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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se bude zabývat barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého ve 

Starých Křečanech, otázkou vzniku, jeho historií a stavebním vývojem. V rámci práce 

bych se chtěla věnovat i tvorbě J. G. M. Aichbauera na Šluknovsku. Cílem bude shrnout 

veškeré dosavadní poznatky kulturně-historického významu. 
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Abstract 

 

Church St. John of Nepomuk in Staré Křečany 

This bachelor thesis will be focused baroque church St. John of Nepomuk, question of 

formation, history and architectural development. In this thesis, I would like to dedicate 

the work of J. G. M. Aichbauer in Šluknov region. The aim is to summarize the current 

knowledge of all cultural and historical significance. 

 

Keywords 

 

Staré Křečany, church, St. John of Nepomuk, J. G. M. Aichbauer, J. L. von Hildebrandt,  

Alois Thomas Harrach, family Dittrichsteins, Baroque artist 

 

 

Počet znaků: 74 693 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Především bych chtěla poděkovat PhDr. Petře Oulíkové, Ph.D., která se ochotně 

ujala vedení mé práce, za odborné vedení a především intenzivní konzultaci. Ráda bych 

též zmínila svojí rodinu a poděkovala za trpělivost v době mého studia a podporu 

během psaní této práce. Velikou poklonu si zaslouží kostelník Jan Mänzel, který přes 

svůj zdravotní stav a nepříznivé počasí, mě několikrát trpělivě provedl kostelem. Dále 

bych chtěla poděkovat zaměstnancům archivu s pobočkami v Děčíně a Národnímu 

památkovému ústavu sídlem v Ústí nad Labem za rychlé jednání a pomoc při hledání 

pramenů. MgA. Vítu Svobodovi za pomoc s grafickým zpracováním a poskládáním 

map, neboť sem mé dovednosti nesahají. Jako poslední bych chtěla poslat veliké díky 

prarodičům do Starých Křečan, neboť bez prázdnin u nich strávených, bych si nenašla 

vztah k tomuto místu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah  

 

 

Úvod ............................................................................................................... 5 

Literatura ........................................................................................................ 6 

1. Obec Staré Křečany a panství Šluknov ................................................ 9 

1.1. Otázka vzniku v kontextu místa a doby ...................................... 12 

1.2. Alois Thomas Hrabě Harrach ..................................................... 13 

2. Stavební vývoj kostela sv. Jana Nepomuckého ................................. 16 

2.1. Vystavění dřevěného kostela sv. Barbory ................................... 16 

2.2. Stavba kostela sv. Jana Nepomuckého ....................................... 17 

2.3. Vývoj otázky autorství ................................................................ 21 

3. Tvorba J. G. M. Aichbauera a jeho vztah ke Šluknovsku .................. 23 

4. Johann Lucas von Hildebrandt ........................................................... 25 

5. Popis interiéru a exteriéru .................................................................. 27 

5.1. Areál kostela a jeho posazení do krajiny .................................... 27 

5.2. Exteriér kostela ........................................................................... 30 

5.3. Popis interiéru kostela ................................................................. 32 

Hlavní a boční oltáře .................................................................................... 34 

6.1. Dominik Kindermann ................................................................. 35 

6.2. Sv. Jan Nepomucký .................................................................... 36 

Závěr ............................................................................................................ 38 

Seznam pramenů .......................................................................................... 40 

Seznam literatury ......................................................................................... 40 

Seznam zobrazení......................................................................................... 43 

Přílohy .......................................................................................................... 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Úvod 

 

Následující práce se věnuje kulturnímu a historickému významu kostela sv. Jana 

Nepomuckého v Severních Čechách, který se dobou vzniku slohově řadí do takzvaného 

pozdního baroka. Jedná se o lokální architekturu, která však svými kvalitami přesahuje 

běžné vnímání vesnického kostela. Napříč svojí prací se Vás o tom pokusím přesvědčit, 

nutno ale dodat, že mi dostatečně pomůžou okolnosti vzniku, donátoři, stavitelé a 

samotní architekti. 

Kostel je nedílnou součástí obce Staré Křečany, která dlouho spadala pod 

šluknovské panství. Zprvu se věnuji historii toho území s jasnou návazností na obec. 

Představit toto téma je důležité pro nastínění polické a mocenské situace, neboť v době 

vzniku kostela patřilo území slavnému rodu Harrachů. Osobu stavitele, mecenáše umění 

a především významného politika doby Aloise Thomase Harracha se pokusím uvést 

v samostatnou kapitolu, neboť i přes význam této persony, se naše literatura omezuje na 

katalogové hesla slovníků.  

První věcí, která mě v rámci práce zaujala, je citlivé a výrazné usazení kostela 

do krajiny. Pokud chceme pochopit toto téma, nevyhneme se místnímu vývoji, který 

určuje urbanismus obce. Ten je samozřejmě dán i politickou situací a historickým 

vývojem. 

Kostel sv. Jana Nepomuckého není jedinou kvalitní stavbu tohoto území. V 

podkapitole se zabývám otázkou vzniku. Dále zde uvádím ve spojitost vztahy místních 

donátorů s významnými architekty a staviteli doby a jejich pohyb v okruhu císařského 

dvora.  

Následující kapitola podrobně popisuje posloupný vývoj stavby samotného 

kostela. Na základě fundace hraběnky Ernestiny z Dittrichsteinu, manželky A. T. 

Harracha, je zde nejprve postaven dřevěný kostel. Je až s neuvěřením, za jak krátkou 

dobu tato dřevostavba vznikla, tento počin měl ale své důvody. Představím stavbu 

samotného kostela, který převážně spadá do jedné etapy výstavby. Ovšem je zapotřebí 

zmínit, že každá stavba prochází časem minimálně lehkými úpravami, jako tomu bylo 

v tomto případě. 

Pokusím se nastínit vývoj otázky autorství, neboť dlouho neexistovali pádné 

důvody přisoudit stavbu právě J. G. M. Aichbauerovi, architektovi a stavebníkovi. 

Věnuju mu samostatný úsek práce, kde se zabývám jeho životopisem a převážně 
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vztahem ke Šluknovsku. Na tomto území totiž nebyl kostel sv. Jana Nepomuckého jeho 

jediným jeho počinem. Aichbauer je ve své tvorbě částečně ovlivněn vídeňským 

velikánem Johannem Lucasem von Hildebrandtem, který pro kostel navrhl hlavní a 

postranní oltáře. Dle některých názoru je tu spojitost i s konzultací návrhů stavby, či 

samotným přispěním.  

Základním pilířem práce je odborný popis architektury, interiéru i exteriéru 

stavby. Z venku na nás působí vcelku jednoduchým dojmem, za to vnitřek se nese ve 

stylu dynamizujícího baroka. Součástí popisu je areál kostela ohraničený hřbitovní zdí 

spolu se vsazenou márnicí a oddělenou farou, s jednotlivými objekty zasazenými na 

ose. Na oltáře, navrhnuté vídeňským architektem, dosadil obrazy pravděpodobně 

původem místní malíř Dominik Kindermann. Dle zdrojů jsou plátna ikonograficky 

poměrně cenná, a tak si i jeho osoba zaslouží krátké představení. Umělci se opět 

odborná literatura příliš nevěnuje. 

Na závěr se věnuji samotnému názvu kostela. Najdeme zde jméno dobově 

oblíbeného světce Jana Nepomuckého, v obci to ale není jediná památka jemu 

zasvěcená. Můžeme si klást otázku, zda tu není na tak malou obec až přejánštěno. 

 

 

 

Literatura 

  

Ke zpracování práce mi přispěla literatura, která často svými zájmy spadá pod 

jednotlivé kapitoly. Na úvod bych ale ráda rozdělila samotnou literaturu. Od známých 

katalogových slovníků a stálic souborné barokní architektury, jsem pracovala 

s uměleckohistorickými texty, které byly vždy řádně publikované a uváděly zdroje své 

studie. Často se jedná o monografie regionálních badatelů, tak články ve sbornících a 

odborných časopisech. 

Historii obce do 18. století se poměrně podrobně věnuje příručka Staré Křečany, Alt 

Ehrenberk, sestavená Libuší Hlinkovou roku 2011,
1
 Ve Vlastivědě Šluknovského 

výběžku
2
 se František Cvrk zabývá například odvození místního názvu, ale zachycuje i 

podrobný demografický vývoj. Dalším bodem je určitě odůvodnění územního plánování 

                                                 
1
 HLINKOVÁ 2011 

2
 MELICHAR 2008 
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vydané v roce 2013.
3
 Součástí je analýza historie obce a její urbanistický rozvoj. Nutno 

podotknout, že se ve všech případech jedná o současnou literaturu počínaje rokem 2008. 

Ve starších písemnostech bychom našly pouze pár zmínek. Ovšem k důležitým 

pramenům řadíme Fiedlerovu
4
 vlastivědu z roku 1898. Dalším zdrojem nám je 

zmapovaná historie města Šluknov v Kučových
5
 městech a městečkách v Čechách. 

K nejstarším pramenům věnujícím se poměrně podrobnému popisu stavebního 

vývoje kostela, je bezpochyby německy psaná kronika Josefa Denka,
6
 která vznikla 

ve druhé polovině 19. století. Pro starší období, krom jiných zdrojů, zřejmě Denk použil 

farní či obecní pamětnici.
7
 Dnes leží v okresním archivu v Děčíne, kde se nachází další 

poměrně podrobný pramen, a to kostelní účty. K tomu patří dochovaný fundační 

instrument hraběnky Dietrechsteinové a hlavně korespondence mezi hrabětem 

Harrachem, inspektorem panství a pražským stavitelem Janem Jiřím Aichbauerem. 

Další z řadou je část dopisů hraběte s hejtmanem šluknovského panství a poznámka 

v cestovním deníku Aloise Thomase Harracha. Krom korespondence jsou ve 

Vídeňském archivu uloženy i nepodepsané původní návrhy kostela.
8
   

Tyto podklady byly jistě důležité pro zpracování stavebně historického průzkumu od 

Petra Mandažieva a Táni Nejezchlebové, publikovaný roku 2009. Toto přispění je určitě 

vztyčným bodem pro další zkoumání. Mandažiev je autor, který přispěl hned několika 

příspěvky k regionálním tématům. Pro kostel Nepomuka to je i článek věnující se 

návrhům hlavního a bočních oltářů
9
 a publikace J. L. Hildebrandt a barokní architektura 

Šluknovska.
10

 Nutno dodat, že o dva roky dříve, byl uspořádán výstavní projekt 

s názvem Architektonické návrhy Johanna Lucase Hildebradta pro sakrální stavby na 

Šluknovsku. Stejnému tématu se věnuje i článek od Kláry Mágrové.
11

  

Mágrová je další badatelkou, která významně přispěla k tématu. Podstatná je naučně 

populární příručka, věnující se starokřečanskému kostelu.
12

 Brožura je určena široké 

veřejnosti, přesto zde nechybí použitá literatura ani samotné odkazy na citace. Vzniká 

                                                 
3
 ČERNÁ/ ČERNÝ 2013 

4
 FIEDLER 1898 

5
 KUČA 2008 

6
 DENK 1881 

7
 MANDAŽIEV/ NEJEZCHLEBOVÁ 2009 

8
 MANDAŽIEV/ NEJEZCHLEBOVÁ 2009 

9
 MANDAŽIEV 2009 

10
 MANDAŽIEV 2012 

11
 MÁGROVÁ 2010 

12
 MÁGROVÁ 2009 
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ve stejném roce, jako je vydáno SHP, které pro ni bylo základním pramenem. Navíc 

práci obohatila o historii jednotlivého vybavení kostela, jako místních varhan a zvonů. 

