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Anotace
Bakalářská práce Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích obsahuje stručnou
historii a vývoj městečka Zlonice s přiblížením rodu Kinských, jako dlouholetých
majitelů panství. Dále se zabývá již samotným barokním kostelem, jež byl
pravděpodobně vystavěn podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky. Práce obsahuje
architektonický popis kostela včetně jeho bohaté sochařské výzdoby od Josefa Kleina.
Je zde také nastíněna problematika autorství kostela. Další část práce je věnována
novodobé historii, do které spadá novobarokní úprava Friedricha Ohmanna a Josefa
Fanty z přelomu 19. a 20. století. Úpravy jsou zakončeny výmalbou klenebních polí od
Adolfa

Liebschera.

Bakalářskou

práci

uzavírá

výběr

restaurátorských

prací

v devadesátých letech minulého století.
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Abstract
This bachelor thesis on The Church of the Assumption in Zlonice contains a short
history and development of the Zlonice village as well as the history of long-standing
owners of the manor, the Kinsky family line. It is also dealing with the baroque church,
which was most likely built according to a project by František Maxmilián Kaňka.
Description of the church architecture with rich sculptural decoration by Josef Klein is
also included. The problem of the autorship of the building is outlined as well. There is
also a part dealing with recent history particulary with the neo-baroque construction
changes by Friedrich Ohmann and Josef Fanta from the turn of the 19th and 20th
century. These changes were crowned with arch field paintings by Adolf Liebscher. At

the end of the bachelor thesis there is an anthology of restoration work performed in the
1990s.
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Úvod
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích jako téma bakalářské práce jsem si
zvolila převážně z důvodu, že ho znám již od svých dětských let. Tato práce mi
umožnila prozkoumat podrobněji jeden z nejhezčích kostelů v okolí mého dřívějšího
bydliště.
V první kapitole chci nastínit, jak se vyvíjela historie městečka Zlonice, jehož
dominantu tvoří barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Přitom bych chtěla věnovat
zvláštní podkapitolu šlechtickému rodu Kinských z Vchynic a Tetova, protože tento rod
byl pro kraj důležitý jak z ekonomického tak i z kulturního hlediska.
Druhá kapitola bude věnována historii kostela. Zahrnuta zde bude především stavba
v období baroka, ale i novobarokní úpravy pod vedením architekta Friedricha Ohmanna
na přelomu 19. a 20. století. Na této přestavbě se podílel Adolf Liebscher, Stanislav
Sucharda i Josef Fanta, který na kostele provedl několik úprav již v secesním duchu.
Důležitou kapitolou bude shrnutí problematiky o připsání architektonického autorství
kostela. Budu se snažit nastínit její chronologii v průběhu 20. století. Vzhledem k tomu,
že historici umění vedou polemiku mezi dvěma autory, Kiliánem Ignácem
Dientzenhoferem a Františkem Maxmiliánem Kaňkou.
Čtvrtou kapitolu věnuji již samotnému kostelu. Začnu architektonickým popisem
pláště. Poté přistoupím i k jeho vnitřní dispozici a architektonickým článkům
v interiéru.
V následující kapitole se zaměřím na celkovou výzdobu kostela. Nejdříve popíšu
malířskou výzdobu klenebních polí od Adolfa Liebschera a dále neopomenu věnovat
několik kapitol ucelené sochařské barokně rokokové výzdobě od Josefa Kleina. Chtěla
bych také zmínit i další prvky z mobiliáře, jež obsahuje několik cenných uměleckých
předmětů.
V šesté kapitole se budu snažit přiblížit životy a tvorbu významných umělců, kteří se
podíleli na stavbě či výzdobě kostela. Jako potencionální autor kostela, ale především
autor zlonického děkanství zde bude zahrnut i Kilián Ignác Dientzenhofer.
Celou práci zakončím zmínkou o restaurování kostela v 90. letech 20. století, k jehož
příležitosti byla uspořádána výstava. Rozsah této práce neumožňuje podrobný popis
všech restaurátorských prací, budu tedy akcentovat reprezentativní výběr ze všech
uměleckých kategorií.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích, je velice významnou kulturní
památkou a přesto o něm zatím nevyšla žádná ucelená monografie.
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Přehled literatury
Historii městečka Zlonice jsem čerpala především z knihy Města a městečka
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Karla Kuči, jenž zde shrnuje základní fakta.
Rodem Kinských se stručněji zabývá publikace Petra Maška Modrá krev. Vzhledem
k tomu, že je věnována 445 šlechtickým rodům, je kapitola pojednávající o rodu
Kinských poměrně krátká. Přesto pro mě důležité informace obsahovala, i když jsem
pro doplnění sáhla po Ottově slovníku.
Novější stěžejní práce přímo ke kostelu publikoval Vladimír Přibyl, především
v katalogu, který vyšel k pořádané výstavě u příležitosti zahájení celkové obnovy
kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích s názvem Umění baroka a 19. století na
Zlonicku z roku 1992. V něm čerpá ze svého staršího článku, který vyšel v časopise
Umění v roce 1986 pod názvem Barokní architektura ve Zlonicích. Při popisu kostela
jsem vycházela převážně ze starší literatury a to ze Soupisu památek historických a
uměleckých v politickém okresu Slanském, z roku 1904, jež sepsal Ferdinand Velc.
Nachází se v něm ucelený popis kostela. Dalším důležitým pramenem byl pro mě
stavebně historický průzkum historického jádra městyse Zlonice, který vypracoval
Mojmír Horyna se svými kolegy v roce 1982.
Ke kapitole o sochařské výzdobě kostela jsem čerpala především z publikace Pražská
plastika raného rokoka od Oldřicha Blažíčka, kde se nachází kapitola o sochaři Josefu
Kleinovi a jeho sochám v kostele ve Zlonicích. V obrazové části se také nacházejí fotky
odcizených Kleinových soch ze zlonického kostela. O Kleinově práci také pojednává
článek od Nataši Belisové s názvem Poznámky k počátkům tvorby sochaře Josefa
Kleina, jež se nachází ve sborníku Barokní umění v severozápadních Čechách z roku
2003. K tvorbě Adolfa Liebschera jesm čerpala převážně z katalogu k výstavě jeho
kreseb, jež proběhla roku 1955 v Olomouci. Úvodní slovo sepsal Bohumil Babánek.
Mobiliář kostela je zmíněn jak v Pocheho tak ve Wirthových Uměleckých památkách
Čech. Nachází se však i v Posvátných místech království Českého VII. Vikariát Slánský
od Antonína Podlahy z roku 1913.
Základní publikaci k architektu Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi sestavil Mojmír
Horyna pod názvem Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. Nachází se v ní
také kapitola o Josefu Kleinovi a je zde zmíněna fara ve Zlonicích. Velmi podstatným
byl pro mě článek, který jako doposud nejucelenější pojednává o životě a díle Františka
Maxmiliána Kaňky a vyšel v časopise Umění roku 1992 pod názvem František
9

Maxmilián Kaňka „In regno bohemiae aedilis famosissimus“. Jeho autory jsou Petr
Macek, Pavel Vlček a Pavel Zahradník. Pro informace ke všem architektům jsem také
použila Encyklopedii architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, kterou roku
2004 sestavil Pavel Vlček.
Ucelená publikace k Friedrichu Ohmannovi vyšla roku 2013 pod názvem Friedrich
Ohmann a podtitulem Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, kterou
sepsal Jindřich Vybíral. Hlavním cílem této monografie je rozbor jeho architektury
převážně v novobarokním duchu a nastínění jeho života. Je doplněna o rozsáhlou
fotodokumentaci jak staveb, tak jejich plánů. Nachází se zde kapitola o Ohmannových
plánech k přestavbě kostela ve Zlonicích.
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1. Historie Zlonic
Obec Zlonice se nachází v okrese Kladno v údolí Zlonického potoka asi šest
kilometrů severně od Slaného. Krajina, která je mírně zvlněna a bez větších lesů, byla
osídlena již od pradávna, ale první písemnou zmínku o obci nacházíme až roku 1318. Je
spojena s vladykou Jaroslavem z Libušína zvaným Medvěd ze Zlonic. Obec však od
roku 1353 patřila králi, který zde měl podací právo ke kostelu až do období husitských
válek. Od roku 1420 byly některé statky králi zastavovány, zlonický královský hrad Štáf
si však Zikmund Lucemburský ponechal.1 Zlonická situace až do roku 1535 není dále
příliš jasná. K období středověkých Zlonic nemáme mnoho zpráv. Pravděpodobně se
zde nacházela středověká svatyně, stojící na jihovýchodní straně obce na kopci. Na
jejím místě se dnes zřejmě nachází barokní kostel. Nedaleko kostela stojí zámek, na
jehož místě byl hrad Štáf.2 Ale i to není zcela jisté. A není obvyklé, aby hrad, který
patřil králi, stál skoro na návsi. Nemáme také žádné zprávy o umístění sídelních budov
vladyků a o půdorysu náměstí v té době. Nedá se ani vyloučit, že náves vůbec
neexistovala.3
Mezi lety 1555–1707 byli Valkounové z Adlaru novou vrchností v obci. Václav
z rodu Valkounů nechal vystavět kolem roku 1560 východní křídlo renesančního
zámku. Později rozšířené na trojkřídlé sídlo v renesančním slohu, jež mělo rod
reprezentovat. Vývoj Zlonic ovlivnila také třicetiletá válka a morová epidemie v roce
1680, která byla důvodem k rozšíření místního hřbitova. O čtrnáct let později byl
založen první panský špitál Janem Vojtěchem Valkounem a ten také roku 1705 dosáhl
povýšení Zlonic na městečko. Císařem Josefem I. mu byl udělen znak a pečetní právo.
Bylo také povoleno volné provozování řemesel a pořádání trhů. O dva roky později
přešlo držení panství na Norberta Leopolda Libštejnského z Kolovrat. V té době byla
také založena radnice.4
Zásadní vzestup Zlonic nastal však až s nástupem rodu Kinských, kteří vlastnili
Zlonice až do konfiskace ve 20. století. Roku 1721 se ujal vedení panství Filip Josef
Kinský, jenž nechal vybudovat velký barokní kostel se dvěma věžemi, podle návrhu
Františka Maxmiliána Kaňky v letech 1727–1738. [1] Byl vystavěn vedle zámku a
1

