portálem 

je usazen segmentový kamenný tympanon. V poli tympanonu je vložena 

kartuše nesena dvěma anděly s nápisem: 90 „Illustrissimus dominus Servatius 

Ignatius liber baro de Englesfluss, sepulchri Hierosolymitani eques, dominus 

in Mnissek et Magna Chrasticz, S.C.R.M. consiliarius, inclyti judicii feudalis et 

                                                 
82 HORYNA 2005, 36. 
83 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 33. 
84 STOJDL 1924, 53. 
85      Tyto nároží tvoří dva kruhové prostory. 
86 HORYNA 2005, 36. 
87 HORYNA/KUČERA 1998, 50. 
88 V severozápadním nároží se nalézalo šnekové schodiště v přilehlém kruhovém  
         interiéru. HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978,34. 
89 ROYT 1989, 498. 
90 STOJDL 1924, 55. 
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cameratici assessor  nec non primarius regius capitaneus districtus 

Podbrdensis fieri fecit anno 1693“.
91  Na segmentu tympanonu se nachází 

kartuše s rodinným erbem zakladatele Ignáce Engela z Engelsflussu nesena 

dvěma anděly. 

Boční nároží, která jsou konvexně zahnutá, jsou oproti předstupujícímu 

průčelí mírně ustouplá. Plochy průčelí jsou rovněž rámovány dvojitými 

pravoúhlými lisenovými rámy. Ve vnitřních plochách zaoblených nárožních 

polí jsou na obou stranách nad sebou umístěna tři malá obdélná okénka.  

 Zapadni a východní [13] boční průčelí jsou členěna také jako tříosá. 

Opět zdobena lisenovými rámci. V polích průčelí jsou vložena drobná oválná 

okénka vsazena do velkých obdélných šambrán se segmentovými překlady. 

Na západní fasádě [14] jsou umístěny dvě jednoduché klasicistní 

náhrobní desky, které tam byly vloženy později v 19. století. Na jedné z desek 

je jméno posledního pána z Ignáce Xaverského z Unwertu, který zemřel roku 

1827 [15] a na druhé desce je jméno jeho manželky Terezie z Unwertu, 

zemřelé roku 185892[16]. Jižní strana průčelí je tvořena čtverhranným rizalitem 

věže, který je zdoben dvojitými lisenovými rámci, stejně jako ostatní průčelí. 

Střecha věže byla dříve cibulovitá,93 nyní je jehlancového typu pobitá plechem. 

Střecha kaple je typu sedlového. 

 Ve věži byly zavěšeny dva zvony. Jeden větší s obrazem sv. Maří 

Magdalény klečící před křížem s letopočtem 1693 a iniciálami M.F.S. F (Me 

                                                 
91 ROYT 1989, 498. Překlad: „Velevzácný pán Servác Ignác svobodný pán z  

         Engelsflussu, Božího hrobu rytíř, pán na Mníšku, Velké Hraštici, J.M.C. rada a  

        slavného soudu manského a komorního přísedící, též přední královský hejtman kraje  

        Podbrdského, založil r. 1693“.  Viz VÁVRA 1899,89. 
92     Náhrobek Terezie z Unwertu byl později z průčelí vysazen.   
        HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978,35 Ale nyní je již na svém místě. 
93      HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 37. Původně střecha věže byla nižší cibulovitého  
         typu, ale při opravě střechy roku 1860 byla změněna na střechu jehlancovitou. Viz Po  
         stopách barokových umělců v Mníšku. Kryštof Dientzenhofer, tvůrce mníšecké  
         Skalky. In: Zpravodaj městečka pod Skalkou 67, 1987, 14–16, 15. 
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Friderikus Schönfeld Fudit)[17] a tedy ulit Friderikusem Schönfeldem; 94menší 

zvon byl ulit Antonínem Schönfeldem v Praze roku 1699, na zvonu měl být 

latinský nápis:95 Antonius Schönfeld Anno 1699 Vetero Pragae me fudit.  Zvon 

nesl obraz sv. Serváce.96 Menší zvon byl roztaven za války roku 1918.97 Větší 

zvon byl poté zavěšen ve věži kostela sv. Václava a roku 1994 po jeho 

restauraci se vrátil zpátky na Skalku do kaple sv. Maří Magdalény.98 

K rizalitu věže na jižní straně je připojena drobná obdélná sakristie, 

která byla přistavena až v roce 1764. Společně se sakristií byla vytesána do 

skály krypta, nalézající se pod sakristií.         

Kaple sv. Maří Magdalény navazuje na formy užité na fasádách u 

kostela svaté Maří v Chlumu.99 Konkrétně v jednoduchém lisenovém členění 

kaple sv. Maří Magdalény, které připomíná použitý formální aparát závěrové 

fasády a bočních fasád v kostele sv. Maří v Chlumu100[18]. 
 

 2.6.3. Interiér kaple sv. Maří Magdalény 

 

 Interiér kaple sv. Maří Magdalény je založen na oválném půdorysu. 

Výzdobou kaple připomínala krápníkovou jeskyni [19]. Dojem jeskyně 

umocňovalo sporé světlo, které propouštěla pětice oválných okének a jedno 

lunetové nad vchodem a jeskynní dojem navozovala výzdoba stěn i stropu 

umělými krápníky.101  Tyto krápníky byly vymodelovány ze žlábkovitých 

                                                 
    94       Stojdl uvádí jako autora zvonu Bedřicha Schönsfelda, a zvon má být vyroben v Praze.  

        Jako autorem druhého zvonu uvádí také Bedřicha Schönsfelda. Viz STOJDL 1924, 53. 
95 STOJDL 1924, 53. 
96 VÁVRA 1899, 88. 
97 STOJDL 1924, 53. 
98      Zpravodaj Městečka pod Skalkou: Zvon se vrátil na Skalku. 97,1994,14 a Viz   
         Zpravodaj Městečka pod Skalkou: Zvon se vrátí na Skalku. 96,1994,25. 
99 HORYNA 2005, 36. 
100 HORYNA/KUČERA 1998, 50. 
101 STOJDL 1924, 55. 
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cihel,102 které byly přichyceny na drátech a hřebících,103 jenž byly zapuštěny 

do zdi a omítnuty. Celý vnitřek kaple: strop, stěny i pilíře byly ozdobeny 

šedivou hrubou omítkou,104 která umocňovala iluzi skalní jeskyně.105 

 Naproti vchodu do kaple stál hlavní oltář, který tvořily dva krápníkové 

oblouky. Na hlavním oltáři byla umístěna dřevěná, bíle štafírovaná klečící 

socha sv. Maří Magdalény
106 v nadživotní velikosti [20]. Sv. Maří Magdaléna 

byla zhotovena jako světice oděna v dlouhých šatech, který jí částečně zakrýval 

hruď. Její pohled směřoval k divákovi. Na pravé straně sochy dole byly 

umístěny atributy jejího kajícného a poustevnického života:107 lebka člověka 

připomínající nám smrt, soud, věčnost; kříž a důtky připomínající slova 

Kristova: „Chceš-li za mnou přijiti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj 

mne“.
108  

 Nad sochou sv. Maří Magdalény na nejhořejším oltářním oblouku se 

tyčily sochy Panny Marie, archanděla Gabriela a uprostřed byla holubice v 

zrcadlovém pozadí. Tato koncepce představovala zvěstování Panně Marii a 

vtělení Syna člověka.109 V postranních výklencích byly umístěny bíle 

štafírované sochy svatých poustevníků.       

U kazatelny se nalézal Sv. Pavel Egyptský
110[21], který v sepjatých 

rukou držel původně kříž, u jeho nohou seděl havran držící v zobáčku 

                                                 
102    DVOŘÁK 2006 — Otomar DVOŘÁK: Poklady pod skálou poutníků. 2006, 42. 
103 ROYT 1989, 498. 
104    Omítku tvořila speciální betonová směs z vápna a struskového popela, který byl      
        dovezen z Dobrovské huti. Viz KOŠNÁŘ 1903 — Julius KOŠNÁŘ: Poutnická místa   
        a památné svatyně v Čechách. Praha 1903, 9. 
105 KOŠNÁŘ 1903, 9. 
106   Dnes se tato socha společně se sochami čtyř poustevníků nacházejí v presbytáři kostela  
        sv. Václava v Mníšku pod Brdy.                    
107 ROYT 1989. 498. 
108 STOJDL 1924, 55 a 58. 
109 ROYT 1989, 498. 
110    Sv. Pavel Thébský (Egyptský). Narodil se okolo roku 228 v Egyptě a zemřel  
        okolo 341–348. Je pokládán za prvního křesťanského poustevníka. Do Thébské pouště  
        uprchl před Diocesovým pronásledováním (249-51), ale nakonec v ní zůstal do konce         
        svého života.  Podle Jeronýmova vyprávění nosil havran  sv. Pavlovi  v zobáčku chléb.     
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misku,111který mu nosíval v zobáčku chléb na poušť.  Vedle něho ve výklenku 

byla umístěna socha českého poustevníka sv. Ivana
112 s laňkou [22], která mu 

dávala mléko. 

