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Úvod
16. století bylo stoletím radikálních změn, které byly důsledkem nového

myšlenkového směru – humanismu. Směr, který kladl důraz na člověka, jeho pozemský
život a s ním spojené potřeby, se promítl do všech druhů umění. Ve výtvarném umění
a architektuře se jedná o období renesance.
Renesanční architektura je v Čechách hojně zastoupena. Nově vznikající šlechtická
sídla získávala zcela nový ráz v podobě zámecké architektury. Jisté sympatie
s uměleckým projevem v době renesance mi vnukly myšlenku pokusit se zpracovat
téma (vzhledem k mému bydlišti) zámku v Kostelci nad Černými lesy, jehož převážná
část je vystavěna právě v tomto slohu.
Zámek se nachází v Kostelci nad Černými lesy, který leží asi 30 km od hlavního
města Prahy, v podstatě na půli cesty mezi Prahou a Kolínem. Jedná se o oblast, kde
díky lesům v okolí, převažovala odjakživa především zemědělská a lesní prvovýroba.
V průběhu století se ovšem Kostelec nad Černými lesy stal sídlem šlechtických rodů,
které z něj, díky svému hospodaření, dokázali vytvořit prosperující město.
Ve své bakalářské práci se tak pokusím shrnout historické události, kterými Kostelec
nad Černými lesy prošel, za přispění významných šlechtických rodů, jež kostelecké
panství vlastnily a utvářely z něho nejen hospodářsky vyspělé město, ale podílely se i na
výstavbě významných architektonických počinů, ke kterým patří v první řadě
kostelecký zámek. Zároveň se pokusím ohlédnout za stavební historií zámku, která je
důležitá vzhledem k tomu, že zámek nevznikal čistě v renesančním slohu a právě jeho
další stavební vývoj může vypovídat o jeho podobě v 16. století a také o tom, jak
zámecký komplex vznikal.
Jelikož dnešní podoba zámku neodpovídá podobě v 16. století, bude mou snahou
zaměřit se právě na toto období a pokusit se vymezit důležité události a stavební fáze,
ve kterých se z původní středověké zástavby budovalo renesanční sídlo. Spolu s tím se
pokusím nastínit historické události, v jakých se zámecký komplex budoval. Využiji
k tomu i novodobých rekonstrukcí, které by mohly svými poznatky přinést nové
informace ve stavebním vývoji.
6
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2.1 Monografie
Téma renesanční architektury v Čechách je poměrně dobře zpracováno. Z monografií
uvedu ty nejpodstatnější, jež se věnují nejen renesanční architektuře, ale umění
renesance jako takovému.
Uceleným průvodcem českého výtvarného umění je nesporně řada knih Dějiny
českého výtvarného umění.1 Jednotlivé knihy jsou rozděleny do oddílů, které se věnují
architektuře, sochařství, malířství a užitému umění. Období renesance se věnuje 1. část
II. dílu této řady.
Samotné renesanční architektuře se věnuje kniha Architektura české renesance.2 V ní
se autorka věnuje stavebním počinům na území Čech, u kterých si všímá výtvarných
vlivů, které na české umění působily. U jednotlivých staveb se zmiňuje také
o stavitelích, stavebnících a architektech. Z řady knih 10 století architektury3 se
renesanční architekturou zaobírá 3. díl. Jedná se o výčet staveb z českého prostředí, jež
je rozdělen do dvou částí a to na architekturu pražskou a mimopražskou. Stručné
informace o jednotlivých stavbách jsou doplněny obrazovou přílohou.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vydána monografie k tématu mé bakalářské
práce, věnující se výhradně zámku v Kostelci nad Černými lesy, uvedu literaturu, která
mi poskytla cenné informací ke zpracování tohoto tématu. Nejprve se zmíním
o publikacích, ve kterých je kostelecký zámek zmíněn.
Jedná se především o souborná díla, ve kterých je kostelecký zámek více či méně
popsán. Mezi nejstarší patří Soupis památek historických a uměleckých v politickém
okresu Českobrodském.4 Soupis čítá několik významných památek v tomto okrese,
které jsou poměrně detailně popsány. Monografie je celkově vybavena bohatou
obrazovou přílohou. Kostelci nad Černými lesy je zde věnováno na tři desítky stran.
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DVORSKÝ A KOL. 1989.
ŠAMÁNKOVÁ 1961.
3
MUCHKA 2001.
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PODLAHA 1907.
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Řada knih Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jejíž V. díl5
s podtitulem Východní Čechy obsahuje pár stran věnovaných zámku v Kostelci nad
Černými lesy, je výčtem staveb tohoto charakteru a to, jak je již řečeno v názvu, na
celém území Čech. Autoři v nich poukazují na historické události spojené se stavbou
i na její samotný stavební vývoj. Z dalších takovýchto publikací lze uvést Umělecké
památky Čech 26, kde je uveden především popis zámku kosteleckého spolu s místními
kostely. Rozsáhlejší a podrobnější popis zámku s historickými souvislostmi je
soustředěn v 5. dílu7 knižní řady Hrady, zámky a tvrze království českého. V něm autor
mimo jiné pečlivě popisuje zámeckou kapli sv. Vojtěcha a její vybavení. I Umělecké
památky Čech8 podávají popis zámku, byť stručnější, ovšem s povšimnutím
k baroknímu inventáři a jeho uspořádání v kapli.
K samotnému Kostelci nad Černými lesy se mi podařilo nalézt publikace, které mě
blíže seznámily s tímto městem a jeho historií.
Kronika města Kostelce nad Černými lesy9 vydaná roku 1912 shrnuje vědění od
nejstarší zmínky o městě z 10. století až do roku 1912. Dostatek pozornosti věnuje také
památkám, v rámci kterých je zmíněn i historický vývoj. V roce 1947 byl vydán
Průvodce po Černokostelecku10, který nás seznamuje výhradně s pamětihodnostmi
v Kostelci nad Černými lesy. Mimo největší památku, jíž je právě zámek, je pozornost
věnována např. kostelům sv. Jana Křtitele a sv. Andělů strážných. Mimo tyto památky
jsou zmiňovány i kostelecké domy. Při příležitosti pětistého výročí povýšení Kostelce
nad Černými lesy na městečko byla vydána publikace Černokostelecko11 Jejím obsahem
je připomenutí historie města s významnými osobnostmi až do roku 1989, kdy tato
publikace vyšla. Objevuje se zde i zmínka o okolních vesnicích se stručnou historií
každé z nich. V publikaci je věnována i kapitola o lesním hospodářství, jímž je Kostelec
nad Černými lesy proslulým.

ŠIMEK A KOL. 1989.
POCHE 1978.
7
SEDLÁČEK 1998.
8
WIRTH 1957.
9
HODINÁŘ/KLÍMA 1912.
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ŠIMÁČEK 1937.
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ČECH A KOL. 1989.
5
6

8

Historii rodu Smiřických, který je pro mé téma podstatným, se věnuje kniha Dominia
Smiřických a Liechtensteinů v Čechách.12 Monografie se zaobírá genealogií těchto dvou
rodů. Zaměřuje se také na budování jejich dominií a obsahuje výčet tvrzí, hradů
a zámků, jež tyto rody vlastnily. Součástí monografie je nemalá obrazová příloha.
Ekonomické stránce Smiřických a jejich podnikání se podrobně věnuje kapitola v knize
České země v letech 1584–1620.13 Autor se v knize zamýšlí nad ekonomickou
a hospodářskou stránkou rodu Smiřických, která budí do dnešní doby obdiv.

2.2 Ostatní literatura a periodika
Pro poznání zámku v 16. století je významným pramenem urbář panství Kostelec
(tzv. Zlatá kniha), jež je součástí fondu Velkostatek Kostelec. Ten je uložen
v Oblastním archivu v Praze. Urbář je 15 kg vážící kniha, která kromě souhrnu výnosů
dvorů a poddanských povinností obsahuje perfektní popis veškerého majetku na
kosteleckém panství. Vzhledem k jeho špatnému fyzickému stavu v době, kdy jsem na
této práci pracovala, jsem nemohla do tohoto urbáře nahlédnout. Využila jsem proto
poznatků autorů, kteří do styku s tímto urbářem přišli a přispěli svými studiemi
k problematice sledovaného období v mé bakalářské práci. Především studie Milady
Lejskové – Matyášové v časopisu Umění Zámek v Kostelci nad Černými lesy ve světle
urbáře z roku 167714 a Vnitřní výprava renesančního zámku v Kostelci nad Černými
lesy a novodobá rekonstrukce jeho kostela15, ve kterých se jejich autorka zabývá
především renesanční podobou zámku, byly pro mé téma velmi cenným zdrojem.
Z novodobých studií, které vychází z nejnovějších rekonstrukcí zámku, je významný
příspěvek v časopisu Průzkumy památek Renesanční malby v jižním a západním křídle
zámku v Kostelci nad Černými les16, který popisuje objevené renesanční malby.

12

JUŘÍK 2012.
ČECHURA 2009.
14
LEJSKOVÁ–MATYÁŠOVÁ 1956.
15
LEJSKOVÁ–MATYÁŠOVÁ 1966.
16
ZÁPALKOVÁ 2005.
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Podstatným

zdrojem

pro

mou

bakalářskou

práci

byl

také

nejnovější

stavebně-historický průzkum17 vydaný v SÚRPMO, který je uložen jednak na zámku,
jednak v Národním památkovém ústavu, na pobočce územního pracoviště Středních
Čech v Praze. Součástí tohoto průzkumu je jak historie objektu, tak architektonický
rozbor, na jehož základě jsou vyvozeny vady a problémy stavby, pro které také
průzkum navrhuje řešení.

17

LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981.
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Umění na Kolínsku v 16. století
Uměleckému vývoji na Kolínsku v období mezi 16. a první polovinou 17. století

nebylo dosud věnováno mnoho pozornosti. Oproti předcházejícímu dlouhému období,
které bylo zastoupeno gotickým uměním, se jedná o prokazatelně kratší období.
To se může jevit jen jako jakýsi přechod mezi pozdním středověkem a nastupujícím
barokem. Ve výtvarném umění se ale jedná o významný časový úsek, kdy se středověká
tradice propojuje s renesančními vlivy, které k nám byly především z Itálie
zprostředkovány různými způsoby.
Praha byla velice důležitým kulturním centrem, které formovalo umělecký vývoj
v Čechách a to i v oblasti Kolínska, kde se nachází kostelecký zámek. Renesanční
architektura na Kolínsku nemá velké zastoupení oproti době vrcholného a pozdního
středověku. V důsledku toho, že jsou památky z tohoto období charakteristické svou
jedinečností, není úplně možné téma uměleckého vývoje na Kolínsku v období
renesance chronologicky zpracovat. Lze jej však typologicky seřadit do jakýchsi
skupin, u kterých je nutné všímat si rozdílů mezi tvorbou domácí a tvorbou
importovanou z oblastí umělecky vyspělejších. První renesanční památky v tomto kraji
se objevují na počátku 16. století. Jsou to ovšem zatím jen dekorativní prvky, které se
objevují na stavbách ještě středověkého typu.18
Renesanční přestavbou zámku v Kostelci nad Černými lesy ve čtyřicátých letech
16. století pak začíná rozkvět stavitelství na Kolínsku. S přestavbou je úzce spojen rod
Smiřických, díky kterému získalo renesanční podobu více objektů v regionu.19
Za zmínku stojí přestavba kolínského hradu pánů ze Žerotína, která probíhala paralelně
se stavební činností Smiřických. Hlavní budova paláce je přestavěna do pozoruhodné
renesanční podoby, jež je ovlivněna stavební tvorbou severní Itálie. Podrobnější
studium architektonického vývoje této památky, jež je opomíjena, by jistě přineslo
zajímavé poznatky.

18
Za nejstarší prvky renesančního slohu jsou považovány architektonické články, které se aplikovaly
při přestavbě středověké tvrze v Suchdolu roku 1510. Jedná se o architektonické prvky z Riedovy huti,
které nebyly využity při přestavbě pražského Hradu. In: RIŠLINK 1999, 15.
19
Jako příklad mohu uvést středověkou tvrz v Klučově, která po přestavbě získala podobu
renesančního zámečku a plnila funkci odpočinkového sídla vrchnosti. Dalšími příklady je kostel sv. Petra
a Pavla v Přišimasech a kostel sv. Martina v Rostoklatech. In: RIŠLINK 1999, 16.
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V oblasti kolem Kolína vznikala v průběhu 16. století další architektonická
díla, zejména menší šlechtické zámky a tvrze. Za všechny lze jmenovat nejlépe
dochovanou památku v tomto smyslu a to zámek v Radimi, jehož podoba je příkladem
saského vlivu na českou renesanční architekturu. V dalším případě lze mluvit
o památkách, které skrývají své renesanční jádro pod pozdějšími přestavbami, mezi něž
patří např. zámek v Kounicích či zámek v Zásmukách.
Více než profánní architektura této doby, která nám není dostatečně známa, je
zastoupena dobová architektura sakrální. U té je ale důležité zmínit, že se jednalo stále
o formu středověkou, kdy vznikala pod vlivem pozdně gotického slohu. Tuto formu je
nutné chápat jako úmyslný přežitek, který je úzce spjat s náboženskou otázkou. Jak je
známo, v době před Bílou Horou byla většina místního obyvatelstva včetně některých
významných šlechtických rodů, protestantského vyznání. Z tohoto důvodu byly
odmítány renesanční vzory chrámů z katolické Itálie. Tento rozdíl je dobře vidět právě
na kosteleckém zámku, jehož součástí je kaple sv. Vojtěcha. I když vznikala současně
s renesanční přestavbou kosteleckého zámku v 70. letech 16. století, její půdorys
i vzhled má tradiční formu pozdně gotické stavby. V rámci sakrální architektury na
území královských měst20 můžeme dále zmínit vznik drobnějších hřbitovních
kostelíků21 a věžovité zvonice, jež lze zahrnout do samostatného celku.22
V důsledku historických událostí na počátku 17. století se stavební činnost znatelně
snížila také na Kolínsku. I když byl renesanční sloh uplatňován i po třicetileté válce
při obnovách zpustošených měst, pomalu docházelo k nástupu nového výtvarného
směru a to směru barokního.