KUČA 2011, 643.
Jméno hradu znamená v překladu z němčiny Stauf – skála. Pravděpodobně dobové označení, i když na
jeho místě žádná skála není. KUČA 2011, 643.
3
KUČA 2011, 643.
4
KUČA 2011, 644.
2
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důvodem pro tak monumentální stavbu byla pravděpodobně nejen touha po
reprezentaci, ale i očekávání nárustu obyvatel. Severně za pivovarem byla asi také
z jeho iniciativy založena velká zámecká zahrada.5 Filip Josef Kinský získal
z manželství s Marií Charlottou z Martinic budenické panství, ke kterému patřil i menší
raně barokní zámek v Budeničkách. Sem pravděpodobně přenesl své působení a provedl
zde značné úpravy. Za centrum panství však dále považoval Zlonice, kde roku 1745
nechal vystavět nový špitál. Jeho nástupcem se stal roku 1749 Jan Josef Kinský, jenž
nechal postavit mezi léty 1750–1753 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera
novou budovu děkanství, která se však nachází poměrně daleko od kostela. Zámek ve
Zlonicích roku 1758 vyhořel, a přestože byl obnoven, sídelním místem tamní vrchnosti
se již nikdy nestal. Naopak zámek v Budeničkách byl rozšířen a mezi oběma zámky
byla vysázena alej.6 Přibližně v půlce této aleje se nachází raně barokní poutní kostel sv.
Isidora od neznámého autora s výzdobou od raně barokního sochaře Jana Jiřího Bendla.
Španělský řeholník sv. Isidor byl v tomto kraji velmi uctíván, o čemž svědčí i doložené
svatoisidorské poutě ke kostelu. U kostela vznikla po roce 1836 rodinná hrobka
Kinských, vycházející z půdorysu latinského kříže se skleněnou kupolí nad křížením,
skrz kterou je osvětlena. Je postavena podle návrhu vídeňského architekta Heinricha
Kocha a u vchodu se nacházejí dvě sochy od Josefa Maxe.7
V letech 1654–1785 se ve Zlonicích počet domů ztrojnásobil a v té době se také
nepochybně utvořila dnešní podoba náměstí. V první polovině 19. století se zástavba
rozšířila a vzhled renesančního zlonického zámku se vytratil z důvodu přestavby na
úřednický dům. K většímu hospodářskému rozvoji přispěl i vznik železnice, a to
především díky trati z Mostu a Loun do Slaného a do Prahy. To také ovlivnilo
novodobý urbanismus Zlonic. Zejména přeměnou staré cesty do Lisovic v novou ulici
Nádražní.8 Byla zde založena cihelna, koželužna, cukrovar a pivovar byl převeden na
parostrojní systém, a později rozšířen o velkou sladovnu. Vznikla také nová radnice na
západní straně náměstí, a to roku 1888. V devadesátých letech 19. století vyrostla nová
velká obecní škola za barokním špitálem. Zalidnění městečka dosáhlo největšího
vrcholu ve 30. letech 20. století a to hlavně po obsazení Sudet, kdy počet obyvatel
vzrostl přes dva tisíce. Urbanistický vývoj za 1. republiky byl soustředěn především
v nádražní čtvrti s pravidelným rozvržením ulic. Vznikla zde i sokolovna a Masarykova
5

KUČA 2011, 644.
Tamtéž.
7
PŘIBYL 1992, 16.
8
KUČA 2011, 645.
6
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dětská školka. Jen Občanská záložna a Dělnický dům byly postaveny na hlavní ulici na
Litoměřice, která je dnes známá jako Dvořákova - Revoluční.9 V době hospodářské
krize ve třicátých letech a také za druhé světové války prožívaly Zlonice dlouhodobou
stagnaci a v době socialismu byl tvar náměstí dokonce narušen zbořením několika domů
na severní straně. V zámecké zahradě bylo vybudováno koupaliště, čímž byla poničena
její struktura a v průběhu let byl komplex zdevastován. Přes veškeré události, kterými si
městečko prošlo, si Zlonice zachovaly svůj památkový význam, co se týče architektury
od baroka po 20. století. Od roku 1988 jsou zařazeny Zlonice do památkového
ochranného pásma a od roku 2007 mají status městyse.10

1.1. Kinští z Vchynic a Tetova
Tento rod byl pro zlonický kraj velmi důležitý, a proto mu zde chci věnovat
samostatnou kapitolu. Jedná se o velmi starou českou rodinu ze 13. století, jejíž jméno
původně znělo Wchynský. Roku 1307 přijala rodina ke jménu přídomek podle tvrze na
Litoměřicku Wchynský ze Vchynic.11 V té době se jednalo spíše o významnější
hospodáře a vzestup rodiny přišel až po třicetileté válce. Do hraběcího stavu byli
povýšeni v 17. století. 12 Jan Oktavián, který získal hraběcí titul, měl dva syny, Františka
Oldřicha a Václava Norberta Oktaviána. Po smrti svého staršího bratra přešly statky na
Václava Norberta a ten je dále rozšířil. Měl osmnáct dětí, ze kterých vzešly tři rodové
linie, a byl mezi ně rozdělen majetek. Rod byl také jeho syny rozdělen na linii hraběcí a
knížecí.13 Jeho syn Filip Josef, narozen roku 1700, byl vyslancem v Londýně a později
nejvyšším českým kancléřem a zastával mnoho dalších státních úřadů. Později opustil
všechny své úřady a od roku 1747 žil na svých panstvích. Po otci zdědil panství Českou
Kamenici a roku 1720 koupil Zlonice, později také Mšený a Budenice.14 Jak už bylo
výše zmíněno, za jeho správy byl ve Zlonicích zrealizován kostel, děkanství i špitál.
S manželkou Marií Charlottou z Martinic měl několik dětí a jeho druhorozený syn Jan
Josef Maxmilián zdědil Zlonické panství.15 Později rodu Kinských přibyla i Peruc a
Hospozín. Mezi lety 1812–1836 spravoval Zlonické panství Rudolf kníže Kinský a
9

KUČA 2011, 645.
KUČA 2011, 645–646.
11
MAŠEK 1999, 129.
12
August SEDLÁČEK: Kinský. In: Ottův slovník naučný 14. Praha 1899, 240–245.
13
MAŠEK 1999, 130–131.
14
August SEDLÁČEK: Kinský. In: Ottův slovník naučný 14. Praha 1899, 240–245.
15
Tamtéž.
10
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nechal zde vybudovat rodinnou hrobku na cestě směrem do Budenic. Její dostavby se
však nedožil. Rudolf byl také příkladným vlastencem a podporoval české obrozence,
byl v kontaktu s Františkem Palackým, kterému pomáhal se založením Matice české.
Zlonické panství bylo v držení rodu Kinských až do roku 1945. Této rodové linii byly
odebrány všechny statky včetně Zlonic podle Benešových dekretů za údajnou
kolaboraci s nacisty. Předposlední držitel panství kníže Oldřich totiž podpořil ve
třicátých letech připojení Rakouska k nacistickému Německu. Jejich potomci dnes žijí
převážně v Argentině.16 Opakem jsou hrabata z chlumecké větve, kteří se přihlásili ke
svému češství tím, že někteří z nich ve třicátých letech podepsali petici českých
šlechtických rodů a podpořili Československo. Roku 1945 se zúčastnili květnového
povstání. Za komunismu jim byl majetek zabaven, ale po roce 1989 v restituci
navrácen.17 Soudní spory o původní Zlonický majetek Františka Oldřicha stále
probíhají, některé jiné pozemkové majetky mu byly již navrácena.

16
17

MAŠEK 1999, 131–132.
MAŠEK 1999, 133.
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2. Historie kostela
Roku 1352 byl středověký kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích již farní a
čeští králové zde měli podací právo dosazovat kněze až do husitských válek. Fara pak
byla obnovena až na počátku 17. století Bohuchvalem Valkounem z Adlaru. Byl sem
povolán opět katolický farář, kterému Valkoun odkázal v závěti statek. Nově byl v 18.
století postaven kostel i s farou zásluhou Filipa Josefa Kinského, jež stavbu
sponzoroval. Náklady na kostel dosahovaly přes třicet pět tisíc zlatých a na faru použil
přes dvanáct tisíc zlatých z kostelního majetku. Filip Josef Kinský také povolal roku
1723 do Zlonic faráře Jana Adama Svobodu18 a spolu projekt nového kostela
uskutečnili. Ke kostelu jsou dochované plány, jež se nacházejí v archivu Pražského
arcibiskupství. Je na nich také vyznačeno zdivo původního středověkého kostela. Plány
však nejsou signované. [2] Přesto starší literatura uvádí, že kostel byl vybudován
stavitelem Ferdinandem Hübnerem19 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.20
Také Mojmír Horyna, který patřil mezi odborníky na barokní architekturu a ve svých
knihách se zabýval architekturou Dientzenhoferů, ve svém stavebně historickém
průzkumu ke Zlonicím z roku 1982 přisoudil kostel K. I. Dientzenhoferovi.21
Podle novějších zdrojů je však kostel ve Zlonicích připisován architektu Františku
Maxmiliánu Kaňkovi a jeho realizace datována mezi roky 1728–1738. Návrh kostela
Kaňka vytvořil roku 1723. Věže kostela jsou však dokončeny až roku 1744.22 Podle
historika Vladimíra Přibyla můžeme za předchůdce Kaňkova zlonického kostela
považovat kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích v západních Čechách, který postavil mezi
lety 1722–1726. Také jsou podle něj dřívější dohady o autorství Kiliána Ignáce
Dientzenhofera v rámci dnešních zjištění neopodstatněné. Kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve Zlonicích tím patří mezi nejvýznamnější Kaňkova díla.23

18

Farář Svoboda působil ve Zlonicích 38 let, zemřel roku 1761 a je pohřben ve zdejším kostele při oltáři
sv. Anny. Byl také arcibiskupským vikářem z rakovnického kraje. Do Zlonic nastoupil po smrti faráře
Jana Jiřího Kikovského. Při jeho nástupu byly Zlonice zanedbané jak duchovně tak i materiálně. Tomu
nasvědčuje i zchátralá fara. Spolu s Filipem Josefem Kinským město pozvedl. PŘIBYL 1992, 19.
19
Celým jménem Jan Ferdinand Hübner byl pražským stavitelem. Narodil se asi roku 1669. Pracoval na
kapli sv. Rocha v Rakovníku roku 1626, poté pracoval na kostele ve Zlonicích. Kolem roku 1740
rozšiřoval zámek v Kolodějích nad Lužnicí a je autorem zámecké kaple sv. Anny. Pracoval také na
opravách paláce Piccolomini. Zemřel roku 1749. VLČEK 2004, 254.
20
VELC 1904, 421; ŽALSKÝ 1941, nepag.; WIRTH 1957, 894; NEUMANN 1974, 175.
21
HORYNA 1982, nepag.
22
HORYNA 1989, 52; PŘIBYL 1992, 20.
23
PŘIBYL 1995, nepag.
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Poslední zásah do podoby kostela ve Zlonicích proběhl na přelomu 19. a 20. století,
kdy byl přestavěn a upraven. Friedrich Ohmann vypracoval roku 1892 návrh na úpravu
kostela i jeho okolí v novobarokním duchu, který byl nakonec realizován jen z části.
Stanislav Sucharda vyhotovil nové sochy pro průčelí kostela a Josef Fanta vytvořil
návrhy na kovové zábradlí a na předměty do interiéru. Úpravy byly zakončeny
malířskou výzdobou roku 1911 od Adolfa Liebschera.24
K obnově kostela ve Zlonicích se přistoupilo z iniciativy tehdejšího patrona knížete
Kinského, který předložil projekt vypracovaný správou jeho panství památkové komisi.
Komise však návrh nepřijala a doporučila ke zpracování tohoto úkolu Friedricha
Ohmanna. Důvodem byl jeho vynikající přehled v oblasti barokních památek a znalost
jejich detailů. Jeho schopnosti byly zárukou kvalitní práce. Roku 1892 tedy vypracoval
plány, avšak k pracím na kostele se přistoupilo až v letech 1895–1899 a z větší části
byly hrazeny z farních zdrojů.25
Výraznou přestavbou prošla střecha, jež byla zvýšena a v křížení byla vztyčena
sanktusová věžička. Důležitou proměnou prošlo také západní průčelí, odkud architekt
nechal odstranit původní sochy od Josefa Kleina a nahradil je sochami Stanislava
Suchardy, jenž byl jeho kolega z Uměleckoprůmyslové školy. Vstupní portál, nad
kterým byl v kartuši vytvořen letopočet 1897, tedy obnovy kostela, a okno byly bohatě
orámovány. Na vrcholu celého západního průčelí na místo původního jednoduchého
kříže byl umístěn beránek Boží. Ohmann provedl i drobnější úpravy dekorativních
prvků na bočních fasádách.26
V interiéru kostel upravil především prostor v presbytáři, kde nechal odstranit ochoz
spojující dvě oratoře a za oltářem byly zbudovány dva polosloupy zakončené plasticky
vytvořenými mitrami. Navrhl také štuková zrcadla pro malířskou výzdobu a bylo
provedeno mramorování kostela. Kolaudace proběhla 16. listopadu 1899, ale Friedrich
Ohmann se jí nezúčastnil. V té době byl již zaměstnán ve Vídni.27
Součástí Ohmannova projektu bylo i řešení okolí kostela, které však nebylo
uskutečněno. Zamýšlel také úpravu terasy, jež měla navazovat na půdorys kostela, a
vstupní portál měl být s náměstím propojen monumentálním dvouramenným

