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Anotace
Diplomová práce Bon Repos a barokní památky v okolí Lysé nad Labem se zabývá

areálem Bon Repos a barokními památkami v okolí Lysé nad Labem, které vznikly díky

mecenáši  hraběti  Františku Antonínu Šporkovi. Bohužel,  většina památek již nestojí.

První  část  práce  se zabývá historií  a  památkami  ve městě  Lysá nad Labem,  včetně

života  hraběte  Šporka.  Ve  druhé  části  práce  najdeme  podrobný  popis  církevních  a

světských staveb v okolí Lysé nad Labem vzniklých za hraběte Šporka. Popis památek

vznikl na základě dobových rytin a pramenů z 1. poloviny 18. století. Třetí část práce

pojednává o areálu Bon Repos vybudovaném hrabětem Šporkem. Najdeme zde jeho

historii  a popis barokní podoby areálu.  Bohužel,  ve 2.  polovině 18.  století  byl areál

přestavěn arcibiskupem Příchovským. Proto se popis barokní podoby areálu opírá pouze

o dobové rytiny a prameny. Následuje popis jednotlivých dodnes stojících barokních a

pozdně  barokních  budov,  které  byly  postaveny  hrabětem  Šporkem  a  arcibiskupem

Příchovským.  Přínosem diplomové  práce  je  zjištění  nových  informací  týkajících  se

hlavně areálu Bon Repos a osvětlení některých mylných.

Klíčová slova

Bon Repos, Lysá nad Labem, František Antonín Špork, Matyáš Bernard Braun, baroko

Abstract
The diploma thesis Bon Repos and baroque monuments in surroundings of Lysá nad

Labem deals with the area of Bon Repos and baroque monuments in surroundings of

Lysá  nad Labem that  arose thanks  to  the  benefactor  Count  Francis  Anthony Spork.

Unfortunately, most of the monuments  no longer exist. The first part of this diploma

thesis deals with the history of the town Lysá nad Labem and also with its monuments

including the life  of  Count  Spork.  In  the second part  of  the  thesis  we can find the

detailed description of the ecclesiastical and the secular monuments in surroundings of

Lysá nad Labem, which were built at the times during the Count Spork's life. 



The monuments' description was done according to the engravings and sources from the

period of the first half of the 18th century. The third part of this thesis describes the area

of Bon Repos which was built by Count Spork. In this part we can also find the history

of the site and the description of its baroque form. Unfortunately, the site of Bon Repos

was rebuilt by archbishop Prichovsky in the second half of the 18th century. It is for this

reason that the description of the baroque site was done thanks to the engravings and

sources  from  that  period.  Afterwards,  we  can  find  the  description  of  the  existing

baroque and late baroque buildings that were built by Count Spork and by archbishop

Prichovsky.  The  contribution  of  this  thesis  is  the  contribution  by  new  information

relating  mainly  to  the  area  of  Bon  Repos  and  the  clarification  of  some  wrong

information.
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Úvod

Barokní církevní a světské památky v Lysé nad Labem a v jejím okolí vznikly díky

velkému  mecenáši  umění  hraběti  Františku  Antonínu  Šporkovi,  vlastnícímu  několik

panství, na kterých vybudoval obdivuhodné barokní skvosty. Jedním z nich byla i Lysá

nad  Labem.  Toto  panství  zdělil  po  svém otci  generálovi  Janu Šporkovi  roku 1684.

Hrabě  František  Špork  se  o  panství  staral  a  postupem  času  ho  začal  zvelebovat.

Nejdříve ve městě vybudoval církevní stavby, které byly součástí areálu kláštera bosých

augustiniánů  a  započal  stavbu  kostela  sv.  Jana  Křtitele.  Dále  se  věnoval  ve  městě

budování světských staveb, např. zámku s rozlehlou zahradou a barokními sochami.  

Hrabě  Špork  na  svém  panství  okolo  města  Lysá  nad  Labem  zřídil  poustevny  a

světské stavby. Podobu těchto staveb známe díky dobovým vedutám s pohledy na Lysou

nad Labem, zobrazující  také areál Bon Repos. Mezi autory vedut patří  rytci  Johann

Georg Mauritius Vogt a Michael Jindřich Rentz.

V diplomové práci  se zabývám barokními památkami v okolí  Lysé nad Labem a

areálem  Bon  Repos,  vybudovanými  na  pokyn  hraběte  Šporka.  V  práci  se  snažím

přiblížit původní podobu památek, ale zároveň i tu současnou. Dále chci osvětlit některé

nejasnosti a zavádějící informace objevující se v literatuře.

V první části  práce najdeme stručnou historii  města  Lysá nad Labem a souhrnný

popis městských barokních památek.  Najdeme zde zmínku o farním kostelu sv. Jana

Křtitele,  klášteru  augustiniánů,  zámeckém  komplexu  a  světských  památkách.  O

památkách je pojednáno stručně, ale jsou podány co nejpřesnější informace. V této části

je i stručný životopis hraběte Šporka včetně jeho mecenášství v oblasti umění. 

Druhá část práce se podrobně zabývá barokními památkami v okolí Lysé nad Labem.

Jednalo se hlavně o poustevny pro poustevníky zasazené v krajině a často obklopené

upravenou zahradou. U Lysé nad Labem stály poustevny sv. Václava a sv. Františka

Serafínského, dále zde byl špitál Karlov, věž s větrným mlýnem a obrovskou zahradou

se sochami, Nové stavení a další drobné světské stavby. Práce zmiňuje i pomník císaře

Karla VI.  Dnes většina staveb již  nestojí.  Dobovou podobu staveb známe z vedut  a

pramenů z 1. pol. 18. století.

Další část práce se podrobně zabývá areálem Bon Repos. Najdeme zde jeho historii

od  počátku  až  po  současnost.  Bohužel  areál  byl  ve  2.  polovině  18.  století  značně

přestavěn  za  jeho  nového  majitele  arcibiskupa  Příchovského.  Původní  podobu  Bon

Repa práce přibližuje na základě vedut a existujících popisů v pramenech. Následně se
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práce podrobně zabývá jednotlivými existujícími barokními stavbami z doby hraběte

Šporka a pozdně barokními stavbami i přestavbami pocházejícími z doby arcibiskupa

Příchovského. V práci jsem se pokusila konkretizovat původní podobu objektů, včetně

jejich  výzdoby.  Informací  o  areálu  Bon  Repos  moc  není  a  některé  jsou,  bohužel,

zavádějící.  Proto  se  v  diplomové  práci  snažím podat  co  nejvíce  nových  ověřených

informací a osvětlit ty mylné. 
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Přehled použité literatury a pramenů

O Lysé nad Labem, hraběti Šporkovi a areálu  Bon Repos existuje velké množství

nejrůznější literatury. Nejprve bych zmínila literaturu vztahující se k Lysé nad Labem.

Roku 1936 (znovu 2003) byla vydaná publikace o historii města Lysá nad Labem, o

domech v Lysé nad Labem včetně historie zámku, kláštera a dalších objektech od Josefa

Václava Vojáčka.1 Historií,  městskými památkami a zajímavostmi města Lysá a jeho

okolí se zabývá publikace Karla Rýdla z roku 1995 Lysá nad Labem, průvodce městem

a okolím. Minulostí města od jeho založení až do moderní doby v kontextu s českými

dějinami  a  podrobnému  popisu  památek  v  Lysé  nad  Labem  se  věnovala  Božena

Chmelová v publikaci z roku 1997.2 

Dále  máme  literaturu  s  informacemi  o  památkách  z  okolí  Lysé  nad  Labem.  O

barokních památkách za hraběte Šporka v okolí Lysé se dozvíme z monografie z roku

1712 od Mauritia  Vogta.3 Monografie  popisuje  život  hraběte  Šporka  a  jeho několik

panství,  tedy  včetně  Lysé  nad  Labem  a  jejího  okolí.  Bohužel  popisy  objektů  jsou

poměrně  stručné.  Další  obdobné  informace  lze  čerpat  z  článku  od  Josefa  Václava

Vojáčka  v Mladoboleslavsku z roku 1947.4 Článek důkladně líčí  poustevny,  světské

stavby a areál Bon Repos na základě pramenů. O památkách kolem Lysé nad Labem

informuje i Eva Samotanová, Šárka Koukalová a Stanislav Svoboda v publikaci z roku

2008, která se věnuje památkám vybudovaným hrabětem Šporkem včetně Bon Repa a

je doplněna dobovými vedutami a jejich popisem.5 

Pro hraběte Šporka pracovalo mnoho sochařů, z nichž nejvýraznějším byl Matyáš

Bernard Braun. Matyáš Braun pravděpodobně vytvořil některé sochy k poustevnám v

okolí Lysé nad Labem a v areálu Bon Repos. Otázkou autorství těchto soch se zabýval

například Emanuel Poche v monografii o Matyáši Braunovi z roku 1986.6 Monografie je

velmi obsáhlá a je v ní podchyceno celé dílo Matyáše Brauna včetně práce jeho dílny.

Autorství soch u pousteven z okolí Lysé nad Labem se věnoval i Ivo Kořan v článku

otištěném v časopise Umění  z  roku 1997.  Píše se  v něm o sochách na ohradní  zdi

kostela  sv.  Jana  Křtitele  a  o  sochách  andělů  od  kaple  sv.  Václava,  které  připisuje

1VOJÁČEK 2003.
2CHMELOVÁ 1997.
3VOGT 1712.
4VOJÁČEK 1947.
5KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008.
6POCHE 1986.
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Matyáši Braunovi.7 Tento názor se objevuje i v jeho monografii Braunové z roku 1999.

V monografii se seznámíme s díly Matyáše Brauna a Antonína Brauna a najdeme zde

kapitolu  o  Braunově  práci  pro  hraběte  Šporka.8 O  sochařích  hraběte  Šporka  vyšla

publikace od Petra Bašty roku 2011.9 V této práci se Bašta zajímá hlavně o sochy a

sochaře, kteří pracovali na zámku v Lysé nad Labem a v lázních Kuks, o sochách kolem

Lysé nad Labem se příliš nezmiňuje.

O  životě  hraběte  Šporka  existuje  mnoho  monografií  a  drobnější  prací.

Nejobjektivnější, nejpodrobnější a nejobsáhlejší je monografie od Pavla Preisse Boje s

dvouhlavou saní z roku 1981, kde se kromě Šporkova života dočteme i o jeho literární a

umělecké tvorbě a také o památkách kolem Lysé nad Labem a v areálu Bon Repos.10

Pavel Preiss roku 2003 vydal druhé přepracované a rozšířené vydání své monografie s

názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Obě publikace vycházejí

z dobových pramenů a je v nich kladen důraz na ověřené informace. V monografiích

jsou dobové rytiny a fotografie uměleckých děl. Za přečtení stojí obě tyto práce. 

O areálu Bon Repos není zatím moc literatury. Informace o něm nalezneme hlavně v

monografiích  věnovaných  hraběti  Šporkovi  a  ve  stavebně  historických  průzkumech.

Mezi nejstarší pojednání o hraběti Šporkovi, jeho životě a činnosti,  patří dílo z roku

1720,  kde  je  stručný  popis Bon  Repa  a  dobová  veduta  s  označením  jednotlivých

staveb.11 Kromě popisu Bon Repa se zde objevuje i  popis Lysé nad Labem a jejího

okolí.  Hodnotným a  novějším zdrojem je  publikace od Heinricha  Benedikta  z  roku

1923, ve které je obsáhlé povídání o životě hraběte Šporka a jeho činnosti.12 Tento spis

obsahuje  starší  i  novější  popis  Bon  Repa  včetně  stručné  historie  areálu  a  popisu

jednotlivých  budov.  Z českých autorů  je  důležitý  již  zmíněný Josef  Vojáček  a  jeho

článek  v  Boleslavsku.13 V článku  najdeme  historii  Bon  Repa  a  popis  jeho  objektů

převzatý ze starých pramenů. Důležitým zdrojem informací týkajíc se Bon Repa je výše

zmíněný  Pavel  Preiss  a  jeho  dvě  citované  monografie.14 Pavel  Preiss  se  opírá  i  o

dobovou korespondenci a na jejím základě přináší cenné informace o podobě areálu. O

historii a současném stavu Bon Repa a památek v okolí Lysé nad Labem se dozvíme v

7KOŘAN 1997.
8KOŘAN 1999.
9BAŠTA 2011.
10PREISS 1981.
11STILLENAU 1720.
12BENEDIKT 1923.
13Viz pozn. 4.
14Viz pozn. 10.
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monografii Šárky Koukalové a Stanislava Svobody z roku 2004.15 Autoři  vycházejí z

literatury, ale i pramenů. V kapitole o Bon Repu je velmi podrobně popsaná historie

areálu.

Důležité jsou i stavebně historické průzkumy, např. od Michala Lbla z roku 2004, ve

kterém je podrobně zpracovaná historie objektů a popsán stav budovy.16 Za zmínku stojí

i nálezová zpráva Víta Jesenského, ve které je zdokumentovaný začátek renovace Domu

dobrého odpočinku a popis jednotlivých částí této budovy.17

15KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004.
16LBL 2007.
17JESENSKÝ 2009.
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1.  Stručná zmínka o historii města Lysá nad Labem a
městských barokních památkách

Město Lysá nad Labem se nachází v úrodné polabské nížině v blízkosti řeky Labe,

pár desítek kilometrů od hlavního města Prahy. Vzhledem ke svému výborné poloze

byla Lysá už od středověku oblíbeným sídlem šlechty. Největší pozornosti se dostalo

městu  v  1.  polovině  18.  století,  kdy Lysou vlastnil  hrabě  František  Antonín  Špork.

Hrabě  město  zvelebil  a  dodnes  nám  z  jeho  doby  zůstalo  několik  zajímavých

pamětihodností. 