V této době se jednalo o města Kolín, Kouřim a Český Brod. Ta se nacházela v kouřimském kraji.
In: RIŠLINK 1999, 14.
21
RIŠLINK 1999, 17. Např. Kostel Nejsvětější Trojice v Českém Brodě. In: RIŠLINK 1999, 17.
22
RIŠLINK 1999, 17. Od počátku 16. století se začaly tyto zvonice přistavovat k chrámům jako jakýsi
architektonický doplněk. In: RIŠLINK 1999, 17.
20
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Město Kostelec nad Černými lesy
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Kostelec nad Černými lesy leží asi 30 km jihovýchodně od hlavního města Prahy.
Z názvu města lze odvodit, že se město nachází v oblasti hustě zalesněné. Lesy kolem
Kostelce byly v dávných dobách tak husté, že se z dáli jevily jako černé, proto název
Kostelec nad Černými lesy.23 Lesy se táhnou od řeky Sázavy k Českému Brodu,
směrem na východ pak téměř dosahují města Kouřim. Ty, společně s vodním
hospodářstvím, měly významnou roli pro hospodářský i sociální rozvoj v regionu. Rok
založení ani jména prvních držitelů města není znám.24
Na severu od města protéká Jalový potok, do kterého z okolních úžlabin vtékají
drobnější potůčky. Východní část města je tvořena čtyřúhelným náměstím Smiřických,
v jehož středu se nachází barokní kostel sv. Andělů strážných.25 Z náměstí směrem na
východ dnes vede jedna z hlavních komunikací. Po levé straně této komunikace,
bezprostředně vedle náměstí, se nachází kostelecký zámek[1], který je od města oddělen
příkopem. Cesta k zámku je tak umožněna přes kamenný most vedoucím z náměstí.
Zámecký komplex leží v severovýchodní části města. V místě, kde se dnes nachází
zámek, stál kdysi hrad. Jednalo se o místo s velmi starým osídlením, jehož součástí byl
kostel s obranou věží. Těmto kostelům se říkalo castellum, z čehož lze odvodit název
města Kostelec. 26
Dnešní podoba zámku je výsledkem několika stavebních zákroků, úprav a změn,
které se uskutečnily v průběhu několika století. Nositelkou renesanční architektury je
především část hlavní budovy zámku a kaple sv. Vojtěcha. Pro stavební vývoj
kosteleckého zámku je důležité nastínit historické a kulturní pozadí, ve kterém zámek
vznikal. V následujících kapitolách se tak pokusím shrnout dosavadní poznatky, co se
týče kulturně-historických událostí.

23

HODINÁŘ/KLÍMA 1912, nepag.
Dle pověsti zde sv. Vojtěch založil kostel. Odtud pak název města. In: HODINÁŘ/KLÍMA 1912,
nepag.
25
Jedná se o jednolodní stavbu, která vznikala v letech 1735-1737. In: ŠIMÁČEK 1934, 30.
26
LEJSKOVÁ – MATYÁŠOVÁ 1956, 327.
24
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Historické souvislosti kosteleckého zámku

5

5.1 Středověk
Zprávy o držbě černokosteleckého panství sahají až do 10. století, kdy náleželo
Slavníkovcům. Jako jádro jejich panství uvádí Kosmas kouřimskou župu.27 Po vymření
Slavníkovců byla část panství přidělena velmožům Boleslava II., zbytek připadl knížecí
komoře. Do 13. století byla tato oblast téměř neosídlena, jelikož zdejší půda nebyla
vhodná pro zemědělskou činnost. Až v první polovině 13. století došlo ke kolonizaci,
z níž vzniklo několik sídlišť.28 První písemné zprávy o Kostelci nad Černými lesy se
objevují ve 40. letech 14. století v souvislosti s výměnným obchodem krále Jana
Lucemburského a pánů z Náchoda. Ten se uskutečnil v roce 1344. Smlouvu o výměně
mezi Janem Lucemburským a Ješkem z Náchoda potvrdili roku 1348 dva Ješkovi
synové. V roce 1358 složil za tento statek Ješek z Náchoda lenní slib Karlovi IV. 29 Po
jeho smrti se panství dostalo do rukou Ješkových synů jako tzv. ušlechtilé léno, které
jim udělil sám panovník. Již v této době se jednalo o nemalé panství, které čítalo více
než 10 vesnic s několika lesy. Na černokosteleckém panství se páni z Náchoda
vyskytují do roku 1415.30
V tomto roce Jan z Náchoda společně s Janem z Klučova prodali panství purkrabímu
na Bělé a sekretáři krále Václava, Janovi ze Smržova, za 1500 kop grošů českých. Jan
ze Smržova, též známý jako Jan Sekretář z Kostelce, ale v roce 1420 zemřel v bitvě na
Vyšehradě, kde bojoval po boku krále Zikmunda. Po jeho smrti připadl majetek do
rukou jeho tří synů, kteří si ho rozdělili. Kostelecké panství připadlo synům Pavlovi
a Sudkovi. Páni ze Smržova drželi panství až do roku 1492. Během této doby se dostalo
vsi Kostelec povýšení na město. Stalo se tak roku 1489, kdy o povýšení požádal
Jindřich z Kostelce a jehož žádosti král Vladislav II. vyhověl. I když se díky povýšení
dostalo městu práv, jako bylo pořádání trhů, vaření a prodávání piva, provozování
řemesel, nepomohlo to Jindřichovi dostat se z tíživé finanční situace, ba naopak se ještě

Latinsky comitatus. Jedná se o větší územně správní celek. Panství zaujímalo dvě pětiny českých
zemí, které sahaly od Kladska po Šumavu. In: HODINÁŘ/KLÍMA 1912, nepag.
28
MRVÍK 2011, 13.
29
ŠIMEK, 198, 209.
30
HODINÁŘ/KLÍMA 1912, 23.
27
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více zadlužoval. Proto byl v roce 1492 nucen panství prodat věřiteli Slavatovi z Chlumu
a Košumberka.31

5.2 Období renesance
Nový majitel kosteleckého panství Slavata z Chlumu a Košumberka spojil toto
panství s vyženěným statkem Dobré Pole. Jemu král Vladislav potvrdil zápis do
zemských desek a právo volné dispozice, když byl Slavatovi statek propuštěn z lenního
svazku. Díky zápisu do zemských desek se ustálilo označení kostelecký zámek.
Z tohoto označení můžeme vyvozovat, že na zámku došlo k jistým stavebním změnám
či přestavbě. Po smrti Slavaty připadlo panství jeho synovi Michalovi. Jeho politická
schopnost a obratnost co se týče úvěrů, ho přivedla k dalším statkům, jež postupně
zkupoval.

Jednalo

se

o

Hačky,

Hošť,

Bohumil,

Aldašín,

Přehvozdí

a Kozojedy.32 Statky bývalého Sázavského kláštera, které byly rovněž v jeho držitelství,
mu však byly roku 1528 zastaveny Janem Zajímačem z Kumštátu. Jelikož neměl Michal
Slavata žádného potomka, odkázal v závěti téměř všechen majetek svému synovci, jenž
užíval jména Slavata. Tvrz v Klučově společně s dvěma dvory (jeden v Bohumilech,
druhý v Kostelci nad Černými lesy) připadla jeho manželce Elišce ze Sovince. Po její
smrti měl veškerý majetek zdědit Slavata. Stejně tak to určil ve věci statku Čestín
Kostel, který odkázal své sestře Markétě. Slavata zemřel v roce 1539.
Statků se pak ujal jeho syn Diviš. Ten byl v úzkém kontaktu s nejmocnějšími rody
v Čechách a to hlavně díky sňatku s Alžbětou, sestrou Jáchyma z Hradce. Sám Diviš se
zúčastnil roku 1547 prvního stavovského povstání proti Habsburkům. Ferdinandovo
vítězství nad stavy mělo však za následek konfiskaci statků kosteleckého, klučovského
i zápisných statků Sázavského kláštera, podlažického kláštera a statků tehovského
hradu. Zkonfiskovaný majetek poté připadl do královské komory. Rodové panství
Chlum a Košumberk bylo od konfiskace ušetřeno, Divišovi bylo ale ponecháno jen jako

ŠIMEK A KOL. 1989, 208. Zprávy o pánech ze Smržova se dochovaly i z doby, kdy již kostelecké
panství nevlastnili. Např. v roce 1500 bylo Jindřichu z Kostelce uděleno povolení Vladislavem II. založit
rybník. In: HODINÁŘ/KLÍMA 1912, 26.
32
ŠIMEK A KOL. 1989, 209. Tyto statky koupil roku 1498 od Zdeňka Kostky z Postupic.
In: HODINÁŘ/KLÍMA 1912, 26.
31
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léno. Kostelecký zámek se po jeho zabrání stal oblíbeným loveckým působištěm císaře
Ferdinanda I. a jeho syna arciknížete Ferdinanda Tyrolského.33
Na podzim roku 1549 zachvátil kostelecký zámek požár. Po této události se začal
zámek přestavovat v renesančním slohu. K přestavbě zámku budu věnovat samostatnou
kapitolu. Ve zbytku této kapitoly nastíním další vývoj držitelství panství spadající do
období renesance.
Od královské komory kostelecký zámek koupil Jaroslav ze Smiřic a to za 30 000 kop
grošů.34 Zároveň koupil i statek v Klučově. Po jeho smrti majetek získal jeho synovec
Zikmund Smiřický, jenž byl ve své době považován za nejbohatšího šlechtice
v Čechách. Zemřel však již roku 1608. Po tomto roce se vlastníci rychle střídají, jelikož
umírali ve velmi mladém věku. Až roku 1614 se držitelem majetku stává Albrecht Jan
Smiřický, velmi aktivní člověk na poli politickém. Účastnil se všech odbojových akcí
nekatolických stavů, které vyústily v druhé stavovské protihabsburské povstání. Byl
i jedním z iniciátorů pražské defenestrace. Při válečném tažení u Českých Budějovic
dne 18. listopadu 1618 podlehl ve svých čtyřiadvaceti letech zimnici35
Po jeho smrti se držitelkou pozůstalosti stala sestra Albrechta Jana Smiřického
Markéta Saloména. Události doby však měly za následek, že dědička kosteleckého
panství Markéta Saloména, provdaná Slavatová, musela pro své nekatolické vyznání
opustit zem.

5.3 Rod Smiřických ze Smiřic
Jedním z rodů, jež vlastnil zámek v Kostelci nad Černými lesy a jež má na svědomí
jeho renesanční (dodnes částečně zachovalou) podobu, je rod Smiřických ze Smiřic.
V této kapitole se pokusím blíže zaměřit na tento rod, který je důležitý nejen pro svou
přítomnost na zámku a s ní související stavební činnost, ale i pro své umění hospodařit,
což mělo za následek vzestup poměrně chudého rodu na vrchol společenského žebříčku
v renesančních Čechách.

ŠRÁMKOVÁ A KOL. 2002, 142.
ŠRÁMKOVÁ A KOL. 2002, 142.
35
ČECHURA 2009, 301.
33
34
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Z názvu rodu, kdy se uvádí Smiřičtí ze Smiřic, je jasné, že tento rod pocházel ze
Smiřic, konkrétně z tvrze, která se nacházela poblíž Hradce Králové.36 První zmínka
o tomto rodu se objevuje v 15. století.37 Rod Smiřických se v české historii objevuje
přesně 203 let.38 Poslední století působení rodu pak bylo ve znamení politické
a především hospodářské aktivity. Za tak poměrně krátkou dobu se rod Smiřických stal
jedním z nejbohatších v Českých zemích.
V rozmezí let 1514–1614 Smiřičtí vydali 1,1 milion kop grošů míšeňských39 za
panství, která postupně zkupovali. Jejich příjmy se čím dál více zvyšovaly, což bylo na
dobu jejich působení poměrně neobvyklé. Panské rody v Čechách a na Moravě se spíše
zadlužovaly, než aby prosperovaly. Svým bohatstvím dosahovali podobné úrovně jako
rod Rožmberků, páni z Hradce či Pernštejnové. Na rozdíl od nich ale lépe hospodařili
a to tak, že dalšího majetku nabývali, než aby jej museli postupem času rozprodávat.
Snad jako jediní oproti jiným šlechtickým rodům platili za svá nová panství a statky
v hotovosti, nikoliv na dluh.40 Mimo to vynakládali spoustu peněz na chod dvorů,
luxusní vybavení svých zámků, studium v zahraničí a další výdaje. I tak dokázali
našetřit kapitál, který uchovávali částečně na hradu Český Dub, částečně v zahraničí.
Tyto peníze také umožňovaly Smiřickým poskytovat půjčky šlechticům, měšťanům či
dokonce Habsburkům.
Jejich ekonomické počínání vzbuzuje obdiv s ohledem na dobu jejich působení.
Tématu ekonomiky Smiřických se podrobně věnoval historik Jaroslav Čechura. Ten ve
své knize „České země v letech 1584–1620“41 píše, že si Smiřičtí vedli účetnické knihy
s přehlednými tabulkami o každém panství. Oproti jiným korunním statkům42 se
dokonce účetní rok shodoval s rokem kalendářním. Jaroslav Čechura dále zdůrazňuje,
že Smiřičtí hospodařili ze svých financí, přičemž peníze od poddaných tvořily méně než
36