24

PŘIBYL 1992, 4.
VYBÍRAL 2013, 149.
26
Tamtéž.
27
PŘIBYL 1992, 23.
25
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schodištěm, přičemž by zachoval barokní brány po straně. Na náměstí měl v úmyslu
vztyčit barokní sloup proti schodišti, aby kostel nebyl tak izolován.28
Josef Fanta nejprve pro kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích zhotovil návrh
pro kovový plot, který je umístěn pod terasou kostela u paty schodiště. [3] Provedl i
rekonstrukci schodiště. Pro interiér kostela navrhl několik doplňků v historizujícím
duchu. Byly to dvě sanktuária pro oltáře sv. Anny a Jana Nepomuckého, ale také věčné
světlo. Vypracoval návrh pro úpravu tabernáklu na hlavním oltáři, která proběhla roku
1903. Podnět k vypracování nového tabernáklu podala Křesťanská akademie a zadala
ho Fantovi. Ten ho doplnil vyřezávanými hlavičkami andílků a tepanými mřížkami po
stranách. Pro hlavní oltář také navrhl ukřižovaného Krista v mandorle, jehož zhotovil
Josef Hirsch a návrh doplnil o symboly evangelistů nacházejících se na ramenou kříže.
Jedná se o pozlacený bronzový kříž, který je doplněn ebenovým dřevem a
polodrahokamy a za Kristem se nachází nápis: Pohlcena jest smrt vítězstvím. Hirsch
také zhotovil dvanáct novobarokních svícnů podle Fantových návrhů.29
Tuto významnou rekonstrukci na přelomu 20. století, která uvedla kostel do dnešní
podoby, uzavírala malířská výzdoba Adolfa Liebschera, jež byla dokončena roku 1911.

28
29

VYBÍRAL 2013, 151.
PŘIBYL 1992, 26–27.
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3. Problematika autorství
Jak jsem již výše uváděla, je to s autorstvím kostela poměrně složité. Budu se tedy
v této kapitole snažit zmapovat určování autora kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
Zlonicích v průběhu let.
Prvním, kdo připsal autorství kostela Františku Maxmiliánu Kaňkovi, byl kněz a
historik umění Antonín Podlaha ve své publikaci z roku 1913 Posvátná místa království
Českého. Zmiňuje rok 1723, kdy pražská konzistoř povolila rozšíření a restaurování
původního kostela. Nakonec bylo rozhodnuto o postavení zcela nového kostela, jež bylo
svěřeno Františku Maxmiliánu Kaňkovi a Ferdinandu Hübnerovi.30 V roce 1727 začala
stavba základů kostela, avšak posvěcení základního kamene nastalo až 27. září 1731.
Stavba kostela byla dokončena roku 1735, věží až roku 1744. Podlaha také píše, že
v zakládací listině ke kostelu, která byla nalezena v báni kostelní věže a jež pochází ze
stejného roku jako dokončení věží, je uveden jako stavitel kostela jen Ferdinand
Hübner.31 Bohužel zde neuvádí důvody, které ho vedly k připsání autorství Kaňkovi. Ke
Kaňkovi se kloní, přestože srovnává popis s Ferdinandem Velcem, který kostel připisuje
Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Zmiňuje zde také stavbu děkanství, jež také vystavěl
Ferdinand Hübner podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera roku 1752. Tuto stavbu
Podlaha srovnává a až na malé odlišnosti se shoduje s letohrádkem Slavatů, který stál na
Smíchově.32
Mnoho dalších historiků se drželo mínění, že zlonický kostel je dílem
Dientzenhofera. Roku 1952 Miroslav Korecký zmiňuje v tvorbě Kiliána Ignáce
Dientzenhofera, že některé prvky jsou odlišné v jinak ucelené sakrální tvorbě, a to
především na kostelech v Hořicích, Přešticích a Zlonicích33 Jak píše Přibyl ve svém
článku Barokní architektura ve Zlonicích pro časopis Umění: „Dienzenhoferovo
autorství, pro které jsme nenalezli žádných přímých důkazů a které bylo nadhozeno ve
starší literatuře v souvislosti se stavbou děkanství, odmítl i Christian Norberg-Schulz,
jež poukázal na větší tíhu proporcí i užití architektonických detailů tvarem
neodpovídajících Dienzenhoferově tvorbě.“34
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PODLAHA 1913, 292–293.
PODLAHA 1913, 293.
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PODLAHA 1913, 293–294.
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V Uměleckých památkách Čech z roku 1957, které redigoval Zdeněk Wirth, se také
uvádí, že kostel zbudoval Kaňka s Hübnerem dle plánů K. I. Dientzenofera.
A v Pocheho Uměleckých památkách z roku 1982 se již uvádí, že pouze údajně podle
plánů K. I. Dientzenhofera. Jaromír Neuman ve své knize o českém baroku z roku 1974
se přiklání k teorii Norgerga-Schulze.
Mojmír Horyna a R. Penniger provedli v roce 1982 stavebně historický průzkum,
přičemž se v něm drží Dientzenhoferova autorství kostela: „Projektantem stavby byl
Kilián Ignác Dienzenhofer, stavbu prováděl novoměstský stavitel Jan Ferdinand
Hübner. V literatuře se objevuje i jméno Františka Maxmiliána Kaňky jako
spoluprovádějícího stavitele. Ve funkci stavitele Kaňka působil jak pro hraběcí rodinu
Kinských … tak v součinnosti s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem … je proto jeho
účast zde poměrně pravděpodobná, i když jej známé prameny přímo neuvádějí.“35
Dále ve stavebně historickém průzkumu uvádějí, že nejpodobnější kompozice ke
zlonickému kostelu se v Dientzenhoferově tvorbě nalézá u kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Přešticích z roku 1729 a pražského kostela sv. Kateřiny z let 1739–1742.
Pracuje zde především s kompozicí a transformováním hloubkového půdorysu řeckého
kříže, které poprvé předvedl na kostele v Nicově.36
Roku 1986 vydává Milada Vilímková publikaci o Dientzenhoferech Stavitelé paláců
a chrámů, ve které píše: „Účast Kiliána Ignáce Dientzenhofera na projektu kostela
Nanebevzetí P. Marie ve Zlonicích je přinejmenším sporná. Za to pro faru, postavenou
v letech 1747–52 stavitelem J. F. Hübnerem, dodal Kilián Ignác plány už v roce
1746.“37 Dále píše, že fara má mnoho podobností se zaniklou stavbou na Smíchově,
která byla postavena pro jezuity Dientzenhoferem. Také poznamenává, že kromě fary
ve Zlonicích nejsou doklady o tom, že by K. I. Dientzenhofer pracoval na nějaké další
stavbě pro rod Kinských.38
Věra Naňková v knize Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, na které
pracovalo více autorů a mimo jiné i Mojmír Horyna, uvádí v kapitole mylně připsaných
děl Dientzenhoferovi právě Zlonický kostel. Připisuje návrh kostela Františku
Maxmiliánu Kaňkovi a to k roku 1723. Stavbu datuje mezi leta 1728–38 a dokončení
věží do roku 1744 přičemž pravděpodobně čerpá z informací od Vladimíra Přibyla.39
35
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Vladimíru Přibylovi vyšel roku 1986 článek v časopise Umění s názvem Barokní
architektura ve Zlonicích, ve kterém lehce mapuje určování autorství kostela od dob
Miroslava Koreckého po Mojmíra Horynu. Také poukazuje na dopis, kterým Filip Josef
Kinský žádá konzistoř o povolení rozšíření chrámu, přičemž ve svém dopise zvažuje:
„ …o nové stavbě a zmiňuje Františka Maxmiliána Kaňku jako architekta, pod jehož
vedením měl být vybrán vhodný kámen a dřevo ke stavbě… “40
Ve výsledku se Přibyl přiklání k názoru, že autorem návrhu kostela je Kaňka a
stavitelem Ferdinand Hübner, který přišel do Zlonic zahájit stavbu roku 1727. Opírá se
při tom o dostupné prameny a typické architektonické prvky. Kostel také srovnává
s podobnou dispozicí kostela ve Vejprnicích, který Kaňka vybudoval mezi lety 1722–
1726. 41
Ještě bych chtěla zmínit jeden z posledních článků, který vyšel roku 1992 v časopise
Umění. Je to rozsáhlá sonda do Kaňkovy tvorby, kterou sepsali Petr Macek, Pavel
Vlček a Pavel Zahradník. Uvádějí, že přítomnost na stavbě kostela ve Vejprnicích
Františka Maxmiliána Kaňky je nedoložená, i když možná. U zlonického kostela se
přiklánějí k Antonínu Podlahovi i Vladimíru Přibylovi. Poukazují, že když Kaňka byl
zmíněn jako architekt v dopise, který zaslal kníže Kinský konzistoři, tak byl tím, kdo
vypracoval plány pro nový kostel v roce 1723.42
Vzhledem k tomu, že autorství plánů k vybudování kostela není zcela prokazatelné, i
když pravděpodobnějším autorem je dle mého názoru František Maxmilián Kaňka,
budu se v závěru práce snažit nastínit život a dílo obou architektů. Také proto, že oba
architekti jsou pro město důležití, a i kdyby se Kilián Ignác Dientzenhofer nepodílel na
pracích ke kostelu, tak jeho děkanství ve Zlonické zástavbě je výjimečné.
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4. Popis kostela
Kostel se nachází na vyvýšeném místě, jakoby terase, v horní části náměstí, kde byl
již předtím středověký chrám zasvěcen též Nanebevzetí Panny Marie.43 Kostel má
dispozici latinského kříže s dvěma věžemi po stranách presbytáře. Závěr kostela je
půlkruhový, stejně tak jsou zakončeny postranní kaple. Zvenku je budova členěna
dórskými pilastry, ty jsou mezi okny i v rozích sdruženy a spočívají na vysokém soklu,
jenž dosahuje až k překladu vstupního portálu a celou kompozici kostela sjednocuje. Na
pilastrech spočívá po obvodu místy přerušované kladí s triglyfy a profilovanou římsou,
které se vyskytuje především na nárožích kostela. Okna, jež jsou po celém obvodu
kostela, mají všechna stejnou výšku, necelých čtyři a půl metru a jsou zakončena
segmentovým obloukem. Jsou ploše orámována.
Západní průčelí kostela je osazeno pravoúhlými dveřmi orámovanými dvěma
pilastry, volutově zakončenými, na kterých spočívá rozeklaný segmentový štít. Na
volutách sedí dva andílci s rukama vztaženýma k Panně Marii, jež je umístěna na
vrcholu celého portálu. V prostoru nad dveřmi je fronton vyplněn novější kartuší, která
je zdobena palmovými ratolestmi a je v ní napsáno: Pane Dobře jest nám zde býti.
1897.44 [4]
V hlavní ose nad portálem je okno, jež je orámováno plochou štukovou šambránou a
zakončeno nadokenní římsou ve tvaru štítu, pod kterou je hlavička andílka a kolem visí
festóny. Z obou stran okna jsou dvě niky, v nichž jsou polopostavy sv. Vojtěcha na
pravé straně a sv. Václava na straně levé. Sochy jsou v nadživotní velikosti a nahradily
původní sochy sv. Petra a Pavla při opravě kostela kolem roku 1895. Autorem soch je
Stanislav Sucharda (1866–1916).45 Václav má na hlavě svou korunu a v ruce drží meč.
Na Vojtěchově hlavě je posazena biskupská mitra a v ruce má svůj atribut pádlo a
druhou rukou žehná. Pod nikami jsou umístěny kartuše se zlatými nápisy jmen
světců. [5]
Na západním průčelí se nachází též z každé strany dveří dvojice pilastrů v dórském
řádu, nesoucí kladí s triglyfy, na nichž je stupňovitá rovná římsa. Na ní je vztyčen štít,
který je zdoben pokračujícími pilastry s čabrakou,