Dlouho opomíjené téma regionálních památek, jakožto i starokřečanského kostela, 

v poslední době přitahuje celou řadu zájmů. Spolkům se v čele s badateli daří získávat 

granty z různých fondů a organizací. Není tedy náhoda, že veškerá literatura, jak k obci, 

ale i ke kostelu, vzniká od roku 2008. I tak ale nalezneme důležitou publikaci od Nataši 

Brejchové-Stainové
13

 z roku 2001. Jedná se osobitě sepsanou, přesto literaturou 

podloženou, monografii, mapující památky věnované Janu Nepomuckému na Děčínsku. 

Zabývá se dějinami vzniku starokřečanské farnosti, v nichž podrobně popisuje konflikt 

mezi vrchností a rumburskou farností, který doprovázel průběh stavby původního 

kostela sv. Barbory a následné práce na kamenném kostele. Autorka neopomíjí i ostatní 

drobné památky věnované zmíněnému světci. 

Nosnou prací o Aichenbauerovi je monografie Milady Vilímkové z 80. let,
14

 která 

vyvrací názor uvedený v bibliografii Uměleckých památek Čech
15

 ohledně autorství 

stavby, kterému byla zdrojem starší německá literatura. Vilímková se primárně zabývá 

rodinou Diezenhoferů, ale vzhledem k rodinným vztahům, zmiňuje i stavebníka 

starokřečanského kostela. Jeho díla dokonce navzájem porovnává. Samozřejmě nám 

poslouží i všem známá Encyklopedie architektů, stavebníků, zedníků a kameníků 

v Čechách sestavená Pavlem Vlčkem. Jedná se o abecedně řazené kritické dílo, ve 

kterém najdeme chronologicky seřazené životopisy a práce jednotlivých tvůrců. 

Z Encyklopedie jsem čerpala i při sestavování díla a života J. L. von Hildebrandta. 

 Tento vídeňský architekt patří mezi zásadní persony doby, ovšem česká literatura 

ho opomíjí. Jelikož nemá v Českých zemích tolik staveb jako v sousedním Rakousku, 

tak ho autoři zmiňují téměř výhradně při komparaci s jinými architektonickými díly. 

Dílo významného rakouského znalce architektury a umění Wilhelma Georga Rizziho
16

 

posloužilo jako primární spis pro zpracování Hildebrandtova díla a jeho působení 

v Čechách, regionální literaturu nevyjímaje.  

Na závěr už snad jen zmínka o Janu Nepomuckém. Tento světec je nejen 

fenoménem v českém barokním prostředí, ale těší se i oblíbenosti badatelů.  

 

 

                                                 
13

 BREJCHOVÁ-STEJNOVÁ 2001 
14

 VILÍMKOVÁ 1986 
15

 POCHE 1980 
16

 RIZZI 1980 



9 

 

 

 

 

1.  Obec Staré Křečany a panství Šluknov 

 

Staré Křečany se nachází ve střední části Šluknovského výběžku v severních 

Čechách nedaleko města Rumburk, s nímž jsou aglomeračně propojeny. Nevelká obec 

je součástí děčínského okresu
17

 a v současné chvíli pod ní spadají i další místní části, 

konkrétně Nové Křečany, Panský, Valdek, od roku 1980 Brtníky a Kopec.
18

 Tyto části 

na sebe zástavbou plynule navazovaly, rozdíl mezi obcemi byl pouze v úředním 

označení.
19

 Dnes už jsou od sebe některé části vzdáleny. „Tato roztříštěnost byla ještě 

zvýrazněna po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce. V této době a v 

následujících letech bylo v obci zbouráno nebo podlehlo zkáze až 43 % domů.“
20

  

Jedná se o menší, přesto rozlehlou obec, spíše podélného charakteru, která nemá 

klasický centrální urbanismus, rozpínající se od návsi pravidelně do okolí. Zastavěnost 

obce je určena v závislosti na údolí říčky Mandavy, která je podél svého toku po obou 

stranách lemována jednak hlavní silnicí vedoucí z Rumburku do Krásné lípy, na druhém 

břehu pak menší cestou. Ostatní okrajové části obce jsou též podobného charakteru, 

kopírují přítoky do Mandavy z několika směrů. 

Název Křečany se začal používat až po roce 1945, do té doby obec nese jméno Starý 

Ehrenberk, německy Alt Ehrenberk.
21

 Název by mohl být odvozen z přenesení z oblasti 

Ehrenbergu, kde se tak jmenovaly dvě starší osady připomínané v Durynsku již ve 

dvanáctém století, jako součást německé kolonizace.
22

  

Petr Mandažiev datuje německou kolonizaci na počátek 13. Století. Cituji: „I přes 

pozdější převrstvení lze v jejím půdorysném rozvinutí přinejmenším tušit sídelní útvar 

lesní lánové vsi, který je typickým produktem tzv. německé kolonizace severočeských 

pohraničních hvozdů počínaje 13. stoletím.“ 
23

  

                                                 
17

 Od roku 1960 (CVRK 2008, 102). 
18

 MÁGROVÁ 2009, 6. 
19

 CVRK 2008, 168. 
20

 ČERNÁ/ ČERNÝ 2013, 17. 
21

 Je možné se setkat i s označením Ober-Alt-Ehrenberg  

(MANDAŽIEV/ NEJEZCHLEBOVÁ 2009, 3), či Irenberg, Irenburg, Irrenberk. 

 (CVRK 2008, 204). 
22

 CVRK 2008, 204. 
23

 MANDAŽIEV/ NEJEZCHLEBOVÁ 2009, 3. 
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Libuše Hlinková vydala svojí brožuru Staré Křečany k tisíciletému výročí od první 

zmínky a zmiňuje zde rok 1111, kdy je osada soudně zapsána na hradě Tolštejně Petrem 

Berkou z Dubé, a předpokládá, že zde existovala již dříve.
24

 Hlinková toto datum 

pravděpodobně převzala z vlastivědy od Fiedlera,
25

 který se odkazuje na lidové 

vyprávění a silnou místní tradici. Uvádí, že podle nedochované listiny byl Ehrenberk 

založen ve 12. století Petrem Berkou,
26

 který ale bude historicky nedochovanou 

postavou. Ostatní literatura se tématu nijak nevěnuje a můžeme tušit, že se přímé zprávy 

o založení obce se nedochovaly. 

Historicky území patřilo v průběhu 10. - 11. století Milčavsku, poté Ronovicům, jako 

součást žitavského purkrabství. Samostatně získal Šluknovsko Častolov starší ze Žitavy 

(1216-1253) před rokem 1249. Je předchůdcem Berků z Dubé, kteří jsou tak známi až 

za jeho synovce Hynka (1249-1306)
27

, jako rodová linie Ronovců.
28

 Víme tedy, že 

v údajném roce vzniku obce, patřilo území Ronovicům a jejich rozrod Berkové z Dubé 

jsou zde až počátkem 13. století. 

 V historických pramenech se pak písemná zmínka o Ehrenberku
29

 objevuje roku 

1485, a to v zápise dvorských desek. Zápis je uskutečněn za vlády Vladislava 

Jagelonského, po krátkém držení v rukách saských knížat,
30

 kdy je tolštejnsko-

šluknovské panství prodáno Šlejnicům.
31

  

Za Jiřího ze Šlejnic dochází k velkému rozkvětu, kdy se přikoupením dalších vesnic 

a založením města Jiřetín držení rozrůstá do velikosti odpovídající Šluknovskému 

výběžku, nazývaného též „šlejnickou zemí“. Následně je rod jmenován do českého 

panského stavu.
 
Po jeho smrti roku 1565 dochází k rozdělení panství. Území se dělí na 

části mezi jeho syny a stává se základem pro tři samostatná panství: Šluknov, Rumburk 

a Lipová.
32

  V polovině 16. století
33

 je též poprvé zmíněno rozdělení obce Ehrenberk na 

                                                 
24

 HLINKOVÁ 2011, 2.  
25

 FIDLER Josef: Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluzkenau, Rumburk 1898 
26

 CVRK 2008, 205. 
27

 HALADA 1992, 19. 
28

 KUČA 2008, 291. 
29

 Villa Ernberg ad castum Tosstayn (HLINKOVÁ 2011, 2). 
30

 Saská knížata Arnošt a Albert vlastní území mezi lety 1471- 1485 

 (KOŠŤÁL/ KOŠŤÁLOVÁ/ PŠENIČKOVÁ/ SMÍŠKOVÁ, 5.) 
31

 Prodáno Haugoltovi von Schleinitz 10.6. 1485, vklad se týkal Toštejna, městečka Šluknov a 8 

vesnic. (HLINKOVÁ 2011, 2). 
32

 HLINKOVÁ 2011, 2. 
33

 Rozdělení obce je zmíněno roku 1558, za vlády Ferdinanda I. při příležitosti obnovy vkladu 

do zemských desek Jiřímu ze Šlejnic, kterým je též založeno město Jiřetín. (HLINKOVÁ2011, 

2). 
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dvě části.
 
Dolní Křečany, spadající k Rumburku, a na Staré Křečany, které dělením 

náleží šluknovskému panství, církevněsprávně jsou ovšem přifařeny k Rumburku.
34

  

Pro dluhy je jeho majitel Albrecht ze Šlejnic nucen Šluknovské panství prodat a 

novým majitelem se stává Ota ze Starschädelu (1618-1623). Ten jako aktivní 

podporovatel povstání českých stavů proti Habsburkům, je po Bílé hoře konfiskační 

komisí odsouzen ke ztrátě veškerého majetku, později je mu trest zmírněn na jednu 

třetinu ztráty. Šluknov kupují od královské komise Mansfeldové (1623-1662), kteří po 

zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu spolu s majitelem Lipové Vilémem 

Kinským, získávají i jeho panství.
35

 Za třicetileté války jsou Staré Křečany roku 1633 

zpustošeny Švédy a Sasy. Nová obec vzniká v roce 1686.
36

  

Neboť Mansfeldové neměli mužských potomků, dostává se sňatkem panství do 

rukou Dietrichsteinů. Období vzniku kostela sv. Jana Nepomuckého se váže na sňatek 

z roku 1721 hraběnky Marie Ernestiny Dietrichsteinové s Aloisem Thomasem hrabětem 

z Harrachu. „Harrachové si pak drželi Šluknov a s ním i oboje Křečany až do konce 

patrimoniální zprávy roku 1850. Zrušená vrchnostenská správa byla nahrazena správou 

státní, zřízením okresních úřadů a okresních samospráv.“
37

 

V raném středověku, kdy území patřilo pánům z Dubé, procházela obcí důležitá 

obchodní trasa, tzv. solná stezka, spojující cesta od Baltského moře dále jih. „Původně 

se zde obyvatelstvo živilo podomáckou výrobou užitkových a okrasných předmětů ze 

dřeva a lýka. V 18. a 19. století se obyvatelstvo zabývalo hlavně chovem hovězího 

dobytka a domácí výrobou, zejména zpracováváním dřeva.“
38

 Od konce 19. století zde 

vzniká řada manufaktur a továren, zaměřených především na textilní průmysl.  

„Vlastní Staré Křečany mají ve střední části stále dochovaný charakter centra obce, 

vytvářený prostorem mezi kostelem, farou, budovou obecního úřadu, kulturním domem 

a restaurací a několika dalšími objekty.“
39

 Nejtypičtější stavbou pro tuto oblast je tzv. 

roubený dům s podsádkou, původně obkládaný břidlicí s tzv. lužickými štíty
40

. Některé 

z těchto domů jsou dnes památkově chráněny. 