HALADA 1992, 144.
V souvislosti s koupí tvrze a vesnice Smiřice je uváděn zeman Václav roku 1406. Rok 1420 je pak
spojen s jeho synem Janem jako přívržencem východočeských husitů, kteří se vydali na pomoc Praze po
vypuknutí husitských nepokojů. In: JUŘÍK 2012, 11. Rodový erb Smiřických je velice prostý. Skládá se
z nakoso děleného štítu s černým a stříbrným polem, nad nímž se nachází helmice.
In: HALADA1992, 144.
38
ČECHURA 2009, 282.
39
V přepočtu se jedná o 66 milionů grošů. In: JUŘÍK 2009, 26.
40
ČECHURA 2009, 289. Např. Pernštejnové byli z těch, kteří svá panství pořizovali na dluh, což mělo
časem za následek postupné rozprodávání jejich majetku. In: ČECHURA 2009, 289.
41
ČECHURA 2009.
42
Šlechtické rody používaly po celé 18. století tradiční systém s pravidelnými platbami na sv. Jiří
a sv. Havla. IN: ČECHURA 2009, 290.
37
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desetinu příjmů. Jejich způsob hospodaření, na tu dobu pokrokový, přispěl k větší
spokojenosti i životní úrovni poddaných. To lze ukázat na příkladu, kdy na panství
v Kostelci nad Černými lesy připadalo na 788 osedlých 900 dnů roboty ročně. Na
dalších panstvích Smiřických tomu bylo podobně.43 Z dochovaných dokladů je
zajímavé, že tato drobná robota nebyla vymáhána a dokonce téměř polovina nebyla
prováděna, což se obešlo bez postihů.
Významným zdrojem peněz byla výroba piva. To se produkovalo na všech
panstvích. Pivo z černokosteleckého panství bylo dodáváno až do Kutné Hory, kde šlo
na odbyt díky horníkům. Rovněž těžba uhlí na Náchodsku či chov a prodej ryb
zajišťoval tok peněz do pokladny Smiřických. Díky svým zdrojům mohli Smiřičtí
zajišťovat chod nekatolických stavů. Např. v době, kdy nekatolíci bojovali za svou
rovnoprávnost v roce 1609, půjčili Smiřičtí stavovskému direktoriu 69 000 kop grošů
míšeňských. O dva roky později Albrecht Jan poskytl stavům půjčku ve výši 10 000
kop, když do Čech vpadla pasovská vojska.
Bohatství Smiřických nabývalo za jejich působení na velikosti. To probíhalo v době,
kdy většina českých rodů byla zadlužena a tak nebyly schopny půjčit potřebné finance
stavům. Podobně jako Rožmberkové i Smiřičtí přinášeli díky svému bohatství oběti ve
společném zájmu v podobě poskytování půjček stavům. Nechybělo jim však ani
vzdělání a jazykové znalosti, kterých dosahovali na prestižních evropských
univerzitách. I díky tomu nabývali postupem času na významu.
I když se jako definitivní rok vymření Smiřických uvádí rok 1655, lze říci, že jejich
éra končí smrtí Albrechta Jana44 roku 1618 před stavovským povstáním. Pro jejich
zámožnost, vzdělanost a politickou schopnost bylo vymření tohoto rodu nepochybně
velkou ztrátou pro České země v době předbělohorské.

Zde připadaly 1–3 dny roboty ročně na osedlého. In: JUŘÍK 2012, 28.
Jelikož byl jediný mužský člen rodu Jindřich Jiří ze Smiřic závětí kvůli své slabomyslnosti
vyloučen ve věci nástupnictví, přešlo se na ženskou linii. Rozpory mezi Markétou Saloménou a Kateřinou
Eliškou vyústily v dodnes neobjasněný výbuch na jičínském zámku v roce 1620. V roce 1655 pak
zemřela Markéta Salomena, jakožto poslední člen rodu Smiřických. In: JUŘÍK 2012, 42.
43
44
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5.3.1 Jaroslav I. Smiřický
Důležitou osobností Smiřických v souvislosti s kosteleckým zámkem je
Jaroslav I. Smiřický. Právě on si zvolil zámek v Kostelci nad Černými lesy jako své
rezidenční sídlo a v tomto duchu jej i počal roku 1558 přestavovat. Proto se pokusím
blíže přiblížit osobnost Jaroslava I. Smiřického i jeho život.
Zakladatel kostelecké větve se narodil roku 1513. Byl velmi významným
diplomatem, který se dokázal uplatnit jak na území Čech45, tak na území evropském.
Díky tomu byl v roce 1540 po boku krále Ferdinanda I. při cestě do Nizozemí.
Doprovázel také jeho dceru Alžbětu v roce 1543 na cestě do Polska, kam cestovala
z důvodu uzavření sňatku s polským králem Zikmundem II. Jagellonským.
Ačkoliv

bývají

Smiřičtí

v

literatuře

označováni

za

novoutrakvisty,

Jaroslav I. Smiřický se v době šmalkadské války46 postavil na stranu Karla V. a osobně
se zúčastnil památné bitvy u Mühlbergu47, která skončila vítězstvím císaře a jeho
spojenců. Za své spojenectví byl Jaroslav odměněn funkcí hofmistra a maršálka
královského dvora. Významnou cestou, jež Jaroslav I. Smiřický absolvoval, byla cesta
do Španělska v roce 1548, kdy doprovázel arcivévodu Maxmiliána za jeho nevěstou
Alžbětou Habsburskou. Přesto, že se musel z důvodu úmrtí svého otce
Zikmunda I. Smiřického na čas vrátit zpět do Čech, v roce 1551 se k Maxmiliánovi
připojil při jeho zpáteční cestě.48 Tato cesta byla významnou událostí, jelikož přispěla
k šíření nového renesančního slohu jak do českých zemí, tak celkově do Záalpí.
Za prokázané služby císaři byl Jaroslav I. Smiřický odměněn povýšením své osoby
ale i celého rodu Smiřických do říšského panského stavu s titulem baron.49 Úzké styky
s Habsburky50 přinesly Jaroslavu I. Smiřickému nejen velký majetek, ale i místo ve
45
Zastával vysoké úřední funkce na dvoře císaře Ferdinanda 1., Maxmiliána II. i Rudolfa II. In: JUŘÍK
2012, 18.
46
Jednalo se o střet mezi císařem Karlem V. a protestantskými říšskými knížaty, který trval v letech
1546-1547.
47
Zde stál Jaroslav I. Smiřický po boku mladšího bratra císaře Karla V., jímž byl Ferdinand I. V čele
protestantských knížat stál saský kurfiřt Jan Fridrich. In: JUŘÍK 2012, 18.
48
Cesty se zúčastnil i Albrecht a Jindřich Smiřičtí. V rámci této cesty navštívili města jako je Trident,
Mantova, Milán či Innsbruck. In: JUŘÍK 2012, 18.
49
JUŘÍK 2012, 18.
50
Dostal se i na dvůr arcivévody Ferdinanda Tyrolského, který byl známý svou láskou k umění (je
autorem návrhu letohrádku Hvězda). Dále byl jedním z účastníků na pohřbu císaře a českého a uherského
krále Maxmiliána II. V roce 1576. Měl tu čest nést před rakví korunovační meč.
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vysoké společnosti. Majetek, jež zdědil po svém otci Zikmundovi I. Smiřickým, dokázal
dále rozšiřovat. V roce 1558 zakoupil od královské komory panství v Kostelci nad
Černými lesy za 30 000 kop grošů. Pokračoval dále v přestavbě a obnově zámku, kterou
započala již královská komora. V kapli sv. Vojtěcha, kterou nechal zbudovat, zřídil
rodinnou hrobku.
V letech 1567–1579 přikoupil Jaroslav I. Smiřický další panství či vsi. Panství
Říčany koupil za 9 500 kop, ves Uhříněves za 28 500 a Tuchoraz za 10 000 kop grošů.
Tímto výčtem však jeho nákupčí počínání nekončí. Dále rozšiřoval své dominium o vsi
jako je Stříbrná Skalice, Jevany, Černé Voděrady, Kostelní Střímelice a další.
Se svou manželkou Kateřinou Zajícovou z Hazmburka, kterou si vzal roku 1555 na
zámku v Budyni nad Ohří, zplodil čtyři děti. Ani jedno však Jaroslava nepřežilo. Jeho
závět z roku 1594 ustanovila dědicem nejstaršího z rodu, kterým byl Jaroslavův synovec
Zikmund Smiřický z hruboskalské větve. Samotným zakladatelem kostelecké větve tak
tato větev rodu Smiřických vymřela a to 18. listopadu 1597.

5.4 Období baroka
Po uprchnutí Markéty Salomény do Saska se v Čechách nenacházel žádný svéprávný
dědic majetku Smiřických. K němu se i díky své obratné politice dostal roku 1621
Albrecht z Valdštejna51, přičemž si zajistil zástavní a předkupní právo na zkonfiskovaný
majetek. Jednalo se o Jičín, Český Dub a Hrubou Skálu. Přesně 30. října 1621 se stal
poručníkem slabomyslného Jindřicha Jiřího Smiřického52 a správcem třech čtvrtin
majetku Smiřických. Od tohoto roku tak mohl s majetkem Smiřických, který byl vyňat
z konfiskace, nakládat podle svého gusta. I když mu bylo císařem zaručeno držitelství
bývalých statků Smiřických za půjčku ve výši 502 425 zlatých rýnských, v lednu roku
1623 Albrecht z Valdštejna prodal Kostelec nad Černými lesy společně s Uhříněvsí,
Škvorcem a Křenicí Karlovi z Liechtensteina.53 Tyto statky byly v Zemských deskách
Zároveň byl však synem jedné z dcer Jaroslava Smiřického. In: ČECHURA 2009, 302.
V této době byl držen v emigraci svou sestrou Markétou Saloménou.
53
I právě díky němu a jeho přátelskému vztahu s ním se Albrecht z Valdštejna k majetku Smiřických
dostal. In: ŠIMEK A KOL. 1989, 210. Rod Liechtensteinů patří k velmi starým rodům, jejichž kořeny sahají
až do 12. století. Rodová větev, která působila na našem území od 13. století, byla rakousko–moravská
větev. Jejich erb sestával ze zlatočerveného štítu, který se v 16. století změnil na čtyřdílný. Od roku 1709
je pak štít tvořen v prvním poli slezskou orlicí, v druhém routovou korunou, v dalším poli je tvořen
znakem Opavska a krnovským lovčím rohem, v posledním poli se pak nachází orel s dívčí hlavou (erb
Východního Fríska). In: HALADA 1992, 88.
51
52
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zapsány jako panství plaňanské, jejichž administrativní správa sídlila právě v Kostelci.
Rod Liechtensteinů byl díky svému katolickému vyznání značným rozdílem oproti
předchozím držitelům Smiřickým, kteří byli utrakvisty. To se projevilo v roce 1627
reakcí nevolníků, kteří byli novou vrchností nezvykle utlačováni. Sami se snažili
zmocnit kosteleckého zámku, logicky ale neuspěli.54
Po smrti Karla z Liechtensteina připadlo kostelecké panství jeho nezletilému synovi
Karlu Eusebiusovi z Liechtensteina. V roce 1631 se na kosteleckém zámku objevila
Markéta Saloména se svým synem Albrechtem Slavatou.55 Po druhé se dostala na
kostelecký zámek v roce 1645 s doprovodem švédských vojsk. Domáhala se práva na
kostelecké panství, což jí vydrželo až do konce jejího života v roce 1655. Jejímu dědici
Bohumilu Windischgrätzovi pak byla vyplacena náhrada ve výši 300 000 zlatých, čímž
byly nároky ze strany Markéty Salomény na kostelecké panství vyřízeny.
Třicetiletá válka negativně zasáhla nejen do stavebního stavu zámku, ale i do
majetkových poměrů Karla Eusebia a vlastnických práv k otcovskému dědictví. Smrtí
Albrechta z Valdštejna byly královskou pokladnou Eusebiovy nároky na dědictví
zpochybněny,

tudíž

i

smlouva

mezi

Albrechtem

z

Valdštejna

a

Karlem

z Liechtensteina. Karel Eusebius tak musel roku 1653 před zemským soudem prokázat,
že mu černokostelecké panství právem náleží. To se mu však nepodařilo, jelikož o rok
později přebral správu nad tímto panstvím samotný císař a poslal na panství svého
hejtmana. V roce 1655 se ale za 400 000 zlatých, které musel Karel Eusebius splatit do
roku 1658, panství dostalo zpět do rukou Liechtensteinů.56 Právě Karel Eusebius nechal
sepsat roku 1677 tzv. Zlatou knihu, urbář černokosteleckého panství, který obsahuje
výborný popisu renesančního zámku.

Po nezdařeném pokusu zmocnit se zámku se povstalci stáhli do okolních lesů a až v roce 1627 byli
rozehnáni. Iniciátorem povstání byl údajně nekatolický kněz Matouš Ulický, který byl 11. září 1627
popraven. In: ŠIMEK A KOL. 1989, 210.
55
Při prohlídce zámku se měla Markéta Saloména údajně zmínit o tom, že je vše na svém místě,
důsledkem čehož byla domněnka, že je na zámku ukryt poklad. Nalézt se ho poté pokoušel např. zemský
správce. In: JUŘÍK 2012, 41. Tato domněnka se udržela po několik dalších století. Do dnes však žádný
poklad nalezen nebyl.
56
Stálo za tím mnoho úsilí Karla Eusebiuse, který se po celý svůj život potýkal s finančními podvody
svého otce, které měly za následek prošetřování místodržitelského působení. Nakonec se roku 1665
vykoupil tzv. „generálním absolutismem“. In: ČECH 1989, 16.
54
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Významnou osobností Liechtensteinů však byla vnučka Karla Eusebia Marie Terezie
Savojská. Držitelkou kosteleckého panství byla od roku 1712. Ta se zapsala do dějin
černokostelecka jednak svou charitativní činností, které se začala věnovat po smrti
svého manžela vévody Tomáše Emanuela ze Savoy-Carignanu, jednak činností
stavební. Na kosteleckém panství založila např. špitál či další podpůrné instituce pro
chudinu. Některé fary a kostely, které zanikly v předešlých letech, byly Marií Terezií
Savojskou opět obnoveny. Významným rokem v době jejího působení byl rok 1736,
kdy kostelecké měšťanské obyvatelstvo propustila z poddanství. Městu dále potvrdila
právo na svobodný obchod. Bezdětná Marie Terezie Savojská skonala roku 1722
a panství připadlo Františkovi Josefovi Janu Adamovi z tzv. Gundakerovy větve
Liechtensteinů.
Historické události doby jako byla válka o dědictví rakouské nebo válka sedmiletá,
se Kostelce dotkly pouze nepatrně. U velkého selského povstání v roce 1775 tomu bylo
ovšem jinak. To, jak je známo, bylo poraženo 24. března 1775 u Chlumce nad Cidlinou.
Jedna z fází povstání se týkala i Kostelce nad Černými lesy, kdy se měl zámek stát
cílem povstalců. Povstání nakonec skončilo vydáním novým robotním patentem. Mimo
tato povstalecká povstání bylo 18. století pro kostelecké panství velmi příznivým
stoletím ve smyslu hospodářského a kulturního rozkvětu. Rozvíjela se především
proslulá hrnčířská výroba. Dále obytné domy procházely přestavbami stejně tak jako
zámek či kostel sv. Křtitele. 57

57

ČECH 1989, 18.
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Stavební vývoj zámku v Kostelci nad Černými lesy reflektuje složitost historie
zámeckého komplexu i zámožnost majitelů zámku především z 16. a počátku 17. století
a proto se v následujících podkapitolách zmíním o stavební historii zámku.