jež

nesou další římsu
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s polokruhovým vydutím nad výklenkem, ve kterém se nachází socha Panny Marie.
Římsa tvoří základnu pro trojhraně zakončený štít. V něm nad Pannou Marií je zlatě
provedený nápis: In Deo et Sancte Mariae Gloriam – Sláva Bohu a svaté Marii. Na
vrcholku štítu stojí na podstavci socha beránka, kolem kterého se vine nápis: Hoc est
agnus Dei – To je beránek Boží. Po stranách štítu jsou umístěny sochy dvou klečících
andělů s rukama vzepjatýma k Beránkovi. Atika je orámována volutami a dekorativními
vázami. Všechny sochy jsou novobarokní od Stanislava Suchardy z roku 1897 a
vystřídaly původní od Josefa Kleina.46
Po stranách presbytáře jsou vztyčeny dvě věže na čtvercovém půdorysu, mající dvě
patra a jsou zakončeny plechovými osmibokými cibulovými báněmi s vysokými
lucernami, nad nimiž jsou pozlacené makovice. Dolní patra dosahují k okapní římse
kostela a jsou v nich okna stejného typu jako ve zbytku kostela. V rozích jsou také
stejné pilastry dórského typu jako u západního průčelí i celého kostela. Horní patra věží
mají v rozích sdružené pilastry s korintskou hlavicí nesoucí profilovanou římsu,
uprostřed stran věží vydutou nad kruhovými poli, která jsou na jižní věži prázdná a na
severní v nich jsou umístěny hodinové ciferníky. Okna v druhém patře jsou vysoká a
klenutá, se štukovými klenáky, plochou šambránou a čabrakovým parapetem.47
Příčná loď je zakončena na obou stranách konvexně vydutým pláštěm s volutovým
štítem, ve kterém je okno typu volského oka, jež je orámováno pilastry s čabrakou.
Hlavní loď je zastřešena mansardovou střechou s prejzy, na níž byla roku 1897 ve
středu nad křížením vztyčena sanktusová věžička s lucernou.
Kostel je ohraničen terasovou zdí, ve které se nacházejí dvě barokní brány na severní
straně. Severozápadní hlavní vstupní brána je obrácena k náměstí a vede k ní mohutné
schodiště s žulovými stupni. Její vznik je odhadován na konec 19. století, kdy zde
probíhaly rozsáhlé stavební práce na kostelu i areálu kolem. Brána je pozdně barokního
typu, kde jónské pilastry vynášejí velmi profilovanou římsu s vydutím do segmentového
obloukového štítu, na kterém je stříška pokrytá prejzy. Pod ní se nachází prostor, jež je
vyplněn štukovou kartuší s vyobrazením hořícího srdce Panny Marie Bolestné.48 [6] Je
osazena kovovou mříží. Brána na východní straně je kompozičně jednodušší. Plocha
brány je po stranách orámována pilastry, s čabrakovými hlavicemi, na kterých spočívá
vydutý štít. Od brány na severozápadě se nad schodištěm až k západnímu průčelí
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kostela táhne zeď, která je u paty orámována secesním zábradlím. Terasová zeď je na
jihozápadní straně vyzděna z velkých kvádrů a je členěna lizénami do polí. V jižní části
zdi se nachází jednoduchá branka, jejíž fasáda je členěna edikulou pilastrů, které nesou
plnou atiku. Tato část zdi je z mladší doby než část zdi severní.49
Jednolodní interiér kostela je situován na půdorysu latinského kříže. Je sestaven
z klenebních polí v podélné ose chrámu v rytmu A, A, B, A, A. Pole jsou zaklenuta
klenbou plackového typu se štukovými zrcadly. Příčná osa se skládá z klenebních polí
v rytmu C, B, C, přičemž B je společné, má kupolovitý tvar a nachází se ve středu
chrámu, kde dominuje celému prostoru.50 Jednotlivá pole mají obdélníkový půdorys,
pouze pole B má půdorys čtvercový. Závěr kostela je sklenut mírně stlačenou
nelomenou polobání, která není oddělena od přiléhajícího plackového pole klenebním
pasem. Podélná osa chrámu na jižní straně je zakončena v kněžišti apsidou, v níž jsou tři
okna segmentově zaklenutá. Stěny kostela jsou vertikálně členěny svazkovými pilastry
a mohutnými pilíři, na něž dosedají klenební pasy. Sdružené pilastry mají ve štuku
provedené kompositní hlavice a nesou kusy kladí s vícestupňovitou římsou, která je
několikrát lomená a na níž spočívá zdobený nástavec, na který dosedají klenební pole.
Po obou stranách kněžiště se nacházejí oratoře, které vycházejí z arkády, přičemž každá
z nich spočívá na dvou pilířích.51 Tyto oratoře jsou balkonovitého typu. Jejich poprsnice
jsou směrem do vnitřku kostela vyduté a mají štukovou výzdobu s páskovým
ornamentem a zespoda jsou kartuše s girlandami. Původně byly spojeny ochozem
v závěru kostela, který byl odstraněn na konci 19. století při úpravách Friedrichem
Ohmannem. Z kněžiště vede vstup do sakristie, která se nachází po pravé straně. Po levé
straně je vstup do křestní kaple pod oratoří. Obě místnosti mají obdélníkový půdorys.52
Sakristie je sklenuta klenbou neckového typu, která je členěna trojbokými výsečemi.
Na západní straně nad vchodem se nachází kruchta, jež je nesena dvěma sloupy.
Poprsí zdi je štukově vyzdobeno a uprostřed se nachází kartuše, z níž vedou festony. Na
kůru se nacházejí varhany, které jsou bohatě zdobeny a jsou zhotovené Václavem
Starkem z Lokte. Kruchta je zaklenuta plackovou klenbou se štukovým zrcadlem.53
Štuková výzdoba klenebních polí včetně zrcadel a jejich malířské výzdoby je
v novobarokním duchu. Na vnitřní výzdobě pracovali štukatéři Pillman, Krauman a
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Šimonovský, kteří zhotovili veškeré štukové reliéfy a zrcadla podle návrhu architekta
Ferdinanda Ohmanna, jenž měl na starosti novobarokní úpravy. Bylo provedeno také
mramorování stěn kostela malířem Marvanem. 54
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5. Vnitřní výzdoba
Výzdoba kostela je velmi ucelená ve stylu pozdního baroka a klasicismu. Důležitá je
zejména kolekce soch od Josefa Kleina (kol. 1700–1787), neméně významnou roli zde
sehrává malířská výzdoba od Adolfa Liebschera (1857–1919) z počátku 20. století,
který se řadí do generace Národního divadla.

5.1. Fresková výzdoba
Strop zlonického kostela je vyzdoben freskami od malíře Adolfa Liebschera, který je
zhotovil v letech 1909–1911 v neobarokním duchu. Podle jeho návrhů z roku 1908, jež
namaloval olejem na lepenku, měl být v klenebním poli nad oltářem umístěn výjev s
Nejsvětější Trojicí.55 Na fresce v klasickém zobrazení se vznáší na zeměkouli Bůh otec,
který vztahuje ruku k holubici neboli Duchu svatému. Naproti Otci je vyobrazen Ježíš
Kristus s křížem, který mu přidržuje andílek. Obě mužské postavy jsou zahaleny
v rudých pláštích. Klenba zde představuje modrou nebeskou báň, jejíž světelný zdroj se
nachází za Duchem svatým. [7]
Do pole před ním umístil Zvěstování Panně Marii.56 Je zde vyobrazen archanděl
Gabriel, jenž je veden holubicí, aby zvěstoval Marii narození Božího syna. Gabriel drží
v ruce lilii, která odkazuje na Mariino panenství a čistotu. Marie je oděna do červeného
šatu s modrým pláštěm. Ruce má složené na prsou a u nohou ji leží kniha proroků. Celý
výjev je zasazen do iluzivní architektury.
V klenebním poli nad křížením se nachází jako hlavní motiv kostela Nanebevzetí
Panny Marie.57 Na kupolovité klenbě je kruhová freska orámována bohatě zdobeným
štukovým zrcadlem se čtyřmi medailony, ve kterých je mramorové žíhání. Ve středu
kupole se nachází Boží oko, ze kterého vycházejí plasticky provedené zlaté paprsky a
přes ně ještě plastické mraky. Na malbě je zobrazeno otevřené nebe a skupina andělů
vynáší Pannu Marii směrem vzhůru ke světlu. Marie je zde namalována v bílém rouchu
a s hvězdnou svatozáří. Dole pod otevřeným nebem u Mariina hrobu stojí apoštolové,
kteří tomu přihlížejí a vzpínají ruce. Na pendativech, které kupoli vynášejí, jsou
vyobrazeny postavy evangelistů se svými atributy. V horním pravém rohu je Lukáš
55

PŘIBYL 1992, 27.
Tamtéž.
57
Tamtéž.
56

25

s okřídleným býkem, v pravém dolním rohu je Marek se lvem, na levé straně od něj je
Matouš s andělem a nad ním Jan s orlem. [8]
Ve štukových zrcadlech na klenbách bočních ramen jsou výjevy Klanění pastýřů a
Klanění tří králů.58 Nad oltářem sv. Jana Nepomuckého je tedy výjev Klanění pastýřů.
Panna Marie zde sedí s ovinutým děťátkem na schodech před chrámem. Dopadá na ni
světlo z nebe, na kterém jsou vyobrazeni tři andělé. Nad Marií stojí starý Josef a k jejím
nohám se sklánějí pastýři. [9] Na protějším klenebním poli nad oltářem sv. Anny je
Klanění tří králů. Scéna je v podstatě skoro stejná. Marie zde také sedí na schodech, ale
již s o něco starším dítětem. Za ní se nachází Josef a k nohám jí poklekají králové, kteří
přinášejí dary. Na nebi jsou dva andělé a proud světla dopadá na Pannu Marii. [10]
V klenebním poli před kruchtou je vyobrazena sv. Cecílie.59 Jako patronka duchovní
hudby zde hraje na varhany a kolem ní se vznášejí andělé s hudebními nástroji. Celá
scéna je zasazena do nebeských mraků. [11]
V klenbě nad kruchtou chtěl Liebscher namalovat postavy andělů, kteří drží obraz
Panny Marie s Ježíškem. Tento výjev byl při provedení perspektivně upraven a také
doplněn o vyobrazení portrétů zlonických donátorů Bohuchvala Valkouna z Adlaru a
Karla knížete Kinského60 jako tehdejšího patrona.61 [12] Všechny fresky jsou umístěny
do zdobených štukových zrcadel a vedle Adolfa Liebschera na nich pracovali i jeho syn
a akademičtí malíři Julius Fischer a Adolf Körber. Nástropní malby byly provedeny a
bez výhrad objednavatelů přijaty. Pouze zobrazení Zvěstování Panně Marii, které bylo
namalováno mezi prvními, musel nakonec roku 1913 přemalovat a upravit.62