 Naproti u barokního oltáře byla socha poustevníka sv. Antonína 

Velikého
113[23]. Světec držel v pravici kříž a v levici berlu. U jeho nohou se 

nalézal vepř. Vepř značil ďábla, který se mu na poušti zjevoval a snažil se v 

něm vzbudit nečisté myšlenky,114 zvonečky v uších vepře značily jeho lákavost 

a svůdnost. 115 Vedle Antonína byla socha českého patrona sv. Prokopa
116 [24]. 

V pravici držel kříž a řetěz s uvázaným ďáblem na řetězu, což obrazně značí 

krocení hříšných vášní a chtíče. V levici držel důtky. 117 Všechny sochy jsou 

                                                                                                                                 
        Před smrtí potkal sv. Antonína, který následně Pavla pochoval zahaleného do pláště.  
        Jeho život sepsal sv. Jeroným. Viz RAVIK 2006 —  Slavomír RAVIK: O světcích a  
         patronech. Praha 2006, 438–439. 
111    Podle původního popisu držel havran v zobáčku chléb. HORYNA/NOVOSADOVÁ  
        1978, 24. Nyní má v zobáčku umístěnou pozlacenou misku. Mimo to kříž v rukou sv.  
        Pavla chybí. 
112 Sv. Ivan byl poustevník, který žil v Čechách, konkrétně v oblasti Českého krasu v    
        údolí Loděnického potoka. Žil nejspíše v období vlády knížete Břetislava I. Pobýval v   

               jeskyni, živil se bylinkami, lesními plody a mlékem ochočené laně. Podle legendy žil   
         v jeskyni čtyřicet dva let. V jeskyni ho rušil ďábel, ale sv. Jan Křtitel mu donesl kříž,   
         kterým Ivan ďábla vyhnal. Ďábel vylítl stopem jeskyně, ve stropu zůstala díra, která je   
        do dnes vidět. Ivan je   
         zemským českým patronem. Viz RAVIK 2006, 603. 
113 Sv. Antonín Veliký. Jeho život sepsal sv. Athanasius. Žil nejspíše v letech 251–356.   
        Narodil se na středním toku Nilu v Komě, kde byl křesťansky vychován. V osmnácti  
        či dvaceti letech se odebral do pouště, kde byl pokoušen ďáblem. Poté co tuto zkoušku  
        překonal, měl mnoho následovníků v podobě poustevníků žijících na poušti.  
        Antonín zesnul ve věku 105 let. Jeho ostatky byly přeneseny do Alexandrie, poté do  
        kostela sv. Juliána v provensálském městě Arles.Viz RAVIK 2006, 140. 
114    Vepř mohl značit také to, že mniši Antonínova řádu mohli nechat pást volně svůj  
         dobytek, protože pečovali o chudé. Viz REMEŠOVÁ 1991 — Věra REMEŠOVÁ:   
         Ikonografie a atributy svatých. Praha 1991, 10. 
115 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 23. 
116 Sv. Prokop český patron horníků a rolníků. Narodil se koncem 10. století (okolo  
        roku 970 v obci Chotoun u Českého Brodu a zemřel roku 1053 na Sázavě).  
        Navštěvoval školu sv. Petra na Vyšehradě. Poté byl vysvěcen na kněze a nakonec se    
        stal benediktýnským mnichem. Odchází do ústraní do lesů poblíž Sázavy. Časem  
        zde vznikla poustevnická osada. Později na tom samém místě klášter. Umírá roku  
        1053 v sázavském klášteře. Jeho ostatky byly přeneseny v roce 1588 do kostela Všech   
         Svatých na Pražském hradě. Viz RAVIK 2006, 574–580. 
117 STOJDL 1924,58. Všechny sochy jsou vyřezány ze dřeva a bíle štafírovány. Viz  
        ROYT 1989, 498 



 

36 

nejspíše vytvořené z dílny pražského řezbáře Jiřího Bendla118. Tyto sochy jsou 

nyní umístěny v mníšeckém kostele sv. Václava. Podobný program výzdoby 

můžeme najít v kapli sv. Maří Magdalény na Svaté Hoře u Příbrami.119 

Na levé straně kostelíka byl oltář s obrazem sv. Františka Serafínského 

z roku 1765. Po stranách obrazu byly malé dřevěné sošky sv. Antonína 

Peduánského
120 a sv. Petra z Alkantary,121oba byli členové františkánského 

řádu. Na protější straně při zemi byla kazatelna roku 1769.122 V jednom ze 

zadních rondelů se nacházel Boží hrob, v němž bylo uloženo Kristovo tělo, 

vyřezané od místního řeholního bratra Benedikta roku 1892.123 

 V severní části rondelu vedly točité schody na kruchtu s malými 

varhanami.124 Kruchta byla nesena dvěma kvádrovými pilířky. Stejně jako 

všechny stěny interiéru i hmota kruchty byla zdobena krápníky.125  Varhany na 

kruchtě byly darovány pánem mníšeckého panství Josefem Schnirndingem, dle 

                                                 
118 Podle zápisu v Pamětní knize kláštera mníšeckého se na vytvoření plastiky sv. Máří  
        Magdalény spolupodílel Jan Jiří Bendl: „confecit Joannes G. Pendl“. Ve starší  
        literatuře se plastiky připisují J. J. Bendlovi ( okolo 1620–1680), s tím že je vytvořil   
        mezi léty 1650–1660. Viz VÁVRA 1899,89. Blažíček tuto atribuci zpochybnil, neboť  
        sochy jsou formálně vzdálené Bendlovu stylu a vznikly pravděpodobně těsně po smrti  
        Bendla (+1680). Proto je možné, že na sochách pracovala Bendlova dílna, pracující  
         podle mistrova modelu. Viz ROYT 1989, 498. 
119 ROYT 1989, 498. 
120    Sv. Antonín Peduánský: člen františkánského řádu a církevní učitel působící ve 13.  
         století. Narodil se kolem 1195 v Lisabonu. Dostalo se mu teologického vzdělání  
        v augustianském řádu, poté vstoupil do řádu františkánů, kteří žili v pokoře. Viz  
        REMEŠOVÁ 1990, 11. 
121   Sv. Petr z Alkantary: Narodil se 1499 ve španělské vesnici Alcántara ve šlechtické  
        rodině. Byl reformátor františkánského řádu. Založil společenství diskalceátů, kteří   
        byli velice přísní a žili velmi asketickým životem. Nazývali se „Fratres strictissimae  
        observantinae“. Sám Petr žil velmi přísně, denně se bičoval a málo spal. Zemřel 1562  
        v Arend ve Španělsku. Viz SCHAUBER/SCHINDLER 1994 — Vera   
         SCHAUBER/Hans Michael SCHINDLER: Rok se svatými, Kostelní Vydří 1994,   
          543. 

122 Kazatelna byla jednoduchá bez stříšky pouze s řečništěm. Viz   
         HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 38. Na kazatelně bylo vyryto sedm božích  
         přikázaní, dle Stojdla jich mělo být vyryto deset, ale mistrovi se tam nevešly, neboť si  
         to špatně rozvrhl. Viz STOJDL 1924, 58–59.  
123 STOJDL 1924, 60. 
124 Skalka 1993, 9. 
125 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 39. 
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Stojdla se varhany do interiéru kaple slohově nehodily a mimo to byly varhany 

bez pístů, neboť písty byly za války roztaveny.126 Na jižní straně se nalézala 

neveliká sakristie a pod ní ve skále vybudovaná krypta.127 Krypta byla 

vybudována roku 1764128 a byla v ní pochována po své smrti roku 1768 

hraběnka Benedikta Čejková. Kromě hraběnky Benedikty byly v kryptě 

uloženy tělesné ostatky posledního mužského potomka rodiny hrabat Unwertů 

Ignáce (který umírá roku 1827) a jeho choti Terezie (která umírá roku 1858), 

čtyř kněží a tří bratrů františkánů.129 

Podlahu kaple dláždily oblé oblázky, pocházejícími nejspíše z řeky 

Berounky.  Stěny i oblouky hlavního oltáře byly zdobeny mořskými mušlemi 

různých druhů jako odkaz, že původní jeskyně, v které sv. Maří Magdaléna 

žila, byla mořská krápníková sluje, v které žili i mořští živočichové.130 

 

 

                                        

 2.6.4. Liturgické předměty 

  

Pro kapli sv. Maří Magdalény dal Ignác Engel zhotovit následující 

liturgické náčiní: liturgická roucha,131  monstranci osazenou drahokamy a 

perlami, kalich, zlacenou paténu, pacifikál,132 ciborium, šest svícnů a 

kadidelnici s lodičkou, vše ze stříbra.133 Kvůli bezpečnosti byl tento poklad 

uložen na zámku v Mníšku a pouze v den svátku sv. Maří Magdalény byl ve 

                                                 
126 STOJDL 1924, 60. 
127 Skalka 1993, 9. 
128 VÁVRA 1899, 98. 
129 KOŠNÁŘ 1903, 133. 
130 STOJDL 1924, 58. 
131 STOJDL 1924, 18. 
132 Skalka 1993, 9. 
133 ŠŤASTNÝ 1948, 239. Na monstranci, pacifikálu, kadidelnici a loďce byl nápis: „Ke  

         cti sv. Maří Magdalény dal zhotovit Servác Synek baron z Engelsflussu“ Viz PŘIBÍK  
          1835, 407. 
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slavnostním průvodu nesen na Skalku ke službám Božím. Pozdější majitel 

zámku, hrabě Unwert, ponechal všechny zmíněné předměty pro bohoslužby v 

zámecké kapli na zámku v Mníšku s doložením, že se v času poutě na Skalku 

jen půjčí.134 Bohužel za napoleonských válek toto stříbro bylo sebráno a 

putovalo do císařské mincovny.135 

 

                                               

 2.7. Skalecký klášter 

 

         Skalecký klášter stojí v blízkosti kaple sv. Maří Magdalény 

severovýchodně od hlavního severního průčelí kaple. Stavba klášterní budovy 

byla zahájena společně s kaplí roku 1692 a trvala dva roky do roku 1694.136 

 Klášter byl původně určen pro čtyři benediktinské mnichy z kostela sv. 