Vlivem politické a ekonomické situace po 2. světové válce byly některé původní 

tovární objekty změněny na jiný druh výroby, nebo byly zrušeny úplně. Soukromé i 

                                                 
34

 MANDAŽIEV/ NEJEZCHLEBOVÁ 2009, str. 3. 
35

 HLINKOVÁ 2011, 4. 
36

 ČERNÁ/ ČERNÝ 2013, 17. 
37

 HLINKOVÁ 2011, 4. 
38

 ČERNÁ/ ČERNÝ 2013, 17. 
39

 ČERNÁ/ ČERNÝ 2013, 19. 
40

 Stylizace štítů do různých obrazců. 
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rekreační domy jsou opět obnovovány, je zde pár nových staveb respektujících styl 

místní architektury. 
41

 Dnes ve Starých Křečanech žije kolem 1170 občanů, nejvíce 

obyvatel a to 7529, bylo sečteno k roku 1869.
42

 

 

 

1.1. Otázka vzniku v kontextu místa a doby 

 

Období proměny Šluknovského výběžku (něm. Böhmische Niederland) připadá 

do doby po třicetileté válce, kdy nastal výrazný úbytek obyvatel, způsobený jednak 

důsledky třicetileté války, ale i odchodem protestantů do Saska. Nový nárůst počtu 

obyvatel způsobují hospodářské změny, neúrodné vrchnostenské pozemky jsou 

rozprodány na stavební pozemky a obce získávají nové barokní dominanty. Území, 

které leží severně od Lužických hor, bylo v období baroka rozděleno mezi majitele čtyř 

panství, pro nás důležité Salm-Reifferscheidové z panství Lipová, Liechtensteinové 

z panství Rumburk, Dietrichsteinové a poté Harrachové z panství Šluknov,
43

  

Řada z nich přistoupila v 1. polovině 18. století k zásadní přestavbě nebo 

výstavbě nového kostela. Např. Salm-Reifferscheidové z panství Lipová vybudovali 

kostel v Brtníkách, poutní kostel ve Vilémově a kostelík ve Sněžné. Liechtensteinové z 

 Rumburku se postarali např. o vystavění poutního areálu Lorety a kostela na Strážném 

vrchu. Dietrichsteinové a poté Harrachové z panství Šluknov přistoupili k výstavbě 

kostela ve Šluknově, Jiříkově, Jilemnici a Starých Křečanech. 

„Staviteli většiny sakrálních staveb v regionu byli členové rodiny Hoffmannů 

z Lipové. Výjimku mezi stavebníky představovali majitelé panství Rumburk a Šluknov, 

kteří se pohybovali v prostředí císařského dvora Karla VI. a byli významnými mecenáši 

umění. Majitel panství Rumburk, Anton Florian z Lichtensteina (1656 – 1721), pozval 

z Vídně architekta Johanna Lucase von Hildebrandta (1668 – 1745). Dvorní stavitel 

pracoval i pro majitele panství Šluknov Aloise Thomase hraběte z Harrachu (1669- 

1742). Z Prahy navíc povolal i stavitele Johanna Georga Aichbauera (1680 – 1737).“
44

 

Jan Jiří Aichbauer je přijat do služeb hraběte Harracha roku 1725, který zamýšlí 

postavení kostela sv. Jiří v Jiříkově. Původně chtěl zaměstnat Kiliána Ignáce 

                                                 
41

 ČERNÁ/ ČERNÝ 2013, 20. 
42

 CVRK 2008, 191 
43

 MÁGROVÁ 2009, 4. 
44

 MÁGROVÁ 2010, 29. 
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Dientzenhofera, ale byl natolik vytížený, že inspektor harrachovských panství navrhl 

zaměstnat právě jeho. Tento kostel je zprvu projektován Hildebrandten, ale aby nepřišel 

příliš draho, je realizován na základě Aichbauera pozměněných plánů.
 
Ve stejné době 

vznikl též kostel sv. Vavřince v Jilemnici.
 45

 

Z díla Johanna Lucase von Hildebrandta na Šluknovsku vyniká zejména stavba 

Loretánské kaple v Rumburku a projekty s ní spojené. Tato byla přesnou kopií italského 

originálu a měl jí doplnit nepříliš častý oválný ambit se čtrnácti kaplemi, jehož význam 

by přesáhnul nejen hranice regionu, ale pravděpodobně i Čech. Bohužel zůstalo jen u 

plánů a to z finančních důvodů, kdy je majitel panství, Anton Florian z Lichtensteina 

odmítl jako příliš pompézní a drahé. Návrhy bychom dnes našli ve vídeňských 

archivech. Neznámým ovšem zůstává autor realizovaného ambitu v Rumburku.
46

  

Dále Hildebrandt pro Šluknovský výběžek vypracoval zmiňovaný nerealizovaný 

návrh kostela v Jiříkově a architektonické zpracování oltářů právě do kostela Svatého 

Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech.
47

  

 

 

 

1.2. Alois Thomas Hrabě Harrach 

 

 

Rod Harrachů je nezpochybnitelně jedním z nejslavnějších českých rodů. Jeho 

historie sahá až do čtrnáctého století, konkrétně k předkovi Bohuňkovi, žijícímu těsně 

po roce 1300 v Horním Rakousku. Později se rod usídlil po obou stranách hranice. 

Některé statky získali v Rakousku, jiné od jihočeských Rožmberků v Čechách. Velký 

vzestup však sledujeme do 16. století, kdy roku 1524 získal Leonard Harrach 

dolnorakouské panství Rohrau. Jeho syna poté povýšili do stavu svobodných pánů a 

získal četná uznání od císaře – panský stav získávají okolo poloviny století i v Čechách 

a Říši.  

Vnuk Leonarda Harracha Karel působí jako rakouský vyslanec u německých dvorů a 

v roce 1618 v Benátkách a o deset let později je povýšen do hraběcího stavu. S ženou 

měli 14 dětí, které zásadně ovlivnily další historii rodu. 

                                                 
45

 MANDAŽIEV/ NEJEZCHLEBOVÁ 2009, 49. 
46

 MÁGROVÁ 2010, 31. 
47

 MÁGROVÁ 2010, 32. 



14 

 

Jeden ze synů Arnošt Vojtěch (1598 -1667) si zvolil církevní kariéru, která měla i 

přes jeho mládí velmi úspěšný vývoj, kdy se po službě papeži v Římě stává v pouhých 

24 letech pražským arcibiskupem, který se proslavil zejména svou nenásilnou 

rekatolizací. 

Další bratři zvolili dráhu vojenskou v císařské armádě, Leonard Harrach poté založil 

takzvanou Rohavskou větev rodu, dnes již vymřelou. Její majetek po smrti posledního 

příslušníka v roce 1886 přechází pod větev jilemnickou, jejímž zakladatelem byl Otto 

Bedřich Harrach (1610 – 1639). Ten shromažďoval statky především v okolí Jilemnice. 

Jeho synové pokračovali v šíření slávy a vlivu rodiny v církevní i vojenské sféře. Jeho 

syn Ferdinand Bonaventura (1636–1706) koupil v roce 1701 Jilemnici a díky svým třem 

manželkám vyženil mnoho statků, např. Šluknov, Velké Řezno, Horní Markvartice.
48

  

Pro české země nejzajímavějším byl nepochybně Alois Thomas Hrabě Harrach
49

 

(1669 – 1742), působící nejprve jako císařský diplomat ve Španělsku, posléze jako 

místokrál neapolský a sicilský vletech 1728-1733.
 50

 Byl zároveň dolnorakouským zem. 

Maršálem, státním a konfer. Ministrem.
51

 V roce 1714 se z jeho podnětu zakládá 

východočeský Harrachov a jeho panství vzkvétají zejména z výroby skla a jeho exportu 

do celé Evropy.
52

 Oživil i železářské podnikání v Jilemnici.
53

  

Roku 1721 se uskutečnil již jeho třetí sňatek s Marií Ernestinou Dietrechsteinovou, 

ovdovělou Gallasovou, kdy se během svatební cesty se seznámili se stavem 

šluknovských kostelů.
54

 Panství se tak stává na 150 let v majetku Harrachů,
 55

 jako 

rozsáhlá periferie držav tohoto velmože. Majitel panství Stauf, Aschach, Freystadt a 

Brug nad Litavou v Rakousku, Branná, Jilemnice, Vlkava, Stoeser, Beharna,
56

 spolu s 

Velkým Březnem, Malými Markvarticemi v Čechách a Janovicemi (Rabštejn) na 

Moravě. 

                                                 
48

 HALADA 1992, 54 
49

 KOŠŤÁL/ KOŠŤÁLOVÁ/ PŠENIČKOVÁ/ SMÍŠKOVÁ 1964, G. HEILINGSETZER: Die 

Harrach. Ihre Stellung in Politik, Wirtschaft und Kultur des alten Österreich. In: Palais Harrach. 

1995, HALADA 1992, KASÍK  1996, MAŠEK 1999, KASÍK 2002LUŠTINEC 2007, 

KOMÁREK 2007 
50

 MAŠEK 1999, 93 – 95 
51

 KOŠŤÁL/ KOŠŤÁLOVÁ/ PŠENIČKOVÁ/ SMÍŠKOVÁ 1964, 24 
52

 MAŠEK 1999, 93 - 95 
53

 MÁGROVÁ 2009, 10. 
54

 BREJCHOVÁ – STEINOVÁ 2001, 40. 
55

 MAŠEK 1999, 93 - 95 
56

 KOŠŤÁL/ KOŠŤÁLOVÁ/ PŠENIČKOVÁ/ SMÍŠKOVÁ 1964, 24 
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Po jeho smrti roku 1745 se univerzálním dědicem po matce stává mladší z jeho 

nevlastních synů Ferdinand Bonaventura II. Harrach. Ten působí v různých státních 

úřadech, jako vyslanec v Holandsku i gubernátor milánský.
 57

 

V kontextu Starých Křečan vnímáme Aloise Thomase především jako stavebníka 

místního kostela, nicméně se nepochybně jednalo o jednoho z nejschopnějších politiků 

své doby. Jako „mecenáš umění, ministr na habsburském dvoře, rádce císaře Karla VI. a 

nositel Řádu zlatého rouna se osvědčil i jako císařský vyslanec v Madridu a dalších 

evropských dvorech. Coby místokrál neapolský stabilizoval tamější kritickou situaci, 

v Neapoli získal i řadu obrazů, které jsou dnes součástí soukromé galerie na zámku 

v Rohrau nedaleko Vídně.“
58

 

                                                 
57

 KOŠŤÁL/ KOŠŤÁLOVÁ/ PŠENIČKOVÁ/ SMÍŠKOVÁ 1964, 17 
58

 MÁGROVÁ 2009, 9-10 
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2. Stavební vývoj kostela sv. Jana Nepomuckého 

 

2.1. Vystavění dřevěného kostela sv. Barbory 

 

 

„Nabízet někomu, aby se dobrovolně vzdal části svého teritoria, je poněkud 

choulostivé. Někdy je k tomu zapotřebí síly a autority (...) a někdy lze vystačit s 

(ku)lišáctvím.“
59

 

Ze Starých Křečan museli místní obyvatelé dlouhá léta docházet do Rumburka nejen 

na bohoslužby, ale i za ostatními záležitostmi, vyřizovanými na místních farách – kvůli 

pohřbům, svatbám, křtinám a jiným. První krok ke změně se objevují v roce 1688, kdy 

tehdejší majitel panství, Filip Zikmund hrabě z Dittrichsteinu rozhodl, že bude bokem 

ukládat finance od poddaných pro pozdější výstavbu kostela.
60

 

 Roku 1721, symbolicky v rok blahoslavení Jana Nepomuckého, přechází panství 

šluknovské sňatkem hraběnky Ernestiny z Dittrichsteina
61

 do majetku rodu Harrachů a 

snad ještě příznačněji 1729, v roce svatořečení, započínají jednání o výstavbě kostela 

pro křečanské hrabětem Aloisem Thomasem Harrachem v Rumburku a na biskupství 

v Litoměřicích. Jeho cílem bylo vyčlenit Staré Křečany z rumburského obvodu a moci 

spravovat vlastní faru i kostel.  