5.2. Hlavní oltář
Architektura hlavního portálového oltáře je z polychromovaného dřeva. Je pokryta
imitací vícebarevného žíhaného mramoru. Čtyři korintské sloupy nesou oblamované
kladí, na kterém je vysoký baldachýn zdobený zlatou mřížkou a kartuší, nad nimiž je
vyřezávaná pokrývka se střapci. Skrz zadní stranu baldachýnu prochází světlo přes žluté
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sklo a osvětluje obraz na oltáři.63 Na plátně je namalováno Nanebevzetí Panny Marie. Je
možné, že se jedná o kopii původního obrazu, kterou po roce 1911 zhotovil malíř
Augustin Vlček.64 Na horním okraji rámu je monogram jména Marie.
Po obou stranách oltáře jsou na podstavcích umístěny pozlacené sochy světců. Na
levé straně stojí sv. Ambrož, který v ruce drží úl a berlu a sv. Řehoř s papežskou tiarou
na hlavě. Na pravé straně oltáře je umístěn sv. Jeroným, jenž má v jedné ruce kámen a
v druhé knihu. U nohou má lví hlavu. Vedle něj stojí sv. Augustýn s berlou. Na vrcholu
celé architektury oltáře je umístěno pozlacené sousoší Nejsvětější Trojice. K oltáři
vyřezal také skupinu andělů.65 Sochy církevních otců jsou provedené v raném
rokokovém stylu, jsou zachyceny v kontrapostu a tím jejich tělo získává esovité
prohnutí. Historik Oldřich Blažíček sochy bočních oltářů popisuje takto: „…jsou
protáhlé a velmi štíhlé, křepké a křehké, měkké a graciésní v pohybu, půvabné v celku i
v detailech.“66 Také upozorňuje na fakt, že postavy z bočních oltářů jsou lépe provedené
a mají oduševnělý výraz oproti sochám na hlavním oltáři. Ty jsou spíše:
„…schematičtější a povrchnější. Postavy církevních otců se živě prohýbají a otáčejí,
krouživě gestikulují a afektovaně obracejí ruce…pokyvují malými hlavami a vysunují
hravě své špičky chodidel přes okraje malých podstavců, ale jejich tváře jsou nevýrazné
a celkový účin je po výtce jen dekorativní.“67
Všechny tyto sochy zhotovil sochař Josef Klein mezi lety 1739–1741. Vladimír
Přibyl se také domnívá, že všechny oltářní architektury jsou navrženy samotným
Františkem Maxmiliánem Kaňkou.68 [13]

5.3. Boční oltáře
V apsidě na levé straně stojí portálový oltář svatého Jana Nepomuckého. Jeho
mramorově polychromovaná architektura se skládá ze dvou sloupů, které nesou barokní
římsu, na níž klečí andělíčci. Nahoře uprostřed je vsazeno žluté mřížkované sklo
s ratolestmi a věncem. Na vrcholu celého oltáře se nachází vegetativní motiv. Plátno,
na němž Jan Nepomucký klečí u oltáře, modlí se k Panně Marii a anděl mu zvěstuje
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mučednickou smrt, namaloval roku 1900 Josef Mathauser.69 Při oltáři se nacházejí
dřevěné, esovitě prohnuté, pozlacené sochy svatého Václava a svaté Ludmily z roku
1740 od Josefa Kleina. [14]
V protější apsidě se nachází architektonicky stejný oltář s plátnem od Josefa Hellicha
z roku 1877, na němž je vyobrazena svatá Anna, která učí číst Pannu Marii. [15] Byly
tam také sochy sv. Jáchyma a sv. Josefa, které včetně andělů na vrcholu oltáře zhotovil
Klein v témže roce jako sochy z protějšího oltáře.70 V dnešní době se zde však sochy
světců již nenacházejí, ale jsou zachyceny na fotkách v Blažíčkově Pražské plastice
raného rokoka. Sochy světců mají podobnou kompozici jako sochy sv. Václava a sv.
Ludmily z protějšího oltáře. Jsou štíhlé s esovitým prohnutím v kontrapostu s malými
hlavami a typickým obličejem, jež Klein uplatňuje i u soch na hlavním oltáři. Liší se jen
v gestikulaci rukou. Splývavá draperie zdůrazňuje vertikalitu postavy a to především u
sv. Jáchyma. Také jeho zakloněná hlava, jež se obrací k obrazu se sv. Annou, zračí
vnitřní klid a odevzdanost. Sochy sv. Josefa a sv. Jáchyma jsou již v klasicistním
duchu.71
Vladimír Přibyl ve svém průvodci Zlonic k oltářům uvádí, že: „…původně nesly
malířská díla, která patron kostela kníže Filip Kinský pořídil v roce 1744 ve Vídni.
Zachoval se z nich však pouze jediný obraz sv. Jana Nepomuckého, který byl navíc od
roku 1901 uložen v salle terreně zlonického děkanství, když byl předtím pro značné
poškození nahrazen novým výjevem od J. Mathausera.“72 Při restaurování obrazu se sv.
Janem Nepomuckým roku 1992 byly odstraněny přemalby, které provedl roku 1877
Josef Hellich a obraz byl navrácen do původního stavu. Původní obrazy se sv. Annou a
Nanebevzetím Panny Marie se nedochovaly a byly nahrazeny novějšími díly.73
V kapli s oltářem svaté Anny je umístěn také oltář Panny Marie Mouřenínské. Sošku
černé Panny Marie s děťátkem zakoupil Bohuchval Valkoun z Adlaru v Loretu74 a byl
zde pro ni roku 1763 zhotoven ostatkový oltář Leopoldem Tlustým, truhlářem ze
Slaného. Na menze je reliéfně vyobrazen Zázrak přenesení loretánské chýše. Podle
novějších poznatků byla dovezena Valkounovým nástupcem hrabětem Norbertem
Libštejnským z Kolovrat.75 Soška Madonny je kašírovaná a původně se nacházela na
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hlavním oltáři starého kostela, což dokládá inventář jeho z roku 1724. Polychromovaný
dřevěný oltář je ozdoben dvěma klečícími anděly a na vrcholu rozeklaného frontonu se
nacházejí oblaka s hlavičkami andílků a zlatými paprsky. Dřevěné sochy, jež jsou zlatě
polychromované, vyřezal roku 1763 Josef Klein.76 Adorující andělé na oltáři Panny
Marie Mouřenínské mají více sevřenou a strnulou formu oproti andělům z oltářů svaté
Anny a Jana Nepomuckého.77 [16]
V křestní kapli se nachází oltář svatého Kříže s obrazem Ukřižování od malíře
Emanuela Dítěte z roku 1908.78 Ve středu obrazu je umístěn ukřižovaný Kristus a
z jedné strany mu u nohou stojí Panna Marie, z druhé Máří Magdaléna. Rám obrazu je
zdoben bohatým rokajem a páskovým ornamentem. [17] Na oltáři se nacházely sochy
Archanděla Michaela a Anděla Strážného s malým Tobiášem z roku 1743 od Josefa
Kleina. Pohybová kompozice u těchto postav byla bravurně zvládnuta.79 Sousoší
archanděla Michaela, který sráží ďábla, kompozičně směřuje pryč z oltáře stejně jako
protější sousoší, kde anděl pravou rukou vede dítě, jež míří směrem k oltáři a levou
rukou také ukazuje do středu oltářní architektury. Oba však mají hlavy obrácené ven
z oltáře a pod nohami jim leží bezvládná postava.80 Bohužel sochy se zde již
nenacházejí. Pravděpodobně byly odcizeny. Jsou však také zachyceny na fotkách
v Blažíčkově publikaci.81 Nad oltářním obrazem je polopostava pozlaceného Boha otce
se dvěma putty.

5.4. Zpovědnice a kazatelna
Další Kleinovou prací byly dvě zpovědnice z let 1741–1742. Na jednu umístil sochu
Máří Magdalény a na druhou sv. Petra. Jsou to prototypy kajícníků. Po obou stranách
figur jsou umístěné postavičky andílků s atributy kajícníků.82 Zpovědnice jsou zdobeny
pozlacenou dekorativní řezbou vegetativního typu, mřížkou a čabrakou. [18] Můžeme
zde vidět podobnost se zpovědnicemi v kostele sv. Klimenta v Praze.
Roku 1743 Josef Klein dokončil monumentální kazatelnu. Vytvořil pro ni alegorické
postavy ze Starého a Nového zákona, které jsou umístěny u jejího řečniště. Postava
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andílka na levé straně nese atributy víry neboli kalich, hostii a Písmo, postava po pravé
straně je oděna do roucha s kápí a drží desatero. Na poprsnici je umístěn pozlacený
reliéf s výjevem Klanění pastýřů. Nad reliéfem je umístěna řezaná záclonka s čabrakou
a krajkou. Vyřezávaná rokoková mřížka zdobí schodiště ke kazatelně. Na spodní straně
stříšky kazatelny je umístěna holubice Ducha svatého a z venku jsou plasticky
provedeny znaky evangelistů. Jsou to okřídlené hlavy, dvě a dvě spojené k sobě: býka a
anděla, orla a lva. Na vrcholu celé kazatelny dominuje pozlacená postava Krista
vítězného. V jedné ruce měl žezlo a v druhé drží zeměkouli. Kazatelna je zdobena nejen
páskovým ornamentem, ale převládá zde převážně rokaj.83 [19]