1.1. Historie města Lysá nad Labem

Oblast Lysé byla podle archeologických nálezů obydlená již v době kamenné. První

písemné doklady pocházejí z 11. století. Konkrétně v Kosmově kronice je zápis k roku

1037, kdy byl na knížecím dvoře Lysá vězněn kníže Jaromír bratrem Oldřichem, který

podle pověsti nechal Jaromíra oslepit.  Tento záznam dokládá, že Lysá byla knížecím

majetkem a že zde byl knížecí dvorec.18 

V roce 1052 se vesnice Lysá stala majetkem kapitulního kostela sv. Václava ve Staré

Boleslavi. V té době patřily k Lysé vsi Stará Lysá, Milovice, Vrutice a Ostrá. Roku 1291

je Lysá povýšena na město, a to královnou Gutou, manželkou Václava II. Je vydána

listina, jenž sjednocovala osady statku Lysá v jeden hospodářský celek pod městečko

Lysá.  Město  obdrželo  soudní  právo  a  byl  zde  založen  farní  kostel.  Za  Jana

Lucemburského, v 1. polovině 14. století, držela Lysou jeho choť Eliška Přemyslovna a

po ní Jindřich Korutanský. Za Karla IV. vlastnila Lysou jeho manželka Anna Svídnická,

za které byl v Lysé roku 1355 založen dceřiný klášter augustiniánů z kláštera na Karlově

v Praze. Za vlády Václava IV. bylo zavedeno manské právo na královské statky v Lysé a

město se stalo roku 1389 majetkem nejvyššího purkrabího Království českého Petra z

Wartenberka. Od roku 1410 vlastnil Lysou velmož Jan Telecký z Hradce. V polovině

15.  století  za  husitských  válek  zaniklo  několik  vsí  včetně  Byšice  a  byl  vypálen

augustiniánský  klášter  v  Lysé.19 Po  válce  prodal  Jan  Telecký  panství  rytíři  Janu

Smiřickému a po několika letech se město dostalo do rukou poslední majitelce rodu

Smiřických,  Kateřině.  Ta  pomohla  městu  získat  městský  znak  [1],  navrátila  městu

všechny předchozí práva a svobody, založila kostel Blahoslavené Panny Marie a špitál

18DOHNAL/JÁNĚ/KNĚZ/VALENTA/VILHELM 2002, 455.
19RÝDL 1995,  10–11.  Osada Byšice  byla  znovu založena  v 18.  století  pod názvem Byšičky.  Viz

RÝDL 1995, 45.
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pro chudé.20 V 16. století přešla Lysá do rukou Habsburků, neboť ji koupil Ferdinand I.

Habsburský a začlenil ji do komorních králových statků. Ferdinand I. nechal přestavět

místní  starý  vypálený  hrad  na  lovecký  zámeček  v  renesančním  stylu  stavitelem

Bonifácem Wohlmutem a architektem Ulricem Aostallim,  který si  dokonce koupil  v

Lysé dům.21 Za třicetileté války (1618–1648) byla Lysá několikrát vyloupena žoldnéry,

neboť ležela na důležité zemské a vojenské stezce z Prahy do Hradce Králové. Po válce

bylo město zpustlé  a  zničené.  V tomto stavu dostal  2.12.1647 lyské a  kostomlatské

panství se všemi vrchnostenskými právy a soudním právem od císaře Ferdinanda III.

generál Jan Špork, a to za vynikající vojenské činy a jako náhradu válečných nákladů

vynaložených jím coby válečným podnikatelem na verbování, vystrojení, vyzbrojení a

výživné vojska.22 Generál Špork pomáhal občanům při obnově města i hospodářství.

Sám obnovil špitál, poničený zámek a každý rok rozdával tzv. Šporkovskou almužnu.

Rozvoj  města  byl,  bohužel,  zastaven  v  roce  1666  velkým požárem,  za  něhož  bylo

zničeno mnoho budov, např.  farní kostel  sv.  Jana Křtitele,  radnice,  škola a polovina

měšťanských  domů.  Část  města  generál  Jan  opět  obnovil,  ale  bohužel  roku  1679

umírá.23 Po jeho smrti přebírá Lysou generálův syn František Antonín Špork, který se

zasloužil o velký hospodářský a kulturní rozkvět města. Nechal přestavět starý zámek,

vyzdobil zámecký park barokními sochami, postavil nový farní kostel, zřídil nový špitál

na Karlově u Byšiček, založil a nechal nově osadit vesnice a na svém panství postavil

poustevny.  Celkově  se  staral  o  rozvoj  kultury  ve  městě,  např.  nechal  v  Lysé  zřídit

tiskárnu a tisknul i v českém jazyce.24 Majitelem lyského panství byl od roku 1684 až do

své smrti roku 1738, s výjimkou 12 let, od roku 1722, kdy Lysou prodal hraběti Černínu

z Chudenic. Hrabě Černín roku 1733 umírá a vzhledem k tomu, že za Lysou dlužil, bere

20Městský znak udělil Lysé Rudolf II. v době, kdy město vlastnil rod Smiřických. Viz CHMELOVÁ
1997, 23. Městský znak má podobu červeného štítu, ve kterém je na zeleném poli uprostřed umístěna
čtyřhranná věž s pěti snítkami cimbuří a vytaženou kovovou bránou. Nad bránou na věži je štítový erb
nakloněný doleva, který je šikmo dělený na bílé a černé pole. Erb odkazuje na vládnoucí rody v městě a
vztahuje se k původnímu majiteli Lysé, rodu Přemyslovců. Bílá barva znamená čistotu a čest, červená
barva krev a sílu. Věž symbolizuje starý městský hrad postavený na zeleném drnu (zelené pole), otevřená
brána symbolizuje pohostinství města a kvádrování zdí jeho pevnost. Pět snítek cimbuří znamená vládu
pěti panovnic: Emmy Burgundské, ženy Boleslava II., Kunhuty Uherské, manželky Přemysla Otakara II.,
Guty  Habsburské,  ženy  Václava  II.,  Elišky  Přemyslovny,  manželky  Jana  Lucemburského  a  Anny
Svídnické, ženy Karla IV. Středový černobílý erb symbolizuje dědické vlastnictví rodu Smiřických. Viz
RÝDL 1995, 9.

21RÝDL 1995, 12–13.
22BORSKÝ 1982, 11–12. Císař si nechal právo na lov nízké zvěře a deputát tří jelenů a tří divokých

kanců, který mu měl být lesním úřadem každý rok odváděn. Viz OTRUBA 1997, 35.
23Generál  Jan Špork zemřel na svém zámku v Heřmanově Městci  a byl pohřben v lyském farním

kostele, kde najdeme jeho epitaf z červeného mramoru. Roku 1717 bylo jeho tělo převezeno do rodinné
hrobky v Kuksu. Viz OTRUBA 1997, 40.

24RÝDL 1995, 13–14.
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si ji Špork zpátky od ovdovělé hraběnky Isabelly Černínové a pokračuje v přestavbě

zámku a dostavbě nového kláštera.25 Po smrti hraběte Šporka roku 1738 přebírá panství

jeho dcera Anna Kateřina a od roku 1744 spravuje panství její muž a Šporkův zeť hrabě

Karel  František  Rudolf  ze  Sweertsu  a  Reistu.26 Karel  Sweerts-Špork  úplně

neprokračoval v budování a zvelebování panství jako jeho tchán, ale o panství se staral.

Jeho syn Jan František Kristián,  který  zdělil  Lysou po smrti  svého otce  roku 1757,

obnovil s pomocí architekta Antonína Haffeneckera zámek v Lysé a založil novou osadu

Dvorec.27 Jan František Kristián ze Sweertsu-Šporku umírá roku 1802 a Lysou přebírá

jeho syn Filip Benitius Sweerts-Špork, který již roku 1809 umírá. Lysá přesto zůstala v

držení  rodu Sweerts-Šporků až  do  roku 1851,  kdy panství  kupuje  kněžna  Štěpánka

Viktorie z Rohanů, která se zasloužila o modernizaci města.28 Za ní se přestavují cesty,

vznikají  nové  průmyslové  objekty  včetně  cukrovaru,  buduje  se  železnice  a  nádraží.

Bohužel roku 1874 byla na majetek hraběnky uvalena dlužní správa a Rohanové přišli o

své  jmění  a  museli  opustit  zámek.29 Kněžna  Štěpánka  Rohanová  umírá  v  Lysé  v

panském domě. Po její  smrti  byla Lysá roku 1882 vydražena a prodána Angličanovi

Williamu  Andrewsovi,  který  ale  zemřel  již  v  roce  1886.  Poté  panství  koupila  od

Andrewsovy  vdovy  roku  1889  Úvěrní  banka.  Za  ní  byly  vykáceny  lesy  a  panství

vydrancováno.  Rok poté  kupuje  Lysou  a  zámek  baron  Bedřich  Leitenberger.  Baron

zrušil  mnoho starých památek,  opatřil  zámek novým vybavením a obnovil  zámecký

park. Celkově v té době začal město zvelebovat. Roku 1904 umírá při automobilových

závodech a lyské a benátecké panství kupuje hrabě Rudolf Ferdinand Kinský.30 Hrabě

Kinský  měl  rád  starožitnosti,  nechal  proto  obnovit  nástěnné  malby  v  obou  sálech

zámku, opravit zámecké komnaty a také sochy v zámecké zahradě. 

Za 1. světové války lidé ve městě živořili  a kromě jiného město přišlo o kostelní

zvony,  vyjma zvonu z  roku 1521.  Bohužel  po 1.  světové  válce,  roku 1930,  Rudolf

Kinský  umírá  a  jeho  rodina  opouští  Lysou  a  stěhuje  se  do  zámku  Kremseggu  v

Rakousku.  Opuštěný lyský zámek  chátrá.31 Roku 1937 bylo  panství  rozděleno mezi

dcery  hraběte  Kinského na  dvě poloviny.  Lysou obdržela  Gabriella  Thurn-Taxisová,

druhou část  panství  Kostomlaty  měla  Marie  Černínová.  Dva roky poté,  roku 1939,

25CHMELOVÁ 1997, 61–62.
26CHMELOVÁ 1997, 82. Hrabě Špork Karla Rudolfa ze Sweertsu a Reistu adoptoval a zařídil mu

povýšení na hraběte s titulem ze Sweertsu a Šporku. Viz OTRUBA 1997, 52.
27CHMELOVÁ 1997, 89–91.
28OTRUBA 1997, 83–84.
29RÝDL 1995, 15. 
30CHMELOVÁ 1997, 112–115.
31CHMELOVÁ 1997, 122. 
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prodává Gabriella Thurn-Taxisová lyské panství Protektorátu Čechy a Morava. Během

2. světové války zámek hodně zpustl. V té době sloužil k péči o válečné zajatce.32 Po

válce  koupilo  zámek  i  s  přilehlým  klášterem  a  parkem  Ministerstvo  sociální  peče

Československé republiky.33 Dnes je Lysá nad Labem známá díky barokním památkám

a modernímu výstavišti, na kterém jsou několikrát do roka pořádány různé výstavy.

1.2. Barokní památky v Lysé nad Labem

Ve  městě  Lysá  nad  Labem  se  nachází  několik  zajímavých  barokních  památek.

Většina z nich pochází z doby, kdy Lysou držel hrabě František Antonín Špork. 

Nejvýraznější památkou v Lysé nad Labem je zámek [2]. Podle pověsti bylo na místě

dnešního zámku sídlo kněžny Libuše a následně měl na tomto místě stát hrad, ale o jeho

založení nejsou žádné zprávy. Avšak podle historie měl být hrad místem věznění knížete

Jaromíra.  Později,  nejspíše  kolem roku 1291,  vznikl  vrcholně  středověký  hrad  jako

věnný hrad českých královen,  ale  bohužel  to  není  písemně doloženo.  Na konci  14.

století už existuje nepřímý doklad o existenci hradu. Za husitských válek roku 1421 byl

hrad vypálen a pravděpodobně i pobořen. Na přelomu 15. a 16. století dochází k pozdně

gotické přestavbě hradu. V 16. století  se mluví v záznamech už o zámku s hradním

příkopem a  padacím mostem.  Roku 1548 kupuje  Lysou  Ferdinand I.  Habsburský a

nechává přestavět zámek na královský letní a lovecký renesanční zámeček.34 Na první

etapě přestavby se podílí dvorní stavitel Bonifác Wohlmut a později architekt Ulrico

Aostalli.  V té  době  vznikla  velká  dvoupatrová  budova  hlavního  severního  křídla  a

nejspíše i jednopatrové západní křídlo. U hlavní severní budovy na východní straně byla

čtverhranná  gotická  věž.  Přestavba  probíhala  v  letech  1560–1564  a konečná  fáze

proběhla  v  letech  1592–1598  pod  dohledem  Vlacha  Martina  Burminiho  z  Arogna.

Dodnes je přestavba zachována v hlavní severní budově, na její východní fasádě, kde

můžeme najít renesanční prvky: obdélníková okna, sgrafitové kvádrování vnější omítky

a fragmenty renesančních sgrafit pod korunní římsou. V 17. století roku 1647, jak bylo

řečeno  výše,  daroval  císař  Ferdinand  III.  panství  Lysou  generálu  Janu  Šporkovi  a

později  panství zdědil  jeho syn hrabě Antonín František Špork. Hrabě Špork zahájil

přestavbu  zámku  roku  1696,  pravděpodobně  podle  projektu  Giovanniho  Battisty

Alliprandiho. Podle něho vybudoval tzv. Nový zámek, což je nynější východní křídlo

32CHMELOVÁ 1997, 142. 
33RÝDL 1995, 25.
34VOJÁČEK 2003, 42.
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zámku. Severní křídlo, tzv. Starý zámek nechal opravit a obnovit.35 Hlavní severní část

zámku se skládala z dvoupatrové budovy umístěné mezi křídly, která byla původním

renesančním  zámkem  stojícím  na  místě  bývalého  hradu.  Nové  východní  křídlo  je

jednopatrové  a  je  v  přízemí  členěno  lichými  arkádami  [3].  Zde  najdeme  bránu  s

bosovaným  portálem,  kterou  se  dá  projít  do  zahrady  a  z  její  druhé  strany  je  opět

bosovaný portál s pilastry, nad kterým je erb rodu Sweerts-Šporků [4].36 

František Antonín Špork přistavuje  k zámku kapli  sv.  Tří  králů  vysvěcenou roku

1712, která stojí místo původní gotické věže. Kaple je umíštěna mezi středním severním

křídlem  a  východním  křídlem,  je  jednopatrová  zdobená  pilastry.  Severní  křídlo  je

zdobeno fasádou se středním rizalitem s pilastry a na vrcholu s atikou se štítem. Později,

roku 1734, byl zasypán příkop mezi zámkem a klášterem. Koncem 60. letech 18. století,

po smrti hraběte Šporka, pokračoval v přestavbě zámku jeho vnuk František Kristián

Sweerts-Špork a zámek přestavěl snad za pomoci architekta Antonína Haffeneckera. A.