Mikuláše na Malé straně. Bohužel klášter jimi nikdy nebyl obsazen, neboť 

majitel panství Ignác Engel zemřel a nebyl nikdo, kdo by benediktýny do 

kláštera uvedl. Obsadit klášter se povedlo až hraběnce Benediktě Čejkové, 

která přivedla na Skalku františkánské mnichy,137 kteří zde byli až do roku 

1925.138 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Skalka 1993, 9. 
135 STOJDL 1924, 18. 
136  Stavebně historický průzkum uvádí dokončení stavby roku 1693. Viz HORYNA  
         /NOVOSADOVÁ 1978,4. Stejně tak VÁVRA 1899, 91. 
137 Viz Kapitola Františkáni na Skalce. 
138 Skalka 1993, 15. 
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2.7. 1. Exteriér skaleckého kláštera 

 

Klášter je menší prostorná přízemní barokní budova obdélného 

půdorysu,139 s původně třemi křídly na severní,140 západní a východní straně.141  

Budova se skládá z hlavního jižního, západního, severního a východního 

průčelí. 

Jižní průčelí [25] je rozděleno třinácti okenními osami, okna jsou 

obdélná zdobena šambránami s lištou a parapetem. Nad okny se nacházejí 

jednoduchá obdélná štuková pole bez zdobení. Jednotlivé osy jsou rozděleny 

lizénami.  Západní průčelí [26] je rozděleno do čtyř os, z toho jsou tři osy 

okenní. Ze střední části průčelí vystupuje malé křídlo, které je hluboké na dvě 

okenní osy. V křídle se nachází pravoúhlý vstupní dveřní otvor rámovaný 

šambránou a jedno okno zdobené šambránou s parapetem. Průčelí je po 

stranách zdobeno lizénami.  Severní [27] průčelí navazuje přímo na průčelí 

západní. 142 Severní průčelí je rozděleno na sedm okenních os. Není nijak 

zdobené. Pouze okenní osy jsou zdobeny jednoduchými šambránami. 

                                                 
139  ROYT 1989, 499. 
140  Severní křídlo, bylo později potlačeno. Viz. Poznámka 142. 
141    Severní, západní a východní křídla byla postavena až ve druhé polovině 18. století za  
         hraběnky Čejkové, za účelem rozšíření obytných a hospodářských prostor kláštera.   
          Viz HANZLÍKOVÁ/JELENOVÁ /VRÁNA/VOMELA 1995 — Hana   
         HANZLÍKOVÁ/ Eva/ JELENOVÁ/ Radim VRÁNA/ Jindřich VOMELA: Mníšek    
         pod Brdy. Poutní areál Skalka. Stavba č. III — klášter. Stavebně historický průzkum   
         (prohloubený průzkum a nálezová situace při stavebních pracích).  Červen 1994 –   
         červenec 1995. 1995, 18. Ve stavebně historickém průzkumu z roku 1978 se uvádí, že   
         západní a východní křídla jsou postavena už v 1. stavební etapě 1693–1694.   
         Vystavění východního křídla také nasvědčuje popis místností inventáře   
         fideikomisního statku Mníšek sepsaný 12. března roku 1704. Viz. Poznámka 147.    
         Dle mého názoru vzhledem k umístění  
         obrazu Boha otce s anděly ( cca1693),  dílny Petra Brandla který byl umístěn ve  
         východním křídle na stropě, lze soudit, že východní křídlo bylo vybudováno mezi  
         léty 1693–94.   
142 Dle mého názoru je tato podoba je až novodobá. Dříve ze severního průčelí  
        vystupovalo podélné křídlo. Díky novodobé úpravě, bylo severní křídlo na západní  
        straně dostavěno a zarovnáno se západním průčelím budovy, stejným způsobem se  
        postupovalo i straně východní. Díky tomu bylo křídlo potlačeno a nyní tvoří s   
        budovou  jednotný celek. 
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Východní průčelí [28] je rozděleno třemi okenními osami. Z průčelí vystupuje 

křídlo s hloubkou dvou okenních os. Křídlo je zdobeno lizénami stejně jako 

jižní část východního průčelí. Okna jsou zdobena šambránami. Stavbu 

zakončuje korunní římsa, která se táhne po celém obvodu kláštera. 

 Střecha kláštera byla dříve šindelová, nyní je tašková. Nad hlavní 

obdélnou části stavby je střecha sedlová valbová. Střecha je na jižní a severní 

straně nyní prolomena sedmi vikýři, na každé straně zvlášť.143 Nad západním a 

východním křídlem jsou střechy sedlové s valbou. Uprostřed střechy se nachází 

malá věžička. 

 

 

 

2.7.2. Interiér skaleckého kláštera 

 

Do kláštera se vstupovalo dvěma vchody, jeden je umístěn na západní 

straně a druhý byl nejspíše na straně východní.144 U východního vchodu [29] 

stály dvě sochy na kamenném výstupku. Na pravo stála socha Moudrosti 

s beránkem[30], na levé straně socha Ctnosti145 [31]. Pod kamenným 

výklenkem, byla umístěna socha ležícího sv. Alexia146 [32]. 

                                                 
143      Původně střecha kláštera měla menší počet vikýřů a byla bez věžičky. Viz fotografie    
          [26]. 
144        Tento vchod byl pro jeho nevyužití zrušen.  
         Viz HANZLÍKOVÁ/JELENOVÁ/VRÁNA/VOMELA 1995, 15 
145    Stojdl uvádí jako název této sochy Pokání. Viz STOJDL 1924, 43. 
146     HANZLÍKOVÁ/JELENOVÁ/ VRÁNA/VOMELA 1995, 15.  V době poškození  
          kláštera, díky poddolování, byly sochy umístěny v Mníšku na hřbitově a pak   
         následně v kostelní věži sv. Václava. Nyní jsou sochy opět zpátky v klášteře na   
          Skalce. Mimo jiné Miloš Veselý připisuje tyto sochy Janu Brokoffovi. Viz VESELÝ   
         2002 — Miloš VESELÝ: Brokoffovy sochy na Skalce u Mníšku. In: Zpravodaj   
         městečka pod Skalkou 27, 2002, 8. Sv. Alexius podle legendy žil v 5. století.   
         Pocházel ze zámožné  rodiny, v den své svatby opustil domov a vypravil se do Edeny,   
         kde se vzdal všeho svého majetku a žil tam až do smrti v chudobě. Jiná legenda říká,   
         že se vrátil do domu svých  rodičů, kde pak žil pod shody jejich domu jako žebrák   
         neboť ho už nikdo nepoznal.  
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 Co se týče vnitřního rozložení místností, na jižní straně kláštery byly 

místnosti obytné, severní část kláštera sloužila spíše k hospodářským 

účelům.147  

        V klášterní chodbě u dveří byl umístěn obraz zemřelé zakladatelky 

skaleckého kláštera hraběnky Benedikty Čejkové.148  

V refektáři nad vchodem visel obraz Benedikty Čejkové [33], kde byla 

zobrazena jako malá snad šestiletá holčička s parukou na hlavě, s košíčkem 

ovoce v levé ruce a pravé ruce držela míček, na sobě měla brokátové šaty. 149 

Mimo portrétu Benedikty Čejkové bylo v místnosti refektáře [34] několik 

                                                                                                                                 
        Viz SCHAUBER/SCHINDLER 1994 — Vera SCHAUBER/Hans Michael   
        SCHINDLER: Rok se svatými, Kostelní Vydří 1994, 364. Původně byla socha sv.  
         Alexia umístěna pod schody, což nám ukazuje návaznost na legendu o sv. Alexiovi,   
         který část svého života bydlel pod schody domu. 
147