5.5. Ostatní mobiliář
Josef Klein je autorem i dalších významných předmětů pro kostel. Na výzdobě ve
Zlonicích pracoval v letech 1739–1763 a jednou z jeho prvních prací je vyřezávaná
kredenc, na níž byl upevněn Krucifix s páskovou ornamentikou. Kredenc náležela do
sakristie.84 Krucifix však byl značně poškozen a do dnešní doby se z něj dochovaly
pouze zbytky.85
Roku 1744 zhotovuje Klein kamenné sochy pro průčelí kostela. Vytesaná Panna
Marie je na oblacích jakoby nesena do nebe. Kolem ní jsou hlavičky andílků. Dále
zhotovil postavy apoštolů sv. Petra a sv. Pavla.86 Obě postavy mají své atributy, Pavel
drží v ruce meč a knihu, Petr má také knihu a klíče. Všechny tři postavy jsou poměrně
strnulé, z čehož můžeme vyvodit, že Klein byl více řezbář než sochař. Původně tyto
sochy byly umístěny v nikách na průčelí, ale v dnešní době jsou umístěny za kostelem a
vystřídaly je nové sochy od Stanislava Suchardy. [20]
Ve stejném roce pracoval i na výzdobě varhan pro zlonický kostel, jež zhotovil
Václav Stark z Lokte. Pro varhany zhotovil dvě postavy andělů, kteří troubí na trubku.
Mezi nimi je umístěn bubnující putto.87 [21]
Dalším barokním skvostem mobiliáře je obraz sv. Floriána s vyobrazením Zlonic
z roku 1758.88 Je zavěšen na pravé straně kostela na sloupu v blízkosti oltáře Panny
Marie Mouřenínské a dává nám informaci, jak v tu dobu vypadala zlonická náves i
83
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s kostelem. Je zde vyobrazen Florián, který se vznáší nad kostelem a polévá ho vodou,
aby uhasil plameny, které ho ohrožovaly. [22] Obraz nechal namalovat Jan Josef
Kinský jako památku k velkému požáru z roku 1758.89 Obraz je umístěn do bohatě
vyřezávaného a pozlaceného rokokového rámu, který pravděpodobně vyrobil Josef
Klein. Roku 1740 také zhotovil vyřezávané kostelní lavice s páskovou ornamentikou a
barokní mřížkou.90
Jedním ze starších předmětů je renesanční cínová křtitelnice zhotovená roku 1654.91
Ta se nachází vedle oltáře sv. Anny. Má na sobě ve věnci vyrytá začáteční písmena
jmen Jana Jaroslava Valkouna z Adlaru a Estera Valkounová, rozená Vratislavovna
z Mitrovic. Tedy: JJ-W-Z-A- - E-W-R-W-L. Je na také ní také vyryt letopočet 1654.92
Další předměty mobiliáře kostela, které jsou uvedeny v Pocheho Uměleckých
památkách Čech, jsou kovová barokní pásková mříž, jež se nachází v presbytáři a dva
kovové svícny z let 1739–1744.93 Železnou mříž i oba kandelábry, které stojí po
stranách oltáře, ukoval zámečnický mistr z Prahy Jan Friedl.94
U oltáře sv. Jana Nepomuckého se nalézá dřevěné klekátko s ukřižovaným Kristem
na poměrně vysokém kříži. Mrtvý Kristus má popelavě šedý inkarnát. Také lustr
uprostřed kostela je monumentální a skládá se z mnoha křišťálových sklíček.
Nacházela se zde také kolekce obrazů s portréty zemřelých z rodu Valkounů.
Původně jich bylo zřejmě devět, avšak inventář z roku 1765 jich dokumentuje už jen
šest. Původně byla umístěna na kůru středověkého kostela.95
Ciborium od Jana Jiřího Luxe bylo zhotoveno před rokem 1695. Jedná se o kvalitní
zlatnickou práci s využitím prořezávání a cizelování. Na ciboriu se nacházejí hlavičky
andílků, arma christi a vegetativní dekor. Je na něm vyryt monogram umělce I. G. L.96
V kostelních věžích se na přelomu 19. a 20. století nalézaly tři velké zvony Florián,
Norbert a Maria z 18. století a tři malé. V době první světové války nastalo rekvírování
zvonů pro vojenské účely. V roce 1917 byly shozeny a rozbity. Roku 1929 ke
svatováclavským oslavám byly vysvěceny nové zvony Václav, Maria, Florián, Norbert
a Srdce Páně. Nesloužily však kostelu dlouho a za druhé světové války byly znovu
zabaveny. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích je od té doby bez zvonů.
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Hudební skladatel Antonín Dvořák, jenž ve svém dětství pobýval ve Zlonicích, složil ve
svých čtyřiadvaceti letech roku 1865 svou první symfonii. Inspirací mu byly právě
zvony z kostela Nanebevzetí Panny Marie. Skladbu s názvem Zlonické zvony
považoval za ztracenou a bohužel se nedožil jejího zpracování v roce 1936.97
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6. Umělci, kteří se podíleli na stavbě a výzdobě kostela
Tato kapitola se věnuje významným umělcům, jež se podíleli na vzniku kostela a
nejvíce se zasloužili na jeho dnešní podobě. Nastíním zde jejich životy a práci. Je zde
zahrnut i Kilián Ignác Dientzenhofer jako dlouhodobě domnělý autor kostela.

6.1. František Maxmilián Kaňka
Architekt a stavitel František Maxmilián Kaňka98 se narodil v Praze 19. srpna roku
1674. Byl synem měšťana ze Starého města Víta Václava Kaňky, který byl také
stavitelem a jeho ženy Kateřiny. Své druhé jméno Maxmilián získal po šlechtici
Maxmiliánu Malovcovi, který byl jeho kmotrem. Ještě jako nezletilý získal se svým
otcem status měšťana. Do učení chodil k Pavlu Ignáci Bayerovi a roku 1693 se vydal na
tovaryšskou cestu do Vídně a možná i do Itálie.99
Přísahu věrnosti složil roku 1699 a poté se stal stavitelem. Hned poté se oženil
s Ludmilou Marií Rozmillerovou a měli spolu několik dětí. V té době, kolem roku 1709,
chce Kaňka s malířem Michaelem Halbaxem a sochařem Františkem Preissem založit
první uměleckou akademii v Čechách, což se jim nakonec nepodařilo.100
Dával ve své práci přednost spíše klidnějšímu výrazu se štukovými dekoracemi stěn
ve slohově čistém provedení. Byl převážně stavitel, avšak jeho osobní projekty vykazují
i to, že byl vynikajícím architektem. Přesto prováděl i menší stavby či interiérové
úpravy.101 Nejdříve spolupracoval se Santinim a Giovannim Battistou Alliprandim a
jeden z nich ho pravděpodobně doporučil Černínům. Pracuje však souběžně i pro jiné
rody jako třeba hrabata z Vrtby či hraběte Mansfelda. Pro Heřmana Jakuba Černína
vytvořil kapli sv. Jana Nepomuckého, kterou si hrabě nechal postavit v Leopoldstadtu u
Vídně, kde měl zahradní palác.102
Kaňkova nejstarší práce pro církevního investora je prelatura benediktinů u sv.
Mikuláše na Starém Městě, na které předtím pracoval jeho otec. Pracoval také na
úpravách interiéru kostela na Vyšehradě a pravděpodobně prováděl práce navržené
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Santinim. Také roku 1711 pravděpodobně zhotovil plány pro kostel sv. Klimenta
v Klementinu, který vystavěl Antonio Lurago.103
Po roce 1717 provádí dostavbu Černínského paláce na Hradčanech. Při modernizaci
paláce zhotovil plány na úpravu obrazové galerie a schodištního křídla, kde vytvořil
prostor pro freskovou výzdobu. Spolupracoval zde s Braunem, Brokofem i Reinerem,
kteří se podíleli na výzdobě. František Maxmilián Kaňka vytvořil též pro Františka
Josefa Černína novostavbu zámku ve Vinoři. Mimo Černínů pracoval Kaňka i pro rod
Valdštejnů či pro hraběte Františka Antonína Šporka. V jeho službách byl
pravděpodobně od roku 1715. Nejspíše pro Šporkovo panství zhotovil plány nového
špitálu na Karlově u Lysé nad Labem. Jeho účast je doložena na stavbě kostela svatého
Jana Křtitele v Lysé nad Labem.104
Ve dvacátých letech prováděl dostavbu východního křídla Klementina, také provedl
knihovní sál, zrcadlovou kapli a hvězdárenskou věž. Je možné, že při té příležitosti také
zvýšil věže a upravil kostel sv. Salvátora. Při kostele sv. Kateřiny na Novém městě
vystavěl konvent pro klášter augustiniánů.105
Roku 1723 byl Františku Maxmiliánu Kaňkovi udělen titul císařského architekta.
Není již ale doloženo, zda byl také finančně ohodnocen nebo zda to byl jen čestný titul.
Tím si také vybudoval postavení u domácí šlechty.
Provedl náhrobek pro kancléře Leopolda Šlika v chrámu sv. Víta, na jehož výzdobě
pracovali významní umělci, např. A. G. Canevalle či M. B. Braun. Nebyl však jen
provádějícím stavitelem, ale spíše uměleckým ředitelem, takže je dosti pravděpodobné,
že konečnou podobu díla Fischera z Erlachu ovlivnil.106
Neví se přesně, kdy Kaňka začal pracovat pro rod Kinských, ale je již údajně při
pracích na zámku Karlova Koruna, který stavěl podle projektu Santiniho. S určitostí je
doložena jeho přítomnost až při stavbě kostela ve Zlonicích roku 1723.107
Následujícího roku pracuje na konventu kláštera na Zbraslavi, který převzal po
Santinim a i ve své práci zde se drží jeho plánů. Ke konci dvacátých let uzavírá Kaňka
smlouvu s Janem Josefem z Valdštejna, aby provedl úpravy na bazilice sv. Prokopa
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v Třebíči, jež stojí na jeho panství. Provedl zde rekonstrukci ve vrcholně gotickém stylu
jak je patrno ze stylu plířů v hlavní lodi. Pracoval zde do roku 1733.108
Ve třicátých letech se František Maxmilián Kaňka stahuje do ústraní a stává se
odborníkem, jenž posuzuje jiné stavby, např. střechy na sv. Barboře v Kutné Hoře.
Časem se přestává věnovat architektonické práci a stává se pivovarníkem. Zemřel roku
1764 v nedožitých 92 letech. Mezi jeho žáky patří Anselmo Lurago či František Ignác
Prée.109