Haffenecker  nechal  strhnout  západní  křídlo  a  nahradil  jej  novou  klasicistní

novostavbou. Nové západní křídlo je zdobeno bosovaným nárožím, v přízemí a patře

zdobeno pilastry, nahoře je opět atika jako na severní budově. Před fasádou je terasa s

balustrádou. Dále Haffenecker sjednotil všechny zámecké fasády společným řešením.

Mimo to v hlavní budově vybudoval nové schodiště, jehož plastiky jsou dílem sochaře

Františka Ignáce Platzera.37

Z vnitřní výzdoby zámku se zachovaly fresky z počátku 18. století. V prvním patře

sálu  se  nachází  freska  se  starozákonními  příběhy:  Baltazarova  hostina,  Judita  a

Holofernes.  Dále  jsou  znázorněny  antické  alegorie  čtyř  živlů  (země,  ohně,  vody  a

vzduchu) a žánrové rokokové výjevy. Sál je zdoben ještě malbami nástěnných vedut

Paříže, Versailles a portréty hraběcí rodiny Šporků.

Ve druhém patře v rytířském sálu najdeme nástropní fresku znázorňující Život v ráji,

kolem které jsou v rozích umístěny mytologické a alegorické výjevy. Na stěně najdeme

nástěnnou malbu znázorňující  Bitvu u sv. Gottharda, v níž v roce 1664 porazil generál

Jan Špork turecké vojsko. Ostatní nástěnné malby zobrazují činy generále Jana Šporka a

35DOHNAL/JÁNĚ/KNĚZ/VALENTA/VILHELM 2002, 456–457.
36Šporkové erb získali díky generálovi Janu Šporkovi, který roku 1664 obdržel říšský hraběcí titul.

Jemu udělený znak odráží  výraz vděku za  prokázané vojenské služby proti  Turkům. Alianční  erb se
skládá ze dvou štítů. Na levém štítu je říšská orlice a český lev, uprostřed štítu je uťatá hlava Turka. Na
pravém štítu  je  znak  rodu  Sweerts  von  Reist.  Na  štítu  jsou  dvouocasí  lvi,  modré  hvězdice  a  hroty.
Uprostřed štítu je říšská orlice. Nad štíty je zobrazeno 8 klenotů v podobě rytířských přileb. Na klenotech
bývají zobrazeny zleva symboly: paví péro (znak nesmrtelnosti rodu), český lev s praporem, říšská orlice,
Turek a rytířská ruka s mečem. Celý erb zdobí nahoře koruna. Viz JÁNAČEK/LOUDA 1988, 280–281.

37POCHE 1978, 335.
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nalézáme  zde  i  jeho  portrét.  Ze  sálu  vede  vchod  do  kaple.  Vchod  je  maskován

malovanou knihovnou a erby. V kapli najdeme obraz Klanění tří králů nejspíše od Petra

Brandla  a  obraz  sv.  Jeronýma.38 Kaple  je  zdobena  pseudorománskými  štuky  z  2.

poloviny 19. století. U sálu ve vedlejším pokoji se nachází freska Perseus a Andromeda

a v jeho rozích jsou milostné mytologické výjevy. Ve východním křídle můžeme vidět

původní sallu terrenu a v průjezdu jsou tři zazděné šporkovské náhrobní kameny.39 

Na východní budovu navazuje zámecký park založený hrabětem Šporkem v polovině

30. let 18. století [5]. Hrabě v parku umístil sochy. Jedná se o alegorie dvanácti měsíců,

světadílů, živlů, ročních období, alegorie Dne a Noci, sochy lvů, sfing, řeckých bohů a

alegorie svobodných umění.40 Roku 1744 byl park rozšířen Šporkovým zetěm Karlem

Sweerts-Šporkem a další konečná úprava parku proběhla ve 2. polovině 19. století za

kněžny Štěpánky Rohanové.41 Sochy jsou dílem autorů Františka Adámka staršího a

pravděpodobně  Jana  Langa-Dlouhého.  Oba  tito  sochaři  možná  spolupracovali  s

Matyášem  Bernardem  Braunem,  jenž  mohl  navrhnout  modely  soch.42 V  zahradě

najdeme díla nejspíše z dílny Ignáce Františka Platzera.43 Dnes zámecký areál slouží

jako domov důchodců.

Pod  zámeckým  areálem  se  nachází  bývalý  augustiniánský  klášter  s  kostelíkem.

Klášter je dominantou města, neboť stojí na návrší nad městem na mohutné terase [6].

Původně zde stál  klášter  s kaplí  sv. Desideria.  První zmínka o kapli  pochází z roku

1244.  Kaple byla bohužel  roku 1421 vypálena  husity,  a  pak zbořena  roku 1737 při

38Ve starší literatuře je obraz  sv. Jeronýma připisován Petru Brandlovi. Dokonce podle inventáře, v
době kdy Lysou vlastnili Černínové, kteří sem přivezli část své sbírky obrazů, byly v kapli od Brandla
celkem  čtyři  obrazy: Klanění  tří  králů,  sv.  Jeroným,  sv.  Hubert  a Kristus  na  Hoře  Olivetské.  Viz
VOJÁČEK 2003, 48.

39RÝDL 1995, 25–26.
40Náměty  soch  se  obracejí  k  přírodě  na  rozdíl  od  Kuksu,  kde  jsou znázorněny  Ctnosti  a  Neřesti

člověka.  Sochy měsíců v lyské zahradě jsou umístěny ve dvou řadách  proti  sobě na podstavcích,  na
kterých je občas zachován původní text. Ostatní  sochy jsou rozmístěny na parteru před zámkem nad
řadou  soch  měsíců  a  kolem  schodiště  vedoucí  k  parteru.  Uprostřed  nádvoří  najdeme  andílka  se
šporkovským erbem a zbytky kašny, obojí z druhé poloviny 18. století. Viz KOŘÍNKOVÁ 1997, nepag.

41KOŘÍNKOVÁ 1997, nepag.
42Autorství soch je Janu Langovi-Dlouhému připisováno na základě podobnosti se sochami na zámku

v Ploskovicích, ke kterým byly nalezeny stavební účty zámku, v nichž je jako autor některých plastik
uváděn sochař Jan Dlouhý z Benátek nad Jizerou. Viz DÖRFLOVÁ 2014, 1. Kromě toho je Jan Lang-
Dlouhý považován za hypotetického učitele Františka Václava Adámka. K připsání autorství soch těmto
sochařům přispěl i záznam v rukopisu Tobiase Seemanna o objednávce čtyř soch evangelistů a anděla
strážce pro zeď před kostelem sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem z roku 1741 od „sochaře z Benátek“.
Sochy evangelistů  jsem velmi  podobné sochám v  zámeckém parku  v Lysé.  Spolupráce  s  Matyášem
Bernardem Braunem je nejasná. Možná modely soch navrhl někdo jiný, případně je navrhl „sochař z
Benátek“ sám. Viz BAŠTA 2011, 40–41. Zároveň podle záznamu hofmistra a sekretáře hraběte Františka
Šporka Tobiase Seemanna byl Matyáš Braun roku 1735 na návštěvě v Lysé, což byla doba, kdy měly být
sochy vytvářeny. Proto se možná mohl podílet na předlohách soch. Viz DÖRFLOVÁ 2014, 1.

43Z dílny Ignáce Františka Platzera jsou možná sochy šesti řeckých bohů Dia, Hefaistose, Artemis,
Deméter, Gáii a Poseidona a dále alegorie sedmera svobodných umění, ze kterých staly v zahradě jen
čtyři sochy: astronomie, geometrie, gramatika a rétorika. Viz KOŘÍNKOVÁ 1997, nepag.
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stavbě kláštera. U kaple sv. Desideria stál kostel Narození Panny Marie, v dobových

záznamech poprvé zmiňovaný roku 1528. Kostel Narození Panny Marie (zbořený roku

1739) byl obnovený hrabětem Šporkem, který nechal v letech 1700–1704 kousek od

něho  postavit  malý  domek  a  novou  Loretánskou  kapli.  Domek  osadil  roku  1713

augustiniány  z  kláštera  sv.  Václava  na  Zderaze  v  Praze.  Augustiniánům  daroval  k

domku kostel Narození Panny Marie s Loretánskou kaplí, kapli sv. Desideria, hřbitov a

zahradu.44 Ve 20. letech 18. století byl klášter postupně neodborně rozšiřován, bohužel

po pár letech se začala budova kláštera hroutit. Proto byla potřeba celková obnova, která

proběhla za tehdejšího majitele panství Lysá hraběte Františka Josefa Černína. Stavbu

navrhl  architekt  Bartolomeo  Scotti  a  vedl  ji  spolu  s  polírem  Janem  Gründelem.45

Bartolomeo Scotti roku 1733 zhotovil plány a zároveň i započal stavbu. Bohužel téhož

roku zemřel hrabě Černín. Ale přesto se ve stavbě pokračovalo. V této etapě postupně

vzniká východní křídlo, jižní křídlo a severní část budovy s kostelem. Rok poté získal

zpět Lysou hrabě Špork a pokračuje v dostavbě kláštera a zároveň roku 1735 se počet

augustiniánů rozšiřuje na 12 členů řádu. Roku 1737 je zbořena kaple sv. Desideria a

Loretánská kaple a na jejím místě byl postaven nový klášterní kostel. Roku 1739 je na

místě zbořeného původního kostelíka Narození Panny Marie započata stavba nového

klášterního kostela zasvěceného sv. Janu Nepomuckému a to pod dohledem Anselma

Luraga.  Roku 1740 byl  do  kostela  dodán oltářní  obraz  sv.  Jana  Nepomuckého46 od

Václava Vavřince Reinera a o rok později 20. srpna 1741 je kostel vysvěcen.47 Spolu s

klášterem byla zřízena i lékárna, ve které pracovali zkušení augustiniánští bratři.48 

Klášter  má  v  nynější  době  podobu  čtyřkřídlé  budovy  s  obdélným  nádvořím

uprostřed.  Jižní  fasáda  jižního  křídla  je  jednopatrová  s  tříosým  rizalitem  se  dvěma

postranními křídly, východní křídlo je dvoupatrové s tříosým rizalitem, severní křídlo je

přízemní  s  původními  zazděnými  arkádami  bývalého  ambitu  otočeným  směrem  do

dvora a pseudorenesanční bránou uprostřed, západní křídlo je opět přízemní. Na vrcholu

štítu  středního  hlavního jižního  rizalitu  je  umístěna  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  z

konce 30. let 18. století.49 Socha je po stranách provázena dvěma sochami andělů. Z

44CHMELOVÁ 1997, 48.
45Bartolomeo Scotti umírá roku 1737 a jeho nástupcem se stal Anselmo Lurago, který se podílel i na

stavbě kostela sv. Jana Křtitele v Lysé. Viz VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 7.
46Obraz byl roku 1816 prodán mladoboleslavské obci a dnes se nachází v mladoboleslavském kostele

sv. Jana Nepomuckého. Viz VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 16. 
47VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 3–9.
48CHMELOVÁ 1997, 60–62.
49Socha sv. Jana Nepomuckého byla umístěna na štítu jižního křídla roku 1737. Co se týče autorství,

Rýdl připisuje dílo Janu Antonínu Quitainerovi. Viz RÝDL 1997, 26. Ale restaurátorská zpráva vztahující
se k této soše uvádí, že autorem by mohl být týž opět sochař z Benátek. Neboť socha sv. Augustina by
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druhé strany hlavní budovy na jižní stěně východního křídla je středový rizalit, na jehož

štítu je umístěna socha sv. Augustina opět nejspíše z 30. let 18. století.50 Uvnitř kláštera

v refektáři  se  nalézaly obrazy  od malíře  Jana Václava  Spitzera,  umístěné  sem roku

1748. Místnosti v jižním křídle vymaloval malíř  František Maxmilián Vogota.51 Dále

najdeme v západním křídle kláštera pozůstatky stěny kostela Panny Marie. 

Klášter přežil rušení klášterů za Josefa II., ale následkem zákazu přijímaní nových

členů měl problémy a nakonec byl uzavřen roku 1811 za vlády Františka II. Počátkem

19. století byl klášter přestavěn na kanceláře a byty vrchnostenských úředníků.52 Roku

1891 byl v důsledkem havarijního stavu zbořen klášterní kostel a na jeho místě vznikly

konírny. Dále bylo přistavěno ke klášteru západní křídlo a prodlouženo severní křídlo.

Roku 1939 přechází klášter společně se zámkem do vlastnictví Protektorátu Čechy a

Morava s myšlenkou vytvořit z objektů domov invalidů. Od 60. letech 20. století až

dodnes částečně využívá klášter okresní archiv. Zároveň slouží klášter jako sklad pro

zabezpečení hospodářského provozu Domova důchodců na zámku.53

Mezi  cenné  sakrální  památky  města  patří  kostel  sv.  Jana  Křtitele  postavený  na

náměstí  Bedřicha  Hrozného u zámeckého parku  [7].  Stavba začala  roku 1719 podle

návrhu  Františka  Maxmiliána  Kaňky.  Bohužel  roku  1722  byla  stavba  pozastavena,

neboť panství Lysá přechází tohoto roku do rukou Černínů. Do této doby byl kostel

postaven do výše římsy nad okny v přízemí.54 Stavba kostela byla opět obnovena roku

1739 dcerou zesnulého hraběte Šporka a tedy dědičkou panství Lysá Annou Kateřinou.

Stavba  pokračovala  podle  plánu  Františka  Kaňky,  ale  sám  Kaňka  už  na  stavbu

nedohlížel. Kostel byl dostavěn roku 1740 a jeho vnitřní výzdoba byla dokončena o rok

později. Byl vysvěcen 31. července 1741. 