   Známe záznam z inventáře fideikomisního statku Mníšek sepsaný 12. března roku  
        1704, který uvádí, že v klášteře na „Magdalině hoře byli následující místnosti: pokoj 

        proti kapli, komora vedle, druhá komora, pokojíček, jídelna, pokoj vedle jídelny,   

        poslední komůrka, malá komora proti jídelně, komůrka, kuchyňská místnost, kde bydlí   

       starý muž  a místnost lokaje“.  Viz HANZLÍKOVÁ/JELENOVÁ/ VRÁNA/VOMELA   
         1995, 5. 
148 Stojdl uvádí, že se zde nacházel obraz zobrazující sarkofág zemřelé Benedikty  
        Čejkové, který byl pořízen prelátem královéhradeckým P. Desideriem Czendrym s ¨       
         latinským nápisem: (překlad): „Synu, hle matka tvá jako zakladatelka!“; „Bratře, hle  

         setra tvá jako zbožná obyvatelka!“; „Její Excelence Paní Benedikta hraběnka  

         Čejková, rozená z Binau, zakladatelka a matka residence této, vele zbožná. Opustivši  

         své potomky za svými předky odešla v Pánu.“ Viz STOJDL 1924, 60.O obraze se také  
        zmiňuje Podlaha, který popisuje obraz jako výjev mrtvé Benedikty Čejkové, která leží  
        na katafalku a je obklopena hořícími svícemi. Viz PODLAHA 1909, 233 Posvátná  
        místa království Českého. Arcidiecése pražská. Díl III., Praha 1909, 233. V klášterním  
        archivu z roku 1855, je zmínka o obraze u dveří, na kterém je zobrazena Benedikta  
        Čejková ve františkánském rouchu třetího řádu sv. Františka. Viz  
        HANZLÍKOVÁ/JELENOVÁ/ VRÁNA/VOMELA 1995, 15. 
149 Stojdl uvádí, jako autora obrazu Karla Škrétu Viz STOJDL 1924, 63. Stejně tak  
         Skalka 1993, 14 Dle mého názoru autorem portrétu není Karel Škréta, neboť Karel  
         Škréta žil mezi léty (1610- 1674), Karel Škréta mladší žil v letech 1646-1691.  
         Hraběnka Čejková se narodila roku 1695 a tudíž pokud to je opravdu její dětský  
          portrét, autorem nemůže být Karel Škréta, kterého mi známe. Mimo jiné popis  
          kláštera z klášterního archivu z roku 1855, se zmiňuje pouze o jejím dětském  
          portrétu a nikoliv o autorovi podobizny. Dnes je tento obraz ztracen. Viz VESELÝ  
          2000 — Miloš VESELÝ: Naši rodáci, přátelé a význační návštěvníci města Mníšku  
          15. In: Zpravodaj městečka pod Skalkou, 134, 2000. 7–10, 9. 
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portrétů řádových světců.150 V rohu refektáře se nacházel velký barokní 

starobylý krb s františkánským znakem.151 Na protější straně kolem zavěšeného 

krucifixu byla freska znázorňující scény při smrti Krista na kříži, na horní 

straně fresky byl latinský nápis.152 a datace zhotovení roku 1770. Dále v 

místnosti byla barokní zdobená kredenc, na které byl rodinný znak hraběnky 

Čejkové. 

Strop refektáře byl zdoben štukovou výzdobou, na které bylo 

znázorněno ptactvo, květiny, andělíčci a přírodní krajina. Ve středu štukové 

výzdoby se nacházela malba s výjevem Sv. Maří Magdalena klečící u 

Kristových nohou v domě farizea [35]. Tato podoba výjevu nebyla původní, 

neboť původní malba, která byla zhotoven hlinkovými barvami, byla roku 

1897 poškozena bleskem, který udeřil do středu budovy a prostředek celé 

malby zničil. Původní malba byla zrestaurována roku 1898 profesorem 

Bosáčkem. 

 Zadní pokoj [36] sloužil jako ložnice hraběnky Čejkové. V rohu pokoje 

byly jesličky vyrobené z borové kůry roku 1892 bratrem Benediktem, který se 

inspiroval krápníkovou výzdobou kaple sv. Maří Magdalény, jesličky byly 

umístěny o vánocích v kapli.  Uprostřed pokoje stál kulatý stůl s hraběnčiným 

znakem (červená orlice v bílém poli). Mimo jiné byla v místnosti postel a 

klekátko. Na stěnách pokoje byly umístěny obrázky z látky a hedvábí 

představující rodinu uherských magnátů a také se zde nacházel portrét bratra 

hraběnky Čejkové, bývalého probošta na Svaté Hoře.153 

                                                 
150 HANZLÍKOVÁ/JELENKOVÁ/ VRÁNA/VOMELA 1995, 15. 
151  STOJDL, 1924, 63. 
152

   „Ecce filium dei vivi=1770 (ejhle, syn boží!).“ Viz STOJDL 1924, 63 
153   STOJDL 1924, 63-65. Probošt svatohorský Jáchym hrabě Čejka z Olbramovic 
         (1773- 1814). Viz HOLAS 1929b — František Xav. HOLAS: 100 Kapitolek z dějin   
         Svaté hory, Mariánského poutního místa u Příbramě. Příbram 1929, 54. 
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Strop ložnice zdobila štuková výzdoba s akantovými rozvilinami.  

Uprostřed této výzdoby se nalézal obraz sv. Maří Magdalény
154[37] od Petra 

Brandla.155 Rám obrazu tvořil štuk s motivem kolorovaných vinných listů. 

Výzdoba náleží do sklonku 17. století. V rozích stropu byly výjevy ze života 

čtyř poustevníků156 a v kruhu kolem obrazu byly symbolické motivy víry, 

naděje, lásky a obětavosti.157 

Nejvzdálenější pokojík, který sloužil jako ložnice,158 byl vyzdoben po 

stěnách freskami s příběhy ze života159 tří svatých poustevníků a zobrazením 

Krista jako dobrého pastýře160 [38]. Strop zdobila pozlacená štukatura, v jejím 

středu 161 byl malý kulatý obraz s výjevem Boha Otce s anděly
162[39], který 

pochází ze stejné doby jako obraz sv. Maří Magdalénaa, ale nejspíše je dílem 

Brandlova pomocníka.163 

                                                 
154         Technika obrazu: Olej na štukové omítce. 210x280. Obraz vznikl v letech 1693–94.   
              Obraz je signován. Nyní je umístěn v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy. Na  
              obraze je zobrazena klečící sv. Maří Magdaléna v krajině před křížem, umístěným na   
              skále, kde jsou umístěny její atributy: knihy, důtky, pixida a kořínky. Viz NEUMANN   
              1969 — Jaromír NEUMANN: Petr Brandl 1668–1735. Praha 1969, 41. 

155    Petr Brandl (1668–1735). Narodil se na Malé Straně v Praze. Syn krejčího Michala  
         Brandla a Alžběty Hrbkové z Přestanic u Sušice. V mládi se učil u M. V. Halbaxe  
         (1661–1711) a J. R. Byse (1662–1738). Jeho tvorba zahrnuje hlavně díla s   
         náboženskými motivy, jako například: Vidění sv. Terezie, Zavraždění sv. Václava, sv.  
         Tomáš Akvinský. Mimo to byl portrétista, např. Podobizna J.S.F. Wussina, Podobizna  
         F. A. Šporka, také máme několik Brandlových autoportrétů. Viz NEUMANN 1974 —  
         Jaromír NEUMANN: Český barok. Praha 1974,  93–96. 
156    Stojdl určuje postavy poustevníků, jako stejné postavy poustevníků které byly  
         v kostele. Tudíž sv. Ivan, sv. Prokop, sv. Pavel Egyptský a sv. Antonín Peduánský.  
         Viz STOJDL 1924, 68. 
157     Symboly zbožného života. Viz STOJDL 1924, 68. 
158 NEUMANN 1969, 41.  
159 STOJDL 1924,68. 
160 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 26. 
161 STOJDL 1924, 68. 
162 Technika olej na štukové omítce. Průměr obrazu je asi 105 cm. Obraz byl vytvořen  
         kolem poloviny 90. let 17. století. Obraz je umístěn v hlavní lodi kostela sv. Václava  
         v Mníšku pod Brdy. NEUMANN 1969, 41. 
163 NEUMANN 1969, 41. 
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 Ve druhé polovině 19. století za pátera Wincentia Lichtblaua164 od 

roku 1854 do roku 1887 se prováděly opravy kaple i kláštera. Při klášteře zřídil 

klášterní knihovnu v místě původního vchodu do kláštera, který nebyl 

využíván. Po stranách vchodu do knihovny byly ve výklencích perspektivně 

namalovány postavy Srdce Páně a Srdce Panny Marie165[40]. 

 

 

2.8. Rekolekční dům 

 

 Rekolekční dům neboli poustevna leží na nejvyšším bodě skalky (549 

m.n.m),166 situován proti hlavnímu průčelí kaple sv. Maří Magdalény. V 

dřívějších dobách byl les kolem areálu vymýcen, díky tomu tvořily obě 

budovy, vzdálené od sebe asi 200 m, hlavní dominanty celku. Tento 

kompoziční vztah byl umocněn vystavěním čtrnáct zděných kapliček v 

polovině 18. století.  