Tato snaha měla mnoho důvodů. Jednak se obec znatelně rozrostla na tehdejší dva 

tisíce obyvatel, což již představovalo dostatek osob pro samostatný chrám. Také špatný 

stav cest do Rumburka, zejména za špatného počasí, znepříjemňoval až hodinu a půl 

dlouhou cestu
62

 starokřečanským. Ti raději zůstávali doma a tak stav cest ohrožoval 

samu katolickou víru obyvatelstva, neboť do sousedních saských obcí, s luteránskými 

kostely se dalo dostat rychleji i lépe.
63

 

Hrabě Harrach proto nechal vytvořit projekt vystavění a finančního zabezpečení 

stavby nového kostela a fary, s čímž pochopitelně vrchnostenský úřad v Rumburku 

nesouhlasil a chystal se klást překážky. Křečanští však postupovali rychle a ani 

v Litoměřicích se neotálelo, proto měli již koncem března 1732 první povolení od 

                                                 
59

 BREJCHOVÁ – STEINOVÁ 2001, 40. 
60

 MÁGROVÁ 2009, 6. 
61

 psáno také Dietrichštejna 
62

 MÁGROVÁ 2009, 6. 
63

 BREJCHOVÁ – STEINOVÁ 2001, 41. 
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biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic na vystavění dřevěného kostelíka, kterým 

hrabě Harrach urychleně pověřil hejtmana Johanna Georga Saha. Ten skutečně neotálel. 

24. března dostali křečanští povolení od biskupství a jen dva dny trvalo, než vyměřil 

stavitel, Johann Franz Mayer z Velkého Března nový kostel. Devátého dubna obdržel 

hejtman první finanční obnos pro zdejší stavbu a již devatenáctého pozdě večer bylo 

hotovo. Vysvěcení kostela datujeme o pouhé dva dny později, na 21. dubna 1732.
64

 

„Druhého dne ráno posbíral dosavadní zámecký kaplan ze Šluknova, pater Gottfried 

Haage celé své živobytí, naložil je do povozu i s potřebnou liturgickou prvovýbavou a 

odjel do svého nového působiště. V předvečer vysvěcení kostela uvítal špalír oveček 

křečanských svého prvního duchovního pastýře.“
65

 

Nový kostelík se rychle zaužíval, den po vysvěcení se zde podle záznamů konal 

první pohřeb, o dva dny později první křest a jedenáctého června dokonce první 

svatba.
66

 

Rychlost vzniku tohoto prvního dřevěného kostelíka dává tušit, že šlo o prostou 

stavbu bez příkras, čemuž odpovídá i kresba zachovaná ve vídeňských archivech rodu 

Harrachů. Pravděpodobně zde neměl stát dlouho, čemuž odpovídá i doba jeho trvání, 

která se začala krátit již po čtyřech letech, kdy započaly plány na výstavbu nového, 

kamenného kostela.
67

 

 

 

 

2.2. Stavba kostela sv. Jana Nepomuckého 

 

Hraběnka Ernestina z Harrachu, manželka výše zmíněného Aloise Thomase věřila, 

že jí její poddané svěřil do opatrování Bůh a bylo tak její povinností postarat se o jejich 

duchovní život. Rozhodla se tedy dotovat výstavbu kostela nového, zděného, jak 

potvrdila dekretem z roku 1736.
68

 
69

 Na jeho výstavbu dohlížel i její manžel, po kterém 

se zachovala korespondence s inspektorem stavby, ze které mimo jiné vyplývá, že 

                                                 
64

 BREJCHOVÁ – STEINOVÁ 2001, 42. 
65

 BREJCHOVÁ – STEINOVÁ 2001, 42. 
66

 MÁGROVÁ 2009, 7. 
67

 BREJCHOVÁ – STEINOVÁ 2001, 43. 
68

 Mimo stavbu samotnou se dále rozhodla věnovat své finance i na zařízení živobytí budoucího 

duchovního a podporovat ho mimo platu i například dřevem na otop či šesti sudy piva 

z vrchnostenského pivovaru ročně. MANDAŽIEV/ NEJEZCHLEBOVÁ 2009, 4 – 5. 
69

 Dochovány jsou velmi detailní účty, která nám pomáhají vysledovat utrácení za jednotlivé 

položky od prací stavebních, přes sochařské či truhlářské, až po sklenářské či pokrývačské. 

MANDAŽIEV/ NEJEZCHLEBOVÁ 2009,14 – 22. 
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nařídil, aby starý kostelík zůstal pro pobožnosti ponechán až do té chvíle, kdy bude 

vysvěcen nový, kamenný. Dřevěný má dle jeho slov být kamenným obestavován, aby se 

nevytratila přítomnost Boží. Inspektor naproti tomu navrhuje, aby se stavělo vedle a 

starší kostelík zůstal zachován se zasvěcením jinému světci.
70

 

V dopise z dubna 1736 píše inspektor, že zadal pražskému staviteli navrhnout kostel 

a zároveň hned přikládá tři plánky: půdorys, řez kostela a návrh fary s navrhovanými 

rozpočty. Již v korespondenci je uvedeno, že autorem těchto návrhů je pražský měšťan 

a stavitel, Jan Jiří Aichbauer. O osm dnů později přichází hraběti Harrachovi další 

dopis, tentokrát již od Aichbauera samotného, ve kterém ho informuje, že již vyměřil 

staveniště pro kostel i faru. „Stavitel Aichbauer chválí volbu místa pro kostel, který, ač 

uprostřed vesnice, bude stát volně ode všech domů, a je tedy chráněn před požáry. Dále 

vyzdvihuje jeho polohu při cestě procházející vsí a také že místo je nejrovnější v okolí. 

Jako problém však uvádí vlhkost – pramen vody bude nutné odvést kanálem.“
71

 

V květnu píše inspektor staviteli, aby svůj návrh přepracoval, neboť provedení 

stávajícího by bylo příliš nákladné, má jej udělat hladký a bez zbytečných výstředností, 

jen aby to moc nestálo.
72

 Téhož roku, dne 28. září, na svátek svatého Václava, došlo dle 

pamětní knihy Josefa Denka k položení základního kamene.
73

 

Z další dochované korespondence mezi stavitelem, hrabětem a hejtmanem 

pravděpodobně Johannem Georgem Sahem, můžeme vyčíst, že stavba postupovala 

poměrně rychle a již na konci roku 1738 bychom zde nalezli alespoň zastřešené, 

nahrubo hotové kněžiště a obvodové zdi lodi. Totéž potvrzuje i Josef Denk, který tvrdí, 

že chyběla pouze věž a sanktusníková věžička a že stavbu vedl „Antonio Broggio“.
74

 

V tomto případě se zřejmě jedná o zkomoleninu jména Octavia Broggia,
75

 autora 

především cisterciáckých staveb v Oseku, či různých kostelů a paláců v Litoměřicích. 
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Stavitele jménem Antonio Broggio není do dnešních dnů znám a zkomolení jména 

Octavia je pravděpodobné i díky jeho návrhu trinitářského kostela na Novém Městě 

v Praze, který posléze provedli Jan Jiří Aichbauer a Kryštof Dientzenhofer. Jeho 

působení na stavbě starokřečanského kostela však není potvrzeno z jiného, než tohoto 

zdroje.
 76

 Další názor patří rakouskému badateli
77

, který uvádí, že se na stavbě zúčastnil 

také mladoboleslavský stavitel Mikuláš Rossi.
7879

 Kdo byl tedy pokračujícím stavitelem 

po smrti Aichbauera nám není úplně zřejmé. 

Do svého cestovního diáře si Ferdinand hrabě Harrach pátého srpna 1739 

poznamenává, že „kostel v Jiříkově je velmi nákladně postavený stejně jako kostel ve 

Šluknově. Kostel ve Starých Křečanech však lépe padne do oka a každému je hned 

jasné, že ho navrhl velmi zkušený stavitel, stojí už pod střechou, na jedné ještě 

nedokončené klenbě se pilně pracuje jako na věži. Děkan a hejtman doufají, že již v září 

bude hotov, aby mohl být benediktován a mohla být sloužena mše na hlavním oltáři.“
80

 

Mimo architektů a stavitelů zde samozřejmě působili i mistři jiných profesí, 

kupříkladu dvorní tesařský mistr Josef Leffler z Prahy
81

, stálý spolupracovník Kiliána 

Ignáce Dientzenhofera. „Spolupracoval s Johannem Georgem (Aichbauerem) i při 

stavbě kostela sv. Vavřince v Jilemnici, Buquoyského paláce a kostela Narození Páně 

v Praze. O kvalitě Lefflerem provedených tesařských prací svědčí, že konstrukce krovu 

kostela ve Starých Křečanech se v nezměněné podobě dochovala dodnes. Stejně tak je 

tomu např. u krovu Španělského sálu na Pražském hradě, na němž J. Leffler pracoval 

v roce 1743.“
82

  

Ráda bych zde zmínila podobu jména Josef Leffler. Bohužel veškerá literatura, 

počínaje stavebně-historickým průzkumem, zde používá jméno tesaře Josefa Löfflera a 

neboť i zbylá tematická literatura čerpá právě z Mandažieva, podoba jména se ustálila. 

Jedná se ale pouze o chybu v přepisu, což nám dokládají právě kostelní účty.
83

  Též 

Milada Vilímková uvádí ve spojitosti se Španělským sálem Josefa Lefflera, který 
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spolupracoval s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.
84

 Tak je tomu i u ostatní 

literatury. Vlček ve své encyklopedii zná pouze zednický rod Löfflerů
85

 a tesařského 

mistra uvádí pouze Joseffa Lefflera.
86

  

Díky podrobným účtům známe i jiná jména, například kameníka Jacoba Hicke, který 

zhotovil některá dveřní ostění a kamenické detaily a pocházel z Velkého Března u Ústí 

nad Labem. Paul Adam z Císařského a Hans Müller Kunratic dodali stavební kámen. 

Zámečnické práce měl na starosti šluknovský zámečník Christoph Müler a truhlářské 

Johann Steiner ze Šluknova.  

Dále známe řemeslníky, které rozlišuje dle místa původu, jako místního kováře. 