6.1 Zámek ve středověku
V místě stávajícího zámku se nacházel středověký hrad z doby Jana Lucemburského,
o němž však nemáme dochované zprávy. Ačkoliv nám středověká podoba původního
hradu ze 13. století není známa, z archeologického výzkumu byly zjištěny
„ …pozůstatky dřevěné zástavby a nároží zděné stavby neznámé podoby“.58 Jelikož do
stavebního vývoje výrazně zasáhly terénní úpravy v době renesance, není jasné, jak
rozsáhlá byla středověká zástavba. Nicméně nejspíše ve 14. století bylo jádro
dvoupalácového charakteru.59 Z doby pozdní gotiky, tedy z období přelomu 15. a 16.
století, se zachovaly pozůstatky původní stavby. Jedná se o zbytky zřejmě
nedokončeného opevnění na půdorysu podkovy s (dodnes zachovanými) střílnami na
jihozápadní straně, které se započalo stavět v době, kdy zámek drželi Slavatové
z Chlumu a Košumberka. Odkaz na období pozdní gotiky udává i sedlový portálek,
který se nachází v severním křídle původního opevnění. Dále to jsou klenby v přízemí
tohoto křídla. Za opevněním se nejspíš v této době nacházel příkop se zvedacím
mostem. Ten vedl k hlavní bráně, na kterou odkazuje pozůstatek východní dílu
středního rizalitu, který vznikl rozšířením starší brány v době další etapy přestavby za
Jaroslava Smiřického.60
V jihozápadním křídle, konkrétně ve sklepích tohoto křídla, se dochovaly další
významné pozůstatky pozdně gotického hradu. Jedná se o valené klenby sklepení, které
nikterak nenavazují na zdivo v přízemí. Slohově určujícími jsou tři portály, kdy jeden,
kterým se vstupuje do předsklepí, je sedlový. V ostatních dvou případech se jedná
o portály půlkruhové s okosenou hranou.61
58

DURDÍK 1999, 276.
Dle Tomáše Durdíka se tak mohlo uskutečnit nejpozději za Jana Sekretáře. Dvoupalácová dispozice
byla nejčastěji užívána za Karla IV. a Václava IV. In: DURDÍK 1999, 276.
60
LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981, nepag.
61
LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981, nepag.
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Dále z této doby pochází parkán, který obtáčí jádro zámku.62 Užití opevňovacího prvku
barbakánu na kosteleckém zámku je spolu se samotnou stavbou zámku zajímavou
ukázkou hradebních opevnění.

6.2 Zámek v období renesance
V období doznívající pozdní gotiky, které je spojeno ještě s rodem Slavatů, se objekt
znatelně rozšířil. Započala stavba rozsáhlého severovýchodního křídla zámku společně
s přízemními prostory, jejichž klenby jsou svedeny na střední pilíře. V této době došlo
k obtočení jádra hradbou, součástí které byly čtyři věže. Tím v podstatě vznikl dnešní
půdorys hlavní zámecké budovy.63 Roku 1549 zachvátil zámek požár a tak není jasné,
jak vnitřní uspořádání křídel vypadalo, stejně tak jako jejich výška. Lze se však
domnívat, že budovy tvořící bývalý hrad, byly vystavěny do výšky jednoho patra. Právě
po tomto požáru se zámek počal přetvářet v renesanční objekt.
Renesanční přestavba zámku byla výraznou a důležitou záležitostí, proto se jí budu
věnovat v samostatné kapitole.

6.3 Zámek v období baroka
V období po třicetileté válce do poloviny 18. století byl zámek převážně jen
opravován, případně byly prováděny menší stavební úpravy, než přestavba v pravém
slova smyslu. K výraznějším stavebním změnám došlo až v období pozdního baroka.
O ty se zasloužila Marie Terezie Savojská, kdy 175964 pozvala na zámek tyrolského
architekta Josefa Jägera. Ten je uváděn jako autor barokní přestavby zámeckých
budov.65 Novým nastupujícím slohem spojil zámecká křídla v jeden celek.

Podobný typ tohoto pozdně gotického opevnění můžeme nalézt na současném opevnění hradu
v Pardubicích. In: DURDÍK 1999, 277.
63
MRVÍK 2011, 85-86.
64
Ve starší literatuře se uvádí rok kolem 1750, což je ovšem mylná informace, jelikož se delší dobu
nedařilo rozluštit letopočet na poničeném štítu umístěným Marii Terezií Savojskou nad průčelním
rizalitem. In: LEJSKOVÁ–MATYÁŠOVÁ 1956, 325-326.
65
Soudí se tak dle liechtensteinských archiválií z Bučovického zámku, ve kterých je Josef Jäger
doložen. Dále ho dokládá V.J.Mrvík v Průzkumu památek č. XVIII, 2011. Ten objevil dochovaný menší
arch ve vídeňském archivu rodu Liechtensteinů, který Josefa Jägera jako stavitele barokního období
dokládá. In: MRVÍK 2011, 97.
62
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Průčelí jihovýchodního vstupního křídla zámku přetvořil Jäger v reprezentativní část,
čehož dosáhl zdůrazněním symetričnosti.66 Střední osa průčelí je tvořena vystupujícím
mělkým rizalitem, který je zakončen tympanonem. Plochu rizalitu rozčlenil nad úrovní
vstupní brány pilastry s patkami a kanelovanými hlavicemi do tří částí. V každé této
části se v obou patrech nachází sdružené okno. První patro bylo Jägrem povýšeno na
piano nobile s reprezentativním sálem uvnitř, což odpovídalo dobovým trendům
v architektuře. Z vnějšku tento sál zvýraznil nadokenními obloučkovými vlysy. Ty nad
prostředním oknem rizalitu ve svém středu svírají mušli.
Fasáda průčelí je svými detaily nápadně podobná špitálu, který se budoval od roku
1726. Společně s farním kostelem na náměstí se v členění vnitřních stěn těchto staveb
jedná

podle

Milady

Lejskové–Matyášové

o

inspiraci

Kilianem

Ignácem

Dientzenhoferem a jeho tvorbou z 30. let 18. století.67
Součástí barokních úprav bylo kompletní odstranění renesančních štítů i zakončení
zdiva mohutnou římsou. Podle Jägrova návrhu mělo být průčelí tympanonu zdobeno
barokním štukem. Nad ním se v ose mansardové střechy měly nacházet hodiny
v ozdobném vikýři. Nádvorní straně jihovýchodního křídla ponechal renesanční arkády
v přízemí i v druhém patře, první patro ale zazdil a doplnil jednoduchými okny. 68 Další
změna se týkala úpravy jihovýchodního a severozápadního křídla, kdy se
z jednotraktového severního křídla stalo křídlo dvoutraktové, které mělo chodbu na
straně do dvora a z dvoutraktového východního křídla vzniklo křídlo trojtraktové díky
zřízení střední chodby. V důsledku těchto změn bylo zřízeno schodiště na jihovýchodní
straně a další schodiště na severovýchodě, tzv. šnek, byl nahrazen vedlejším schodištěm
a to dvouramenným.69
Zámecký komplex doplnil Jäger o východní nárožní věž. Tomu předcházelo
prodloužení severovýchodního křídla a vyhlídkové galerie. Její renesanční malovaný
strop ale strhl společně se šesti sloupy, jež jej nesly, a ponechal pouze balustrádu
Právě Josef Jäger je autorem barokní přestavby paláce Smiřických na Malostranském náměstí.
Přestavba tohoto paláce časově spadá 60. let 17. století, kdy mohla již probíhat barokní přestavba na
kosteleckém zámku. Oproti kosteleckému průčelí je však průčelí paláce tvořeno v klasicizujícím stylu.
In: LEJSKOVÁ–MATYÁŠOVÁ 1956, 326.
67
LEJSKOVÁ–MATYÁŠOVÁ 1956, 326.
68
Díky tomuto zazdění nedošlo ke většímu poškození renesančních klenebních maleb, které byly
objeveny v roce 2002 v rámci rekonstrukce.
69
ŠIMEK A KOL. 1989, 211.
66
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s pilířky, které měly tesané reliéfy s motivy váz, géniů a puttů. Chodbu vedoucí ke kapli
navrhoval Jäger dle svých skic jako pokračující terasu, tudíž měla být chodba
nezastřešená.
Současně s barokními úpravami a přestavbami hlavní budovy zámku probíhaly
některé úpravy na budovách předzámčí. Charakter těchto úprav nám ale není znám.
Podle stavebně–historického průzkumu slohově odpovídá dnes uzavřená terasa při
západním křídle předzámčí. 70
Josef Jäger provedl i řadu interiérních úprav tak, aby odpovídaly životnímu stylu
šlechty. Vstupní křídlo, ke kterému nově přiléhala východní nárožní věž společně se
severovýchodním křídlem, spojil ve všech patrech novým dvojramenným schodištěm.
Výškové rozdíly podlaží jednotlivých křídel se snažil vyrovnat. Zřizováním chodeb
a prostor, které vznikaly důsledkem prodlužování, či zkracování křídel chtěl dosáhnout
lepší vnitřní komunikace. Samotné zámecké kaple se stavební úpravy z období baroka
výrazně nedotkly. 71

70
71

LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981, nepag.
ŠIMEK A KOL. 1989, 211.
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7

Architekti
Pro architektonické práce na stavbách a jejich výzdobu vybíral panovník především

z italských umělců. Stavby či jen některé části, přízviska a jména, která jsou místy
zaznamenána, svědčí o pohybu italských řemeslníků a umělců na našem území již od
konce 15. století. Tito umělci přicházeli od jihu a jihovýchodu. Dostatek zakázek od
církevních organizací, šlechticů a měšťanů mělo za následek, že přicházeli rovnou celé
skupiny umělců. Ti nejspíš neznali významná italská centra, jako byla Florencie, Siena,
Benátky, Mantova, a jiné, jelikož přicházeli„ ...z Lugana a okolí, z obcí mezi
Luganským a Comským jezerem a z údolí na lombardsko–švýcarském pomezí,
ojediněle z jiných částí Itálie“.72 Na našem území působili převážně v letních měsících,
které byly pro stavbu ideální. Přes zimní měsíce se stavitelé a umělci uchylovali do
svých domovů, tedy do Itálie, díky čemuž udržovali krok s italským uměleckým
vývojem. 73
Není pochyb, že právě díky mistrům a stavitelům z Itálie, měnila architektura na
našem území svou podobu. Pod vlivem Itálie se k nám dostává nový, rozdílný ráz
staveb, který ja znát na první pohled. Stavbám již nedominuje vertikalita, která byla
typická pro středověkou architekturu, nýbrž se pracuje s horizontálou a symetrickým
členěním fasád. I nový systém uspořádání krovů, kdy se jedná o tzv. hambalkovou
soustavu, přispěl k horizontálnímu řešení staveb, jelikož střecha se stala, za použití
tohoto systému, nižší než bývalo obvyklé.