Později se mezi oběma budovami vysadil sad a také vyrostl nový les na 

místě dřívějších mýtin. Díky tomu byla tato kompoziční osa potlačena.167 

Rekolekční dům se stavěl za účelem duchovního cvičení, ale nikdy 

nebyl ke svému účelu využit, ani se zde nebydlelo.168 Rekolekční dům se 

dostavěl společně s klášterem roku 1694. Dům měl původně sloužit čtyřem 

benediktinským mnichům.169 

 

                                                 
164    Wincent Lichtblaua byl superiorem na Skalce mezi léty 1854–1887. Mimo jiné byl  
         znám jako numismatik. Viz BOHÁČ 1995 — Zdeněk BOHÁČ: Poutní místa  
         v Čechách. Praha 1995, 46. 
165 STOJDL 1924, 44. 
166 BENDORF 1927 — Alexandr BERNDORF: Výlety do okolí Prahy. Skalka. In: Nová  
         Praha 19/VIII, Praha 1927, 11. 
167 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 53. 
168 STOJDL 1924, 50. 
169 Skalka 1993, 9. 
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2.8. 1. Exteriér rekolekčního domu 

             

  Rekolekční dům je přízemní budova čtvercového půdorysu s 

cylindrickým rizalitem na severní straně a s hlavním průčelím obraceným k 

jihu. 

        Hlavní průčelí je pětiosé [41]. Ve střední ose se nachází pravoúhlý 

dveřní otvor zdoben šambránou, nad otvorem se nachází jednoduchý obdélný 

světlík, který je také ozdoben šambránou. Okna jsou obdélná umístěna v 

šambránách. Nad okny se nacházejí jednoduchá obdélná štuková pole.  Průčelí 

je zdobeno lizénami.  

Boční průčelí na východní [42] a západní [43] straně budovy vycházela 

kompozičně z hlavního průčelí. Boční průčelí jsou čtyřosá s okny umístěnými 

v šambránách, shodného typu jako na hlavním průčelí. Pole průčelí jsou 

vymezena sdruženými plochými lizénami. Severní průčelí [44] je 

komponováno jako dvouosé. Ze středu průčelí vystupuje hmota cylindrického 

rizalitu, který je po stranách prolomen dvěmi kulatými okénky, v ostatních 

osách průčelí jsou pole rámována jednoduchými lizénami s okny v 

šambránách, stejného typy jako na ostatních fasádách.170 

 Stavba byla původně po celém obvodu nejspíše zdobena lizénami, 

které dělily jednotlivá pole průčelí a dobíhaly ke korunní římse. Dle fragmentů 

omítek lze soudit, že patrně byla původně pole omítnuta červenou barvou a 

lizény byly bílé.  

Klášter je kryt stanovou střechou, na severní straně nad rondelem je 

střecha sedlová valbová.171 Uprostřed střechy stanové se nachází malá věžička.  

                                                             

                                                 
170 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 53–55. 
171

   Cylindrický rizalit severního průčelí byl dříve zastřešen polojehlancovou střechou. Viz    
         HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 53. 
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  2.8.2. Interiér rekolekčního domu 

 

Budova rekolekčního domu se skládá z trojtraktu. Střední trakt je tvořen 

chodbou,172 která je zakončena kruhovou apsidou,173 která je oddělena od 

chodby triumfálním obloukem.174V apsidě175 se nachází souší Pieta
176 od Jana 

Brokoffa177[45], který byl zakladatelem slavné pražské rodiny Brokoffů. 

V bočních traktech jsou naproti sobě umístěné dvojice obdélných 

místností. Stěny hlavní chodby zdobila grottová omítka, napodobující 

krápníkovou jeskyni.178 Grottovou omítkou byl vyzdoben i kaplový výklenek 

na konci chodby.179 

          Stěny byly dvoubarevné červeno šedé. V horní části stěn nad překlady 

dveří a ve středech stěn byly plastické krápníkové oválné kartuše, které byly 

tónované červeně. 

 

                                                 
172 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 55. 
173 Skalka 1993,9. 
174 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 57. 
175    Dibelková uvádí, že se v poustevně nacházela kaple Bolestné Panny Marie.  
        DIBELKOVÁ 2004 — Irena DIBELKOVÁ 2004: Poutní místa v Čechách. Praha   
        2004, 46 
176   Socha znázorňuje Pannu Marii s Kristem a po levé straně z pohledu diváka je umístěna  
        klečící sv. Maří Magdaléna. 
177   Jan Brokoff (1652–1718). Byl sochař a řezbář německého původu. Brokoff pracoval v  
        Čechách, kde založil slavnou dílnu Brokoffů. Jeho synové byli Jan Josef Brokoff a  
        Slavný Ferdinand Maxmilián Brokoff. Viz NEUMANN 1974,54. Jednou z prvních  
        zmínek o připsání Piety Janu Brokoffovi je v novinách Květy z roku 1835,  
        kde autor článku Skalka Jan Přibík, připisuje plastiku Janu Ferdinandovi Brokoffovi.   

             Viz PŘIBIK 1935, 408 Poté se objevuje připsání plastiky Ferdinandovi Brokoffovi    
              v tezi Nejedlé: Umělecký odkaz bratří Brokoffů, 1967, ale toto připsání napadá  
              Blažíček, který uvádí, že se určitě nejedná o dílo Ferdinanda Bokoffa Mimo jiné toto   
              dílozařazuje do první poloviny 18.století.Viz BLAŽÍČEK1976 —  Oldřich J.  
              BLAŽIČEK: Ferdinand Brokoff. Praha 1976, 150. Dnes je dílo opět připisováno Janu  
              Brokoffovi. Viz  Mníšek pod Brdy 2002, 21. 

178   Roku 1944 bylo zjištěno, že umělé krápníky byly původně natřeny modrou barvou.  
        Viz HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 17. 
179    HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978,56. 
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2.9. Čtrnáct kapliček křížové cesty 

 

 Čtrnáct zděných kapliček [46] křížové cesty nechala postavit hraběnka 

Benedikta Čejková kolem roku 1762180 na prostranství v přímce mezi kaplí  

sv. Maří Magdalény a hořejším rekolekčním domem. Kapličky byly 

vybudovány jako doplněk k původním budovám, vycházejí z původního 

stavebního konceptu a zvýrazňují jeho osovou myšlenku. Kapličky jsou řešeny 

jednotlivě jako jednoduché obdélné výškové drobné bíle omítnuté stavby 

s nikou, kolem které je šambrána, ve které je v horní části oblouku umístěn 

klenák. Kapličky jsou ukončeny zvlněnou římsou, na které je jednoduchá 

stříška. Čela všech kapliček jsou obrácena k jihu směrem ke kapli sv. Maří 

Magdalény. 

Kapličky jsou umístěny v sedmi protějškových dvojicích a byly ve 

výklencích vyzdobeny obrazy pašijových scén.181 

 

 

 

 

                 

                  

 

 

 

 

  

                                                 
180 Mníšek pod Brdy 2002, 20. 
181 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 59. 
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3. Osud barokního areálu Skalka v druhé polovině  

       20. století  

  

Barokní areál Skalka byl až do roku 1925 užíván františkány, kteří se 

snažili objekty udržovat v dobrém stavu. Poté co odešel poslední františkán 

superior Ladislav Stojdl, byla Skalka vyhledávána spíše za turistickým účelem 

než poutnickým. Po druhé světové válce byl areál ve špatném stavu a roku 

1947 proběhla oprava všech objektů, ale bohužel nově opravené objekty brzy 

podlehly další zkáze díky těžbě železné rudy, která pod Skalkou probíhala.182 

            Roku 1920 koupila živnostenská banka železnorudné právo na 

dolování pod kaplí sv. Maří Magdalény.   

        Nezávisle na dolování se roku 1926 z nařízení generální řádové a 

papežské kongregace františkáni skaleckého kláštera i kaple zřekli. Tyto stavby 

poté v roce 1933 přešly komisionálním řízením do držení České náboženské 

matice.183  

Roku 1942 začala Pražská železářská akciová společnost vyjednávat se 

zemským úřadem184 o koupi pozemků s budovami kaple, kláštera a s 

kapličkami křížové cesty. Státní památkový ústav i arcibiskupská konzistoř 

zdůraznili nutnost zachování komplexu na Skalce pro jeho velký 

uměleckohistorický význam.  

 Železářská společnost, která během války začala na Skalce dolovat s 

plnou podporou říšského protektora, naléhala na rychlé uskutečnění prodeje s 
                                                 
182   ČÁKA 1999 — Jan ČÁKA: Toulání po Brdech, Praha 1999, 31.   V místech pod  
        Skalkou se již okolo roku 1740 těžila železná ruda, ale až do padesátých let 20. století  
        těžba neměla výrazný vliv na okolí. „Důl patřil nejprve císařovně Marii Terezii, poté  

        knížeti Colloredo-Mansfeldovi.“ Viz Skalka 1993, 20. 
     183    LÁSKA 1996 — Vojtěch LÁSKA: Zpráva o záchraně kostelíka sv. Maří Magdalény  

        na Skalce u Mníšku pod Brdy. In Zprávy památkové péče LVI, 1996, 69–73, 69. 
     184 „Zemský úřad fungoval jako správce náboženského fondu.“  Viz  

       HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 16. 
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podmínkou, že kaple bude zbořena a vystavěna znovu na jiném místě, neboť  

se  přímo pod ní nacházela nejlepší železná ruda.    