Makovice na kostelních věžích zhotovil mědikovec z Nymburka, na márnici 

z Budyšína. Kameníky, co kostel vydláždily, ze saské Neusalzy nebo například skláře 

ze Šluknova a Nového Světa u Harrachova.
87

 Portál nad vchodem a zde umístěné dnes 

už nezvěstné hraběcí erby, dodal poddanský sochař ze sousedního panství Salm-

Reifferscheidů.
88

  

Celkem bylo se za stavební práce zaplatilo 18 028 zlatých, což zahrnuje výdaje za 

stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého, farní budovy, stodoly a stáje, které byly určeny 

pro obživu duchovního a obvodových zdí.
89

 

 

 

 

Stavební vývoj následující po letech 1736 až 1741 

 

K další etapě stavebního vývoje patří úprava z roku 1782. Tehdy byly do interiéru 

osezeny tribuny, jež jsou dílem děčínského stavitele Jana Václava Korsche.
90

 Ty 

plynule navazují na původní interiér kostela. Tuto fázi doprovázela i změna dvou 
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okenní otvorů v presbytáři. Stávající kasulové byly nahrazeny jednoduchými s plným 

obloukem v záklenku, podoba pláště se ale nezměnila.
91

 

Tato mikro fáze bez výrazných změn je jediným stavebním počinem po vybudování 

kostela s areálem. Úpravy v 19. Století byly vedeny předně do interiéru, většinou se 

jedná pouze o inventář kostela a nedotkly se jeho hmoty. Byla vsazena barevná vitráž 

do vstupní věže a rozšířeny varhany.
92

  

 

 

 

2.3. Vývoj otázky autorství  

 

Je až fascinující, v jaké podobě se nám zachovaly účty ke stavbě kostela sv. Jana 

Nepomuckého. Dnes je tento rozsáhlí inventář uložen v děčínském archivu a jedná se o 

vedení velmi podrobných záznamů. Zmiňují veškeré drobné řemeslníky i např. kolik 

bylo potřeba hřebíků, metráže drátů, plechů atp. Přesto zde není uvedeno jméno 

architekta, ani stavebníka. Není tedy divu, že se postupem času měnila otázka autorství 

kostela. 

Dlouho se připisuje staviteli z Itálie, což dokládá starší německá literatura.
 93

 Toto 

tvrzení se objevuje ještě v soupisu Uměleckých památek Čech z roku 1980.
94

 Ovšem již 

v 80. letech se rozmáhá nový názor. Milada Vilímková ve své monografii věnované 

Diezenhofrům píše o J. G. M. Aichbauerovi, který na sklonku života realizuje i další 

stavby na Šluknovsku a ty navzájem srovnává.
95

 Jako první ovšem toto tvrzení doložil 

W. G. Rizzi, který Aichbauera zmiňuje jako stavitele na harrachovském panství 

v severních Čechách a přisuzuje mu dnešní vzhled kostela v Jiříkově, kostel v Semilech 

a kostel spolu s farou ve Starých Křečaneh, jehož návrh publikuje.
96

 

 Jako autor je uváděn i v novější literatuře a potvrzuje to stavebně historický 

průzkum z roku 2008. Je zde citována korespondence mezi Aichbauerem a hrabětem 

z Harrachu, kde je autor podepsán celým jménem. Tato korespondence i původní 

                                                 
91
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návrhy kostela jsou uloženy v rodovém archivu Harrachů ve Vídni,
97

 neboť zde Alois 

Thomas von Harrach v době kostelní výstavby pobýval. 

Dle názoru rakouského znalce barokní architektury Wilhelma George Rizziho z 80. 

let se na přípravě projektu starokřečanského kostela podílel též Johann Lucas von 

Hildebrandt, potažmo do něj svými radami zasahoval.
98

 Petr Mandažiev v závěru 

stavebně historickém průzkumu tuto myšlenku potvrzuje a uvádí, že kostel byl postaven 

na základě úpravy Hildebrantových plánů Aichbauerem,
99

jako tomu bylo například 

v Jiříkově. Ovšem neexistují žádné dopisy ani plány, které by tvrzení potvrzovaly. 

Doložené máme pouze návrhy na architekturu oltářů, což vyplývá z formální analýzy a 

ze zmínek v korespondenci hraběte hejtmanu šluknovského šluknovského panství.
100

  

Je tedy otázku, jak se Hidebrandt na plánování podílel. V této době známe jeho 

působení na dalších stavbách Severních Čech, ale tvrzení jeho angažovanosti na 

návrzích se u Mandažieva objevuje až v úplném závěru stavebně-historického 

průzkumu. Do té doby se touto myšlenkou nezabývá a přisuzuje plné autorství 

Aichbauerovi, kterého zmiňuje jako představitele „Hildebrandtovské školy“. Ovšem 

Aichbauer, jako dlouho opomíjený stavitel, patří určitě k důležitým představitelům doby 

a nemáme žádnou korespondenci, účty, které by nám Hildebrantovu činnost 

dokazovaly, názor se tedy opírá pouze o podobné příklady spolupráce na Harrachově 

panství.  
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3. Tvorba J. G. M. Aichbauera a jeho vztah ke 

Šluknovsku 

 

Rod Johana Georga Michaela Aichbauera
101

 má kořeny v hornorakouském 

Landlu, odkud pochází jeho otec Johann Georg starší, známý zednický mistr, doložený 

v Praze k roku 1656 a významný především svou pražskou prací pro rod Lichtensteinů, 

se kterými spolupracoval na přestavbách na Malostranském náměstí.
102

 

Jeho syn, křtěný v Praze na Malé Straně roku 1680 je známý především svými 

přátelskými vztahy s Antoniem Luragem a rodem Dientzenhoferů, s jehož 

nejznámějšími členy, Kilianem Ignácem a Kryštofem byl dokonce spřízněn rodově a to 

jako nevlastní bratr a syn. 

Známé je i místo školení Johanna Aichbauera, které bychom nalezli ve Vídni u 

slavného Jana Lucase Hildebrandta. O tom svědčí mimo jiné i korespondence uložená 

v archivu rodu Harrachů ve Vídni, která se týká plánované výstavby kostela v Jiříkově. 

Kilián Ignác byl v roce 1725 architektem natolik zaměstnaným, že inspektor 

harrachovských panství navrhnul zaměstnat jeho nevlastního bratra Johana Aichbauera, 

který „jak se praví, prakticíroval u vídeňského architekta Johanna Lucase“
103

 (von 

Hildebrandt)
104

 

O předešlém, základním vzdělání Johana Georga příliš nevíme, nicméně je 

důvodné se domnívat, že se mu nedostalo ničeho jiného, než dalším dětem Kryštofa 

Dientzenhofera. 

Po svém návratu do Prahy bydlel Johann Georg v malostranské cihelně, kterou 

převzal právě po Dientzenhoferech. „Pro stavitele, který měl svůj vlastní podnik, byl 

nájem cihelny nepochybně výhodný, protože mohla dát cihláři pálit to, co pro své 
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stavby právě potřeboval, a nemusel shánět materiál na všech stranách, často za méně 

výhodných podmínek.“
105

 

Je však známo, že ve svém dospělém věku často podléhal nemocem a jeho otec 

se proto za něj musel často zaručit. Nevíme přesně, zda pracoval přímo pro něj, jako 

později Kilián Ignác, ale prokazatelně spolu podepsali smlouvu na provedení kostela 

Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici (podle návrhu Ottavia Broggia
106

), kde Kryštof 

figuroval spíše jako ručitel, než provádějící stavitel. Tuto uzavřeli v roce 1705 a kostel 

dokončili 1712. O čtyři roky později přesídlil Aichbauer do Brna, kde se podílel na 

stavbě opevnění. Stavba kostela Nejsvětější Trojice mu ovšem vynesla i lukrativnější 

zakázku. „Majitelkou pozdějšího Buqoyského paláce na Velkopřevorském náměstí se 

stala ve třicátých letech 18. století Marie Anna Hrzánová z Harasova (...), která se 

patrně rozpomněla na to, že Jan Jiří Aichbauer stavěl kostel financovaný její rodinou a 

přestavbu svého paláce mu zadala.“
107

 

Buquoyský palác v prozatím známém díle Johana Aichbauera ční jako největší 

samostatná stavba, ostatní doložené nepovažujeme za tolik náročné. Zlom v jeho tvorbě 

poté přichází s rokem 1725, kdy ho do svých služeb přijal Alois Tomáš hrabě Harrach, 

pro kterého Aichbauer navrhuje kostely do severočeských panství.
 
 

Po roce 1737, ve kterém zemřel Bartolomeo Scotti, se uchází o místo na 

menších pracích při stavbě pražského opevnění. Toto však nedostává, zejména 

z podezření, že by nebylo vhodné ho jmenovat, když hlavním stavitelem je jeho bratr 

Kilián Ignác a dále pro svou nemoc, takzvanou podagru, znesnadňující pohyb. Místo něj 

na toto místo přijímají Antonína Václava Spannbruckera a Anselma Luraga.
108

 

Dalšími známými pracemi jsou doplnění Lorety na pražských Hradčanech, 

konkrétně druhé rozšíření a radikální úprava interiéru kaple Narození Páně roku 

1735
109

, dnes již zbořená přístavba sakristie kostelu svatého Prokopa v Jinonicích z roku 

1728 či o rok později oprava presbytáře kostela svatého Vavřince v Praze na Újezdě.
110

 

Pro hraběte Harracha navrhuje kostely v Jilemnici, Jiříkově a především ve 

Starých Křečanech. „Půdorysnou dispozicí jsou všechny tyto kostely blízké trojici 

ranných návrhů Kiliana Ignáce Dientzenhofera, z nichž byl realizován toliko klášterní 
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kostel Alžbětinek Na Slupi. Jsou to nevelké kostely s podélnou lodí o dvou klenebních 

polích, oddělených od sebe zdvojenými pasy a zaklenutými plackami. V průčelí stojí 

věž, presbytáře jsou pravoúhlé. Akcentování nosných článků vychází ze zásad Kryštofa 

Dientzenhofera.“
111

 

Jan Jiří Aichbauer pro Staré Křečany navrhl dobově oblíbenou typovou variantu, 

později užívanou především pro venkovské kostely. „Slohovým východiskem tohoto 

kostela je nepochybně i skupina Hildebrandtových projektů navazujících na pražský 

kostel sv. Voršily z let 1698 až 1704 od Marcantonia Canevalleho.“
112

 Mezi 

Hildebrandtovi počiny tohoto typu patří např. farní kostel v rakouském Aspersdorfu 

(asi1730), zmíněný kostel v Jiříkově a farní kostel v Židlochovicích (asi1720).
113

 

Přestože se zmíněné kostely řadí v určité úrovni stejnému typu, každý si zachovává 

svou jedinečnost.   

 

 

4. Johann Lucas von Hildebrandt 

 

Johanna Lucase von Hildebrandta
114

 známe především jako jednoho z hlavních 

představitelů vrcholného baroka v Rakousku. Jeho původ je ovšem italský: narodil se 

v Janově roku 1668 v rodině plukovníka císařské armády Kryštofa Hildebrandta. Jeho 

osud zpočátku Johann následoval a to v letech 1694 a 1695 jako vojenský inženýr. I 

jeho školení je známo z Itálie a to konkrétně u Carla Fontany a dále v Janově a Turíně, 

během kterého „je třeba zdůraznit, že tento kosmopolita, jehož rodným jazykem byla 

italština, poznal velmi dobře turinské stavby a pochopil i jejich konstruktivní logiku.“
115

 

K roku 1694 máme doložen jeho pobyt ve Vídni, kde zastává o sedm let později 

funkci císařského dvorního inženýra, kde však zůstával ve stínu Johanna Bernarda 

Fischera z Erlachu, z něhož vystupuje až po jeho smrti roku 1723. Tehdy nastupuje na 

jeho místo vrchního císařského stavitele, tu dobu již tři roky ve šlechtickém stavu. 

Jeho práci známe z valné většiny z Rakouska, ovšem dílo tohoto architekta zasahuje 

až do Maďarska, Slezska, Čech a Moravy, Slovenska či Bavorska. Pozoruhodný je poté 
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rozsah jeho prací: „Navrhoval zámky, paláce, obytné domy, kláštery, fary, kostely, 

kaple, příležitostné architektury (castra doloris, slavobrány), opevnění, zahrady, 

schodiště, skleníky, ale i úkoly čistě technického rázu jako vodovody, silnice a 

mosty.“
116

 Svou všestranností tak ovlivňuje mnoho dalších umělců, zejména nám velmi 

dobře známého Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který u něj patrně strávil svá tovaryšská 

léta. 