Kostel je jednolodní, má obdélníkový půdorys zakončený pravoúhlým presbytářem.

Při  kostele  se  nachází  obdélníková  sakristie.  Na východní  straně kostela  se  nachází

čtyřpatrová  hranolovitá  věž s  cibulovitou střechou.  Ve věži  jsou zavěšeny tři  zvony.

měla být od stejného sochaře a navíc v tuto dobu pracoval sochař na výzdobě zámecké zahrady v Lysé.
Viz BURGET 2000, nepag.

50VLČEK/ZAHRADNÍK  1996,  25.  Někteří  autoři  identifikovali  sochu  jako  sv.  Mikuláše.  Viz
KOŘÍNKOVÁ 1997, nepag. Oba světci bývají zobrazeni se stejnými atributy, berlou a knihou. Osobně se
přikláním k atribuci sv. Augustina vztahující se k řádu bosých augustiniánů, coby jeho zakladatele. Co se
týče autorství sochy Vlček a Zahradník se zmiňují, že byla do kláštera dovezena socha sv. Augustina roku
1734, když bylo hotové východní křídlo,  na kterém je umístěna a jako autor  sochy je uveden podle
záznamů sochař  z  Benátek.  Tudíž  autorem může být  Jan Dlouhý nebo František  Adámek starší.  Viz
VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 35.

51VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 9–11 a 35.
52RÝDL 1995, 26.
53VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 18–21.
54POCHE 1978, 336–337.
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První  s  nápisem Regina Coeli  je  z  roku 1521 a dva zvony postranní,  Václav  a  Jan

Křtitel,  jsou z roku 1929. Klenba lodi je česká placka.  Stěny lodi  zdobí pilastry,  na

západní straně se nachází kruchta. Výzdoba kostela pochází z poloviny 18. století  [8].

Na  hlavním oltáři  je  obraz  Křest  Krista  v  řece  Jordánu z  roku  1741  od  Jindřicha

Schlegela. Po stranách oltáře jsou sochy sv. Petra a sv. Pavla.55 Po stranách presbytáře se

nacházejí boční oltáře z poloviny 18. století. Na pravé straně se nachází oltář s obrazem

Piety a na straně levé stojí oltář se Srdcem Páně. V lodi jsou další dva postranní oltáře.

Na levém oltáři je zobrazen sv. Václav ve zbroji obklopený anděly. Na pravém obrazu je

sv.  Jeroným. Na severní  levé  straně  se  nachází  kazatelna  s  baldachýnem zdobeným

andělíčky pocházející z poloviny 18. století. Je umístěna mezi oltáři a zdobena reliéfy

čtyř evangelistů na poprsni, její výzdoba pochází z dílny Františka Adámka staršího z

Benátek.  Na severní  straně se dále  nachází  epitaf  hraběte  generála  Jana Šporka  [9].

Epitaf byl původně ve starém kostele na náměstí. Na epitafu z červeného mramoru z

roku 1680 je vytesána postava generála Jana Šporka v brnění. V levé ruce drží přilbu s

chocholem, v pravé má maršálskou hůl a u nohou má položené rytířské rukavice. Pod

deskou  je  nápis:  „Der  Hochund  Wohlgebohrne  Herr  Herr  Iohann  des  Heyligen

Römischen  reichs  Graf  von  Sporck  Herr  auf  Liessa.  Konoged  Herzman  Mies  tez

Moraschietz  Gradlitz  Mal  leschow.  Horzenowes  und Biergliz Der  Röm:  Kay:  May:

Kriegsrath  General  uber  Dero  Cawagleria  und  Bestelter  Obrister  zu  Ross.  Anno

1680“.56 Nad deskou  je  umístěn  erb  rodu  Šporků  obklopený  vojenskými  emblémy,

vítěznými zbraněmi, trubkami, bubny a praporci. Nad tím vším je lebka symbolizující

pomíjivost  všeho  světského.  Na  západní  straně  se  nachází  kruchta  s  varhanami

zhotovenými v roce 1774. Varhany zdobí skupinka putti vytvořená Platzerovou dílnou

roku  1777.  Na  jižní  straně  stojí  křtitelnice  mající  podobu  obraceného  zvonu.57

Křtitelnice  je  z  roku  1668  a  byla  přenesena  společně  s  nejstarším  zvonem  a

monstrancemi ze starého kostela. U kostela můžeme najít i bývalou faru a děkanství z

roku  1698.  Před  tou  kdysi  stával  velký  misionářský  kříž.  Stavba  je  po  různých

přestavbách obdélného půdorysu, fasáda kostela je členěna pilastry a lizénami. Kostel

zakrývá sedlová střecha uprostřed se sanktusníkem s cibulovitou stříškou.58 

55RÝDL 1995, 24.
56„Vysoce  urozený  pán,  pan  Jan  Svaté  říše  římské,  hrabě  ze  Šporku-pán  na  Lysé,  Konojedech

Heřmanově  Městci,  Morašicích,  Choustníkově  Hradišti,  Malešově  a  Hořenovsi.  Jeho  Císařského
veličenstva  vojenský  rada,  polní  maršálek  nejvyšší  nadřízený  nad  rejtary.  Zemřel  1680.“  Viz
CHMELOVÁ 1997, 85.

57CHMELOVÁ 1997, 85.
58RÝDL 1995, 24.
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Na konceptu podoby kostela pracoval kromě Kaňky i Anselmo Lurago, který navrhl

předsunutou ohradní zeď před kostelem, na níž jsou umístěny sochy  [10]. Stavba zdi

probíhala mezi léty 1739–1741. Na ozdobu zdi bylo zhotoveno pět soch znázorňujících

čtyři  evangelisty  a  anděla  strážce,  který  byl  protějškem  ke  staršímu  archandělovi

Michaelovi.  Autorem  těchto  pěti  soch  má  být  „sochař  z  Benátek“,  tedy  nejspíše

František Adámek starší z Benátek. Sochy byly dokončeny roku 1741 a téhož roku byly

umístěny  na  ohradní  zeď.  Později  byly  na  zeď  přidány  další  sochy  pocházející  ze

zrušených pousteven kolem Lysé nad Labem, údajně hlavně ze zahrady u poustevny sv.

Václava. Dohromady je na zdi 13 soch.59 Na pilířích vstupní brány je socha archanděla

Michaela  a  socha  anděla  strážce.  Po  stranách  jsou  sochy  evangelistů,  dále  sochy

církevních otců, sv. Řehoře,  sv. Augustina a sv. Ambrože,  na nárožních pilířích jsou

sochy sv. Antonína,  sv.  Františka a sv.  Josefa.  Dále se na ohradní  zdi na trojbokém

obelisku nachází pískovcový Šporkův erb. Později byla na zeď kostela umístěna socha

sv.  Jeronýma  od  Matyáše  Bernarda  Brauna.  Socha  původně  pochází  z  kaple  sv.

Jeronýma u Čihadel.60 Od M. Brauna či z jeho dílny jsou dále nejspíše sochy církevních

otců, socha archanděla Michaela (dříve měl v ruce meč) a socha sv. Františka. Sochy od

M. Brauna vznikly pravděpodobně mezi léty 1715–20.61 Sochu Sv. Antonína vytvořil

Jan Brokof. Sochy čtyř evangelistů a socha anděla strážce by měly být prací Františka

Adámka staršího z Benátek z roku 1741.62 Celkem je na ohradní zdi třináct soch, ale

nyní jedna chybí.63

Za zmínku stojí i jedna mladší církevní památka, kterou je evangelický kostel  [11].

Byl  postaven  po  vydání  tolerančního  patentu  z  roku  1781.  Na  jeho  základě  bylo

tolerováno luteránské, kalvínské, pravoslavné a židovské náboženství.64 Základní kámen

59Ve starší literatuře najdeme zmínku, že sochy pocházejí ze zahrady u poustevny sv. Václava. Viz
OTRUBA 1997, 62. Ale víme podle zápisu, že pět soch pochází od „sochaře z Benátek“, což byl asi
František Adámek. Jedná se o sochy čtyř evangelistů a anděla strážce z roku 1741. Viz CHMELOVÁ
1997, 85. Sochy církevních otců sv. Řehoře, sv. Ambrože a sv. Augustina jsou podle Kořana od Matyáše
Bernarda Brauna a vznikly před rokem 1722. Kořan si dokonce hraje s myšlenkou, že by mohly vzniknou
před rokem 1715. Od Matyáše Brauna pochází i  archanděl Michael zhotovený kolem roku 1720.  Viz
KOŘAN 1999, 49. Adamec v restaurátorské zprávě uvádí, že sochy církevních otců vznikly okolo roku
1735 a připisuje  je  Matyášovi  Braunovi.  Viz  ADAMEC 2010,  2.  Pokud sochy církevních  otců byly
opravdu z té doby, musela by je zhotovit Braunova dílna, neboť Matyáš Braun nebyl kolem roku 1735
schopen  práce  z  důvodu  onemocnění  tuberkulózou.  Už  po  roce  1728  byl  méně  aktivní  a  práce
přenechával svému synovci Antonínu Braunovi. Viz POCHE 1986, 244. 

60CHMELOVÁ 1997, 85–86.
61KOŘAN  1999,  49.  Socha  sv.  Františka  Serafínského  je  M.  Braunovi  připsána  až  později.  Viz

ADAMCOVÁ 2009, 161.
62KOŘÍNKOVÁ 1997, nepag.
63Chybí socha sv. Františka Serafínského, která je pravděpodobně od Matyáše Bernarda Brauna. Viz

ADAMCOVÁ 2009, 161.
64KOŘÍNKOVÁ 1997, nepag.
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kostela byl položen roku 1787 a dostavěn byl za dva roky.65 Kostelík je jednoduchá

stavba bez věže na obdélném půdorysu.66 Štíty stavby jsou ukončeny trojúhelníkovými

volutovitě prohnutými nástavci. Do západního průčelí je vestavěna předsíň s hlavním

vchodem. Interiér kostela je prostý bez odzdob a místo oltáře je dřevěná vyřezávána

kazatelna.  Pod  ní  je  sarkofágová  mensa.  Kostel  patří  mezi  nejstarší  evangelické

památky na našem území.67

V Lysé jsou dochované i barokní světské památky. Jednou z nich je budova nové

radnice [12].68 Byla postavená roku 1747 zásluhou hraběte Karla Sweerts-Šporka, který

daroval městu pozemek pro její výstavbu. Budova radnice má obdélníkový půdorys, je

jednopatrová s klenutým podloubím na šesti pilířích. Radnice se vyznačuje zajímavým

nesymetrickým rozmístěním oken v důsledku členění vnitřních prostor.69 K východní

straně radnice byla přistavena barokní brána a na její vrchol byla umístěna soška sv.

Floriána.70  

Další zajímavou barokní budovou je dnešní muzeum Bedřicha Hrozného [13], dříve

špitál  pro přestárlé.  Budova špitálu byla postavena roku 1754 na místě  bývalé staré

radnice.  Špitál  byl  zřízen  hrabětem Karlem Sweerts-Šporkem. Stavbu provedl  lyský

mistr Hebek pracující i na stavbě kostela sv. Jana Křtitele. Hlavní budova muzea má

obdélníkový půdorys, na který navazují z každé strany postranní křídla a zadní trakt.

Tento celek tvoří v zadní části dvůr. Budova je jednopatrová s mansardovou střechou s

vikýři. V přední části budovy najdeme valené klenby a v zadním traktu původní barokní

pokoje. Dnes budova slouží jako muzeum s expozicí starých orientálních kultur.71

2. Hrabě František Antonín Špork

Hrabě František Antonín Špork se narodil 9. března 1662 v Lysé nad Labem  [14].

Jeho otec byl  generál  Jan Špork,  který byl  za zásluhy ve válce povýšený od císaře

Ferdinanda III.  na říšského svobodného pána a dostal  od něho darem panství  Lysá.

Později, 23. srpna 1664, generál Špork zvítězil nad Turky v bitvě u Sv. Gotharda a za to

byl  povýšen  do  stavu  dědických  říšských  hrabat.  Matkou  Františka  Šporka  byla

65OTRUBA 1997, 78.
66V toleranční době musely být nekatolické kostely pouze jednoduché a skromné budovy bez věží,

zvonů a dalších sakrálních prvků.
67KOŘÍNKOVÁ 1997, nepag.
68Stará radnice byla v havarijním stavu a proto bylo potřeba postavit novou. Viz CHMELOVÁ 1997,

87.
69CHMELOVÁ 1997, 87.
70Nyní je soška v areálu hasičské zbrojnice. Viz KOŘÍNKOVÁ 1997, nepag.
71RÝDL 1995, 27.
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Eleonora Marie  Kateřina z meklenburského rodu Finecken.  Mladý Špork měl  bratra

Ferdinanda Leopolda a dvě sestry, Marii Sabinu a Annu Katharinu. V dětském věku

vyrůstal v Heřmanově Městci a chodil do tamní školy. Rodiči byl veden ke vzdělání a v

osmi  letech  odchází  studovat  k  jezuitům do Kutné  Hory.  Později  ve  třinácti  letech

navštěvoval společně se svým bratrem Leopoldem Ferdinandem filosofické a právnické

přednášky na pražské univerzitě. Jeho domácím učitelem byl irský františkán Francis

O’Devlin, který hraběte seznámil s poustevnickou křesťanskou filozofií. Ta ho nejspíše

v  pozdějším věku  ovlivnila.  S  rodinou bydlel  v  dnes  již  neexistujícím  renesančním

domě v Panské ulici v Praze. 72

Roku 1674 umírá ve Valenciennes  matka  hraběte  Eleonora  Marie  Kateřina,  která

doprovázela  svého muže na válečných taženích v době nizozemské války. Jeho otec

generál  Jan  Špork  zemřel  o  pět  let  později  6.  srpna  1679  v  Heřmanově  Městci.