7.1 Hans Tirol
Hans Tirol se narodil nejspíš kolem roku 1505–1506, není ovšem známo kde. Byl
malířem, spisovatelem, stavitelem a také nakladatelem. Začínal jako žák u malíře Jägra
Breue st., který mu byl zároveň tchánem. Společně s ním v roce 1538 pracoval ve
Weberhausu v Augsburgu na nástěnných malbách.74 V letech 1541–1548 působil

72

KRČÁLOVÁ 1989, nepag.
KRČÁLOVÁ 1989, nepag.
74
Z jeho nakladatelské činnosti vyšly práce jako je např. dřevořez „Císař Karel V. udílí 1530 léno
Ferdinandovi I.“, jehož autorem byl J.Breue ml. Dále jeho autorství patří 3–4 svazkovému historickému
dílu, na kterém se podílel J. Breue ml. svou výzdobou miniaturami. Ten vytvořil i „Rodokmen
Habsburků“, který později Tirol nabídl Ferdinandovi I. In: VLČEK 2004, 664.
73
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v Augsburgu jako městský stavitel. K městu Augsburg vytvořil i návrh na jeho
opevnění.
Do Prahy se dostává kolem roku 1550–1551. Zde působil jako vedoucí stavitel na
Pražském hradě v letech 1552–1556. Na jeho místo se poté dostal Bonifác Wolmut.
Nicméně v Čechách zůstal přibližně do roku 1560. Do té doby se podílel na různých
stavebních pracích. V letech 1556–1559 byl vedoucím prací na stavbě poděbradského
zámku. Poté se nejspíš odebral zpět do Augsburgu. Po požáru, který roku 1541 zasáhl
Prahu ve velké míře, předložil návrhy pro rekonstrukci sv. Víta, podle kterých pak on
sám v letech 1554–1555 obnovu prováděl. Pro kapli sv. Zikmunda uvedl návrh pro
nástěnné malby, které nejspíš pocházely z rukou augsburského malíře. V letech
1554–1555 realizoval rekonstrukce na starém paláci Pražského hradu, kde se také
zasloužil o novou konstrukci střechy a o nové štíty nad Vladislavským sálem.75 Dále se
podílel na výstavbě královského letohrádku, kde se zasloužil o jeho patro. To se začalo
stavět

podle

prvotního

plánu,

než

se

roku

1556

přešlo

k návrhu

Bonifáce Wolmuta, podle kterého se dál pokračovalo ve stavbě.76
Mimo tyto práce se objevuje také na stavbách mimo Prahu. Mezi zámky, na kterých
dohlížel na stavební práce, patří korunní zámek v Brandýse nad Labem, kde je uváděn
v letech 1552–1555. Pro zámek v Brandýse pravděpodobně vypracoval i koncept pro
šest místností. Poté se v letech 1552–1557 objevuje při stavbě zámku v Kostelci nad
Černými lesy. Dále je uváděn jako dozor nad stavbou v Poděbradech v letech
1552–1559 a také na hradě Křivoklát, kde je uveden v roce 1555. 77
Více než tvůrčím umělcem byl Hans Tirol podnikatelem a uměleckým vedoucím.
Zřejmě tak i působil coby poradce pro Jana z Valdštejna na Hrádku a dost možná i pro
Jáchyma z Hradce. Hans Tirol skonal nejspíš v Augsburgu v letech 1575–1576.
Výčet jeho stavební a podnikatelské činnosti dokládá, že se jednalo o významného
stavitele nejen v císařských službách. Zřejmě proto byl také panovníkem
Ferdinandem I. vyslán do Kostelce nad Černými lesy v rámci přestavby zámku.
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7.2 Ulrico Aostalli
Architekt Ulrico Aostalli pocházel z bohatě rozvětvené rodiny vlašského původu, která
byla umělecky velmi činná. Tato rodina byla zaznamenána už ve 14. století v Sala
Capriasca v Ticinu, odkud se pak dostává do oblasti Lugana, konkrétněji do Castagnoly,
Savosy, Montagnoly, Garsy, a dalších měst.
Místo a datum narození Ulrica Aostalliho není známo. K nám do Čech se nicméně
dostává kolem 40. let 16. století. Jeho pracovní činnost začala přímo u císaře, než se stal
zednickým mistrem. Na toto místo ho doporučil sám Bonifác Wolmut, jehož doporučení
podpořili také Jaroslav ze Smiřic a Jan z Valdštejna.78
Jako stavitel druhé fáze renesanční přestavby kosteleckého zámku bývá uváděn
Ulrico Aostalli. Pro Jaroslava Smiřického pracoval několik let.79 V roce 1560 měl na
svém kontě více než 20 let stavební činnosti právě pro Jaroslava Smiřického. Podílel se
i na stavbě pražského paláce Smiřických na Malostranském náměstí. Na něm můžeme
sledovat určitou podobu s kosteleckým zámkem. Pokud si odmyslíme barokní úpravu
paláce z 18. století, zjistíme, že renesanční jádro paláce je velmi podobné koncepci
zámku v Kostelci n. Černými lesy. Palác má rovněž uzavřenou dispozici kolem
ústředního nádvoří. Nárožní arkýře s báněmi v průčelí pak připomínají nárožní věže
zámku. Jeho dalším počinem, na kterém můžeme najít jisté paralely s kosteleckým
zámkem, je přestavba dnes již (díky přestavbě) neexistujícího Rožmberského paláce na
Pražském hradě. 80
Milada Lejsková–Matyášová se o podobenství těchto dvou stavebních podniků
zmiňuje ve svém příspěvku v časopise Umění z roku 1956. Podle plánů a nákresů byla
předchůdkyní Rožmberského paláce jednoduchá palácová zástavba s nádvořím
a osovým vchodem. Pro jeho přestavbu byl stavitelem Vilémem zvolen Ulrico Aostalli.
Aostalli palác rozšířil směrem na západ a ve finále obě nesourodé části stavby stmelil
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podobně jako v Kostelci. Dalšími nápadnými prvky bylo zakončení věží báněmi či
vikýřové štíty Rožmberského paláce, které jsou velmi podobné těm kosteleckým.81
Podle množství zakázek, na kterých Ulrico Aostalli pracoval, je patrné, že v sobě
skrýval nebývalý talent., který byl také náležitě oceněn. Za svůj život byl několikrát
osloven pro potřebné opravy na různých typech staveb, jak na kostelech, tak na
zámcích. Umírá v 90. letech 16. století, přesně 10. května 1597 v Praze. Místo jeho
posledního odpočinku se nachází na Malé Straně, v kostele augustiniánů u sv. Tomáše.
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Architektura kosteleckého zámku

8

8.1 Formální popis architektury kosteleckého zámku
Dispozice zámeckého komplexu je řešena do čtyřkřídlé stavby na půdorysu mírného
obdélníka. V každém rohu tohoto půdorysu je z vnějšku postavena nárožní věž.[2]
Hlavní budovu zámku chrání příkop a val, na jehož východní straně se nachází
zámecká kaple sv. Vojtěcha. Ta je se zámkem spojena krytou chodbou. Zámecký
komplex sestává ze tří samostatných, oddělených celků a to předzámčí, samotné budovy
zámku a kaple sv. Vojtěcha.

8.2 Předzámčí
Samotné předzámčí má nepravidelný půdorys, který připomíná písmeno U.[3]
Nachází se na tzv. ravelinu do popředí vysunutém, jež měl funkci obrannou.82 Je
tvořeno samotnou bránou, která je umístěna v dolním oblouku písmena U. Západní
křídlo na vstupní bránu navazuje přímo, kdežto východní se od vstupní brány směrem
k zámku stáčí ve čtvrtoblouku. Z obou těchto křídel vybíhají další dvě křídla (západní
a východní), jež lemují příkop, kterým je předhradí odděleno od samotného zámku.
Vstupní brána [6] není nikterak orientovaná na zámek, spíše je směrem vlevo
vysunuta. Stojí na půdorysu kratšího obdélníka. Jedná se o dvoupatrovou stavbu, jejíž
průčelí je osově souměrné. V každém patře se pak nachází dvě bosáží orámovaná okna
obdélného tvaru. V přízemí se nachází vstupní brána zaklenutá půlkruhem s vchodem
pro pěší po pravé straně. Oproti osově symetrickému průčelí je brána situována k levé
straně věže. Po pravé straně věže tak vzniká úzký, hladký pás, který není členěn. Brána
je zasazena do kvádrové bosáže, která je zakončena římsou v úrovni prvního patra.
Bosáž je tvořena klenáky vodorovně položenými, jen nad zaklenutým vstupem je řada
klenáků svislých. Po pravé straně vstup pro pěší ve tvaru obdélníka je přeložen
kvádrem, nad nímž se nachází nika tak, aby bylo docíleno stejné výšky bosáže jako
u vstupní brány.
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Na římse se pak v místě mezi dvěma okny prvního patra nachází kamenná deska
s erby pánů Smiřických a pánů z Hazmburka. Deska je členěna dvěma profilovanými
slepými arkádami, v nichž se zmíněné erby nachází. Vytesaný nápis nad erby pak udává
letopočet a jména příslušníků daných rodů a to stavebníka Jaroslava Smiřického a jeho
manželky Kateřiny z Hazmburka.83 Vrchol věže je tvořen mansardovou střechou, která
se ve vrchní části opticky rozšiřuje díky plochým křídlům, které tak tvoří plochou
barokní báň. Ta je zakončena štíhlou vížkou s lucernou a hodinami.84
Na pravé straně vstupní věže se v místě, kde ještě nenavazuje křídlo na předzámčí,
dochovaly fragmenty sgrafit z období renesance. Dnešní vzhled předzámčí tedy nejspíš
odpovídá vzhledu, jež měl právě v době renesanční.
Vstupy v budovách předzámčí jsou zasazeny do kamenných renesančních portálů.
Okna mají kamenné orámování. Tyto budovy sloužily hospodářským a správním
účelům. Zároveň ale mělo funkci obrannou v případě útokům zvenčí, o čemž svědčí
kromě valu, příkopů a bývalých padacích mostů také 47 střílen zvnějšku, které popisuje
ve Zlaté knize Jan Kašpar Auvalský.85

8.3 Hlavní budova zámku
Současná podoba hlavní budovy zámku je výsledkem stavební přestavby za Marie
Terezie Savojské z 18. století.
Příchod k samotnému zámku vede z náměstí Smiřických z jižní strany přes zástavbu
předzámčí, která je od města oddělena mostem, jenž vede přes příkop. Ten odděluje
zámek od městské části. Z předzámčí pak vede k samotné stavbě zámku další kamenný
most, který vede přes příkop obíhající kolem hlavní budovy zámku. Most se zděným
zábradlím stojí na dvou obloucích, které se sbíhají v jeden pilíř.86 Most vede přes zděný
83
Nápis uvádí: Jaroslav Smirzyczký ze Smirzicz a na Kostelzy, Katherzina z Hasmburku a na
Kostelzy-1561. In: HODINÁŘ/KLÍMA1912, 2.
84
Ty pochází z roku 1779. In: ŠIMEK A KOL. 1989, 212.
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LEJSKOVÁ–MATYÁŠOVÁ 1956, 322.
86
Dle Zlaté knihy z roku 1677 nesahal most až k bráně a byl vpředu ukončen roubenými dřevěnými
vraty. Navazovaly na něj dva další zdvihací mosty se zábradlím. Pod klenutím mostu se nacházelo vězení.
In: LEJSKOVÁ–MATYÁŠOVÁ 1956, 322.
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příkop. Samotná budova zámku stojí na půdorysu obdélníka o dvou patrech s čtyřmi
věžemi v nárožích. Budova sestává ze čtyř křídel.
Věže v nárožích jsou třípatrové, kdy je každé patro odděleno římsou. Římsa věží,
která je výši podstřešní římsy celkové stavby, je nesena menšími krakorci.87 K první
římse mají věže tvar válce, další dvě patra věže jsou tvaru desetistěnného hranolu.
Každé patro je prolomeno velkým oknem. V horních dvou patrech jsou okna
půlkruhově zaklenuta. Věže jsou zakončeny cibulovitou bání, jejíž vrchol tvoří lucerna
s makovicí.88
8.3.1 Jihovýchodní křídlo
Vstupní jihovýchodní křídlo je zvýrazněno rizalitem, skrz který vede vstupní brána.
Brána je orámována pravoúhlou vpadlinou, která upomíná na dřevěný padací most, jenž
se zde kdysi nacházel. Brána je umístěna v bosovaném portálu. Vjezd uprostřed je
půlkruhově zaklenutý, vlevo je pak branka pro pěší s rovným nadpražím
a s půlkruhovou nikou nad ním.89 Po pravé straně vjezdu je místo branky úzké obdélné
pole zakončené taktéž nikou, které již přesahuje mimo most. Po obou stranách je portál
orámován bosovanými pásy.
Průčelí [8] rizalitu je zakončeno trojúhelníkovým tympanonem90, na nějž dosedá
mansardová střecha. Tympanon je ve středním poli prázdný a je lemován mohutnou, ale
jednoduchou profilací. Rizalit je členěn do tří částí pilastry s plochými hlavicemi, které
jsou zdobeny trojicí krátkých píšťal. V každé části rizalitu se pak v patrech nachází
sdružená okna v bosovaných šambránách.
Levá i pravá strana hlavního průčelí je totožná v architektonických článcích jako je
kordonová římsa nad přízemím, římsa v mezipatře a římsa hlavní. Kamenná kordonová
římsa stejně jako mezipatrová římsa, jejíž „ …profilaci tvoří pravoúhlé ústupky
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a ukončují obloun“.91 Okna v patrech jsou zasazená do profilovaných šambrán s uchy.
Pouze rozvržení oken není shodné.
Nádvorní strana jihovýchodního křídla je tvořena arkádami92 [9] v přízemí i obou
patrech. Střed zaklenutí arkád je zvýrazněn klenákem. Sedm přízemních oblouků arkád
nesou hranolové pilíře. Z boku i z přední strany jsou pilíře pokryté bosáží, stejně jako
stěna s oblouky. Klenba arkádové chodby je tvořena sedmi poli křížové klenby. První
patro nádvorní arkády je tvořeno opět sedmi oblouky arkád, které jsou v současnosti
zasklené.93 Zábradlí arkád tvoří kuželková balustráda.94 Na nosných pilířích jsou
představěny polosloupy95 s toskánskou hlavicí, které nesou patrovou římsu druhého
patra. Římsa nad pilastry není zalomená, jak je u renesanční architektury zvykem. Střed
arkád je zdoben klenákem ve tvaru voluty. Záklenky arkád jsou orámovány
jednoduchou profilací.
Ve druhém patře je rytmus arkád poloviční. Arkády jsou tedy tvořeny čtrnácti užšími
oblouky, které nesou sloupky stojící na hranolových soklech a jejichž zakončení je
tvořeno ionskými hlavicemi. Cvikly nad arkádou jsou hladké. Zábradlí je stejně jako
v prvním patře tvořeno kuželkovou balustrádou. Dle Ivana Prokopa Muchky jsou tyto
arkády v rozporu s klasickým tvaroslovím, kdy uvádí, že „ …klasickému tvarosloví
poněkud protiřečí skutečnost, že téměř plné sloupy v prvním patře nemají prakticky
reálnou funkci-nic nenesou, protože římsa nad nimi se neoblamuje a zůstává v rovině
pilířů.“96 Křídlo je kryté valbovou střechou97, z níž vystupuje vyšší mansarda s vikýři.98

8.3.2 Severovýchodní křídlo
Severovýchodní křídlo je taktéž dvoupatrové, přičemž je ve druhém patře ukončené
kuželkovou balustrádou, která ukončuje terasu.[12] Zábradlí je pilířky rozděleno do polí
91

LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981, 119.
Ostatní křídla měla v období baroka arkády malované. In: PODLAHA 1907, 70.
93
V době baroka byly zazděné s obdélnými vysokými okny. Dnešní zasklení je tvořeno devíti
tabulkami, v záklencích se pak jedná o paprskovité uspořádání.
94
Po zasklení arkád byly prostory mezi kuželkami dozděny. In: LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ
1981, 128.
95
Při bočních křídlech to jsou čtvrtsloupy.
96
MUCHKA 2001, 124.
97
Oba konce střechy mívaly plechové žlaby ve tvaru dračí hlavy. In: PODLAHA 1907, 70.
98
LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981, 128-129.
92

34

o čtyřech kuželkách a dvou polokuželkách. Lícní strany pilířů jsou zdobeny figurálním
reliéfem s motivy postaviček géniů, jež znázorňují čtyři roční období. Mezipilíře
zábradlí zdobí reliéfy s vázami.99 Okna severovýchodního křídla mají šambrány nebo
jsou osazená ve špaletě. V tomto křídle se nachází bývalý rytířský sál, největší místnost
na zámku. Ze střední části tohoto křídla vede krytá chodba k zámecké kapli.100
8.3.3 Severozápadní křídlo
Dvoupatrové křídlo [13] má v prvním patře sdružená okna, celkem se jedná o deset
sdružených dvojic oken. První a třetí dvojice od konce má jedno z oken slepé. Okna
jsou zasazena v profilovaném ostění s uchy a nadokenními římsami. Mezipatrem
probíhá římsa, která je stejná jako na jihovýchodním a severovýchodním průčelí. Ve
druhém patře mají okna ostění ve tvaru pilastrů s římsovými hlavicemi. U osmi dvojic
sdružených oken jsou nadpraží oken rovná. V omítce nad nimi jsou zhotovené
šambrány polokruhem zaklenuté s klenákem ve středu. Dvojice oken jsou od sebe
odděleny plochými pilastry s římsovými hlavicemi.101Hlavní římsa tohoto křídla
spočívá na konzolách, které jsou zdobeny penízkovým ornamentem.
Vnitřní strana severozápadního křídla není v patrech členěna římsami. Okna prvního
patra jsou ve stejné výšce jako na severovýchodní nádvorní straně. Ve středu nádvorní
strany se nachází malba, v současnosti špatně čitelná. Zřejmě se ale jedná o postavu
sv. Jana Nepomuckého.102
8.3.4 Jihozápadní křídlo
Rovněž na jihozápadním průčelí [14] můžeme nalézt sdružená okna ve dvou patrech,
zasazených do bosovaných šambrán. Samotná okna jsou však různého typu. Nalezneme
zde okno čtyřkřídlé, čtyřdílné osazené v líci, okna čtyřkřídlá, desetidílná taktéž osazená
v líci či okna slepá.103 Okna v prvním patře jsou však řešena stejným způsobem jako na
fasádě severozápadního křídla. Patra odděluje kordonová římsa a rovné nadokenní
římsy.
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Z vnitřní strany je strana tohoto křídla do výše prvního patra tvořena bosáží. Okna
prvního patra jsou zasazena do ostění s profilovanými uchy na okraji.

8.4 Kaple sv. Vojtěcha
Součástí kosteleckého zámku je i kaple sv. Vojtěcha. Původní podoba kostela
pochází snad už z doby Slavníkovců, kdy ho měl podle pověsti založit sám
sv. Vojtěch.104 Jednalo se o samostatný farní kostel105, který je poprvé zmíněn v roce
1344. V 15. století pak v důsledku husitských válek fara zanikla. Roku 1568106 byla
zahájena obnova původního kostela. O tu se zasloužil Jaroslav ze Smiřic.
Jelikož bývala kaple samostatnou stavbou, stojí mimo hlavní budovu zámku. Kaple
je postavena na jednoduchém půdorysu [15], kdy se jedná o jednolodní stavbu
s polygonálním kněžištěm. Ke kněžišti pak z levého boku přiléhá třípatrová věž 107
obdélného tvaru.
Zde je důležité říci, že celková stavba kaple sv. Vojtěcha spadá do 16. století v rámci
přestavby zámku Jaroslavem Smiřickým. Což odporuje názoru Augusta Sedláčka, který
považoval některé části kaple, zejména spodní část přilehlé věže a okna s laloky, za
stavebně starší, spadající již do 14. století. Tento názor lze vyvrátit tvrzením historika
Vladimíra Jakuba Mrvíka, jenž se ve své publikaci Dějiny černokosteleckých domů108
zmiňuje o skutečnosti, že je téměř nemožné, aby součástí dnešní zámecké kaple byl
nějaký pozůstatek původního středověkého kostela. A to díky terénu, který v době
středověkého hradu byl pravděpodobně na úrovni střílen zámku. Ty by postrádaly
Logicky tak přichází v úvahu zasvěcení původní stavby tomuto patronovi. Nicméně dle bádání
Vladimíra Jakuba Mrvíka se jedná o diskutabilní záležitost. V. J. Mrvík udává, že ještě v 70. letech
17. století nebyla kaple zasvěcena, což je doloženo i ve Zlaté knize. Zbořením původního kostela
v 60. letech 16. století tak přišel kostel o zasvěcení. Dalšího zasvěcení se kaple nedočkala ani za éry
Smiřických. V důsledku toho byla kaple až do roku 1620 bez patrocinia. Dále se V. J. Mrvík s odkazem
na privilegia Albrechta Václava Smiřického (konání trhů první pondělí po památce Nalezení sv. Kříže
a druhé pondělí po Povýšení sv. Kříže, jež snad vznikly samovolně či byly zřízeny městem, a které
vznikaly s ohledem na hlavní svátek svatyně. Tento svátek byl úzce spjat s příchodem poutníků
a pořádáním trhů.) zamýšlí nad možností, že byl původní kostel zasvěcen právě sv. Kříži. Přesto, že
v pramenech není uvedeno zasvěcení původního kostela, v první polovině 18. století se mluví
o zámeckém kostelu sv. Kříže. Až roku 1756 se uvádí název kaple sv. Vojtěcha. In: MRVÍK 2011, 31.
105
Bohoslužby zde byly slouženy až do roku 1726.
106
Období celkové výstavby se u autorů liší. Ivan Prokop Muchka udává léta 1568-1573, Antonín
Podlaha pak 1568-1569.
107
Před požárem v roce 1836 byla zastřešena cibulovitou bání. Obr. 38. Poté byla zastřešena taškami.
In: PODLAHA 1907,78.
108
MRVÍK 2011.
104
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význam, jelikož jsou oproti okolnímu terénu výrazně níže umístěné. Až v době, kdy
zámek vlastnili Slavatové, započala stavba předzámčí, kdy byl v rámci této stavby
zvýšen terén až o tři metry. Další stavitelé (Královská stavební huť a Smiřičtí) v tomto
navyšování terénu nejspíše pokračovali. V takovém případě bylo nutností původní
kostel strhnout a teprve na navýšeném terénu započat stavbu nové kaple.109
Kaple se nachází na hradním valu a tak musela být se zámkem spojena krytou
chodbou [16], která přemosťuje příkop. Chodba je vystavěna na dvou vysokých
nosných pilířích a třech arkádách. Průčelí kaple zůstalo bez členění, které je prolomeno
třemi okny a to dvěma menšími po obou stranách chodby vedoucí ze zámku, jedním
kruhovým pak ve výši nad chodbou. Průčelí je zakončeno jehlancovitou střechou.110
Na jižní straně kaple se dochovaly pozůstatky111 původního vstupního portálu,
kterým se dnes do kaple vchází. Ze stavebně–historického průzkumu z roku 1981 je
nám známa podoba tohoto portálu před rekonstrukcí kaple. Portál měl hladké kvádrové
ostění, s polokruhem zaklenutým otvorem vstupu a s klenákem uprostřed.112
V současnosti se zde nachází portál [19], který byl původně osazen v severovýchodním
křídle zámku.113
Supraporta, která se nachází nad ostěním má tvar trojúhelníka. Je nesena dvěma
volutovými konzoly s přivěšenou palmetou. Ze stavebně-historického průzkumu se
dovídáme, že byl tympanon vyplněn iluzivní malbou. Jednalo se o iluzivní zasklení ze
šestibokých tabulek, jež byly natřeny šedivě, jejich olemování pak bíle.114 V úrovni
patra směrem vpravo se nachází obdélníkové okno s ostěním s uchy, které je
zamřížováno.
Vedle tohoto portálu, blíže ke kněžišti, je stěna lodi prolomena velkým oknem, které
je zaklenuté obloukem. Okno je trojdílné, přičemž každý díl je zakončen trojlistem. Nad
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MRVÍK 2011, 30-31.
Ze stavebně-historického průzkumu z roku 1981 je nám známo, že před rekonstrukcí byla střecha
nad průčelím mírně zvalbena.
111
Jedná se o supraportu.
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LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981, 156.
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LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1956, 333.
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trojicí trojlistů jsou další dva trojlisty. Úplný vrchol okna je zakončen kružnicí. Fasáda
je ukončena profilovanou římsou. Střechu kaple pokrývají tašky.
Závěr kaple, jenž je trojboký, je členěn opěráky pravoúhlého průřezu. Opěráky jsou
vyzděné z kvádrů z červeného pískovce, místy jsou vyspravené cihlami. 115 Ve výši
patek okenních záklenků opěráky ustupují stříškovým sešikmením a takto pokračují až
k hlavní římse.
Jižní stěnu presbyteria prolamuje dvojdílné okno. Každá polovina okna je v horní
části ukončena trojicí obloučků, do kterých zapadá čtyřlist, který tvoří závěr okna.
Kružba oken je z červeného pískovce.
Trojboký závěr je logicky tvořen třemi okny. Ty jsou ve svém provedení totožná
s oknem na jižní stěně kaple. Všechna tři okna [19] jsou tedy dvojdílná, s trojicí
obloučků v zakončení na každé polovině, ovšem závěr každého okna zakončuje jiný
motiv. Jižní okno je zakončeno kruhem, střední čtyřlistem, severní okno pak zakončuje
čtyřlist postavený nakoso.
Na závěr kněžiště navazuje na severní straně sešikmený úsek věže 116, který je
osvětlen třemi malými obdélnými okny. Ta se nachází ve spodní části. V dalších dvou
částech věže nad kordonovou římsou a v části nad mezipatrovou římsou jsou okna po
dvojicích.
Na východní stěně věže, od přízemí až po mezipatrovou římsu, se nachází čtyři okna,
jež jsou mitrově zaklenuta. Sakristie je v přízemí osvětlena oknem s kamenným
profilovaným ostěním. To je bohatě zdobeno. Profilované ostění je v závěru zakončeno
trojlistem. Nad tímto oknem jsou další tři okna stejného typu jako na fasádě východní,
tedy že jsou mitrově zaklenuta. V nejvyšším patře se nachází okna lomeně zaklenutá.

Ty jsou skryty pod současnou fasádou.
Ten
odpovídá
točitému
schodišti,
In: LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981, 257.
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jež

spojovalo

všechna

patra

věže.
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Na severní stěně lodi nalezneme trojdílné okno, které je zakončeno trojicí obloučků,
na něž navazují trojlisty. Vrchol je zakončen kružnicí. Na konci stěny směrem na západ
je vstup vedoucí pod tribunu kaple. Stavebně–historický průzkum pojednává ještě
o zazděném portálu, tudíž se jedná o novodobější stavební úpravu kaple.
Z architektonického pojetí kaple sv. Vojtěcha lze vyvodit, jak nepatrně renesanční
sloh ovlivnil sakrální architekturu. Tato konzervativnost stavebních mistrů v pozdně
středověkých formách na našem území přetrvává až do prvního desetiletí 17. století.117