„Hildebrandt přináší do střední Evropy Guariniho systém prostorového nazírání a 

Borrominiho konvexkonkávní ztvárnění průčelí (kostely v Jablonném v Podještědí, 

Maria Treu ve Vídni). Vytvořil typ menších venkovských podélných kostelů, navrhl 

bohatě členěné zámecké dispozice a městské paláce, kde se všude uplatňuje jeho 

osobitý styl členění s množstvím originálních dekorativních prvků.“
117

 

S dílem Guariniho je kostel v Jablonném spojen i stejným patronciem, prostorově 

poté Hildebrandt tvořil ve shodě s turínskou předlohou. „Podobně jako v Turíně, jsou 

zde i v Jablonném pendentivy svedeny do podpor, které jsou vyduté a jsou stejně 

prolomeny kaplemi a nad nimi, na sloupech umístěnými oratořemi. Hildebrandta zřejmě 

tento systém učaroval, protože jej znovu opakuje po několika letech při plánování 

vídeňského piaristického kostela Maria Treu.“ 
118

 Právě stavba druhého jmenovaného 

kostela ovlivnila bratra Jana Jiřího Aichbauera, Kiliána Ignáce Dientzenhofera, u 

kterého nalézáme dokonce kopírované plány kostela Maria Treu a významnou inspiraci 

pro jeho stavbu kostela svatého Vojtěcha v Počáplech (1724 – 1726).
119

  

 Nejznámější Hildebrandtovy realizace bychom tedy našli ve Vídni, mimo 

zmíněného kostela Maria Treu zde dokončil Zimní palác Evžena Savojského, proslavil 

se stavbou Horního a Dolního Belvederu, či palácem Daun-Kinských. Okolo roku 1700 

poté staví v Jablonném v Podještědí kostel svatého Vavřince. 

„V l. 1704 – 1709 dohlížel na stavbu kapucínského kostela a především loretánské 

kaple v Rumburku. (...) Připisuje se mu stavba kostela svatého Jiří v Jiříkově (Děčín), 

která probíhala v l. 1723 – 1727, údajně podle jeho redukovaných plánů. Snad podle 

jeho návrhu byl vystavěn kostel v Židlochovicích v l. 1722 – 27. Vytvořil projekt pro 

hr. Eleanoru Harrachovou na její zámek v Kunvaldu u Nového Jičína (1726 – 34) a na 

harrachovském panství navrhoval ještě faru v Suchdole u Fulneku. Znovu se v Čechách 
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objevil ještě krátce před svou smrtí, když v r. 1743 zajel na zámek v Dirné (Tábor) a 

také v Jincích (Příbram), kde navrhoval nějaké úprav, o nichž však nevíme, zda byly 

realizovány.“
120

 

 

 

 

5. Popis interiéru a exteriéru 

 

5.1. Areál kostela a jeho posazení do krajiny 

 

Pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého a areál kostela je jasnou dominantou 

vsi. Kostel je usazený v pomyslném středu obce, jako základ pro dnešní náměstí. Obec 

je charakteristická podélným urbanismem odvíjejícím se od toku Mandavy, hlavní 

silnice poměrně pravidelně kopíruje tok říčky. Dnes zástavba občas přesahuje od hlavní 

komunikace do okolí, dispozičně se však stále přidržuje uličního typu, z něhož se 

v průběhu času vyvinula.
121

  

Historicky byla zástavba umístěna blíž říčky a kostel byl částečně vydělen, neboť se 

nacházel na druhé straně hlavní komunikace. Patrné je to z map např. prvního 

vojenského mapování počínaje 60. léty 18. století a můžeme z nim situaci částečně 

předpokládat. Mapy bližší datu kostelní výstavby se mi bohužel nepodařilo v archivu 

sehnat. 

Kostel spolu s budovou fary a márnice tvoří hodnotný celek.
122

 Spolu s 

těmito přilehlými budovami je posazený na jedné ose, která dominuje svým postavením 

v rámci obce. Zajímavé je jeho citlivé, přesto monumentální usazení do krajiny. Jak už 

bylo řečeno, jedná se o charakter podélné vsi. Trojosí kostela je zasazeno křížem proti 

ose obce, kdy jasně dává najevo vyhraněné barokní tendence a jeho dynamiku.  

 

Jednolodní kostel sv. Jana Nepomuckého není orientovaný, oltář je směrovaný jiho-

východně.
123

 Je položen příčně proti hlavní komunikaci. Naproti přes silnici je čelně 

proti hlavnímu průčelí usazena fara a vyjma jí je areál kostela obehnán kamennou zdí 
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z režného lomového zdiva. Kolem fary byla pravděpodobně též postavena dnes už 

nedochovaná obvodová zeď, což vyplývá z kostelních účtů.
124

  

  Osově souměrná patrová fara je postavena na obdélném půdoryse s rizalitem na 

obou podélných částech středu budovy, zakončená odskočenou korunní římsou s 

valbovou mansardovou střechou. Jedná se o cihlovou stavbu obloženou necelým 

půlmetrovým pískovcovým soklem a patrovou pásovou římsou. Plášť budovy je 

sjednocen s kostelem, barevný nátěr fasády tedy nese okrovou a bílou barvu v lizénách. 

 Každý rizalit je po celém spodním patře dekorován fasádou s pásovou lizénou a 

tvořen dveřním rámem s ostěním a po stranách osově usazenými okny. V rizalitu patra 

fary horizontálně navazují tři souměrná okna a prostor mezi nimi je dělen sdruženými 

lizénami. Tyto, i ostatní okenní rámy po celém obvodu patra jsou doplněny parapetovou 

obdélnou výplní tvořenou štukem. Veškerá orámování okenních otvorů fary jsou 

profilovaná jednoduchou štukovou šambránou a podokenní římsou, ve spodním patře 

kamennou, u horních oken pravděpodobně štukovou.  

 

Do areálu vstoupíte otevřenou branou s postranními vstupy, umístěnou na ose 

dveří fary a kostela. Brána z kvádříkového režného zdiva je stavěna nad úrovní okolní 

zdi a není ukončena zaklenutím. „Vymezena je dvěma stojinami z řezaného kamene, jež 

ukončuje vrcholná váza. Přiléhající okraje zdiva jsou ukončeny na koruně kolmo 

postavenými volutami. Postranní nižší vchody jsou do zdi otevřeny jako prosté obdélné 

otvory s rovným překladem.“
125

 Dříve byly na stojanech umístěny dvě sochy andělů po 

každé straně, evidované památkovým ústavem.
126

 Bohužel se dochovala pouze socha 

v levé části, druhá je v zdevastovaném stavu, rozložena na kusy a uložena ve vstupu 

kostela. 

Druhý vstup do areálu je jednoduchým otvorem ve zdi, který byl dříve doplněn 

brankou.
127

 Prostoupení bylo vytvořeno roku 1795 a usnadňuje cestu vedoucí 

k současnému hřbitovu. Můžeme tedy tušit, že hřbitov byl přesunut někdy během nebo 

po josefinských reformách. 

Samotná obvodová zeď na podélném půdorysu není v rozích čistě pravoúhlého 

zakončena. Tři nároží jsou konkávně prohnutá směrem do areálu. Výjimku tvoří 

jihovýchodního nároží, které je tvořeno pravoúhle. Zde se můžeme domnívat, že 
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podlehlo necitlivé pozdější rekonstrukci,
128

 neboť barokní doba by nepřistoupila 

k takovému neopodstatněnému zásahu.  

Na protější jihovýchodní straně areálu je do zdi včleněna márnice se skoseným 

nárožím, tvořená jedinou místností čtvercového půdorysu. Vzhledově je opět 

sjednocena s pláštěm kostela, střecha je osazena jehlancovou mansardovou střechou 

s makovicí a křížem. Strany jsou děleny do lizénových rámců, které nesou zbytky 

červené barvy. Vstupní otvor je zaklenut plným obloukem. Nese ho ostění, které působí 

jako dva hranolové pilastry s naznačenou hlavicí, na níž navazuje záklenek 

s dekorativně vykrojeným okrajem.
129

 Po každé straně, kde navazuje ohradní zeď, je 

umístěno okno s plným obloukovým zaklenutím, šambrána kolem otvoru je lehce 

dekorována. 

 Interiér márnice je v každém rohu tvořen přístěnným pilířem s hlavicí, na nichž je 

usazena klenba s plackou. O výmalbě vnitřku márnice nás informuje pouze dnešní stav, 

který je značně poničen. Přesto na stěnách tušíme interiérový nátěr okrové barvy, kdy 

proti vstupu je znatelný bílý kříž. V klenbě se nachází výmalba iluzivní klenby, kterou 

rozdělují iluzivní žebra na čtyři modře vymalovaná pole.  

Po obvodu ohradní zdi se nachází 14 sloupů zastavení křížové cesty dodaných v roce 

1825.
130

 Součástí je i misijní kříž
131

 mladší tří let, který stojí v areálu na pravé straně od 

vstupu. Kříž s postavou Krista nese pískovcový kvádrový piedestal, na němž je směrem 

ke kostelu kamenný reliéf. Literatura se jím nezabývá, ale scéna výjevu naznačuje spíše 

původní určení pro klasicistní náhrobek, než klasickou křesťanskou ikonografii 

znázorňující světce. V levé straně rámu je zobrazena sedící truchlící postava ženy, 

pravděpodobně nad náhrobkem, k němuž má nakloněnou hlavu. Vedle sebe má 

položený koš růží a v ruce z nich upletený věnec. Ovšem v pravé části stojí postava 

anděla s křídly a pokládá jí na hlavu korunu sedmi hvězd, což může naznačovat 

mariánskou ikonografii. Druhou rukou jí míří šípem na srdce, což by mohlo značit 

pouze utrpení, či bolest a nemuseli bychom zde hledat hlubší významy atributů. 
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Původně jednotlivé výjevy zastavení nesly podobu dřevěných reliéfů, kdy koncem 

19. století při obnově klasicistních výklenkových kapliček byly vyměněny za plechové, 

ty ovšem nevydržely klimatické podmínky a byly po třiceti letech opět nahrazeny 

dřevěnými barvenými reliéfy od mistra z Fulneku. Dnes se zde nachází kopie v podobě 

obrazů dosazených při částečné renovaci roku 2005.
132

 

 

 

 

5.2. Exteriér kostela  

 

Kostel je umístěn centrálně v areálu ohradní zdi. Jedná se o jednolodní podélný 

kostel v čele s věží a v protějšku pravoúhle ukončeným presbytářem, ke kterému se 

přimykají sakristie s oratoří v patře. Celá stavba je vynesena na režném kamenném 

soklu. Loď je uzavřena valbovou střechu, na kterou ve štítu ve stejné rovině navazuje 

valbová střecha půdorysně menšího presbytáře, k němuž přiléhají pultové střechy obou 

sakristií. Hřbet střechy nad presbytářem je osazený šestibokým sanktusníkem s lucernou 

a cibulovou střechou. Celá střecha je pokryta měděnou krytinou s červeným nátěrem. 

 

Severozápadní vstupní průčelí se rozpadá do dvou hloubkových plánů. V prvním 

plánu se nachází předsunutá hranolová věž s korunní římsou, která se na každé straně ve 

středu ohýbá do plného oblouku, čímž zdůrazňuje místo pro usazený hodinový ciferník. 