 Vyjednávání, které probíhalo mezi Pražskou železářskou akciovou 

společností a Státním památkovým ústavem, Konzistoří a finanční 

prokuraturou, bylo cíleně protahováno a po té skončilo návrhem kupní 

smlouvy. Podle této smlouvy železářská společnost kupuje pouze pozemky, 

nikoliv objekty na pozemcích stojící a železářská společnost je zavázána 

dodržet přísné směrnice památkové ochrany, jimiž Státní památkový ústav 

podmínil svůj souhlas s prodejem. Následně byly další protahovací snahy 

českých protektorátních institucí úspěšné a k uzavření trhové smlouvy do 

konce války nedošlo.185 

 Poté v letech 1946–1947 proběhli stavební opravy kláštera, kaple a 

celý areál byl opět obnoven ve vší kráse.186 Bohužel roku 1952 podalo žádost 

ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů o zrušení památkové ochrany 

zdejšího kláštera a kaple.187 

Roku 1950 došlo k záměrnému odtěžení ochranného pilíře horniny pod 

objekty areálu Skalky, neboť ruda, která se těžila, byla velmi chudá na železo a 

pouze v ochranném pilíři byla ruda bohatší.  V prosinci roku 1952 byla učiněna 

rozhodnutí, která způsobila likvidaci areálu. První rozhodnutí bylo od 

Ministerstva školství, věd a umění, které nemělo námitek proti dolování pod 

objekty na Skalce za předpokladu, že pokud dojde důlní činností k poškození 

nebo zničení objektů dá ministerstvo dolů a hutí na svůj náklad upravit terén, 

případně znovu postavit památné budovy.  

             Druhé rozhodnutí bylo od Ministerstva dolů a hutí, které rozhodnutí 

Ministerstva školství sděluje železnorudným dolům n.p.Nučice.188  To bylo 

                                                 
185     HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 16–17 
186 HORYNA/NOVOSADOVÁ 1978, 16–17. 
187 LÁSKA 1996, 70. 
188 HANZLÍKOVÁ/JELÍNKOVÁ/VRÁNA/VOMELA  1995, 13. 
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signálem pro započetí těžby v ochranném pilíři. V tomto ochranném pilíři se 

nacházejí ložiska rudy až pod kaplí,189 konkrétně 100m pod budovou. Díky 

těžbě začalo ujíždět křemencové podloží kaple a následně toto podloží 

z křemencové horniny odtrhlo od skalnatého masívu a rozdělilo se na několik 

samostatných bloků, které začaly různě klesat. Následnými pohyby podloží se  

začínají  zpočátku objevovat trhliny na kapli a v okolním terénu, nakonec je 

kaple roztržena na tři výškově posunuté bloky.190 

 V té době je již areál opuštěn, kromě chátrání dochází i k vykrádání objektů 

a záměrnému ničení.191 

Zachovala se jen některá historická díla. Například obraz sv. Maří 

Magdalény od Petra Brandla, Boha Otce s anděly, a některá díla sochařská. 

Část ze zachráněných děl jsou v kostele sv. Václava v Mníšku.192  

             Klášter, rekolekční dům i hostinec byly mimo pásmo posunu 

hornin.193 Ministerstvo školství a kultury však dává roku 1959 souhlas k 

sejmutí střešní krytiny kláštera.  Díky tomu klášter velmi rychle podléhá 

povětrnostním vlivům. Mimo jiné tomu pomohlo i vandalství a krádeže 

stavebního materiálu. 

 Od roku 1965 Středisko státní památkové péče a ochrany přírody 

Středočeského kraje v čele s Oldřichem Radou bojuje o zachování památek na 

Skalce. Středisko začalo v březnu roku 1965 jednat se zástupci dolů o změně 

těžebních plánu. V říjnu téhož roku byl vypracován znalecký posudek od Ing. 

Karla Zachystala, který doporučil těžbu nezastavit. Zastavení těžby nebylo v té 

době vhodné z hlediska politických, ekonomických ale i z hlediska ochrany 

                                                 
189 Skalka 1993,21. 
190    MILEC 1981 — MILEC: Obnova kostelíka na skalce. In:  Zpravodaj Mníšek pod  
        Brdy 34,1981,11–12,11. 
191    HANZLÍKOVÁ/JELÍNKOVÁ/ VRÁNA/VOMELA 1995, 13. 
192   V kostele sv. Václava se nachází: Obraz Sv. Máří Magdalény od Petra Brandla, obraz  
        Boha Otce s anděly  z Brandlovy dílny; sochy sv. Maří Magdaleny, sv. Prokopa, sv.  

        Antonína Velikého, sv. Ivana a sv. Pavla Egyptského. 
     193     LÁSKA 1996, 70. 
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památek, proto byl stanoven optimální postup těžby. Jako ochrana kaple je 

navržen pouze ochranný pilíř. Během tohoto roku se trhliny v kapli velmi 

rozestoupily a pokračovaly i vertikální posuvy zdiva. Rok poté v říjnu 1966 

oznámily Kovohutě Mníšek rozhodnutí o předčasném ukončení těžby v 

prostoru Skalky.  Také byla uzavřena dohoda mezi Náboženskou maticí, 

Československými státními lesy, Střediskem státní památkové péče a ochrany 

přírody Středočeského kraje a Kovohutěmi Mníšek v březnu roku 1967. Tato 

dohoda zaručovala financování a úhradu škod způsobených poddolováním na 

památkově chráněném území areálu Skalky. Dále se Kovohutě zavázaly k 

provedení zabezpečovacích prací.194 

 Roku 1967 v místních hrudkovnách zastavily rotační pece, aby přestaly 

zpracovávat ne příliš kvalitní železnou rudu z ložisek pod Skalkou.195 Po 

ukončení těžby ještě delší dobu pokračovaly poklesy horniny, ale pomalu 

ustávaly.196 Úplná stabilizace masívu nastává zhruba po deseti letech.197   

 Toto všechno kaple přežila, přestože se na stavbě objevily trhliny, 

několik až metrových děr a propadlá střecha.  

V pozdější době se rodí první projekty na zpevnění podloží. Kovohutě 

Mníšek jako náhradník hrudkoven se zavazují k investování části prostředků do 

opravy kaple.198 Začátkem 80. let se začíná Skalka postupně opravovat. 

Nejdříve je opravena kaple sv. Maří Magdalény, poté se provádějí opravy 

rekolekčního domu, kláštera a křížové cesty. 199  

Rekonstrukce celého areálu není dosud zcela kompletní a stále pokračuje. 

                                                 
194 LÁSKA 1996, 71. 
195    Ročně stát doplácel na tento provoz 36 milionů korun. Viz Skalka 1993, 22. 

      196   Skalka 1993, 22. 
197 LÁSKA 1996, 71. 
198   O obnovení komplexu se zasloužil i Městský úřad v Mníšku a lidé, kterým osud Skalky   
        nebyl lhostejný. Viz. VESELÝ 2001— Miloš Veselý: Dienzenhoferova Skalka u   
        Mníšku. In: Středočeský vlastivědný sborník. Muzeum a současnost. Řada  
         společensko vědní 19, 2001, 127–132, 128. 
199 Skalka 1993, 23. 
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3.1. Kaple sv. Maří Magdalény 

 

Kaple sv. Maří Magdaleny [47] utrpěla ze všech objektů nejvíce, neboť 

důlní práce probíhaly přímo pod ní.  

Díky těžbě se na kapli začaly objevovat trhliny, které byly způsobeny 

poklesy půdy až o 25cm. Roku 1958 byly na kapli zaznamenány trhliny široké 

1-10 cm, které byly na stěnách kaple, v podlaze i v klenutí stropu [48]. Klenba 

se propadla200a také začala opadávat krápníková výzdoba uvnitř kaple 201 [49]. 

Roku 1965 se trhliny na kapli zvětšily a zdivo na kapli se vertikálně posunulo. 

Roku 1966 byl podán návrh, aby se kaple staticky zabezpečila, ale až roku 

1968 rok po ukončení těžby začaly prozatímní práce na kapli. Nejdříve se 

kaple stáhla čtyřmi obručemi z ocelových pásů, které zabránily dalšímu 

rozestupování zdiva. V roce 1978 se zastavily pohyby poddolované země a 

začaly se plánovat opravy kaple. Opravy probíhaly od roku 1980, nejdříve se 

zpevnilo podloží kolem kaple pomocí výztuh a v úrovni základů kaple byla 

vytvořena deska, která by měla zamezit dalšímu narušení konstrukce kaple.202 

Poté začala obnova samotné kaple, kdy se opravovalo zdivo, vystavěl se nový 

vrchní věnec, střecha a udělala se nová fasáda.203 Dodnes posun kaple 

připomíná okno na východním postraním průčelí, kde je jasně vidět vertikální 

posun zdiva204[50]. 