8.4.1 Interiér
Přístup do kaple je dnes umožněn jednak přímo ze zámku skrze krytou chodbu,
jednak z jižní a severní strany. Důležitá z hlediska pozůstatků renesančních maleb je
právě chodba vedoucí ze zámku.
Chodba má tři klenební pole, kdy je každé pole zaklenuto křížovou klenbou. Hrany
klenby vybíhají z koutových a přízedních pilastrů. Patky klenby jsou zdobeny motivy
vejcovce a perlovce, které jsou malovány technikou chiaroscura. Klenební hřebínky
jsou malovány motivem festonů v odstínech šedé barvy s plody ovoce, které jsou
naopak malovány ve výrazných barvách, především v barvě červené, žluté a oranžové.
Nad záklenky okenních špalet se nachází symetrické malby. Jedná se o komponované
motivy, v jejichž středu je zobrazen maskaron.[21] Ty jsou orámovány ornamentálními
prvky rollwerku a bechlagwerku. 118
Směrem na východ je z chodby po pravé straně umožněn vstup do kaple po schodech
směřujících dolů. Vlevo se pak nachází úzké schodiště vedoucí na kruchtu. Do kaple se
vstupuje skrz portál tvořen typickou profilací a to oblounem mezi pravoúhlými
výstupky. Portál z červeného pískovce je lícem situován do interiéru kaple. Do portálu
jsou zasazeny jednokřídlé dřevěné dveře o dvou čtvercových polích, která jsou
vyplněna barevnou dřevěnou intarsií. V horním poli z vnějšku se jedná o motiv
architektury, zobrazené v primitivní perspektivě.119 Dolní pole je vyplněno půlkruhovou
ŠAMÁNKOVÁ 1961. 69–70.
LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981, 158.
119
Zřejmě se jedná o zobrazení průčelí kosteleckého zámku.
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arkádou, pod kterou je letopočet 1573.[22] Ten se nejspíš vztahuje k roku dokončení
kaple. Vnitřní pole dveří je v horní části tvořeno kompozicí vázy s květinami a ptáčky.
Spodní pole je zdobeno spirálovým ornamentem.
Loď kaple o jednom poli klenebním má tvar širšího obdélníka, z kterého na východní
straně polygonálně vybíhá kněžiště (taktéž s jedním klenebním polem), jež je trojboce
zakončené. Na západní straně kaple se nachází tribuna. Ta je podklenutá valenou
klenbou, která je prostoupena čtyřmi páry styčných lunet trojúhelného tvaru, jež mají na
hranách hřebínky.[23]
Tribuna je nesena čtyřmi půlkruhově zaklenutými arkádami, které jsou svedeny na tři
pilíře a dva přízední pilastry. Dva postranní pilíře jsou širší, prostřední pak užší. Těsně
před nimi se dnes nachází renesanční mříž. Ta dříve oddělovala presbytář od lodi. Na
severní a jižní straně jsou výklenky, segmentově zaklenuté, které byly kdysi zazděné.
V současnosti jsou oba výklenky průchozí.
Zaklenutí lodi je tvořeno průnikem dvou valených kleneb, které mají půdorys
rovnoramenného kříže. Ten vznikl díky postranním arkádovým otvorům tribuny, nad
nimiž jsou vyvedeny úseky zdí. Do nich jsou zasazeny „ …západní patky valených
kleneb příčného ramene kříže“.120 Patky na protilehlé straně jsou zasazeny do obvodové
zdi lodi. Podélná část tohoto křížení poté pokračuje bez přerušení do kněžiště, kde
vzniklo druhé křížové pole díky dvojici protilehlých, styčných trojúhelných lunet.
Vzniklá trojice menších lunet pak odpovídá oknům v závěru kněžiště. Patky klenby jsou
prostoupeny profilovanou římsou, [25] jež je značně mohutná. Římsa je členěna
chiaroscurovou malbou s motivy vejcovce a perlovce. Pod římsou se nachází malby
různorodých hlav andělů, které jsou ornamentálně orámovány. Záklenky oken jsou
lemovány malovanými festony. Klenební hrany zvýrazňuje profilace s perlovcem
a vejcovcem, provedených taktéž v chiaroscuru.
V klenbě nad západní částí kněžiště a nad tribunou je malovaná dvojice rodových
znaků. V západní části klenby se jedná o znak [26] Smiřických společně se znakem
pánů z Hazmburka. Ve východní části je to znak otce stavebníka Jaroslava Smiřického
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a to Zikmunda Smiřického a jeho ženy Kunce z Fictumu. Klenba v kněžišti je spojena
kamenným pískovcovým svorníkem, který je lemován reliéfním čtyřlistem.
Tribuna při východní straně kaple, má plně vyzděné zábradlí, které je zdobeno
girlandami. Valená klenba lodi dále pokračuje do střední části tribuny. Na obou
stranách tribuny se nachází dvě oratoře, [27] které jsou do lodi otevřeny otvory
půlkruhově zaklenutými. Od střední části tribuny jsou odděleny tenkými zdmi. Toto
přepažení bylo dodatečně vloženo mezi západní obvodovou zeď a pilíře v rozích. Do
oratoří je vstup umožněn skrze jednokřídlé dřevěné dveře se čtvercovými výplněmi.
Dodatečně vložené stropy v každé z oratoří jí dělají dvoupatrovou. Ve vyšší úrovni jsou
stropy tvořené křížovou klenbou s oblými štukovými žebry. Ty jsou zdobené tak často
opakujícím motivem v kapli festonem. Do lodi jsou tyto horní části oratoří otevřeny
původními půlkruhově zaklenutými arkádami.
Ve střední části tribuny se při západní zdi nacházejí dva renesanční krby z pískovce.
K severní straně přiléhá věž na obdélném půdorysu. Přístup do věže je umožněn točitým
schodištěm, které se nachází v místě mezi věží a závěrem kněžiště. Na schodiště vedou
dveře z kněžiště, jež jsou umístěné východně od vchodu do sakristie.
Kaple je v současnosti vydlážděna kamennými deskami. Po pravé straně kněžiště se
nachází padací dveře, které vedou do krypty. V ní bývaly uložené rakve s příslušníky
rodu Smiřických. V současné době se nachází v sakristii kaple, ovšem bez ostatků.
Jedná se o sedm cínových rakví121, z toho dvě jsou dětské velikosti.

8.4.2 Vnitřní vybavení kaple
Z vnitřního inventáře kaple se dochovalo poměrně velké množství dobového
vybavení. Hlavní oltář [28] kaple z 16. století pochází od neznámého autora a je
zhotoven ze dřeva. Je členěn do dvou pásů. Dřevěný podstavec je zdobený závitnicemi
a řezbou. Spodní část podstavce vyplňuje dřevěná deska s nápisem.122

Pochází z let 1597-1602. In: PODLAHA 1907, 83.
Nápis zní: „Nebe a Země pominau, ale Slowa ma nepominau. Mataus XXIIII. W Tebeť sem daufal
nebuduť zahanben na věky. Zialm 1xx. Swice noham mým gestiť Slowo tvé
a Swětlo Stezkám mým. Zialm XVIII“. In: ŠIMÁČEK 1937, 26.
121
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První pás je tvořen řezbou s námětem kladení do hrobu. Na obou stranách tohoto
výjevu byly kanelované sloupky, z kterých se dochovaly jen dva krajní. Další dva
oltáře-triptychy, nacházející se po stranách kaple, se zachovaly v poměrně dobrém
stavu. Při jižní straně kaple je to oltář s ústředním motivem Narození Páně123 s postavy
donátorů Jaroslava Smiřického a Kateřiny z Hazmburka na křídlech. V presbyteriu je
pak umístěna dřevěná kazatelna [29] spočívající na sloupku. Zdobí jí řezby společně
s intarziemi, které rodovými znaky upomínají opět na Jaroslava Smiřického a jeho
manželku.124
Na severní straně je umístěn oltář s obrazem Poslední večeře Páně. Hodnotné jsou
i renesanční dřevěné lavice, o kterých se zmiňuje již urbář z roku 1677. Jsou zdobeny
„ …motivy arkád vykládaných kořenicí a rámovaných řezanou, reliéfní bosáží“.125 Dnes
jsou umístěny v presbyteriu kaple.
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Dle signatury 15TS58 je obraz z roku 1558. In: PODLAHA 1907, 84.
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Přestavba kosteleckého zámku v 16. století

9

9.1 První fáze přestavby
V době, kdy bylo panství drženo Slavaty, byl zámek v části východní brány rozšířen
o dva objekty předzámčí, které byly k bráně přistavěny na západní a východní straně.
Bylo postaveno také jihovýchodní křídlo zámku. Tato podoba vydržela do požáru v roce
1549.
Po požáru se přestavby ujala nejdříve Česká komora, která chtěla zámek přestavět
v lovecký zámek. Rozsah požáru z roku 1549 a následné škody nejsou známy. Milada
Lejsková–Matyášová toto období po požáru až do roku 1558 označuje jako císařské
období výstavby.126 Nicméně Ferdinand I. se rozhodl pro stržení původního hradu. Na
jeho místě měl v plánu zbudovat novostavbu obytného charakteru s využitím pozůstatků
starých sklepů v základech. K obnově zámku se tedy přistoupilo ještě téhož roku, kdy
byl

na

kostelecké

panství

vyslán

stavitel

Hans

Tirol.

Ten

v té době působil na Pražském hradu. Není zcela jasné, zda byl na zámek vyslán za
účelem posudku napáchané škody nebo jako stavitel nové stavby. Zpráva královské
komory z 15. prosince 1550 dokládá, že bylo nakázáno tehdejšímu kosteleckému
hejtmanovi vyplatit zálohu Hansovi Tirolovi ve výši 15 kop grošů českých. Z této
zprávy se lze domnívat, že se s přestavbou pospíchalo.127
Stavební práce probíhala nejspíš dle rozpočtu po celou sezónu. Rozsah těchto
stavebních prací nám však není znám. Nad rámec projektu však patrně byly prováděny
práce týkající se nosné konstrukce. Zprávy, dokládající stavbu některých pilířů, se
zřejmě týkaly posílení opěrných pilířů na východním objektu předzámčí.128

LEJSKOVÁ–MATYÁŠOVÁ 1956, 332.
LEJSKOVÁ–MATYÁŠOVÁ 1956, 332.
128
LANCINGER/HEROUTOVÁ/VILÍMKOVÁ 1981, nepag.
126
127

43

V roce 1551 probíhaly stavební práce zřejmě již ve značném rozsahu, což lze vyvodit
z částky 1 013 kop míšeňských 20 grošů, která měla být vyplacena mistru Janu,
zedníkovi a kameníkovi.129 Současně probíhaly stavební práce i v interiérech. Je možné,
že do roku 1552 práce probíhaly pod vedením Paoly della Stelly.130
V roce 1552 oznámila královská komora hejtmanovi, že nechala přepočítat, kolik
peněz připadá zedníkům a kameníkům pod vedením Hanse Tirola. Částka byla 817
tolarů a 45 grošů míšeňských. Zbylá částka se mu měla doplatit. V roce 1553 dokonce
komora poslala na zámek vlašského zedníka Giovanniho de Finanda, dozorce stavby
Pavla Štefana Leoparta a mistra Jana Marie.131 Podle Milady Lejskové–Matyášové se ve
spojitosti se jménem Jana Marie jednalo o Giovanniho Maria Speciasu. Ten je uváděn
jako tzv. přihlídač, což znamená, že v průběhu roku 1552 vystřídal ve funkci dozorce
Pavla Štefana Leoparta. 132
V roce 1553 byla nejspíš část objektů dokončena v hrubé stavbě. Kamenické
a zednické práce nejsou přesně specifikovány. Nejspíš se ale týkaly požárem zničených
zdí.133 Jako sklenář je uváděn sklenář Valentin Šemer. Autorem zvonu, který byl
vyroben do věže nad vstupní branou, je uveden Tomáš Jaroš. V dalších letech,
konkrétně mezi lety 1555–1557 probíhala výstavba pivovaru.134
V první fázi přestavby se postupně vybudovalo vstupní jihovýchodní křídlo
(bez nádvorní arkády) a křídlo severovýchodní. Jejich prostá podoba nasvědčuje tomu,
že tato křídla byla vystavěna za účelem obytných prostor. Jihozápadní část zámku
zůstala rozestavěna.135 V rámci stavby jihozápadního křídla musíme být s časovým
zařazením opatrní vzhledem k nálezům renesančních maleb v jihovýchodním
a jihozápadním křídle z roku 2002, o kterých se zmíním v samostatné kapitole a které
nám poskytly nové poznatky ve stavebním vývoji zámku.
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Stavebních úprav se dočkalo i předzámčí, kdy se díky zprávám z urbáře Milada
Lejsková–Matyášová domnívá, že přestavba pozdně gotického barbakánu započala již
v císařském období. Dokončen pak byl až ve stavební etapě Smiřických.136
Dle Evy Šamánkové bylo jihozápadní křídlo budováno v této fázi. Této fázi Eva
Šamánková připisuje i vstupní portál [30] vedoucí z druhého patra nádvorní arkády do
jihozápadního křídla. Provedení portálu, jehož „ …osnova počítá s dvěma hloubkovými
plány; oba tvary se spojují prostřednictvím zaklesnutí, které umožňují postranní uši
horních rámů“137, podle Evy Šamánkové dokládá znalost římských staveb architekta
Peruzziho z 30. let 16. století až po stavby Vignolovy.138
Slohovou formu kosteleckého zámku Eva Šamánková spatřuje v celé císařské
stavební činnosti v Čechách. Z ní uvádí zámek v Kaceřově139 a Nelahozevsi. Inspirace
kaceřovským zámkem je podle Evy Šamánkové zřejmá v nádvorních arkádách. Ty měly
poté určit systém arkády v Nelahozevsi. Zde se již ale vyskytuje „přehazování
sloupů“140, které arkádový systém v Kostelci postrádá. Lze se domnívat, že výstavba
arkád na kosteleckém zámku dle Evy Šamánkové spadá snad do první fáze přestavby.

9.2 Druhá fáze přestavby
Po značných a nákladných opravách byl zámek prodán Jaroslavu Smiřickému, který
v přestavbě pokračoval dál. Tato fáze přestavby je pro téma mé bakalářské práce
podstatnější, jelikož probíhala ve zcela renesančním slohu. Koupě panství je
zaznamenána v Zemských deskách. Dle něj je známé přesné datum koupě a to
6. prosince 1558. Jelikož v jeho službách pracoval italský zedník Ullrico Aostalli, lze ho
považovat za stavitele této fáze. Pro tuto stavební etapu je podstatný dochovaný dopis
z 12. března 1560 Jaroslava Smiřického a Jana z Valdštejna, ve kterém
Ferdinandovi I. vřele doporučují do císařských služeb právě Ulrica Aostalliho. Pokud
byl do tohoto roku Aostalli stále ve službách Jaroslava Smiřického, je jasné, že se jeho
pracovitost, talent a výtvarné smýšlení muselo na kosteleckém zámku projevit. A ve
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ŠAMÁNKOVÁ 1961, 33.
138
ŠAMÁNKOVÁ 1961, 33.
139
Jedná se o typ kastelu s architekturou v nároží. V tomto případě s bastiony. Toto uspořádání se
podobá stavbám poklasických italských architektů. In: ŠAMÁNKOVÁ 1961, 32.
140
ŠAMÁNKOVÁ 1961, 33.
136
137