Věž uzavírá mansardově odsazená střecha s konkávní spodní částí a cibulovou bání 

s makovicí a křížem, který je v dnešní době značně nakloněn. Krytinou je zkorodovaná 

měď. Věž je členěna dvěma lizénovými, nad sebou usazenými, rámy se skoseným 

nárožím. V polovině je věž horizontálně dělena pásovou kordonovou římsou, která 

navazuje na korunní římsu kolem celé lodi a presbytáře.   

Hlavní vstup do kostela je usazen v čele hlavní lodi a tvoří ho rovně zaklenutý dveřní 

prostor s kamenným ostěním, otevírající se do prostoru sešikmenými špaletami. Vlastní 

rám je profilován oblounem a výžlabkem, vyrůstajícím ze čtvercového podstavce. 

Dřevěné dvoukřídlé dveře jsou pobity tenkým vytepávaným plechem dekorovaným 

pásky.
133

 Dveřní prostor je zakryt jednoduchou dřevěnou pultovou stříškou.  

Nad ním je otevřen velký okenní prostor. Kasulové okno je vymezeno ostrými cípy 

a obehnáno členěnou šambránou a zasazeno do mělké špalety. Tento typ kasulového 
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okna se opakuje v obou stranách průčelí hlavní lodi. Okno je osazeno vitrážovou výplní 

s figurální tematikou. Jedná se o starší mužskou postavu, pravděpodobně evangelisty, 

kterého bohužel nedokážu blíže určit. 

Nad římsou v horní části věže osově navazuje zvukové podélné okno s plným 

obloukem v záklenku. Dle vedut se v přímých okenních špaletách nacházely dřevěné 

rolety, dnes je okno vyplněno bedněním. Otvor lemuje jednoduchá štuková šambrána a 

obdélná parapetová výplň. Šambrána je oddělena pomyslnou hlavicí na níž ní navazuje 

záklenek s dekorativně vykrojeným okrajem. Na vrcholku záklenku je umístěn 

klenák.
134

  

Spolu se štukovým hodinovým ciferníkem a zvukovým oknem se řád ve svrchní části 

věže kopíruje v protilehlých stranách hranolu ze severozápadu i jihovýchodu. Na těchto 

stěnách věže je spodní část tvořena lizénovými rámy bez oken. 

 

V druhém plánu severozápadního průčelí vyjma věže jsou umístěna šikmá zesílená 

nároží lodě. Tvoří samostatnou část stěny a opět jsou rozdělena lizénovými rámci. 

Osově jsou nad sebe prolomeny čtyři otvory, nejspodnější tvoří rovně zaklenuté dveře s 

kamenným ostěním. Nad nimi jsou umístěna tři okna v podobě podlouhlých volských 

ok, výplní je opatřeno z nich pouze nejnižší.  Zbylá dvě jsou slepá, druhé v ose má 

zaslepení položeno v přímé špaletě, vrchní již v líci.
135

  

 

Na sešikmená nároží navazuje stěna hlavní lodi. Každá boční zeď je rozdělena do 

dvou lizénových rámů, které jsou od sebe odděleny sdruženými lizénami. Ty naznačují 

klenební dělení interiéru do dvou klenebních polí. V každém rámci je umístěno 

kasulové okno shodné s okenním rámem věže. Okenní vyplněna jednoduchou vitráží. 

 Na hlavní loď navazuje pravoúhlý presbytář, ke kterému přiléhají z obou stran 

patrové sakristie, ve kterých je zároveň umístěna oratoř. Sakristie je v obou patrech 

členěna pravoúhlými okny, ve spodním patře navíc vstupem. Nad sakristií ve stěně 

presbytáře najdeme kasulové zkrácené okno. 

Presbytář člení jednoduchý lizénový rámec. Jediným dekoračním prvkem je štukem 

ohraničené kruhové pole v horní části stěny, ve kterém je umístěn bílý štukový kříž. 
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Zajímavým faktorem jsou nátěry fasád zdiva. Celý kostel je z exteriéru natřen dnes 

okrovou barvou, původně mohla být o něco světlejší. Dekorován je bílými lizénami, 

šambránami a dalšími prvky. Ovšem severovýchodní průčelí lodě je se zbytkem budovy 

nesouměrně opatřeno červenou barvou. Ta se opakuje i v nárožích márnice.  Literatura 

tento fakt nezmiňuje a mnou sehnané veduty
136

 o barevnosti dostatečně nevypovídají. 

Jak je tedy možné, že barokní kostel nese na každé své straně jiné barvy? Je 

nepravděpodobné, že by tato odlišnost byla dána vlivem počasí. Vysvětlením by mohlo 

být například nedostatečné financování u některé pozdější rekonstrukce, kdy byla 

novým nátěrem opatřena pouze část kostela.  

Dalším vysvětlením by mohlo být špatné pochopení původních kolorovaných plánů. 

Dochované plány půdorysu jsou rozdělené osou na dvě barevné varianty, právě žlutou a 

červenou. Tento druh nákresu měl pravděpodobně značit dražší a levnější variantu 

provedení.
137

 Víme, že finalizaci stavby už nebyl přítomen hlavní architekt a nátěrů 

fasád se tedy neúčastnil. Pozdější stavitel mohl tedy barevnost špatně pochopit, ale zdá 

se to na tehdejší profesy velmi nepravděpodobné, zvlášť pokud předpokládáme účast 

Octavia Broggia.  

Tato anomálie mohla vzniknout i v pozdějších rekonstrukcích. Jediné, co jsem našla 

a týkalo se oprav na fasádách, jsou zprávy z poloviny a ze 70. let 20. století. 

V souvislost bych uvedla pravděpodobně špatně opravené nároží ohradní zdi, kdy autor 

rekonstrukce jasně nedodržel danou symetrii. Je tu tedy i možnost, že se do plánů 

nahlíželo u pozdějších nátěrů. Stavař či zadavatel neměl dostatečné znalosti rozlišit 

původní barokní plány a vyložil si je jako dvoubarevný nátěr. Plány byly však uloženy 

ve Vídni v rodinném archivu Harrachů a tedy i tento výklad není úplně pravděpodobný.   

Nejjednodušším vysvětlením bude pravděpodobně pouze necitelná úprava nátěru ze 

70. let 20. století, přesto i na tu dobu se jedná o poměrně neobvyklou skutečnost. 

 

5.3. Popis interiéru kostela  

 

Do kostelní lodi vstupujeme přes prostor, nacházející se v podvěží, zaklenutý čtyřmi 

vztyčenými lunetovými výsečemi. Ty jsou v meziklenebním prostoru negativně 
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prohnuty. V prostoru lunetových výsečí najdeme štukové zrcadlo. Po pravé straně je 

stěna osazena na dřevě malovaném Ukřižování.  

Prostor pod věží navazuje na hlavní loď spojovacím krček tvořeným plným 

obloukem, který dekorují štuková žebra. Je postaven na vysokém soklu, nad nímž jsou 

proti sobě umístěny menší sochy světců na konzolách. Hrana vnějšího oblouku je 

osazena dekorativní železnou mříží. 

 

Loď modifikuje základní podélná dispozice. Stěny jsou osazeny soklem a pročleněny 

systémem podpůrných pilířů, která vynáší klenbu. Pilíře jsou tvořeny mohutným 

základovým tělem, na nějž je vyzdvižen systém polopilířů a zakončeny bohatou hlavicí. 

Nad hlavicemi pilířů nasedá mohutná korunní římsa, z níž vyrůstají oblouky 

meziklenebních pásů a čela kleneb. 

Klenba lodi sestává ze dvou polí typu placky, která jsou mezi sebou oddělena 

meziklenebním plným obloukem dekorovaným malbou. Plocha klenby je dekorována 

nízkým štukovým zrcadlem, na jehož středu štukový náznak malbou dekorovaném 

svorníku, na kterém býval zavěšený křišťálový lustr.
138

  

Zdivo lodi je tvořeno systémem výklenků v hloubce zdi pod okenními otvory. 

Výklenky jsou tvořeny plnými a mírně stlačenými oblouky, na něž nasedají iluzivní 

náběžné konzole pro balkóny. Ve hloubce výklenků se nacházejí postranní oltáře. 

Balkóny jsou v rozích zaoblené a dekorované sdruženými štukovými zrcadly a osvětlují 

je okenní otvory v hloubce zdi. Kasulová okna jsou doplněna štukovými šambránami.  

Balkony v zadní části lodi přechází plynule v příčnou hudební kruchtu, ta se tvarově 

přizpůsobuje umístění rozsáhlých varhan a je vyklenuta ve střední části. Rohové 

přechody jsou dynamicky prolámané. Kruchta je osvětlena okenním otvorem, který už 

náleží prvnímu patru věže. Zde se opakuje klenba z přízemí. Na kruchtu se dostaneme 

vřetenovým schodištěm, které se nachází v ze šikmených šikmý  

Prostor prvního patra věže s interiérem lodi odděluje silný zešikmený plný oblouk, 

který navazuje na zešikmená nároží lodi. 

 

Presbytář na čtvercovém půdoryse je oddělen vítězným obloukem, zaklenut plackou. 

Ta je dekorována velkým štukovým zrcadlem s nástěnnou malbou holubice, myšleno 

duchem svatým. Klenba je vynesena do koutových pilířů s hlavicí. Je osvětlen dvojicí 
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protilehlých zkrácených kasulových oken se šambránou. Vzhledově jsou sjednocena 

s lodí. Pod nimi jsou umístěna přímá špaletová okna bez zasklení. Jedná se o otvory 

spojené s oratoří, kdy tvar výklenku odpovídá horní polovině kasulového okna. Na ose 

pod okny najdeme dveřní prostor rámovaný kamenným ostěním.  

 

Přístavek sakristie s oratoří v patře je obdélné dispozice s prostými stěnami zaklenut 

křížovou klenbou. Navazuje na presbytář vstupním otvorem, který se kopíruje 

v protilehlé zdi a umožňuje vstup z exteriéru. Osvětlen je dvěma okny.  Na stranu 

zešikmeného nároží lodě navazuje výplní, ve které je umístěno vřetenové schodiště. 

Prostor oratoře je ve svém vzhledu i dispozici shodný se sakristií v přízemí,
139

 kde 

okenní a dveřní prostory nahrazují tři okenní rámy.  

 

 

 

Hlavní a boční oltáře 

 

Nalezli bychom zde celkem tři oltáře, jeden hlavní a dva boční, všechny zhotovené 

umělcem z Krásné Lípy, Johannem Georgem Heinrichem, doloženým v dopise z června 

1741. Plány dodané umělcem zaslal z Vídně v březnu téhož roku objednavatel hrabě 

Harrach, dřevo na výrobu poté Heinrich čerpal z vlastních zásob.
140

 V dopise z března 

žádá hrabě hejtmana svého panství, aby najal truhláře a dohlédl na jeho práci, on že ve 

Vídni zajistí malbu oltářních pláten. Vše plánuje sestavit ve Starých Křečanech do 

Vánoc roku 1741. 

Původní plány hraběte, doložitelné jeho korespondencí, zahrnují tři oltářní obrazy 

s náměty patrona kostela svatého Jana Nepomuckého, dále s námětem svatého Antonína 

Paduánského, františkána, učitele církve a patrona manželství, žen a dětí či 

cestovatelů.
141

 Trojici má doplňovat obraz svatého Františka z Pauly, zakladatele řádu 

nejmenších bratří – paulánů a přísného askety, patrona poustevníků a ochránce proti 

moru.
142

 

Podle dalších záznamů se však realita od původního plánu hned od počátku lišila. 