6.2. Kilián Ignác Dientzenhofer
Byl to významný český architekt vrcholného baroka.110 Narodil se v Praze roku 1689
a byl synem stavitele Kryštofa Dientzenhofera a Anny. Kryštof přišel do Prahy
z Německa při své tovaryšské cestě a již zde zůstal.111 Měl dva bratry Martina a
Jindřicha, ale jen Kilián Ignác pokračoval v otcově tradici stavitele. Pravděpodobně se
řemeslu vyučil u svého otce a přitom ještě docházel do jezuitského gymnázia. Je možné,
že studoval i v Klementinu filozofii. Uměl skvěle latinsky a zajímal se o teologické
otázky, což jen potvrzuje jeho hlubokou spiritualitu. Své vzdělání završil zaměřováním
a měřením staveb u zemského měřiče v roce 1707.112
Poté se jako tovaryš vydává na vandr. Informace v jakých zemích se pohyboval,
bohužel nejsou, ale z jeho znalosti italského a francouzského jazyka je pravděpodobné,
že byl v Itálii, převážně v Římě, kde se setkal s díly Berniniho a Borominiho. Nějakou
dobu pobýval také ve Vídni v blízkosti dvorního architekta Johanna Lucasse von
Hildebrandta. Zřejmě roku 1715 se vrací do Prahy.113
Jeho cestu do Itálie dokládá i fakt, že přivezl ostatky svatého Liboria z Říma, jež o
několik let později věnoval kostelu na Karlově. Roku 1719 se oženil s Annou Cecílií
Popelovou a měl s ní šest dětí, avšak jeden syn zemřel. Pomáhal otci na jeho stavbách a
po jeho smrti roku 1722 mohl začít samostatně podnikat.114
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V lednu 1729 mu zemřela žena a téhož roku v listopadu se znovu oženil s Annou
Terezií, která mu porodila dvanáct dětí, některé však záhy zemřely. Žádný z jeho synů
nepokračoval v rodinné tradici a nestal se architektem.115
Byl především církevním stavitelem a pracoval zejména pro benediktiny,
augustiniány, křížovníky, jezuity a voršilky. Částečně pracoval i pro šlechtice, přestože
to nebylo jeho prioritou. Roku 1730 se stal dvorním stavitelem a později i vrchním
fortifikačním stavitelem.116
Svou stavební kariéru začal pod otcovým vedením. Pravděpodobně jako polír a
později zednický mistr dohlížel od roku 1716 na stavbu Břevnovského kláštera, ke
kterému dodal plány jeho otec. Následujícího roku již sám projektoval jako člen
stavebního podniku svého otce. Jeho prvním projektem je Vila Amerika neboli
Michnův letohrádek. Otec na něj postupně přenášel různé úkoly, přičemž po smrti otce
na Kiliána Ignáce přešlo vedení stavebního podniku. Také jako otec až do smrti
pracoval pro břevnovsko-broumovské benediktiny. K nim časem přibyly i další
benediktinské kláštery.117
Při práci na Břevnovském klášteře se seznámil s opatem Otmarem Zinke, který mu
zadával i další práce, například pro klášterní komplex v Lehnickém poli či přestavbu
Broumovského kláštera. V první polovině 18. století projektoval také řadu
broumovských venkovských kostelů typu jednolodního, kde je zdůrazněna příčná osa.
Jedná se např. o kostel sv. Markéty v Šonově, kostel sv. Prokopa v Bezděkově a kaple
Panny Marie na Hvězdě, jež má hvězdicovitý půdorys. Také na Litoměřicku
v Počaplech postavil kostel sv. Vojtěcha. 118
Pro jezuity stavěl gymnázium na Malé Straně a od roku 1737 začal s dostavbou
chrámu sv. Mikuláše, na kterém pracoval už jeho otec. Přepracoval původní návrh
kopule a vytvořil zde monumentální kupoli na vysokém tamburu a trojlistý závěr
kostela se zvonicí. V té době pracoval také na kostele v Opořanech a v Odolené
Vodě.119 Uplatňuje zde typ podélné centrály, neboli půdorys má centrální charakter,
přičemž k základnímu jádru přiléhají další prostory, čímž vzniká celkové hloubkové
protažení. Inspiruje se zde také otcovou tvorbou v radikálním baroku.120
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Nestavěl však jen pro církevní řády, ale i pro šlechtu, kterým na jejich panstvích
stavěl nejen kostely, ale i stavby světského charakteru. Kostely v Nicově a Nepomuku
jsou například financovány Adolfem Bernardem z Martinic. Palác Na příkopě postavil
pro knížete Piccolominiho. Ale i kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, který vystavěl
v letech 1732–1738 pro svatojánské bratrstvo, jehož členové byli také šlechtici či bohatí
měšťané, kteří stavbu sponzorovali.121
Kilián Ignác Dientzenhofer byl velmi činný ve svém životě a bohužel kapacita mé
práce je omezena. Proto zde zmíním poslední dílo, které, jak jsem již zmiňovala, je
důležité pro oblast, o které píši.
Roku 1746 vypracoval pro hraběte Filipa Josefa Kinského plány nového děkanství ve
Zlonicích, které bylo vystavěno již po Dientzenhoferově smrti na začátku padesátých let
Ferdinandem Hübnerem.122 Jedná se o patrovou budovu s mansardovou střechou, má
obdélný půdorys a fasáda je členěna na tři části. Střední část vystupuje a rizalit je
zakončen trojhranným štítem. Z každé strany rizalitu je menší rizalit, jež je jakoby
zakončen ve střeše vikýřem. Fasáda směrem do ulice je klidnější a ta namířená do
zahrady, jež je průčelní, je dynamičtější. Ta je také podobná pavilonu na Smíchově,
který provedl Dientzenhofer roku 1735.123 [23]

6.3. Josef Klein
Ve starší literatuře se objevuje náznak, že je možné, že Klein do Čech přišel
z Rakouska.124 V novější literatuře se uvádí, že se narodil roku 1693 v České
Kamenici.125 Jeho otec Balthazar Klein byl obuvník a se svou ženou měl sedm dcer a
dva syny. Nejstarší syn Johann Jacob odešel do Prahy, vstoupil k jezuitům a později se
stal správcem matematického muzea v Klementinu. Byl také vynálezcem několika
přístrojů pro astronomii. Je dosti možné, že ovlivnil svého mladšího bratra, protože roku
1710 odchází výtvarně nadaný Josef Klein do Prahy a stává se tovaryšem.
Neví se, v jaké dílně se učil, ani to, zda jeho tovaryšská léta probíhala soustavně a
v jedné dílně.126 Nataša Belisová připouští, že se mohl učit i v dílně samotného Matyáše
121
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Brauna, ve svém článku o Kleinovi píše: „Připustíme-li však možnost, že na studium
Josefa Kleina mohl mít určitý vliv bratr Johann Jacob, dalo by se uvažovat o dílně M.
Brauna, která tou dobou získala zakázku u jezuitského řádu při vybavování kostela sv.
Klimenta. Kleinovu znalost tohoto mobiliáře dokládají i nejstarší doložené zprávy o
jeho samostatné tvorbě o pár let později.“127 Po dokončení studia se roku 1715 stal
sochařem.
Po roce 1721 pracuje na výzdobě kostela sv. Václava u Dietrichštejnů na
Šluknovsku. Pracuje zde na zpovědnici, lavicích a kazatelně. Od té doby je ve svém
rodném kraji v místní literatuře nazýván sochařem ze Šluknova. Pracoval také na
sochách andělů a patronů sv. Ludmily a sv. Víta pro hlavní oltář. Pravděpodobně k nim
patřily i sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha, které jsou v dnešní době umístěny
v presbytáři. Pracoval tam i na bočních oltářích Jana Nepomuckého a Panny Marie. Je
možné, že je autorem i vyřezávaného Krista na kříži s bolestnou Pannou Marií z roku
1726.128
V té době byl zaměstnán také na dalších zakázkách pro vrchnost. Pro nově postavený
panský dvůr ve vsi Království také ve Šluknově vytesal z kamene alianční znaky, jež
byly umístěny nad bránu. Roku 1734 zhotovuje Klein pro Šluknovský kostel boční oltář
s Jezulátkem a vytváří plastickou výzdobu pro křtitelnici.
Josef Klein se stal v Praze roku 1736 dvorním sochařem. Nataša Belisová se ve svém
článku pozastavuje nad rychlostí vzestupu v Kleinově kariéře, zvláště když pracoval na
tak vzdáleném místě. Hledá pro to vysvětlení u Filipa Josefa Kinského jako majitele
panství Česká Kamenice, jenž se v tuto dobu vrátil z Anglie, kde byl kancléřem. Jako
další možnost Belisová uvádí Kleinovu spolupráci se svým bratrem Johannem Jacobem
Kleinem. V té době také stoupla i bratrova prestiž, který se začal zabývat hodinovými
stroji. Skříňové hodiny byly bohatě zdobeny různými řezbami a z toho vyplývá, že na
nich pravděpodobně spolupracoval s bratrem Josefem. Tím se mohl dostat do pražského
povědomí. Odkazuje se tak k Ignazi Michaelu Platzerovi, který také spolupracoval
s hodináři a plasticky dotvářel jejich skříně.129
Josef Klein pracoval již v Praze, když roku 1737 zhotovil svou poslední zakázku pro
Šluknov. Byl to boční oltář sv. Jakuba do kostela sv. Václava. Plátno se světcem pro
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oltář namaloval Václav Vavřinec Reiner. Tento oltář se skoro nedochoval, vystřídal ho
oltář Nejsvětějšího srdce Páně, ale plátno visí v presbytáři.130
Ve čtyřicátých letech pracuje pro Filipa Josefa Kinského v České Kamenici. Vytváří
zde pro poutní kapli Panny Marie oltář, jež je umístěn ve středu kaple. V těchto letech
ho také zaměstnává Kinský na zlonickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde je
pověřen k celkové sochařské výzdobě. Pracuje jak na sochařské výzdobě oltářů, tak i na
vybavení kostela a kamenných sochách, které jsou umístěny z venku kostela.131 Roku
1749 je doložen při výzdobě hřbitovního kostela v nedalekých Libochovicích, kde také
zhotovil plastickou výzdobu kazatelny.132 Na kazatelně v kostele Všech svatých se
nachází socha Krista jako Dobrého pastýře. Kristus zde nese ovečku na ramenou. Z jeho
řezby je znát již příkřejší zalamování, které tvoří ostřejší hrany, což se projevilo na
plášti Krista, který zdůrazňuje jeho siluetu.133
Na začátku padesátých let vytváří monumentální obelisk z pískovce s tématem
Korunování Panny Marie, který je určen pro náměstí ve Šluknově. Sloup je obklopen
šestibokou balustrádou. Základnu tvoří větší podstavec na trojhranné základně, ze
kterého vychází trojhranný obelisk, jež je obtočen plastickými mraky s hlavami andělů a
mezi nimi je vyobrazen motiv obelisku Korunování Panny Marie. Na podstavci stojí
sochy tří patronů sv. Václava, Jana Nepomuckého a Floriána.134
Roku 1757 pracuje na oltáři Příbuzenství Krista spolu s místním truhlářem v České
Kamenici, který je určen pro poutní kapli Panny Marie. Další práce v tomto kraji
bohužel nelze potvrdit. Kleinovi je často připisována ale nedoložena i Křížová cesta ve
Šluknově z let 1737–1756 a socha sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna na mostě
v Rumburku.135 Také by mohlo být od Kleina sousoší na náměstí v Jiříkově. Jedná se o
sv. Jana Nepomuckého, Karla Boromejského a Floriána z let 1760. Nataša Belisová ve
svém článku sochy srovnává: „Socha Jana Nepomuckého je téměř identická
s rumburským Janem, liší se pouze v několika málo detailech. Obě jsou zachyceny
v pokleku na oblaku známém již ze staršího řešení Kleinovy sochy Panny Marie ze štítu
zlonického kostela.“136
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Je možné, že se v šedesátých letech přestěhoval do Vídně. Je tam doložen Josef
Klein sochař, který zhotovil v Novém Městě pro farní kostel hlavní oltář a pro klášterní
kostel vyzdobil dva portály. Na jednom z nich je datum 1765. Není však jisté, zda se
jedná o tohoto českého sochaře Josefa Kleina.137

6.4. Friedrich Ohmann
Narodil se ve Lvově roku 1858 a po střední škole se vydal do Vídně na techniku a
poté na Akademii výtvarných umění. Pracoval pro různé architekty a roku 1883 odešel
do Amsterodamu, kde pracoval pro architekta Jana Grolla. Spolu se zúčastnili soutěže
na amsterodamskou burzu a umístili se se svým návrhem na druhém místě. Také se
velmi zajímal o rakouskou barokní architekturu a se svými kolegy vydal roku 1888 na
toto téma publikaci. Téhož roku prošel výběrovým řízením a začal působit jako učitel
na nově vzniklé škole dekorativní architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.
Roku 1892 mu byl udělen profesorský titul.138
Byl příznivcem jak moderny, tak i pozdního baroka. Jeho stavba Café Corso v ulici
Na příkopě je považována za první secesní budovu v Čechách. Bohužel roku 1936 byla
budova stržena. Je také autorem návrhu na Hotel Central v Hybernské ulici.139 Roku
1898 hotel v secesním duchu projektoval Ohmann, dokončili ho však jeho žáci Bedřich
Bendelmayer a Alois Dryák. Zeleno-červená kombinace se zlatými prvky vypovídá o
vídeňské inspiraci.140
Vydal publikace zabývajícími se architekturou od baroka po empír v Čechách i
dalších rakouských zemích. Při této práci měl dobře nastudovanou architekturu let
minulých, což uplatnil převážně při obnovách sakrálních budov. U nás to nebylo příliš
obvyklé a tak lidé vnímali obnovu Zlonického kostela za průkopnický čin. Pracoval na
nejrůznějších památkách, mimo to také na kostele v Arnoštovicích či morovém sloupu
v Teplicích. Po požáru Dientzenhoferova kostela v Přešticích se ujal jeho obnovy.141
Na začátku dvacátého století odešel do Vídně, a pracoval zde na přestavbě Hofburgu.
Ve stejné době také navrhl budovu Musea pro umění a řemesla v Magdeburgu
v Německu. Od roku 1904 přednášel na vídeňské Akademii. Ještě v roce 1912
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projektoval vilu Karla Kramáře na Hradčanech v novobarokním stylu. Podle
Ohmannových návrhů se v Čechách stavělo, i když byl již usídlen ve Vídni, kde si zřídil
ateliér. Tam také roku1927 zemřel.142