 Vnitřní výzdoba kaple zatím nebyla obnovena a nyní slouží jako 

prostor pro výstavy a koncerty [51].  

 

 

                                                 
200    HYZLER 1992 — Josef HYZLER: Skalka bude žít. In: Zpravodaj městečka pod  
        Skalkou, 1992, 90, 3. 
201 Skalka 1993, 21. 
202 LÁSKA 1996, 71. 
203 Nová fasáda postrádá na hlavní římse motiv zubořezu Viz LÁSKA 1996, 71. 
204    Posun východní fasády je 22 cm. Viz LÁSKA 1996, 71. 
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3.2. Skalecký klášter 

 

Skalecký klášter ležel mimo pásmo posunu hornin, ale přesto neunikl 

zkáze, neboť roku 1959 dává Ministerstvo školství a kultury souhlas se 

sejmutím střešní krytiny kláštera.205 Díky tomu klášter rychle chátral a mimo to 

byly části budovy rozkradeny [52]. Naštěstí už roku 1954 byla odnesena cenná 

umělecká díla, mezi kterými byly i obrazy Sv. Maří Magdalény
206 od Petra 

Brandla a obraz Boha Otce s anděly, který byl vytvořen nejspíše Brandlovou 

dílnou. 

 Po roce 1989 začala postupná obnova kláštera a roku 1996 jsou 

dozděny chybějící části kláštera a udělán nový krov. Roku 1999 byl klášter 

zastřešen a byly provedeny rekonstrukce stropů, částečně i podlahy. Roku 2001 

byl klášter zpřístupněn veřejnosti.207 

             Roku 2006 byla dokončena oprava fasády celého kláštera. Dnes 

jsou prostory kláštera využívány ke kulturním akcím, jako jsou například 

umělecké výstavy 208 [53]. 

   

 

                                                 
205 HANZLÍKOVÁ/JELENOVÁ/ VRÁNA/VOMELA  1995, 13. 
206 Celý proces sundávání obrazu byl velmi náročný. Nejdříve se musel strop kolem  
         obrazu obřezat a částečně se i s obrazem spustit dolu. Poté byl obraz očištěn a polepen  
          pruhy mušelínu a papíru. Nakonec byl obraz zpevněn podpůrnou deskou. Po tomto  
          zabezpečení, se začaly postupně odřezávat trámy od stropu, na kterém byl obraz. Po  
          odřezáni trámů, byl obraz zavěšen na kladkostroj, přenesen na opěrnou desku a  
          nakonec byl odřezán a odsekán strop až na podkladovou omítku malby. Byla  
          zpevněna směsí roztaveného vosku s kalafunou. Na tuto zpevněnou omítku nakonec  
          přišlo silné lněné plátno, potřené vosko-pryskyřičnou směsí.  Nakonec byl obraz  
          obrácen, vyčištěn, konzervován a dám do rámu. Dnes zdobí stěnu presbytáře kostela  
           sv. Václava v Mníšku pod Brdy. DVOŘÁKOVÁ/KRÁL 1995 — Vlasta  
          DVOŘÁKOVÁ/J.A. KRÁL: Záchrana Brandlova nástropního obrazu na Skalce u  
         Mníšku. In: Zprávy památkové péče XV, 1995, 13–19, 18–19. 
207  Mníšek pod Brdy 2002, 22. 
208     http://www.mnisek.cz/turista/informacni-servis/historie-pamatky-/, vyhledáno 17. 6.   
          2011. 
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 3.3. Rekolekční dům 

  

Rekolekční dům, také podlehl zkáze v době těžby pod Skalkou, i když 

byl mimo posun horniny.  

Za vlády komunistického režimu byl rekolekční dům prodán k 

rekreačním účelům a poté v první polovině devadesátých let se stává majitelem 

rekolekčního domu městečko Mníšek pod Brdy. V době počátku oprav byl 

dům velmi poničen a byly dochované pouze zdi209[54]. Díky tomu začaly 

opravy domu. Roku 1994 byl objekt zastřešen a rekonstruován. Rekonstrukční 

práce skončily roku 1996. Díky těmto pracím mohlo být do apsidy vráceno 

sousoší Pieta od Jana Brokoffa. Nyní je objekt využíván Arcibiskupstvím 

pražským.210 

 

3.4. Čtrnáct kapliček křížové cesty 

 

Kapličky křížové cesty  byly ze všech objektů nejméně poškozeny [55]. 

Jejich oprava začala na počátku 90. let 20. století.  Výzdoba kapliček zatím 

nebyla obnovena, ale každoročně jsou kapličky vyzdobeny vítěznými pracemi 

dětské výtvarné soutěže211 [56]. 

                                                 
209   HYZLER 1997 — Josef HYZLER: Rekonstrukce budovy bývalého kláštera na Skalce.   
       In: Zpravodaj Městečka pod Skalkou 107, 1997,6. 
210   Mníšek pod Brdy 2002, 21. 
211 Soutěž je podporovaná městem a mníšeckou římskokatolickou farností. Viz 

             http://www.mnisek.cz/turista/informacni-servis/historie-pamatky-/, vyhledáno 17.6.  
              2011. 
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IV. Závěr 
 

 
             V první části práce jsem se snažila přiblížit historii města Mníšek pod 

Brdy a barokního areálu Skalka. Mimo jiné zde pojednávám o historii rodu 

Engelů a životě Hraběnky Benedikty Čejkové. O historii města Mníšek a rodů, 

které mníšecké panství vlastnily podrobněji pojednává Josef Vávra v publikaci 

z roku 1899. Tato publikace se stala základem pro následně vydané další 

publikace a články, vzhledem ke stáří této publikace by si tato etapa 

v budoucnu zasloužila nový historicko-kritický průzkum. 

 V další části krátce popisuji život architekta Kryštofa Dientzenhofera. 

Kryštof Dientzenhofer byl velmi schopný a činný stavitel. Otázka autorství 

některých staveb, které mu byly a jsou připisovány je velmi složitá, neboť nám 

leckdy chybí písemné prameny, dokládající jeho autorství. Konkrétně se nabízí 

otázka vztahující se k této práci, zda Kryštof Dientzenhofer byl v areálu Skalka 

autorem i kláštera a rekolekčního domu. 

 V souvislosti s Kryštofem Dientzenhoferem pojednávám o jeho možné 

cestě do Marseille. Tato otázka zůstává stále otevřena a třeba se jednou najde 

pramen či plány marseillské jeskyně, které tuto nejasnost objasní. 

V druhé části práce se zabývám jednotlivými budovami. Vzhledem 

devastaci těchto budov, je těžké stoprocentně říct, jak budovy byly přesně 

řešeny a jak přesně vypadala jejich výzdoba a kde bylo co umístěné. 

Samozřejmě, že máme k tomu období popisy v literatuře objektů, ale většinou 

jsou stručné nebo ne úplně přesné. Toto badání i komplikuje fakt, že některá 

umělecká díla z areálu byla ukradena nebo se ztratila. Proto i tato otázka může 

být předmětem dalšího badání.  

V této souvislosti bych se zmínila o problematice autorství některých 

dochovaných děl. Konkrétně sousoší Pieta, které je nyní připisováno Janu 
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Brokoffovi, ale dříve byl považován za autora Maxmilián Ferdinand Brokoff. 

Dále tu je sporné autorství soch sv. Maří Magdalény a čtyř poustevníků, které 

byly dříve umístěné v kapli sv. Maří Magdalény. Tyto sochy se připisují Janu 

Jiřímu Bendlovi, ale Jan Royt ve článku z 1989 podotkl, že se Jan Jiří Bendl 

pouze spolupodílel na těchto sochách. Proto by si tyta umělecká díla zasloužila 

v budoucnu odborné přezkoumání. 

Závěrem lze shrnout, že kolem areálu Skalka je několik 

nezodpovězených otázek, které by mohly být předmětem dalšího odborného 

zkoumání. 
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V. Obrazová příloha 
 

            
 

        1. Pečeť se znakem města Mníšek s královským lvem. 
     

         
 
2. Mníšek pod Brdy, mníšecký zámek, 1656-1672, pohled na hlavní průčelí 

zámku 
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3. Mníšek pod Brdy, kostel sv. Václava, vysvěcen roku 1756  
 

    
 
4. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, 1692-1693,   
      pohled z města Mníšek pod Brdy   
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5. Skalka u Mníšku pod Brdy, bývalá myslivna, nejspíše druhá polovina  
    18. století, pohled od severu 
 

        
 
 
6. Skalka u Mníšku pod Brdy, bývalá panská hospoda, druhá polovina 18.  

         století, pohled od severozápadu 
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7. Sv. Jan Nepomucký, nejspíše kolem roku 1703, Skalka u Mníšku pod     
    Brdy 
 
 

                 
 
          8. Rodový erb Engelů z Engelsflussu 
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9. Poutní kaple v Sainte-Baume, přelom 17. a 18. století, mědirytina 
 
 

      
 
10. Svatá Hora u Příbrami, kaple sv. Maří Magdalény, 1665-1670?,  
      pohled k hlavnímu oltáři 
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11. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, 1693, pohled  
      od severu 

                              
 