Zhotoven byl jistě obraz svatého Františka z Pauly, jak píše hraběti sám autor, Dominik 
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Kindermann. Ovšem „na dalším obraze se pracuje a ptá se, zda má za nynějších 

okolností pokračovat. To ponechává na hraběcím rozhodnutí. Ve druhém listu hovoří o 

celkem třech plátnech, která mají být namalována.“
143

 Další zprávy máme z kroniky 

Josefa Denka z 19. století, který uvádí, že obraz svatého Františka z Pauly na bočním 

oltáři byl zničen nevhodnou renovací a přelepen obrazem Narození Páně. Na druhém 

menším oltáři nevzniká na rozdíl od původních plánů zpodobnění svatého Antonína 

Paduánského, ale je místo něj zasvěcen svatému Josefovi, jehož obraz dodává také 

Dominik Kindermann. 

„Dnes se ve starokřečanském kostele nacházejí hlavní oltář s vyobrazením Panny 

arie s Ježíškem a sv. Janem Nepomuckým a dva boční oltáře s obrazy umírajícího sv. 

Josefa a Narození Páně. Poslední dvě jmenovaná plátna značně utrpěla pozdějšími 

zásahy. Součástí kompozice všech tří oltářů je taktéž figurální a řezbářská výzdoba. Dle 

dobových snímků se nedochovala v úplnosti, chybí andílci po obou stranách 

obrazových rámů bočních oltářů. Taktéž nelze principielně vyloučit další druhotné 

zásahy do struktury řezbářské práce.“
144

 

Architektonický návrh oltářů bývá jasnými stylovými analogiemi připisován 

vídeňskému uměleckému prostředí a jménu Johana Lucase Hildebrandta, oblíbeného 

letitého tvůrce a dekoratéra hraběte Harracha a jeho rodu. Ten zde nepůsobil jen jako 

autor ideje, ale jako dozorce a vedoucí všech dekoratérských prací, pověřený hrabětem 

k jeho zastupování ve věcech jednání s umělci.
145

 

 

 

 

6.1. Dominik Kindermann 

 

Dosavadní literatura nám bohužel příliš informací o životě Dominika Kindermanna 

neposkytuje. Nebyl totiž malířem z nejvyhledávanějších a ani dobu jeho působení, 

přelom 18. a 19. století autoři příliš nemapují, prameny se proto omezují na stručná 

hesla ve slovnících umělců.  

Víme však, že se Kindermann narodil v listopadu roku 1739 ve Šluknově.
146

 Školení 

probíhalo po tři léta v nedaleké České Kamenici u místního pozlacovače z malířsko – 
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štafírského rodu. Zde pronikl do tajů příprav barev, zlacení i základů kresby podle 

předloh. Tyto posléze zdokonaloval v Praze u jezuitského malíře Ignáce Raaba. Zdejší 

pobyt zůstává neprobádaným, za jistý však můžeme považovat přínos Prahy v setkávání 

se se současnou malířskou tvorbou místní i evropskou, se kterou se dále blíže seznámil 

během svého pobytu ve Vídni, kde pracoval jako pomocník v dílně měšťanského malíře 

a pohyboval se v okruhu studentů místní akademie. Zde se setkal nejen s Františkem 

Antonínem Palkem, který rozvinul jeho figurální tvorbu, ale především se svým 

budoucím zaměstnavatelem Ferdinandem Bonaventurou II. Harrachem.
147

 

V době Kindermannova života již nebyla studijní cesta do Říma považována za tak 

zásadní a nutnou pro každého umělce. Přesto se vydává se na doporučení hraběte 

Harracha v roce 1768 na cestu k Abbatovi Guiseppemu Dionigiovi Crivellimu 

z Tridentu, uměleckému poradci a zprostředkovateli nákupu děl pro vídeňské sbírky 

Harrachů, který měl Kindermannovi pomoci s orientací na dobové umělecké scéně. 

Jistou dobu studoval na světoznámé Accademii di San Luca a zároveň v dílnách, kde 

spíše než zkušenosti sbíral názory, o čemž svědčí jeho výběr malířů pověstných svými 

spory.
148

 

Do Vídně se vrací roku 1775, kde nastupuje na místo správce uměleckých sbírek 

Harrachů a věnuje se malbě na zakázku pro šlechtu i měšťanstvo, pochopitelně i pro rod 

svých mecenášů, čímž se místem působnosti vrací opět nedaleko svého rodiště. O jeho 

pozdějších fyzických pobytech bohužel nemáme doklady, víme jen, že zemřel v Krásné 

Lípě v červnu 1817.
149

 

 

 

6.2. Sv. Jan Nepomucký 

 

Jeden z nejpopulárnějších českých světců se narodil před polovinou 14. století 

v Pomuku (či Nepomuku) v jihozápadních Čechách. Vzdělání se mu dostalo nejspíše 

v blízkém cisterciáckém klášteře s pokračováním na pražské universitě, kam přesídlil. 

Od roku 1370 zřejmě pracoval v kanceláří pražského arcibiskupa, kde vyhotovoval 

listiny a podepisoval je svým jménem. O deset let později přijal kněžské svěcení a 

započal působení jako kněz v kostele svatého Havla na Starém městě, zároveň však 

nepřerušil své studium církevního práva, ve kterých získal titul na universitě v Padově. 
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Po návratu z Itálie působil jako kanovník u svatého Jiljí a později ve Vyšehradské 

kapitule. 

V roce 1389 byl Jan z Pomuku jmenován na místo generálního pražského vikáře a 

jako takový se stal účastníkem dlouhodobého sporu mezi arcibiskupem Janem 

z Jenštejna a císařem Václavem IV. o církevní práva a jmenování nových klášterních 

opatů. Ten skončil přetečením pomyslného kalichu císařské trpělivosti, po kterém 

nechal zajmout arcibiskupa i jeho pobočníky. Jan z Jenštejna však s pomocí z Prahy 

utekl a hněv císaře dopadl na hlavy jiných, mimo jiné právě na Jana z Pomuku, který 

byl následně na Pražském hradě umučen a jeho tělo 20. března 1393 vhozeno do Vltavy 

z Karlova mostu. 

Jeho kult jako světce však nestojí na faktech, nýbrž na legendě, podle které bylo 

příčinou jeho umučení odmítnutí vyzrazení zpovědního tajemství královny Žofie. Jeho 

kult se dlouhá staletí rozvíjel pouze v pražském chrámu svatého Víta, kam bylo tělo 

přeneseno z původního místa uložení v kostele sv. Kříže roku 1396.
150

 K celonárodnímu 

rozšíření slávy došlo až v 17. století zásluhou jezuitů, kteří jeho ostatky exhumovali a 

nalezenou tkáň v lebce chybně označili za jazyk, symbol nevyzrazeného tajemství.
151

 

Blahořečen byl roku 1721, svatořečen o 8 let později, pohřben následně v katedrále 

svatého Víta. 

Zobrazován je nejčastěji podle tradice sochy Jana Brokoffa z Karlova mostu, tedy 

jako muž oděný v rochetě, s biretem na hlavě a pěti hvězdami okolo ní. Ty připomínají 

legendu, podle které našli Janov tělo ve Vltavě rybáři v záři pěti světel, popřípadě pět 

kristových ran či pět písmen latinského tacui, tedy mlčel jsem. Světec obvykle drží 

krucifix či palmový list, symbol vítězství. Dalšími atributy bývá jazyk, most, ryba či 

kotva. 

Uctíván je jako mučedník zpovědního tajemství, patron kněží, vorařů i umírajících. 

Je patronem rodu Schwarzenbergů i Habsburků, hlavním zemským patronem Čech a 

druhotným Bavorským.
152

 

V kostele ve Starých Křečanech byly v pacifikálu (ozdobném kříži) uchovávány 

ostatky z jeho nohou. V obci bylo na jeho památku postaveno také několik soch.
153
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Závěr 

 

Cílem mé práce bylo představení kulturně – historického významu kostela sv. 

Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Žádnou stavbu nelze řádně vysvětlit bez 

historického a urbanistického kontextu, což už jsem naznačila v úvodu. Po shromáždění 

a poskládání jednotlivých informací jsem tedy došla k závěru práce. 

Kostel se stal od roku 2009 poměrně zájmovým předmětem bádání, které počaly 

umělecky – historickým průzkumem zadaným po zřícení části střechy o rok dříve. Dnes 

bylo by potřeba podstoupit i další rozsáhlé úpravy objektu, neboť střecha není jediným 

důvodem k rekonstrukci. Kostel je z exteriéru i interiéru značně podmočený a napaden 

plísní, opadávají zde štukové dekorace, ale hlavně se bortí vstupní věž.  

Zájem ale pravděpodobně zapříčinila i rekonstrukce sousední loretánské kaple 

v Rumburku, která je významnou památkou kraje a vzniká v podobné době jako 

starokřečanský kostel. Obec pod jeho panství historicky nespadala, přesto patřila pod 

jeho církevní správu. Obrat nastává až roku 1721 sňatkem Aloise Thomase hrabě 

Harracha, s hraběnkou Dietrichsteinovou, kterým obdržel Šluknovské panství. 

Po nárůstu obyvatel a hrozícímu luteránství dochází k velmi rychlým přípravám na 

vynesení samotného chrámu, kterému předcházela rychlostavba dřevěného kostelíka. 

Samotný kostel je poté budován v letech v letech 1736 – 1741, bez významných 

pozdějších úprav. Zde zmíním začlenění empor, které se konalo po čtyřiceti letech od 

výstavby. Je jediným podstatným zásahem do hmoty. 

Kostel je tedy ukázkou dobové stavby bez pozdějších architektonických úprav.  

Představuje jasnou dominantu v rámci obce a na vesnické prostředí dosahuje poměrně 

neobvyklé monumentálnosti. Od roku 1989 je veden v ochraně památkové péče a 

evidován pod rejstříkovým číslem 14333/5-3962 ve státním seznamu nemovitých 

památek. Můžeme ho označit za uměleckohistoricky hodnotnou stavbu, na které se 

podílely jak důležití mecenáši, tak významní umělci doby.  

 Představila jsem jednotlivé architekty a rozvinula otázku autorství a její vývoj. 

Neboť nebylo dlouho jasné, kdo je hlavním stavitelem a ještě dnes se panují názory, že 

Aichbauer nebyl jediným, kdo se na návrzích podílel. Podobný případ známe z Jiříkova, 

kdy Aichbauer postupuje na základě přepracovaných návrhů J. L. Hildebrandta. 

Obě tyto osoby jsou jistým způsobem spjati se Šluknovským výběžkem, ovšem hlavně 

díky zadavatelům, kteří si je na svá panství pozvaly. 
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 Průběh stavby vede hrabě Harrach z Vídně, je tedy i zajímavá korespondence 

mezi jím, hejtmanem, inspektorem a pražským stavitelem Aichbauerem, který se 

bohužel nedožil finalizace. Inspektor, který je na místě přítomen, poslouchá jasné 

rozkazy z Vídně a následně plní jejich zadání. Harrach je tedy po celou dobu stavby 

informován o jejím stavu. 

 V rámci práce jsem nastínila několik otázek, které se pokusím objasnit. Jednou 

z nich je anomálie nátěru fasád, která je značně viditelná. Severovýchodní pohled na 

kostel je jasně oddělen od zbytku červenou barvou. Rozvádím v úvahu, přesto bude 

pravděpodobným vysvětlení pouze nezdařená rekonstrukce pravděpodobně ze 70. let 

20. Století.  

 Dále se mi v rámci práce povedlo opravit několik tradovaných chyb, například 

špatný opis jména Löfflera, který jako je truhlář zmiňovaný pouze na stavbě 

starokřečanského kostela. Ovšem z kostelních účtů jasně vyplívá, že se jedná o 

pražského truhláře Lefflera, který se podílel na stavbě třeba Španělského sálu. 
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