Zanedlouho poté, v osmnácti letech se hrabě Špork vydává na roční kavalírskou cestu

(1680–1681).  Při  ní  navštívil  Itálii,  Španělsko,  Francii,  Anglii,  Holandsko,  Belgii,

Německo  a  Rakousko.  Ve  dvaadvaceti  letech,  roku  1684,  byl  Špork  prohlášen  za

zletilého a ujal se svého dědického podílu, který zahrnoval panství Lysá nad Labem,

Choustníkovo  Hradiště,  Malešov a  Konojedy.  O  dva  roky  později  roku  1686, se

František Špork oženil s hraběnkou Františkou Apolenou ze Sweertsu a z Reistu a usadil

se ní na zámku v Lysé.73 S manželkou měli dvě dcery. Starší Marii Eleonoru Františku

(1687–1717), která časem vstoupila do řehole Zvěstování Panny Marie a pro níž Špork

založil klášter anunciátek na Choustníkově Hradišti. Druhá dcera Anna Kateřina (1689–

1754), se stala později dědičkou panství Lysá.74 

Hrabě Špork se snaží získat postavení ve dvorských kruzích a proto si kupuje roku

1690  ve  svých  osmadvaceti  letech titul  císařského  komořího  a  o  rok  později

královského  místodržícího  v  Čechách.  Roku  1692  si  zakoupil  jmenování  tajným

radou.75 Roku 1699 se mu narodil syn Johann František Antonín Josef Adam, který ale

za dva měsíce zemřel. V tomto roce si pořídil hrabě palác v Hybernské ulici v Praze a v

něm vybudoval šlechtické divadlo. Otevřeno bylo roku 1701 a fungovalo až do roku

1725,  kdy bylo částečně  strženo a přestavěno na novější  a bezpečnější  divadlo.76 V

době, kdy hrabě žil v Lysé (1687–1722, 1733–1738), přestavěl tamní zámek, vystavěl
72PREISS 2003, 22–30.
73BOR 1999, 8. 
74CHMELOVÁ 1997, 42.
75TŘÍSKA 1940, 14.
76Nová budova divadla nebyla už tak hojně využívaná. Roku 1733 byla velmi poškozena požárem. Její

úplný zánik přišel nejspíše roku 1757, kdy budova vyhořela při pruském bombardování Prahy. Kromě
divadla v Praze vybudoval hrabě divadelní a operní scénu i v Kuksu. Viz PREISS 2003, 39–45.
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augustiniánský  klášter a  založil  kostel  sv.  Jana  Křtitele.  Kromě  toho  v  okolí  Lysé

vybudoval poustevny a později areál odpočinku Bon Repos. Za svého pobytu v Lysé

vybudoval  také  roku  1697  Belveder  s  kaplí  sv.  Jana  Křtitele  na  kopci  Vysoká  u

hraběcího panství Malešov u Kutné Hory.77 

Roku 1690 zaměřil hrabě Špork svou pozornost na krajinu kolem Kuksu nedaleko

Choustníkova  Hradiště,  kde  založil  roku  1705  klášter  anunciátek.78 Představenou

kláštera byla Šporkova starší dcera Marie Eleonora Františka. V Kuksu, kde byly léčivé

prameny, vybudoval nejvýznamnější léčivé lázně své doby. Dále zde vybudoval hospital

pro přestárlé služebnictvo.  Na výstavbě areálu se podíleli  architekt Giovanni Battista

Alliprandi,  stavitel  Pietro  Netolla  a  kameník  Giovanni  Pietro  della  Torre.  Později,

nejspíše roku 1712, začal pro Šporka pracovat sochař Matyáš Bernard Braun, který se

podílel  na  výzdobě  areálu.  Stavba  Kuksu  probíhala  velice  rychle,  již  roku 1696 se

začalo  s  výstavbou  prvních  lázeňských  budov.79 Byl  postaven  centrální  kostel

Nanebevzetí Panny Marie80 s rodinnou kryptou, dále je v objektu hospital pro vysloužilé

vojáky a přestárlé muže, letohrádek, dům filozofů (ve kterém byla později knihovna),

závodiště, hostinec, bludiště a obrovská zahrada. Matyáš Braun později vytvořil mezi

lety 1717–1719 dvacet čtyři alegorický soch Ctností a Neřestí. Opodál areálu v Novém

77Byla to kombinace kaple a letohrádku na čtyřhranném půdorysu se třemi vstupy a presbytářem. Šlo o
dvoupatrovou stavbu. Dole byl presbytář oddělený mříží, uprostřed byl vodomet z červeného mramoru,
který vrcholil sochou sv. Jan Křtitele, nad kterou bylo zlaté slunce, z kterého stříkala voda. Voda stříkala i
z osmi nárožích říms a vytvářela tak nad hosty klenbu. Vnitřek byl zdoben štukem a mozaikou. Nahoře v
patře byla vyhlídka. Kaple se stavěla od roku 1695 do roku 1697, kdy byla vysvěcena. Kaple byla určena
pro tři poustevníky a hrabě ji svěřil řádu augustiniánů, který ji chvilku spravoval. Bohužel, roku 1699
hrabě prodal malešovské panství včetně kaple. Noví majitelé se hodně střídali a kaple postupně chátrala.
Později roku 1732 ji dostal do správy řád lyských augustiniánů, který ji spravoval do konce 18. století.
Roku 1834 byla opouštěná stavba zapálena bleskem a dnes z ní zbyly pouze obvodové zdi. Viz PREISS
2003, 164–166.

78Původně zde stál hrad, který byl poničen za třicetileté války. Po válce kupuje hradišťské panství
hrabě Jan Špork. Jeho syn František Antonín Špork dal hrad opravit a využíval ho, když jel do okolí lovit.
Později si vybral hrabě k pobytu nedaleký Kuks a na Choustníkovo Hradiště umístil řád anunciátek. Hrad
byl v té době známý jako klášter „Zvěstování Panny Marie“.  Roku 1739 se jeptišky přestěhovaly do
Prahy, kde jim hrabě daroval svůj dům na Novém Městě. Roku 1782 byl klášter zrušen. Dnes jsou z hradu
pouze trosky. Viz HALÍK 1905, 2–3.

79Podle dobové zprávy bylo již 20. ledna 1713 na terase před kostelem vztyčeno šest z osmi soch
personifikace Blahoslavenství. Zbývající sochy byly dodány později. Viz BAŠTA 2011, 16. Tři roky na to
M.  Braun  vytvořil  dvojici  andělů  Blažené  a  Žalostné  smrti  umístěných  před  Špitálem.  Viz
BLAŽÍČEK/ROKYTA 1959, 6.

80Kostel byl vybudován mezi léty 1707–1715, vysvěcen byl roku 1717. Je na protáhlém oktagonálním
půdorysu, který protíná kříž. Uvnitř je štuková výzdoba od italských mistrů a dva obrazy Zvěstovávání
Panny Marie a  Oslavení sv. Jana z Boha od vídeňského malíře Jana Ignáce Cimbala a hlavní oltář s
obrazem Vzkříšení Lazara od neznámého autora. Viz BEZDĚK/KOVAŘÍK 1998, 25–26.
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lese u Stanovic Matyáš Braun vybudoval mezi léty 1726–1732 tzv. Betlém.81 Roku 1724

byl areál Kuksu dokončen.82

Hrabě Špork miloval lov a uvedl do Čech novinku, tzv. parforsní honbu, při které je

pronásledován jediný kus jelena, dančí nebo jiné zvíře. Zvíře se vypustí a za ním běží

smečka psů a jezdci na koních. Hrabě díky své vášni zakládá 3. listopadu 1695 v Lysé

nad Labem lovecký Řád svatého Huberta [15].83 Do tohoto řádu vstoupil císař Karel VI.

K jeho poctě vybudoval hrabě císaři u obce Hlavenec lovecký pomník, který navrhli

František Kaňka a Matyáš Braun.84

Špork se často soudil. Jeden z největších sporů měl s právníkem Václavem Xaverem

Neumannem z Puchholzu.  Hrabě Špork mu odmítl  proplatit  směnku a pře došla tak

daleko, že byl Špork roku 1718 zajat v Lysé, uvězněn na tři měsíce v Praze v Daliborce

a nakonec musel směnku zaplatit, jinak by byla proti němu vedena exekuce.85 Špork se

pak  Neumannovi  pomstil  tím,  že  dal  na  Kuksu  vytvořit  M.  Braunem  sochu

Herkommanna. Postava do světa hlásala bezcharakternost a lstivost některých advokátů.

V první fázi byla hotová rytina, kterou Špork rozeslal svým přátelům. Jedna postava na

rytině  připomínala  právníka  Neumanna.  K  tomu  vydává  satirické  dílo  roku  1726

„Herkommannus  Magnus  aneb  život  a  skutky  arcipodvodníka  a  zemězhoubce

Herkommanna...“ Za to Šporkovi hrozil inkviziční proces a proto zanechal sporu a ze

sochy Herkommanna  udělal  Goliáše  a  jako jeho protějšek  nechal  vytvořit  Davida  s

prakem. Další velký spor měl Špork s jezuitským řádem. Spor začal v prosinci roku

1725  sjednáním  smlouvy  mezi  hrabětem  a  žírečským  superiorem  Adamem

Kirchmayerem.  Podle  ní  měli  jezuité  postavit  Kalvárii  v  lese  nad  Žírčem  patřícím

hraběti a jako náhradu měl hrabě dostat část lesa pod Stanovicemi a kus cesty. Bohužel,

81V Novém lese byly nejprve mezi léty 1718–1720 vybudovány poustevny a kaple: Nalezení sv. Kříže
a Povýšení sv. Kříže, poustevna sv. Františka, poustevna sv. Bruna. Betlém obsahoval volné plastiky a
reliéfy: Vidění sv. Huberta (1726), Příchod tří králů (1731) a Narození Páně (1731), Jákobovu studnu
(1732), sochu sv. Máří Magdalény (1726), sochu Onufria (1726), sv. Jana Křtitele (1726) a Garinovu
jeskyni (1726). Na druhé straně cesty na vysokém skalním bloku byl namalován Petrem Brandlem Útěk
do Egypta a nedaleko stála socha Velkého křesťanského bojovníka (1732). Po Novém lese byly umístěny
dnes již zmizelé plastiky: tančící čarodějnice, kamenné stádo a skupina Pokušení Páně. Viz 
BEZDĚK/KOVAŘÍK 1998, 30–31. 

82BEZDĚK/KOVAŘÍK 1998, 24–26.
83Špork založil Řád svatého Huberta snad ve snaze naklonit si prostřednictvím honů šlechtu. Ta ho

nepřijímala rovnocenně mezi  sebe,  neboť byl  potomek pobělohorského zbohatlíka.  V řádu mohli  být
pouze ušlechtilí šlechtici obojího pohlaví dbající dobrých mravů a náboženské úcty. Přijímání členů se
dělo pouze na sv. Huberta 3. listopadu. Členové dostali při zasvěcení stříbrný pozlacený růžek visící na
červené stužce a museli odevzdat členský poplatek. V řádu byli slavní šlechtici i panovníci jako byl císař
Karel VI., císař František I., princ Eugen Savojský, polský král August II., arcivévodkyně Marie Alžběta a
další. Řád zanikl smrtí Šporka. Viz BEZDĚK/KOVAŘÍK 1998, 9–12.

84BOR 1999, 36–37.
85TŘÍSKA 1940, 25.
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po pár týdnech superior zemřel a jeho nástupce Josef Wipliger prohlásil smlouvu za

neplatnou, neboť nebyla povolena provinciálem řádu a papežskou komorou. Ten samý

rok v dubnu ale umírá i Šporkova žena Františka Apolena. Pohřbena byla v rodinné

kryptě v Kuksu.  V této  době narostl  Šporkův vzdor  a on vybudoval  podle původní

smlouvy na své nové cestě sochy. Jezuitům se to nelíbilo a napsali na hraběte stížnost.

Hrabě  reagoval  tím,  že  nechal  zpívat  hanlivé  popěvky  proti  jezuitům  na  svých

panstvích. K tomu nechal o filipojakubské noci roku 1727 zapálit odpadky u Nového

lesa  a  střílet  z  vysokého  stromu  rachejtle.  Místní  poutníci  si  mysleli,  že  tam  řádí

čarodějnice.86 Jezuité poté definitivně udeřili 26. července 1729, kdy do Kuksu přijel

hradecký krajský hejtman s doprovodem vojáků a s císařským nařízením o prohlídce

všech knih. Šest dní vyslýchali sloužící hraběte a zabavili mu všechny knihy.87 7. února

roku 1730 byla proti hraběti podána žaloba královského fiskálního úřadu.88 Podle ní měl

od roku 1713, kdy mu byl tisk zakázán, vytisknout 25 kacířských knih a skandálních

spisů. Podle navrhovaného trestu měl být zbaven všech hodností a statků zapsaných v

zemských deskách a byla mi uložena peněžitá  pokuta 100 000 zlatých.  Statky měly

přejít katolickým dědicům a knihy měl být spáleny. Hrabě reaguje roku 1731 pokynem,

aby M. Braun vytesal sochu křesťanského bojovníka s taseným mečem v pravici,  za

kterého  se  Špork  sám považoval.  Původně  stála  socha  u  Betlému  a  natočená  byla

směrem k Žírči a hrozila mu mečem. Kvůli zklidnění situace byla socha přesunuta do

špitálního  dvora.  O  rok  později  M.  Braun  zhotovil  ještě  monumentálnější  sochu

křesťanského rytíře zvedajícího výhružně meč v pravici  a držícího v levé ruce štít s

obrazem Ukřižovaného. Tato socha byla umístěna doprostřed špitální zahrady. 

27.  února  roku 1733 byl  s  hrabětem Šporkem zahájen  soud,  na  němž byl  hrabě

obžalován ze šíření hereze a  překročení  císařského zákazu tisku knih bez předchozí

cenzury.  Nakonec  byl  odsouzen  pouze  za  překročení  zákazu  tisku  k  pokutě  6  000

dukátů.89 Po tomto soudu se konečně žírečtí jezuité s hrabětem Šporkem usmířili, a to

86BOR 1999, 38–43.
87Špork  byl  vášnivým  sběratelem  knih  a  zajímala  ho  témata  jako  filozofie,  teologie  a  historie.