45

spojení s výbornou finanční situací stavebníka se tak i za pouhé dva poslední roky
působení Aostalliho na kosteleckém zámku dala stihnout spousta práce.141
Jaroslav Smiřický počal dotvářet nedokončený torion předzámčí na východní straně
z doby slavatovské. K němu nechal přistavět západní křídlo, již v čistě renesančním
slohu. Nechal také zbudovat vstupní bránu předzámčí. Střed mezi čtyřmi okny věže nad
vstupní bránou vyplňovaly malované sluneční hodiny.142 Na bránu navazující křídlo
předzámčí pochází nejspíš z této fáze přestavby. Při vrcholu tohoto křídla bylo
vodorovně napojeno další křídlo, které lemuje příkop oddělující zámek od předzámčí.
V tomto křídle se nacházely stáje, které mají síťovou klenbu.143 Omítky budov
předzámčí byly zdobeny sgrafitem. Obě křídla byla směrem do valu zakončena zděnými
čelními štíty.144 O dokončené přestavbě předzámčí nás informuje heraldická deska na
vstupní bráně s letopočtem 1561.
Současně s přestavbou předzámčí pokračovala přestavba hlavní budovy zámku.
Tomu nasvědčuje vstupní portál zámecké budovy, který je téměř totožný s portálem
vstupní brány v předzámčí. U vstupního portálu hlavní budovy je pouze vstup pro pěší
situován na levé straně.
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na vstupní bráně po levé straně vznikl trojosý střední rizalit. Z nádvorní strany byla
jihovýchodnímu křídlu přistavěna arkádová chodba v přízemí společně s loggií
v horních dvou patrech.146 Ullrico Aostali je také uváděn jako autor jihozápadního
křídla, u kterého byla pozměněna dispozice z jednotraktového na dvoutraktové křídlo
s chodbou směrem do nádvoří. Vnitřní uspořádání křídla je již typicky renesanční.147
Stejně jako na průčelí severozápadního křídla, i zde se se nacházely renesanční štíty,
kterých tu však mělo být šest.148 Zároveň s tímto křídlem byla postavena jihozápadní
nárožní věž. Dále se pokračovalo stavbou severozápadního jednotraktového křídla,
které bylo nejspíše od základů stavěno v době renesance, jelikož do dnešní doby nebyly
nalezeny pozůstatky starší zástavby. Průčelí bylo doplněno o deset štítů, které byly
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zdobeny štukem.149 Tyto štíty zřejmě kopírovaly okenní osy. Tímto křídlem Ulrico
Aostalli uzavřel nádvoří do čtyřkřídlé dispozice.
K tématu mé bakalářské práce jsou důležitá dvě křídla zámku a to jihozápadní
a severozápadní, která nebyla stavebními změnami v nadcházejících stoletích téměř
dotčena. I když vznikala v průběhu první a především druhé fáze renesanční přestavby,
lze na nich pozorovat rozdíly ve výtvarném pojetí těchto dvou etap.
Srovnání průčelí těchto dvou křídel provedla Milada Lejsková–Matyášová ve svém
příspěvku v časopise Umění IV. Lze na nich sledovat určité rozdíly. Jednak se liší
výškou svých podlaží, jednak je značný rozdíl v utváření fasád. Oproti prosté fasádě
jihozápadního průčelí, kdy je sdruženými okny, nadokenními a kordonovými římsy
mezi patry členěna, je severozápadní fasáda znatelně prokomponovanější. Již od
přízemí tohoto křídla lze cítit gradaci, která stoupá od valu přes jednoduchá okna
v prvním patře až k patru druhému, které je architektonicky výrazně členěno. Tím
v podstatě autor podtrhl důležitost druhého patra. Dále plochu nad okny v druhém patře
(která vznikla nesourodou výškou pater obou stýkajících se křídel) vhodně zamaskoval
zaklenutými šambránami. Zároveň pročleněnost fasády vhodně aplikoval na nejvyšší
pohledovou část fasády. 150
Aby severozápadní křídlo navázalo na starší zástavbu severovýchodního křídla
(které bylo kratší než ostatní křídla), byla na severní straně severovýchodního křídla
přistavěna nová obvodová zeď. Tím vznikly dvě místnosti nepravidelného půdorysu,
což znamenalo, že se severovýchodní nárožní věž musela na křídlo napojit delším
krčkem.151
Součástí této fáze je i stavba kaple sv. Vojtěcha, které jsem věnovala samostatnou
kapitolu. Je ale podstatné říci, že ve své době byla přístupná pouze chodbou, vedoucí ze
severovýchodního křídla zámku. Chodba vycházela ze staršího jádra tohoto křídla, kdy
stávala na čtyřech obloucích nikoliv na třech, jak je tomu dnes. Až za Albrechta Jana
byl z vnějšku tohoto křídla dodatečně přistavěn trakt. Tento trakt byl klenutý v přízemí,
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horní část byl plochostropý. V druhém patře traktu byla zřízena otevřená loggie
s arkádami s točitými sloupy. Ve své době se jednalo o vyhlídkovou krytou galerii, což
vyplývá z informace, že byl její strop malovaný.152 Z této galerie se dochovala pouze
balustráda. Tímto vnějším traktem nejspíše končí stavební činnost Smiřických.
Vzhledem k výšce jihovýchodní nárožní věže, kdy byla o oproti ostatním o něco nižší,
je možné, že trakt zůstal nedokončen.153
Jaroslav Smiřický byl velmi činným stavebníkem, proto se jeho stavební počiny
netýkaly pouze zámku. Ve městě se zasloužil o výstavbu fary, kostela, školy či místního
špitálu.
Odchod stavitele Aostalliho do císařských služeb však znamenal úpadek stavební
činnosti na kosteleckém zámku. Tomu přispěl také nešťastný osud Jaroslava
Smiřického, kterému všichni jeho potomci zemřeli v dětském věku a dalších se mu
nedostalo, ačkoliv v to doufal. Kostelecký zámek budoval sice jako rezidenční sídlo,
avšak neměl přímého potomka, který by se stal dědicem. Díky tomu nejspíš ztrácel
zájem na rychlém dokončení stavby, což se na ní i projevilo. Oproti jednotné myšlence
sjednocení všech křídel zámku lze pozorovat značné rozdíly v architektonických
detailech. Nelze přesně určit, co je prací samotného Ulrica Aostalliho a co je přínosem
jiných řemeslníků a zedníků, kteří jsou na stavbě zámku doloženi. Přítomnost ostatních
pracovníků dokazuje průčelí severozápadního křídla. Jedná se o hlavice pilastrů
druhého patra [32] tohoto průčelí, které oddělují sdružená okna. Hlavice nedosahují až
k římse, což by italský umělec, poučen o tektonice renesančního členění ze své rodné
země, jistě takto neprovedl. Ačkoliv se jedná o dekorativní detail na průčelí, pilastry by
měly dosedat až k horní římse. Toto „neúplné“ provedení nám tak dává najevo
neznalost a snad i nepochopení návrhu školeného italského architekta některým z jiných
pracovníků na přestavbě kosteleckého zámku.154
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Smrt Jaroslava Smiřického stavební činnost na zámku nepřerušila, ovšem stavební
záměr nebyl v té době ještě zcela dokončen. Severovýchodní křídlo zůstalo
nedostavěno, jihovýchodní nárožní věž zatím nebyla postavena. Vstupní křídlo bylo se
severovýchodním spojeno pouze dřevěnou pavlačí a místo věže se nacházela
bažantnice.155
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10 Renesanční malby
V době baroka se zámku dotkly některé stavební změny či úpravy, které zapříčinily
zakrytí renesanční výzdoby zámku. Objevené nástěnné malby z období renesance jsou
tak cenným nálezem. Jedná se o nálezy v jihovýchodním a jihozápadním křídle
kosteleckého zámku, které byly objeveny při generální rekonstrukci těchto dvou křídel
v letech 2000-2002.156 Vzhledem k časovému zařazení maleb, které odpovídají
sledovanému období mé bakalářské práce, se na malby zaměřím v následující kapitole.

10.1 Jihovýchodní křídlo
Při rekonstrukci byly na jihovýchodním průčelí objeveny dva pozůstatky
chiaroscurové malby. V první řadě se jedná o fragment drobného charakteru, vysokého
přibližně třicet centimetrů. Nález však není formálně zřetelný, jelikož se jedná o svislé
linie šedé barvy.
10.1.1 Interiér
Dalším nálezem je soubor klenebních maleb v loggii v prvním patře jihovýchodního
křídla. Nejlépe dochované malby se nachází ve třetím a sedmém poli klenby s lunetami.
Malba [33] se skládá z festonových pásů s motivy zeleného vavřínu, ovoce se stuhou,
společně se šedivými pásy z vnějšku a větvičkami v rozích kápí. Podle provedených
sond je vymalováno i druhé patro zámku, kde ale nejsou malby odkryty. Tato nástropní
malba podle Evy Zápalkové pochází nejspíš z přelomu 60. a 70. let 16. století, jelikož
stejné motivy se objevují i v kapli sv. Vojtěcha, která je svou výstavbou datována právě
do této doby, kdy zámek vlastnil Jaroslav Smiřický. V obou případech se zřejmě jedná
i o stejnou malířskou dílnu.
Nejrozsáhlejším souborem maleb, které byly objeveny, se nachází mezi prvním
a druhým patrem jihovýchodního křídla. Ty byly objeveny při sanaci podlah v druhém
patře, konkrétně v pěti místnostech. Podstropní vlysové malby jsou bohaté co do motivů
a překvapující v případě provedení, kdy „ …plnobarevné krajinné a architektonické
motivy s figurální a zvířecí stafáží zde byly zasazeny do rámce chiaroscurových
156
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horizontálních pásů a vertikálních pilastrů“.157 V některých malbách je pravděpodobně
zobrazen anděl jako atlant, vynášející domnělou konzoli.
Vzhledem k námětům, které obsahují jak domácí venkovské náměty s kostelíky či
jsou inspirovány holandskými vedutami v zobrazení větrných mlýnů, tak italizující
motivy s odkazem na antickou architekturu,[35] můžeme v otázce autorství maleb dojít
až k produkci císařského dvora v Praze. 158
Jestliže jsou malby inspirovány uměleckou tvorbou císařského dvora, lze
předpokládat, že spolu s nimi související interiérová výzdoba prvního patra
jihovýchodního křídla159 kosteleckého zámku, vznikla po roce 1604.

10.2 Jihozápadní křídlo
Jižní stěna jedné z místností v prvním patře jihozápadního křídla skrývala pod
komínovým sopouchem fragment malby podobný tomu na průčelí zámku. Zde se ale
jedná o nález větší a zřetelnější, který vyplňuje část malovaného arkádového
oblouku.[34] Střed oblouku je vyplněn dekorativním pásem s palmetovým motivem.
Vzhledem k nálezu vnější omítky po pravé straně oblouku lze předpokládat, že byl
arkádový oblouk součástí exteriéru. V takovém případě udává tento úkaz změnu ve
stavebním vývoji zámku. Jižní křídlo zámku, jak se běžně uvádí v literatuře, vzniklo po
roce 1549, tedy po požáru zámku. Pokud spolu s ním vznikala i vnější výzdoba, lze se
domnívat, že se v této době jednalo o jednokřídlovou či dvoukřídlovou stavbu.
Jihozápadní křídlo pak vzniklo až s osobou Jaroslava Smiřického po roce 1558, díky
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kterému stavba změnila podobu v zámek se čtyřmi křídly. Jedná se o změnu ve
stavebním vývoji, jelikož autorka studie z roku 1956 „Zámek v Kostelci nad Černými
lesy ve světle urbáře z roku 1677“, Milada Lejsková–Matyášová, se domnívá, že se
jihozápadní křídlo začalo stavět ještě v době, kdy zámek vlastnila Česká královská
komora, načež byl tento názor akceptován literaturou.160
Dále

byly

v křídle

nalezeny

malby

v

prostoru

mezi

prvním

a druhým patrem. Byly objeveny v místech pod podlahovými trámy, které byly původně
součástí prvního patra. Barevností jsou tyto malby podobné těm v jihovýchodním
křídle, kdy se jedná o malby šedé barvy malované chiaroscurem. Tyto podstropní
vlysové malby, které mají charakter dekorativní a jsou tudíž stylově jednodušší, lemují
obvod místností. Střed jižní stěny je navíc obohacen o motivy zátiší s ovocem či volut.
Nelze jasně určit dobu vzniku těchto maleb, ovšem vhledem k výstavbě západního
křídla, které vznikalo v průběhu 60. – 70. léta 16. století, je možné, že vznikaly
paralelně s ní. Tyto nálezy maleb přispěly k novým zjištěním, co se týče stavebního
vývoje zámku. Svými náměty, motivy i provedením patří tyto malby k ojedinělým ve
svém regionu a poskytují prostor pro diskuzi ve smyslu autorství a inspiračních zdrojů.

160

ZÁPALKOVÁ 2003, 170.
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11 Závěr
Renesanční architektura v oblasti Kolínska není příliš zastoupena. Víceméně se jedná
o stavby drobnějšího charakteru, které jsou však doplněny o výjimky větších
architektonických počinů, mezi které patří právě zámek v Kostelci nad Černými lesy.
Událostmi na historickém pozadí jsem se pokusila shrnout dosavadní vědění
o držitelství kosteleckého panství. Zaměřila jsem se především na rod Smiřických,
nikoliv však na úplný výčet rodových příslušníků, ale především na jejich hospodářskou
činnost. Poukázala jsem na jejich hospodářskou politiku a další faktory, díky kterým se
rod

stal

finančně

nezávislým,

což

umožnilo

přetvářet

kostelecký

zámek

v renesanční rodové sídlo.
Exkurzem do stavební historie jsem poukázala na to, že se zámek nachází v místě
původní středověké zástavby, ze které se dochovaly určité pozůstatky, především
opevnění. Vzhledem ke skutečnosti, že dnešní podoba nepochází z 16. století, jsem si
kladla za cíl soustředit se právě na toto období a pokusit se renesanční podobu zámku
lépe přiblížit.
Nemnoho literatury a informací v rámci tohoto období bylo přítěží, přesto jsem
nastínila vývoj zámku v 16. století, stavební fáze a osoby s ní spojené.
Z dostupných zdrojů jsem dospěla k tomu, že se zámek budoval ve dvou stavebních
fázích, čemuž napovídají dochované dokumenty i letopočty, které se nachází na
samotné stavbě. Pokusila jsem se shrnout dosavadní poznatky, které zkoumáním stavby
sdělují její stavební vývoj v 16. století a které poukazují na činnost italských mistrů na
této stavbě.
Novodobé rekonstrukce z uplynulých let však přichází s novými zjištěními, které se
tak dostávají do konfrontace s dosavadními informacemi. Proto je důležité při studiu
stavebního vývoje kosteleckého zámku v 16. století věnovat pozornost nejnovějším
poznatkům. Další průzkumy či rekonstrukce by tak mohly přinést k tomuto tématu
nové

výsledky,

které

by

zároveň

mohly

ucelit

dosavadní

zprávy

ve

stavebně–historickém vývoji zámku v Kostelci nad Černými lesy v 16. století.
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