6.5. Josef Fanta
Narodil se roku 1856 v Sudoměřicích u Tábora.143 Studoval na české technice
v Praze a později působil jako asistent u Josefa Zítka. Podílel se na výzdobě
královských lóží Národního divadla a vytvořil lampu v novorenesančním duchu, jež
stojí před divadlem. Od roku 1881 byl asistentem u Josefa Schulze na pražské technice,
kde se později stal profesorem. Své první práce tvořil v duchu historismu a podílel se na
návrzích sgrafitové úpravy Rudolfina a Národního muzea. Roku 1895 získal zlatou
medaili za vytvoření interiéru pro světovou výstavu v Paříži.144 Mezi lety 1901–1909
rozšířil o novou budovu nádraží císaře Františka Josefa dnes Hlavní nádraží. Nová
budova byla postavena v secesním slohu a na vnitřní sochařské výzdobě se podíleli
Stanislav Sucharda a Ladislav Šaloun. Fanta zde využil velké termální okno zdobené
malbou na sklo, jež dominuje celému vstupnímu prostoru centrálnímu traktu. Okno se
nachází mezi pylonovými věžemi a proti němu je umístěna klenba s bohatou secesní
výzdobou a znaky měst.145
Dalšími Fantovými pracemi jsou například Hlávkovy studentské koleje nebo dům
Hlaholu. Provedl také několik rekonstrukcí a oprav či dostaveb historických památek.
Pro kostel v Klatovech zhotovil návrhy malovaných oken a navrhl úpravy pro kostel sv.
Václava na Zderaze nebo úpravy Slavína na Vyšehradě. Také vytvářel náhrobky,
drobnější hřbitovní stavby a památníky, jako je Mohyla míru u Slavkova z roku 1910.
Důležité jsou i jeho menší práce jako oltáře, kněžská roucha či bohoslužebné
předměty.146
Mezi jeho poslední práce patří návrh na novoklasicistní budovu ministerstva
průmyslu a obchodu na Františku, jež zhotovil v letech 1925–1926. Zemřel roku 1954 a
je pohřben v hrobce na Olšanských hřbitovech, kterou sám navrhoval.147
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6.6. Adolf Liebscher
Narodil se v Praze roku 1857, kde studoval reálku. Objevil v sobě vrozený talent a
také na něj působilo prostředí jeho malířské rodiny. V patnácti letech se rozhodl odejít
do Vídně.148 Zde se tři roky připravoval na učitele kreslení v kurzu při
uměleckoprůmyslovém muzeu. Učil se u Ermenegildiho Donadiniho, který se
specializoval převážně na historické, alegorické a náboženské obrazy, ale i fresky. Byl
také restaurátorem a vyznal se v malířských technikách. Pod jeho vedením se Adolf
Liebscher vyškolil v kresbě a malbě s figurativním, ale i dekorativním pojetím. Učil se
také kopírováním renesančních mistrů a často navštěvoval vídeňské galerie a výstavy.
Po návratu do Prahy se v jednadvaceti letech roku 1878 zúčastnil soutěže na výzdobu
foyer Národního divadla. Umístil se na čestném druhém místě. To mu umožnilo cestu
po Itálii a později po požáru divadla roku 1881 a jeho přestavbě je pozván k výzdobě
spojovací chodby, která ústí do hlavního foyer v prvním patře. Temperou na zaschlou
omítku zde vytváří osm alegorických lunet.149 Jsou zde vyobrazeny opera, opereta,
melodrama, epos, veselohra, drama, balet a fraška. Hlavní postavou je vždy žena, každá
je doplněna o specifický atribut.150
Byl učitelem figurálního kreslení na Vysokém učení technickém a účastnil se mnoha
soutěží. Šlo především o dekorační práce, jež se vztahují k architektuře. Jedná se o
sgrafita pro Rudolfinum, kde se v soutěži umístil na druhém místě nebo sgrafita pro
Národní muzeum. Roku 1897 také vytvořil návrhy, podle kterých byla provedena
malovaná okna vinohradského chrámu svaté Ludmily.151 Zabýval se i výmalbou domů,
soukromých i veřejných a také vytvořil alegorii Uhlí a železa v kladenské radnici.
Zhotovil také fresky v rodinné hrobce ve Všenorech a v několika sakrálních
prostorách.152
Významnou část jeho díla tvoří obrazy s historickými tématy. Pro žižkovskou a
kutnohorskou radnici maluje rozměrná plátna s tématy husitů. Roku 1891 jsou pro
Jubilejní výstavu vytvořena dioramata Bitva studentů se Švédy na Karlově mostě a
Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, na kterých Liebscher spolupracuje se svým bratrem
Karlem a dalšími umělci. Pro kostel v Radhošti vytvořil triptych Valašská Madona.
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Tento sakrální obraz je pojat žánrově a na plátně se zde spojuje realismus s idyličností.
Postavy jsou vyobrazeny v národních krojích. Bohumil Babánek toto dílo popisuje: „Je
to jedno z nejosobitějších mistrovských děl, v němž se přirozeně snoubí realismus
s lyrikou a idyličností, ve kterém tlumená barevnost vystihuje valašské prostředí i jeho
lid, až do nálady lidové koledy.“153
Českou historii ztvárnil v cyklu 31 obrazů pod názvem Česká elegie, který začal
tvořit na začátku 20. století. Byl též ilustrátorem a jeho kresby doprovázely například
básně Svatopluka Čecha či Jaroslava Vrchlického. Jeho ilustrace doplňují také
rozsáhlou edici Augusta Sedláčka o hradech a zámcích, na kterých pracoval se svým
synem. Zemřel v listopadu roku 1919 v Podštýně nad Orlicí.154
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7. Restaurování v 90. letech
Poslední velká oprava kostela proběhla v devadesátých letech minulého století.
K této příležitosti byla uspořádána výstava ve Vlastivědném slánském muzeu,
která probíhala od zimy roku 1992 až do konce dubna roku 1993. Roku 1994 byl
proveden průzkum barevnosti průčelí. Bohužel se nepodařilo zjistit, v jakých barvách
byl barokní kostel proveden, a byl doporučen červeno-okrový nátěr omítky, jež
navazoval na tehdejší stav a také tato kombinace je blízká častým barevnostem z doby
1. poloviny 18. století. Plastické prvky fasády byly provedeny červeně a zbylé pasivní
plochy okrově.155
Ve stejném roce byl také restaurován obraz sv. Floriána od neznámého malíře. Obraz
nám dokládá původní barevné řešení kostela, které je na obraze obrácené. Obraz
restaurovala akademická malířka Markéta Pavlíková. Očistila ho, sejmula záplaty a
plátno vyrovnala. Byly odstraněny přemalby a po jejich sejmutí se objevily malé
kompoziční rozdíly, jež provedl pravděpodobně autor obrazu. Pavlíková obraz
vyretušovala a nakonec přelakovala. Rám obrazu, který je přisuzován Kleinovi, i když
za jeho poslední dílo pro zlonický kostel se uvádí oltář P. M. Mouřenínské, prošel také
restaurováním. Průzkumem bylo zjištěno, že pod bronzovým nátěrem se nachází
původní zlacení rámu. Byly dořezány chybějící části, narušená místa vytmelena a
doplněn křídový podklad. Odstranil se bronzový nátěr a naneslo se plátkové zlato. Vše
bylo zaizolováno lakem.156
Roku 1995 také Markéta Pavlíková provedla restaurování soch od Josefa Kleina.
Anděla Strážce, někdy ztotožňován s andělem Rafaelem a Tobiášem a Archanděla
Michaela. Se svým restaurátorským týmem sochy očistili, řezbářsky doplnili chybějící
části a vytmelili. Některá místa se retušovala a zlatila.157
V roce 1996 proběhla úprava hlavního vstupního schodiště s branou, jež pochází
z konce 19. století, kdy proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Brána byla v havarijním stavu,
pravděpodobně z důvodů dlouhodobě podmáčené stěny, na níž brána stojí. Byla
zrekonstruována včetně mříže a celého schodiště.158
Bohužel nejsou k dispozici všechny restaurátorské zprávy a tak nevím, v jakém
měřítku byl celý kostel včetně mobiliáře rekonstruován. Ještě v roce 2001 byl
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restaurován Radovanem Zvolským oltář Panny Marie Mouřenínské.159 Práce postupně
zasahují až do dnešních dob a jsou restaurovány i památky mimo kostelní areál. Roku
2008 to byly Boží muka na náměstí [24] a o rok dříve socha sv. Onufria, jež prý kdysi
stála u kostela, avšak v dnešní době je umístěna v polích na východ od obce.
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Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo především sjednotit informace ke kostelu
Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích a utvořit jednotnou monografickou publikaci.
Kníže Filip Josef Kinský a farář Jan Adam Svoboda nechali přestavět původní
středověký kostel na nový v barokním stylu. Jde o stavbu jednolodního typu na
křížovém půdorysu se dvěma věžemi po stranách kněžiště. Za architekta byl
pravděpodobně vybrán František Maxmilián Kaňka. Ten vyhotovil plány roku 1723.
Vzhledem k tomu, že plány kostela nejsou signované, nebudeme nikdy s určitostí vědět,
zda Kaňka je skutečným autorem. Jediným dokladem o Kaňkově autorství je tedy
zmínka o něm jako o architektu, pod jehož dozorem měl být vybrán vhodný materiál ke
stavbě kostela. Tato zmínka se nachází v dopise, který kníže Kinský zaslal s žádostí o
povolení stavby na pražskou konzistoř. V minulosti však bývalo autorství kostela
přisuzováno také Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Stavba pak probíhala pod vedením
stavitle Ferdinanda Hübnera v letech 1728–1738. Věže kostela byly dokončeny až roku
1744. Nachází se zde ucelená sochařská výzdoba od Josefa Kleina, která proběhla
v letech 1739–1763 a obsahuje prvky rokoka a klasicismu.
Důležitým zásahem do podoby kostela byla novobarokní úprava, kterou projektoval
Friedrich Ohmann na přelomu 19. a 20. století. Je velmi podstatná, i když nebyla
uskutečněna v plném rozsahu, jak by autor chtěl. Přesto doplnila Kaňkovu strohou
architekturu o dekorativní prvky. Na průčelí byly umístěny nové sochy od Stanislava
Suchardy, které vystřídaly Kleinovy původní. Josef Fanta zhotovil několik doplňků
v secesním duchu a celou obnovu kostela zakončil Adolf Liebscher, jenž provedl
freskovou výzdobu klenebních polí roku 1911.
Zatím poslední obnova kostela a restaurátorské práce probíhaly především
v devadesátých letech 20. století. K této příležitosti byla uspořádána výstava ve Slaném
v letech 1992–1993.
Jsem si vědoma, že některé pasáže mé práce by si zasloužili ještě důkladnější
rozepsání, avšak rozsah této práce mi to bohužel neumožňuje. Přesto si myslím, že cíl,
který jsem si vytkla, byl dosažen. Také je mi líto, že mi nebylo umožněno osobní
důkladnější prozkoumání kostela. Můžu však říci, že je to důvod k dalšímu hlubšímu
zkoumání.
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