Dokonce některé knihy nechal přeložit, a to hlavně z francouzštiny do němčiny. S překladem pomáhala
dokonce dcera hraběte Eleonora. Později nejspíše roku 1710 hrabě zakládá vlastní tiskárnu v Lysé nad
Labem. Knihy z ní neprocházely cenzurou. Její činnost byla ukončena roku 1712 kvůli obvinění proti
hraběti. Viz PREISS 2003, 118–120. Po uzavření tiskárny v Lysé hrabě dále vydává knihy náboženského
charakteru.  Kromě toho Špork vydával knihy i v cizině,  např. v Lipsku, Frankfurtu nad Mohanem či
Amsterodamu. Šlo hlavně o tisky nábožensko-filozofické, ale některé propagovaly i Šporkova panství,
např. Kuks. Později vydává i knihy v češtině např. Božanův kancionál. Zajímavé byly i grafické úpravy
Šporkových knih, které tvořili skvělí umělci, jako byl např. rytec Rentz. Dnes je Šporkova sbírka knih
různě roztroušena a bohužel, velká část zničena. Viz HANZAL 1974, 111–115. 

88PREISS 2003, 421.
89TŘÍSKA 1940, 69–74.
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díky  novému  superiorovi  páterovi  Tobiáši  Oertlovi.  Superior  požádal  hraběte  za

odpuštění  a  hrabě  jezuitům  odpustil.  Dokonce  si  Špork  vyjednal  vrácení  svých

zabavených knih z pražské, litoměřické a královéhradecké konzistoře. Roku 1737 získal

ale  pouze část  knih, neboť hradecká konzistoř mu nic nevrátila.90 O rok později  30.

března 1738 hrabě v Lysé umírá. Pochován byl v rodinné hrobce v Kuksu, vedle svého

otce Jana Šporka, manželky Alžběty Františky Apolonie a starší dcery Marie Eleonory

Františky.91

3. Barokní památky hraběte Šporka v okolí Lysé nad

Labem

Hrabě Špork na svém panství  okolo města  Lysá  nad Labem zřídil  poustevny,  ve

kterých pobývali poustevníci. A to konkrétně kapli sv. Václava s bytem pro poustevníka

a poustevnu sv. Františka Serafínského. Jednalo se o architekturu s parky umístěnou v

lesní krajině. Hrabě v plenéru vybudoval i světské stavby, např. špitál, větrný mlýn se

zahradou a panské letohrádky.  Podobu těchto staveb známe díky dobovým vedutám

Lysé nad Labem a prostřednictvím záznamů z doby hraběte Šporka.

3.1. Popis dobových vedut z 1. poloviny 18. století zobrazujících okolí

Lysé nad Labem

Podobu  Šporkových  stavení  a  pousteven  v  okolí  Lysé  známe  díky  dobovým

vedutám. Z toho důvodu je důležité si podrobněji přiblížit jejich popis. První rytina je z

roku 1712 a je od rytce Mauritia Vogta  [16].92 Rytina nám ukazuje rozvržení staveb a

jejich hrubou podobu. Dochoval se nám k ní i stručný popis objektů. Na levé straně

rytiny dole máme kapli sv. Václava se zahradou a poustevnou. Pod kaplí sv. Václava je

kruhová stavba pro panstvo a kněze se zahradou. Vedle ní je věž s větrným mlýnem s

obrovskou zahradou se sochami. Napravo od zahrady je Nové stavení opět se zahradou.

90BOR  1999,  45.  Po  smrti  hraběte  Šporka,  oznámila  jeho  dcera  Anna  Kateřina,  že  nechá
královéhradecké konzistoři svobodu ohledně zabavených knih. Ještě týž rok 1738 byly knihy věnovány
arcibiskupské konzistoři. Viz TŘÍSKA 1940, 77.

91OTRUBA 1997, 52.
92Johann Georg Mauritius Vogt se narodil 30.6.1669 a zemřel 17.8.1730. Žil a působil v cisterciáckém

klášteře  v  Plasích  pod  řeholním jménem Mauritius.  Od  svého  otce  získal  měřické  znalosti  a  umění
mapové kresby. V Praze studoval teologii a filozofii, po studiích byl vysvěcen na kněze. Působil jako
řádový hudebník, skladatel a varhanář. Zabýval se kartografií a roku 1712 vydal ve Frankfurtu a Lipsku
pro Čechy důležité dílo. Kniha s názvem  Das jetz-lebende Königreich Böhmen in einer historisch-und
geographischen Beschreibung vorgestellet  se věnuje Čechám a jejich vlastivědnému popisu. Ke knize
vydal mapu Čech. Viz KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 8.
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Kolem Nového stavení je zobrazena polabská krajina, v níž najdeme i sítě na lov ptáků.

Nalevo v lese je poustevna sv. Františka Serafínského. Nalevo nahoře v pozadí je kostel

Nanebevzetí  Panny Marie  ve  Staré  Boleslavi.  Uprostřed  nahoře  je  zobrazeno  město

Lysá a nad ním je lyský zámek a klášter. Před městem nalevo je bažantnice a za městem

napravo dole je obora.   

Další,  už  podrobnější  rytina,  pochází  z  roku  1720  a  máme  na  ní  vyobrazenou

poustevnu sv. Václava a její  blízké okolí  [17]. Uprostřed rytiny stojí větrný mlýn se

zahradou pro potěšení a sochami. Nalevo nahoře je kaple sv. Václava se zahradou a

bytem pro poustevníky (v záznamu se pak mluví o jednom poustevníkovi).93 Pod kaplí

je panský dům s bytem pro duchovní. Napravo od větrného mlýna u cesty je zobrazen

špitál Karlov. V pozadí napravo je Bon Repos a nalevo je zámek v Brandýse nad Labem

a kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

3.2. Poustevna sv. Václava a její blízké okolí

Poustevna sv. Václava stála u vstupu na Šporkovo panství u staré stezky směrem do

Brandýsa nad Labem na jižním okraji lesa jihozápadně od Lysé a vítala pocestné, kteří

na  panství  vstoupili.  Postavena  byla  koncem  17.  století,  konkrétně  roku  1696  byla

dokončena  výklenková  kaplička  s  reliéfem  Zavraždění  sv.  Václava.94 Kaple  byla

chráněná  dlouhou  šestimetrovou  předsíní  se  skleněnými  okny  [18].  Podle  popisu

Mauritia Vogta stály už v roce 1712 před kaplí dvě sochy andělů držící lucerny s věčně

hořícími lampami.95 Byl to Anděl blažené smrti a Anděl žalostné smrti. Sochy jsou na

místě  do  dnes.96 Za  kaplí  sv.  Václava  byla  umístěna  zahrada,  ve  které  byla  vodní

nádržka. Za touto zahradou bylo poustevníkovo obydlí se zahrádkou a kuchyňkou [19].

Přes  cestu naproti  kapli  sv.  Václava  se nacházela  panská budova zdobená krásnými

malbami, s okrouhlou věží ukončenou cibulí, s dvěma byty pro dva kněze, k tomu byla

oplocená zahrádka a vodotrysk  [20].97 Byly zde pěstovány kupříkladu jahody a ovoce

pro občerstvení kněží a pocestných.98 

93STILLENAU 1720, 35.
94PREISS 2003, 168.
95Na rytině  nejsou  zobrazeni  dva  andělé,  ale  pouze  jeden.  Každopádně  Vogt  uvádí  v  popisu dva

anděly. Viz VOGT 1712, 43. Vojáček uvádí mylně, že na rytině z roku 1712 od Vogta jsou zobrazeny dvě
sochy andělů vedle kaple. Viz VOJÁČEK 1947, 352. Obě sochy se objevují až na rytině z roku 1720. Viz
STILLENAU 1720, 35.

96PREISS 2003, 168. 
97STILLENAU 1720, 35.
98KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 22.
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K eremitáži  patřila  také  na  východě  stojící  čtyřicet  loktů  vysoká  věž  s  větrným

mlýnem čerpajícím vodu pro vodárnu a vodotrysky v zahradě [21]. Po stranách vodního

mlýnu  byly  dvě  obdélné  přízemní  stavby  se  sedmi  okenními  osami  sloužící  pro

zahradníka. Stavby společně s oplocením ohraničovaly sad.99 Od věže vedlo dvacet pět

schůdků do oválné zahrady. Zahrada byla pravidelně rozdělena čtvercovou osnovou s

osmi  paprskovitými  cestami,  v  jejichž  středu tryskal  z  okrouhlé  kašny  vodomet.  V

zahradě bylo čtrnáct uměleckých soch, osm z nich stálo v pomyslném čtverci z cest

okolo středové kašny a další čtyři stály na obvodu zahrady za okrouhlými nádržemi bez

fontán. V zahradě byly i vzácné květiny, keře a ovocné stromy. Na druhé straně od věže

byl sedlově zastřešený východ ze zahrady vedoucí k řece, u kterého stála směrem do

zahrady obracená Kalvárie se třemi kříži, označená na rytině jako krucifix, ze kterého

teče voda.100 Kněz, poustevník i zahradník byli povinni pocestným prokazovat pomoc a

být na pocestné vlídní.101

O vnitřní výzdobě pousteven a dalších objektů z doby za hraběte Šporka nevíme nic

bližšího.102 V době kdy vlastnil panství rod Černínů se objevuje záznam, že ve vodárně

bylo čtrnáct malých krajin s figurami zobrazenými jako pohledy z ptačí perspektivy s

mapou,  dále  12  krajinek  s  figurami  jako  mědirytiny,  dvě  malované  mědirytiny  se

zobrazením krajin s figurami. V zahradním kabinetu bylo 33 zasklených duchovních

úvah s modlitbami namalovanými zelenými barvami na papíře. V letohrádku byl obraz

Ukřižovaní Páně vyvedený jako barevná mědirytina a malá mědirytina zobrazující dva

muže se ženou.103 V kapli  byly  rámované mědiryty  na papíře  s  dvanácti  apoštoly  a

grafický list v zeleném rámu s figurkami a duchovními úvahami.104 

Poustevna byla opuštěna roku 1734 a brzy poté nastal její úpadek a zánik. Z celého

souboru svatováclavské eremitáže, zahrady potěšení u větrného mlýna a jejího okolí,

kde byly obrazy a sochy, se zachovala pouze výklenková kaplička a sochy dvou andělů

na křižovatce  lesní  cesty a  železniční  trati  z Prahy do Nymburka  [22].105 Možná se

některé sochy ze zrušené zahrady potěšení u větrného mlýna nalézají na zdi kostela sv.

Jana Křtitele v Lysé nad Labem.106 

99VOGT 1712, 43.
100PREISS 2003, 170.
101CHMELOVÁ 1997, 51.
102PREISS 2003, 171.
103VOJÁČEK 1974, 344.
104PREISS 2003, 171.
105KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 22.
106Podle literatury byly sochy ze zahrady a z ostatních pousteven převezeny do Lysé a umístěny na

ohradní zeď kostela sv. Jana Křtitele. Viz OTRUBA 1997, 62. Ve starší literatuře se objevuje domněnka,
že autorem všech soch před kostelem sv. Jana Křtitele by mohl být Matyáš Bernard Braun. Viz BAREŠ
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Výklenková  kaple  je  rámována  pilastry  s  kompozitními  hlavicemi,  na  kterých  je

kladí a segmentový fronton. Na čelní stěně se nacházejí cvikly a v nich je drobnolistý

akantový  dekor.  Ve  výklenku  kaple,  jejíž  zadní  stěnu  tvoří  pravidelné  pískovcové

kvádry, se nachází zdobený reliéf  s výjevem  Zavraždění sv. Václava  [23].107 V dolní

polovině reliéfu je umístěn sv. Václav na schodech kostela držící se v poslední záchraně

klepadla kostelních dveří, ale zároveň má odkrytou hruď, jakoby pokorně čekal na smrt.

Sv.  Václav vzhlíží  směrem k Boleslavovi  stojícímu nad ním.  Boleslav s  rozevlátým

pláštěm se dívá dolů na sv. Václava, jednou rukou ho přidržuje a v druhé ruce drží meč,

kterým se ho chystá zabít. V horní polovině výjevu jsou otevřená nebesa, z nich se snáší

anděl  přinášející  sv.  Václavovi  palmovou ratolest  symbolizující  mučednickou smrt  a

vítězství nad ní. Nalevo od anděla jsou nebesa s dalšími dvěma andílky. Téma smrti

zachycují postavy soch andělů před kaplí. Andělé jsou umístěni na velkých podstavcích

pilířovitého  typu,  na  kterých  se  dochovaly  zbytky  dobových  nápisů.  Na  každém

podstavci je umístěna jedna figura anděla, která je téměř čtyři metry vysoká. Andělé

původně stáli dál od kaple, ale roku 1967 byli posunuti dva metry směrem k ní kvůli

projíždějícím tankům. Andělé stojí torzálně,  mají  rozevlátá roucha a rozčeřené vlasy,

stojí  na  kamenných  oblacích  a  v  rukou  drží  hluboké  nádoby  rámované  lasturami.

Nádoby  sloužili  k  umístění  věčného  světla.  Společně  s  nádobou  drží  andělé  lebku.

Anděl blažené smrti nese lebku s květinovým věncem a Anděl žalostné smrti nese lebku

s  trnovou  korunou.  Anděl  blažené  smrti  má  štíhlé  tělo  a  je  zobrazen  v  pohybu  s

nakročenou levou nohou a hlavou otočenou k pravému rameni směrem ke kapličce [24].