12. Skalka u Mníšku pod Brdy, vstupní portál kaple sv. Maří Magdalény,  
      1693,  pohled od severu 



 

63 

       
 
13. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, 1693, pohled   
      od východu 
 
 

         
 
14. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, 1693, pohled  
      od západu 
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15. Náhrobní deska Ignáce Xaverského z Unwertu, 19. století, Skalka u   
      Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, deska umístěna na  
      západní straně fasády kaple 
 

       
 
16. Náhrobní deska Terezie z Unwertu , 19. století, Skalka u Mníšku pod  
     Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, deska umístěna na západní straně  
      fasády  kaple 
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17. Schönfeld Friderikus: kostelní zvon s vyobrazením klečící sv. Maří 

Magdalény, 1693, Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény 
 

 

                  
 
18. Chlum u Sokolova, kostel sv. Maří, hlavní průčelí dokončeno 1692,  
      pohled na hlavní průčelí 
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19. Původní výzdoba kaple sv. Maří Magdalény, 1693, Skalka u Mníšku    
      pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, pohled na hlavní oltář 
 

                                  
  
 20. Bendl Jan Jiří nebo jeho dílna: Sv. Maří Magdaléna, druhá polovina   
       17. století, původně umístěna v kapli sv. Maří Magdalény na Skalce,  
       nyní v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy 
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21. Bendl Jan Jiří nebo jeho dílna: Sv. Pavel Egyptský, druhá polovina   
       17. století, původně umístěna v kapli sv. Maří Magdalény na Skalce,  
        nyní v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy 

                                               
 
22. Bendl Jan Jiří nebo jeho dílna, Sv. Ivan, 
      druhá polovina 17. století, původně umístěna v kapli sv. Maří    
      Magdalény na Skalce, nyní v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy 
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23. Bendl Jan Jiří nebo jeho dílna, Sv. Antonín Veliký, druhá polovina 17.   
      století, původně umístěn v kapli sv. Maří Magdalény na Skalce, nyní  
       v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy 
                  

                                        
 
24. Bendl Jan Jiří nebo jeho dílna: Sv. Prokop, druhá polovina 17. století,  
      původně umístěn v kapli sv. Maří Magdalény na Skalce, nyní v kostele  
      sv. Václava v Mníšku pod Brdy 
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25. Skalka u Mníšku pod Brdy, skalecký klášter, 1694, stav budovy k roku  
      2011, pohled z jihozápadní strany 
 
 
 
 
 

      
 
 
26. Skalka u Mníšku pod Brdy, skalecký klášter, 1694, stav budovy kolem  
      roku 1925, pohled od jihozápadu 
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 27. Skalka u Mníšku pod Brdy, skalecký klášter, 1694, stav budovy  
       k roku 2011, pohled ze severní strany 
 
 
 
 

          
 
28. Skalka u Mníšku pod Brdy, skalecký klášter, 1694, stav budovy k roku  
      2011, pohled z východní strany 
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29. Bývalý vchod do kláštera, Skalka u Mníšku pod Brdy, pohled na vchod  
      který byl nejspíše umístěn z východní strany 

                              
         
 30. Socha Moudrosti, nejspíše první polovina 18. století, Skalka u Mníšku  
       pod Brdy, skalecký klášter 
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31. Socha Ctnosti, nejspíše první polovina 18. století, Skalka u Mníšku pod  
      Brdy, skalecký klášter 
 
 

                               
32. Socha sv. Alexia, nejspíše první polovina 18. století, Skalka u Mníšku  
      pod Brdy, skalecký klášter 
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33. Portrét hraběnky Benedikty Čejkové asi v šesti letech, kolem roku  
      1701, původně v klášteře na Skalce u Mníšku pod Brdy, dnes ztracen 
 

 

        
 
34. Refektář skaleckého kláštera, 1694, Skalka u Mníšku pod Brdy,  
      skalecký klášter, pohled do refektáře 
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35. Sv. Maří Magdaléna klečící u Kristových nohou v domě farizea,   
     Skalka u Mníšku pod Brdy, skalecký klášter, pohled na strop refektáře 
 

                       
 
36. Pokoj hraběnky Benedikty Čejkové, Skalka u Mníšku pod Brdy,  
      skalecký klášter, pohled do pokoje 
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37. Brandl Petr: Sv. Máří Magdaléna, 1693–1694, olej na štukovém   
      podkladě, 210 x 280, Skalka u Mníšku pod Brdy, skalecký klášter,  
      pohled na strop pokoje Benedikty Čejkové, dnes v presbytáři kostela sv.  
      Václava v Mníšku pod Brdy 
                

                            
 
38. Pohled do zadního pokojíku Benedikty Čejkové, Skalka u Mníšku  
      pod Brdy, skalecký klášter, pohled od dveří 
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      39. Dílna Petra Brandla, Bůh Otec s anděly, kolem roku 1694, olej na  
            štukovém podkladě, průměr asi 105 cm, Skalka u Mníšku pod Brdy,   
            skalecký klášter, strop pokojíku ve východním křídle, nyní umístěn   
            v hlavní lodi kostela sv. Václava v Mníšku pod Brdy 
 
                     
 

                
 
40. Vchod do knihovny, druhá polovina 19. století, Skalka u Mníšku pod  
      Brdy, skalecký klášter, pohled do chodby kláštera 
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41. Skalka u Mníšku pod Brdy, rekolekční dům, 1694, stav budovy k roku  
      2011,  pohled na jižní průčelí 
 

                 
 
42. Skalka u Mníšku pod Brdy, rekolekční dům, 1694, stav budovy k roku  
      2011, pohled na východní průčelí 
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43. Skalka u Mníšku pod Brdy, rekolekční dům, 1694, stav budovy k roku  
       2011, pohled na západní průčelí 
 
 

               
 
44. Skalka u Mníšku pod Brdy, rekolekční dům, 1694, stav budovy k roku  
      2011, pohled na severní průčelí 
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45. Brokoff Jan?: Pieta, první polovina 18. století, pískovec, Skalka u  
     Mníšku pod Brdy, rekolekční dům, pohled na sochu dříve umístěnou ve  
     skaleckém klášteře v refektáři 
 
 
         

 
 
46. Skalka u Mníšku pod Brdy, kapličky křížové cesty, kolem roku 1762,  
      pohled od jihu 
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47. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, 1693, pohled  
     na severní hlavní průčelí kaple po roce 1968 
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48. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Máří Magdalény, 1693, stav  
      kaple po roce 1968, pohled ze strany na východní průčelí 

 

                                
 
49. Skalka u Mníšku pod Brdy, interiér kaple sv. Máří Magdalény, 1693,   
      kaple sv. Maří Magdalény, stav kaple po roce 1968,  pohled do interiéru 
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50. Posun kaple na východní straně, Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv.  
      Maří Magdalény, pohled na východní okno kostelíka 
 
 

        
 
 
51. Interiér kaple sv. Maří Magdalény, 1693, Skalka u Mníšku pod Brdy,   
      kaple sv. Maří Magdalény, pohled do interiéru 
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52. Skalka u Mníšku pod Brdy, skalecký klášter, 1694, stav kláštera 
      po roce 1968, pohled na jižní průčelí 
 
 

              
 
 
53. Interiér skaleckého kláštera, 1694, Skalka u Mníšku pod Brdy,  
      skalecký klášter, pohled do interiéru 
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54. Skalka u Mníšku pod Brdy, rekolekční dům, 1694, stav rekolekčního     
      domu po roce 1968, pohled ze severozápadu 
 

                           
 
55. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaplička křížové cesty, kolem roku 1762,  
      pohled na kapličku křížové cesty v areálu Skalka po roce 1968 
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56. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaplička křížové cesty, kolem roku 1762,   
      stav k roku 2011, pohled na kapličku křížové cesty v areálu Skalka 
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1. Pečeť se znakem města Mníšek s královským lvem. Reprodukce:  
    VESELÝ 1998, 6 
 
2. Mníšek pod Brdy, mníšecký zámek, 1656-1672, pohled na hlavní průčelí  
    zámku. Reprodukce z: DEMPÍR 2006 – Miloš DEMPÍR: Státní zámek  
    Mníšek pod Brdy, Praha 2006, 21 
 
  3. Mníšek pod Brdy, kostel sv. Václava, vysvěcen roku 1756.  
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  4. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, 1692-1694,  
       pohled z města Mníšek pod Brdy. Foto: autor 
 
 
5. Skalka u Mníšku pod Brdy, bývalá myslivna, nejspíše druhá polovina  

    18. století, pohled od severu. Foto: autor 

6. Skalka u Mníšku pod Brdy, bývalá panská hospoda, druhá polovina 18.  
    století, pohled od severozápadu. Foto: autor 
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    Brdy. Foto: autor 
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11. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, 1693, pohled  
      od severu. Foto: autor 
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12. Skalka u Mníšku pod Brdy, vstupní portál kaple sv. Maří Magdalény,  
      1693, pohled od severu. Foto: autor 
 
13. Skalka u Mníšku pod Brdy, kaple sv. Maří Magdalény, 1693, pohled  
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      od západu. Foto: autor 
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