V rukách drží lebku zdobenou květy, pod kterou tiskne lasturovou lampu. Jeho výraz je

veselý, neboť se mírně usmívá. Na soklu anděla je fragment původního nápisu: Venite

benedicti Patris mei....  [25]108 Anděl žalostné smrti je znázorněn podobně jako Anděl

blažené smrti [26]. Má také štíhlé tělo s rozevlátým rouchem. Trup má stočeným doleva

1905, 147. Sochy podle Vogtovy rytiny a jejího dochovaného popisu byly v zahradě už roku 1712. Což
znamená, že autorem soch pravděpodobně nebude Matyáš Bernard Braun. Viz VOGT 1712, 43. Pokud
vezmeme v potaz, že některé ze 13 soch na ohradní zdi opravdu pocházejí ze zahrady u větrného mlýna a
sochy v zahradě nebyly později nahrazeny jinými, pak by mohla socha sv. Josefa pocházet ze zahrady u
větrného mlýna. Ostatní sochy jsou z okolních pousteven, kromě soch od sochaře Františka Adámka z
Benátek,  které  byly  dodány  přímo  ke  kostelu:  sv.  Jeroným  (od  kaple  sv.  Jeronýma),  sv.  Antonín
Poustevník  (stála  u  lesa),  tři  církevní  otcové  (neznámé  umístění,  ale  vznik  asi  po  roce  1713,
pravděpodobně  od  Matyáše  Brauna.  Viz  pozn.  59,  archanděl  Michael  (vznik  okolo  roku  1720
pravděpodobně od M. Brauna. Viz pozn. 59), sv. František Serafínský (možná z poustevny sv. Františka
Serafínského či z Bon Repa. Viz str. 48), čtyři evangelisté a anděl strážce (zhotoveny rovnou pro kostel). 

107 Sv. Václav pocházel  z rodu Přemyslovců a žil v první polovině 10. století. Byl to syn knížete
Vratislava a jeho ženy Drahomíry. V mládi byl vzděláván na Budči. Po otcově smrti byl dědicem trůnu,
ale jeho matka Drahomíra vládla za něj, neboť byl ještě mladý. Poté, co Václav dospěl, spravoval zemi,
ale jeho bratr Boleslav chtěl vládnout místo něho, a proto ho zavraždil ve Staré Boleslavi. Sv. Václav se
stal patronem české země. Bývá zobrazován s korunou, mečem, štítem, knížecími odznaky a ve zbroji.
Může mít v rukou hrozen či klasy. Viz PRACNÝ 1994, 230–232.
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a má nakročenou pravou nohu. Hlavu naklání doleva směrem ke kapli. Výraz Anděla

žalostné smrti je vážný na rozdíl od prvního anděla. V rukách drží lasturu a pod ní lebku

s trnovou korunou. Na soklu pod andělem je fragment původního nápisu [27].109 Dřív se

uváděl jako autor andělů neznámý italský umělec, a poté Matyáš Bernard Braun. Otázka

autorství soch je stále nejasná a zůstává otevřena.

3.3. Otázka autorství soch andělů u kaple sv. Václava

O autorovi  soch dvou andělů u kaple sv.  Václava  nejsou v dobových záznamech

žádné zprávy. Pro hraběte Šporka pracoval Matyáš Bernard Braun a vytvořil pro něj

mnoho děl.110 Z tohoto důvodu se objevuje názor, že by sochy andělů mohly být jeho

dílem.

Jedním  z  prvních  badatelů  zabývajícími  se  autorstvím  soch  andělů  u  kaple  sv.

Václava byl Václav V. Štech. Ten sochy andělů připisuje neznámému italskému umělci.

Dále  srovnává  anděly  u  kaple  sv.  Václava  s  anděly  původně  stojícími  u  kaple  sv.

Jeronýma na Čihadlech, u kterých je autorství Matyáše Brauna jasné. Andělé od kaple

sv. Jeronýma jsou podle Štecha vzdušnější a rušnější na rozdíl od klidných lyrických

andělů u kaple sv. Václava. Z toho odvozuje, že sochy u kaple sv. Václava nejsou od

Matyáše  Brauna.111 Životem a  dílem Matyáše  Brauna  se  zabýval  i  Emanuel  Poche.

Poche také uvádí, že sochy andělů jsou prací neznámého sochaře italského školení.112 V

novější literatuře najdeme tento názor u Pavla Preisse, který přisuzuje autorství soch

opět neznámému Italovi a vylučuje autorství M. Brauna.113 

108Celý zachovaný nápis:  Venite benedicti Patris mei  possidei....eatum Vobis, pod tím ….reonum a
comunium....Plně zachovaná část v překladu: Vítejte, požehnaní mým otcem.

109Pod  andělem  žalostné  smrti  na  soklu  je  fragment  původního  nápisu  velmi  špatně  čitelný  Da
nobis....na řádku pod ním je čitelné peccata.

110Matyáš Bernard Braun se narodil 25.2.1984 v Sautens v Tyrolích, zemřel 15.2.1738 v Praze. Bylo to
sochař a řezbář. V mládí podnikl cestu do Itálie, kde se v Římě seznámil s barokní plastikou, konkrétně s
díly Lorenza Berniniho, která ho ovlivnila. Dále navštívil Florencii a Benátky. Do Čech přichází nejspíše
roku 1708 a nejpozději roku 1710 se usazuje v Praze. O rok později získal měšťanství na Novém Městě.
Postupně buduje velkou dílnu a stává se uznávaným a vyhledávaným umělcem. Ke konci jeho života
vede Braunovu dílnu synovec Antonín Braun, který ji vede i po smrti Matyáše Brauna. Mezi nejznámější
díla Matyáše Brauna patří: sousoší sv. Lutgardy na Karlově mostě (1710), sousoší sv. Iva (1711) také na
Karlově mostě, výzdoba Clam-Gallasova paláce (1714–1716), sochařská výzdoba v kostele sv. Klimenta
(1712–1718), náhrobek hraběte Šlika v chrámu sv. Víta (1725). Důležité byly práce pro hraběte Antonína
Šporka na jeho panství Kuks (sochy Ctností a Neřestí), soubor soch v Novém lese u Kuksu (Viz pozn. 81)
a práce na panství Lysá. Kromě toho vytvořil statue Nejsvětější Trojice v Teplicích, statue Panny Marie v
Jaroměři, statue Panny Marie v Liberci, sochy ve Cítolibech a Duchcově. Jeho práce najdeme i v kostele
sv.  Kříže  v Litomyšli,  dřevořezby  v  klášteře  v  Plasích  a  na  mnoha dalších  místech  v Čechách.  Viz
BLAŽÍČEK 1984, 13–14.

111 ŠTECH 1938, 210.
112 POCHE 1986, 102.
113 PREISS 2003, 170.
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S odlišnou teorií přichází Ivo Kořan. V článku o M. Braunovi uvádí, že M. Braun

pracoval pro Šporka již od roku 1709, kdy vystřídal nejspíše končícího sochaře Jana

Bedřicha Kohla-Severu (1681–1736) pracujícího na sochařské výzdobě Kuksu. První

Braunovou prací pro hraběte Šporka mají být andělé u svatováclavské kapličky, kteří

byli podle popisu k Vogtově rytině osazeni ke kapli roku 1712. Ivo Kořan tudíž připisuje

anděly M. Braunovi.114 Sochy andělů mají patřit k jeho raným dílům a jako předlohy pro

ně mu sloužili Berniniho andělé z let 1668–1670, kteří byli vytesaní pro Andělský most

v Římě.115 S jiným názorem přichází Petr Bašta. Podle Bašty jsou sochy podobné italské

tvorbě,  konkrétně  dílům z  Berniniho  dílny,  např.  zmíněným andělům z  Andělského

mostu.  Autorství  M.  Brauna  však  vyvrací,  neboť  chybí  jeho  perspektivní  zkratky  a

sochy mají klasicizující draperii místo dramatické.116 

K určení  autorství  soch může pomoct rytina z roku 1712 od Vogta,  kde najdeme

jednu sochu u kaple sv. Václava.117 Jak bylo řečeno, rytec Vogt vytvořil rytinu Lysé a

jejího  okolí  roku 1712 a najdeme na ní poustevny včetně  eremitáže  sv.  Václava.  K

rytině je dokonce popis staveb včetně kaple sv. Václava. V popisu vztahujícímu se k

rytině je uvedeno, že u kaple jsou dvě sochy andělů držící  v rukou lucerny s věčně

hořícím světlem.118 Na rytině je zobrazena kaple a na levé straně u ní vidíme sochu.

Socha by mohla být jedním z andělů, konkrétně podle umístění by se jednalo o Anděla

blažené smrti.119 Celkové zobrazení poustevny sv. Václava se objevuje až na vedutě z

roku 1720 od neznámého autora, kdy už vidíme vedle kaple sv. Václava sochy obou

andělů. Je otázka proč nejsou oba andělé zobrazení již na rytině z roku 1712. Důvodem

může být méně místa, nebo rytina vznikla o něco málo dříve než napsaný text. To by

teoreticky mohlo vysvětlovat, proč na zobrazení u kaple je pouze jedna socha. Podle

popisu k rytině měli být andělé zhotoveni před rokem 1712 a podle literatury M. Braun

začal pracovat pro Šporka až v roce 1712, a to na panství Kuks, a první sochy tam dodal

až v lednu roku 1713.120  

Máme několik doložených dokumentů týkajících se práce M. Brauna pro Šporka.

Podle zprávy dubeneckého děkana Jindřicha Schmidta, jenž poslal hradecké konzistoři

20. ledna 1713 podrobný popis klášterních staveb v Kuksu, víme, že na Kuksu stálo šest

soch Blahoslavenství od M. Brauna a dále Braunova socha Ukřižovaného nad oltářní
114 KOŘAN 1997, 63.
115 KOŘAN 1999, 48.
116 BAŠTA 2011, 27.
117 Viz pozn. 95.
118 VOGT 1712, 43.
119 KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 22.
120 PREISS 2003, 263.
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mensou v pohřební kryptě pod kostelem. To podle Kořana ukazuje, že M. Braun musel

pracovat  pro  Šporka  již  roku 1712 a  tudíž  mohl  vytvořit  sochy andělů  u  kaple  sv.

Václava.121 Dle mého názoru jsou andělé před kaplí sv. Václava podobní v detailech

(např.  v  obličeji,  růžemi  kolem nesené  lebky,  vlasy  a  pírky  na  křídlech)  Andělům

blažené smrti a žalostné smrti na Kuksu [28] a andělům původně stojícím u kaple sv.

Jeronýma v areálu Bon Repos. To znamená, že se buď jedná o dílo M. Brauna kolem

roku 1712, a nebo se M. Braun později inspiroval sochami andělů u kaple sv. Václava

od neznámého umělce italského školení.

3.4. Poustevna sv. Františka Serafínského

Další  poustevnou  na  lyském  panství  byla  poustevna  sv.  Františka  Serafínského

[29].122 Poustevna stála 300 metrů od větrného mlýna uprostřed křižovatky krásných

alejí.  Alej  směrem k jihu byla dlouhá 1,8 kilometrů  a  táhla  se  k soše sv.  Antonína

Poustevníka stojící u pražské silnice.123 

Bylo to místo určené k meditaci, ale i k zábavě v přírodě. Poustevna byla zhotovená

roku 1692. Nacházela se v polesí Bor západně od Lysé na křižovatce lesních alejí. Dnes

již  poustevna  nestojí.  Místo,  kde  se  nacházela,  se  nazývá U altánu  [30].124 V kapli

poustevny, snad dřevěné, byl umístěn obraz Ukřižovaný s Pannou Marií a sv. Janem.125

U kaple  byl  patrový domek v  přízemí  s  místnostmi  pro služebnictvo  a  v  patře  pro

panstvo. Vnitřní výzdoba byla podle dobových zpráv tvořena čtyřmi velkými olejovými

obrazy  s  osmi  neurčenými  duchovními  symboly  a  mědirytem  s  blíže  neurčenou

náboženskou tématikou. Dále se tam nacházel velký obraz s figurami a mědirytina s

duchovními úvahami,  stěny byly pokryty plátnem a malbami s vyobrazením čtrnácti

poustevníků.126 Výzdoba pocházela pravděpodobně z doby hraběte Šporka, i když byla

121 KOŘAN 1997, 65.
122Sv. František Serafínský či sv. František z Assisi byl světec žijící mezi léty asi 1182–1226. Pocházel

z Assisi a byl synem kupce, kterým se měl později také stát. Již v mládí pomáhal chudým a díky Božímu
vnuknutí opravil kostelík San Damiano. Následně roku 1208 zřizuje sv. František poustevnu v městečku
Santa Maria degli Angeli, kde kázal. Později měl své žáky a sepsal řeholní pravidla. Roku 1210 byl sv.
František uznán za představeného družiny bratrstva kajícníků z Assisi papežem Inocencem III. Roku 1224
v La Verna pod horou Monte Penna při vytržení mysli spatřil sv. František ohnivého anděla Serafa a na
rukou a na nohou se mu objevila krvavá Kristova stigmata. Poté sv. František cestoval a rozšiřoval svůj
řád. Umírá roku 1226 ve svém příbytku blízko kaple Panny Marie Andělské a je pochován v assiském
kostele sv. Jiří. Jeho atributy jsou stigmata, krucifix, františkánské roucho, beránek, serafín, ptáci, vlk,
lebka, zeměkoule a kostel. Viz PRACNÝ 1994, 237–238. 

123VOGT 1712, 44.
124PREISS 2003, 172.
125VOJÁČEK 1947, 349.
126 PREISS 2003, 172.
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zaznamenaná až za Černínské éry. Za hraběte Černína, který přivezl do Lysé část své

obrazové sbírky, byly do poustevny umístěny některé obrazy. 

Vstup  k  poustevně  zajišťovaly  dva  lesní  průseky.  Z  jihu  od  zemské  cesty  byla

umístěna zmíněná socha sv. Antonína Poustevníka.127 Druhý vstup byl od východu od

dnešní obce Dvorce. Socha sv. Antonína je dnes umístěna na ohradní zdi kostela sv.

Jana Křtitele v Lysé a je pravděpodobně dílem Jana Brokofa z konce 17. století.128 Sv.

Antonín je zobrazen ve františkánském rouchu, s nakloněnou hlavou  [31].129 V pravé

ruce drží knihu jako symbol kázání a levou ruku má položenou na hrudi. U nohou má

tele. Světec  stojí  na  malém  podstavci  s  nápisem  S.  Antoni.  Na  soklu  sochy  bylo

vytesáno v latině, češtině a němčině ponaučení, jak může světec otevřít hříšníkům cestu

do nebe [32].130 Celkově působí socha stoicky.  

Zobrazení poustevny sv. Františka Serafínského známe z veduty, kde je poustevna

umístěna  ve středu lesních cest  tvořících  šachovnicový půdorys.  Všechny tyto cesty

spojoval okružní průsek.131 K poustevně vedla alej dlouhá asi jeden kilometr. Poustevna

byla zrušena za Františka Karla Sweerts-Šporka.132 Z poustevny nejspíše zbyla pouze

socha sv. Františka.133 

V Lysé  nad  Labem  máme  dvě  sochy  sv.  Františka  Serafínského.  Jedna  je  nyní

umístěna na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele a je součástí souboru tamějších třinácti

soch.  Soubor  tvoří  sochy  andělů,  církevních  otců,  světců  a  evangelistů.  Socha  sv.

Františka  byla  původně  umístěna  na  vysokém  zdobeném  hranolovém  soklu

doprovázeném nápisy. Sv. František je zde zobrazen v mnišském rouchu, ve stoje ve

chvíli extáze dosažené při meditaci nad pomíjivostí pozemských záležitostí včetně bytí

[33].  Symbolem  tohoto  rozpoložení  je  lebka  v  jeho  pravé  ruce,  která  symbolizuje

pomíjivost života. Levou ruku má položenou na prsou a svůj pohled obrací směrem k

127Socha je zobrazena na rytinách již roku 1704. Viz PREISS 2003, 172. 
128Blažíček uvádí dataci sochy okolo roku 1695. Viz BLAŽÍČEK 1976, 31.
129Sv. Antonín Poustevník žil mezi léty 251–356. Narodil se v Komě u středního toku Nilu, v 18 letech

po smrti svých rodičů odchází na poušť, kde jedl pouze chléb a pil vodu. Na poušti byl pokoušen ďáblem,
ve zkoušce obstál. Roku 285 se přestěhoval do pevnosti Prospier, kde ho začali navštěvovat poustevníci.
Později sv. Antonín zakládá řeholní osadu Fainum. Ve stáří se odebral do skalní oblasti pod horu Kolzin u
pobřeží Rudého moře a založil zde řeholní osadu pro 5000 mnichů, později se z osady stal klášter sv.
Antonína. Sv. Antonín se dožil 105 let. Jeho hrob byl objeven až roku 561. Část ostatků byla převezena
do Alexandrie a poté začátkem století do Arles ve Francii. Jeho atributy jsou ďábel, jeskyně, hůl ve tvaru
T, opat, prase, poustevník, zvonek a žena. Viz PRACNÝ 1994, 16–17.

130 Český a latinský nápis je poměrně zachován. Český nápis zní: S. Antoni. Opata a paustewnika
wznassime abychom co nassyma zasluhami nemužeme jeho orodowanim obdrzeli a k brzehu wiecneho
Spaseni przijiti mohli skrze Krista Pana nasseho Amen. Latinký nápis: Quod nostris me ritis non valemus
eius patrocinio assequamur per Christum Dominum nostrum amen. Viz BAREŠ 1905, 147.

131KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 21.
132KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 6.
133PREISS 2003, 172.
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nebi.  Světec  je  oblečen do mnišského roucha a  kolem pasu má cingulum.  Autorem

sochy by mohl být Matyáš Braun.134 

Druhá socha stojí v Lysé na prostranství nazývaném Na Františku. Sv. František je

zde  zobrazen  v  mnišském  rouchu  ve  chvíli  extáze,  klečící  s  rozepjatýma  rukama

dívající  se  vzhůru  [34].  Světec  je  oblečen  do  mnišského  roucha  a  kolem  pasu  má

cingulum. Socha Sv. Františka by mohla pocházet z počátku 18. století. Kořan připisuje

její  autorství  Janu  Bedřichu  Kohlovi-Severovi,  který  pracoval  pro  hraběte  Šporka

hlavně  na  kukském  panství.135 Pokud  byla  socha  opravdu  zhotovená  počátkem  18.

století, je tady určitá pravděpodobnost, že stála u poustevny sv. Františka Serafínského. 

Dále byly u poustevny dvě menší obory, v nichž byla chována zvěř určená k honům.

U  obory  byl  hospodářský  domek  pro  správce  obory.136 Poustevna  byla  zrušena  za

Františka Karla Sweerts-Šporka spolu s ostatními poustevnami a objekty.137 Na místě

domku je osmihranný dřevěný altánek, ve kterém je posezení a od nějž dříve vedlo osm

cest.138

3.5. Karlov, Nové stavení a okolí

Hrabě Špork se staral o chudé a kvůli tomu, že v Lysé bylo hodně žebráků, sirotků a

vysloužilých vojáků, nechal postavit špitál, tzv. „Karlov“ s kostelem [35].139 Špitál spolu

s kostelem Povýšení sv. Kříže byl postaven podle návrhu architekta Františka Kaňky

mezi  léty  1715–1717.  Avšak  stavitelem  byl  italský  stavitel  Pietro  Antonio  Nettola

působící  v  Praze.  Hrabě  s  ním  uzavřel  smlouvu,  ale  plány  vypracoval  František

Kaňka.140 Místo  pro  nový  špitál  bylo  vybráno  v  sousedství  obchodní  stezky,  která

zanikla roku 1775. Budova špitálu měla původně čtyři křídla s ambitem na čtvercovém

134K autorství sochy sv. Františka se dříve nikdo příliš nevyjadřoval, až Adamcová v roce 2009 v rámci
restaurování této sochy, se jí začala podrobně zabývat. Při sejmutí všech doplňků ze sochy, které tam byly
postupně přidány,  se ukázalo,  že socha je velmi kvalitní  dílo,  zpracované naturalisticky a do detailu.
Způsob modelace je podobný jako u dřevořezby sv. Judy Tadeáše od Matyáše Brauna, která pochází z
kostela Panny Marie na Louži a je nyní umístěna v Národní galerii v Praze. Za autora sochy sv. Františka
Serafínského Adamcová považuje Matyáše Bernarda Brauna. Datum zhotovení má být okolo roku 1710 a
tím pádem socha představuje jedno z nejranějších děl pro hraběte Šporka. Viz ADAMCOVÁ 2009, 161.
O této soše se zmiňuje i Preiss, který se k autorství nevyjadřuje.  Viz PREISS 2003, 172. Ve starších
zprávách se objevuje názor,  že socha vznikla po roce 1733 a vytvořila ji  dílna Antonína Brauna. Viz
POCHE 1937, 53.

135Ivo Kořan zmiňuje ještě jednu sochu sv. Františka Serafínského nacházející se v Kostomlatech u
kostela sv. Bartoloměje. Socha by měla také pocházet z Lysé. Viz KOŘAN 1999, 47. Avšak tato socha
není sochou sv. Františka Serafínského,  ale jedná se o sochu sv. Františka Xaverského,  tudíž nebude
pocházet od poustevny sv. Františka Serafínského v Lysé.

136VOJÁČEK 1947, 350.
137KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 6.
138VOJÁČEK 1947, 350.
139ROXAS 1715, 37.
140MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 195.

36



půdorysu se studnou uprostřed dvora, nyní již má křídla pouze tři.141 Na severní straně

uprostřed středního křídla stál kostel Povýšení sv. Kříže, který byl vysvěcen až 30. září

1717, i  když původně měl být kostel  dokončený roku 1716  [36].  Průčelí  s portálem

kostela  vyčnívaly  z  komplexu  směrem  k  lesu.142 Kostel byl  postaven  z  lomového

kamene. Dochovala se část výzdoby z kostela, konkrétně kousek pravoúhlého hlavního

barokního portálu s kamenným ostěním s uchy, lištou a pilastry bez hlavic. Z interiéru

se zachovaly fragmenty, hlavně kamenný portál do bývalé sakristie a zbytky pilířů a

pilastrů s hlavicemi. Původní prostor kostela tvořilo osm ionských pilířů a oltář. Nad

oltářem byla socha Ukřižovaného, dále tam byla kazatelna a varhany na kruchtě. Loď s

kruchtou byly zakleknuty. Pak zde bylo osm oken a věž se dvěma zvony. Ve východním

traktu špitálu vedly do nádvoří ambity s freskami, později zabílenými. Uprostřed dvora

byla vybudována studna.143 Uvnitř budovy byly v prvním patře dva pokoje pro kněze a

světnice pro špitálníky. Pokoje byly rozdělené dřevěnými přepážkami.144 Dále zde byly

dvě kuchyně, refektář, sakristie, oratorium a pokojík pro vrátného.145 Ve špitálu byla i

márnice a kostnice a u špitálu byla zahrada s fontánou.146 Špitálníci měli zajištěné jídlo a

k tomu dostávali různě dary od lidí.  Špitálnici  museli dodržovat určitá pravidla a ve

špitálu pomáhat podle svých možností. Podle dobových nejstarších záznamů byl špitál

určen pro nemocné a staré a postaven měl být pro pro 12 mužů a 12 žen.147 V roce 1782

za  Františka  Karla  Sweertse-Šporka  zde  byl  vybudován  hospodářský  dvůr  a  podle

zhotovitele dvora se začalo tomuto místu říkat Karlov. V té době byli v Karlově ještě

špitálníci. 1. března roku 1790 byl zrušen a odsvěcen kostel sv. Kříže. Při přestavbách

na hospodářský dvůr  byl  snížen  strop kostela  a  změněny  původní  prostory.  Většina

původních stavebních prvků se nedochovala. Na půdě ale můžeme dnes najít pozůstatky

pilastrů,  které  byly  původně  pod stropem kostela.  Dále  je  zachováno  členění  stěny

arkádami, které jsou ale dnes vyplněny zdivem  [37].148 Špitál byl zrušen roku 1803 a

chovanci byli  ponecháni na místě až do smrti posledního z nich roku 1809. Veškeré

vybavení  bylo  odvezeno,  např.  socha  sv.  Ukřižovaného149 z  kostela  byla  uložena  v

141TOUFAR 2007, 138.
142PREISS 2003, 172.
143TOUFAR 2007, 138–139.
144Pokojíky byly vybaveny postelí se žíněnkou a ložním prádlem, sedadlem a truhlou na šaty.  Viz

VOJÁČEK 1947, 353.
145CHMELOVÁ 1997, 55.
146MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 217.
147ROXAS 1715, 37. 
148KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 2–3.
149Socha má podobu ukřižovaného Krista přibitého na dřevěném kříži zahaleného rouškou a s trnovou

korunou na hlavě. Socha působí naturalisticky a trošku expresivně. Autor díla není znám, ale každopádně
je provedení sochy velmi dobré.
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kostele sv. Jana Křtitele v Lysé naproti kazatelně na jižní straně  [38]. Karlov byl pak

používán  jenom  k  hospodářským účelům,  konkrétně  za  barona  Leitenberga  (1890–

1905) se v zahradě pěstoval chřest a višně. Následně za knížete Kinského byla zahrada

zrušena a kupříkladu bývalý kostel sloužil jako stáj. Dnešní dvůr tvoří trojkřídlé stavení

se samostatně stojící stodolou z přelomu 18. a 19. století. Po druhé světové válce sídlilo

v  objektu  JZD a  kostel  sloužil  opět  jako  stáj.  Nyní  je  severní  křídlo  s  kostelíkem

opuštěno a stodola slouží k hospodářským účelům.150

Naproti špitálu stálo sousoší z doby hraběte Šporka Pravda napadaná Neřestmi a

odhalovaná Časem  z roku 1721. O jeho existenci víme pouze z písemných pramenů,

neboť bylo odstraněno pravděpodobně roku 1729 a uloženo neznámo kam.151 Zachoval

se pouze popis z dobových pramenů a předloha k sousoší od Matyáše Bernarda Brauna

[39]. Podle popisu měla být socha Pravdy nahá a odhalená Časem a na různých místech

bylo  sousoší  zdobeno  poetickými  myšlenkami.  Na  zadní  straně  plastiky  byl  reliéf

zobrazující  pohřeb Pravdy, kolem něho bylo vytesáno dvanáct slok Grossovy básně,

která se zpívala na bonrepovskou árii.152 Přibližnou podobu sousoší si můžeme odvodit

z rytiny z roku 1722 s názvem Sousoší Pravdy napadané Neřestmi a odhalované Časem

od rytce Antonína Birckharta.153

Hrabě Špork chtěl naproti špitálu původně umístit sochu archanděla Michaela, který

ho měl ochraňovat při soudních procesech. Sochu chtěl hrabě postavit, pokud vyhraje

soudní  spory.  Ty  bohužel,  nevyhrál  a  proto  se  rozhodl  postavit  sousoší Pravdy

napadané Neřestmi a odhalované Časem.154

Každopádně v Lysé nad Labem na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele stojí socha

archanděla  Michaela  od  Matyáše  Brauna.  Tato  socha  by  teoreticky  mohla  být

zamýšlenou sochou archanděla Michaela, který měl stát naproti špitálu. Pokud by tomu

tak bylo, socha by pocházela z doby okolo roku 1720.155 Archanděl Michael je zobrazen
150KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 3. 
151Tento rok byl hrabě obžalován z kacířství. Hrabě musel odstranit či předělat některé sochy a malby.

Z tohoto důvodu bylo nejspíše odstraněno i toto sousoší, které by mohlo jinak pohoršovat. Viz PREISS
2003, 175.

152PREISS 2003, 173.
153Na této rytině dole je Šporkův erb v kruhové kartuši a jsou známy dobové dopisy, z kterých Preiss

soudí, že by mohlo jít o rytinu k této soše. Viz PREISS 2003, 175–176. Přibližný popis podoby sochy se
objevuje i v publikaci  od Třísky, který uvádí, že v symbolickém seskupení byl znázorněn Čas, který
odkrývá Nevinnost a Pravdu a tím ničí tři ďábelské neřesti: Pomluvu, Žárlivost a Nenávist. V pozadí měla
být dodatečně přitesána Smrt, což mělo poukazovat na očekávaní hraběte, že bude své spory vyřizovat až
do své smrti. Viz TŘÍSKA 1940, 30.

154PREISS 2003, 173–175.
155KOŘAN 1999, 49. Vojtěch Adamec připisuje archanděla Michaela Braunově dílně a její zhotovení

datuje kolem roku 1730. Viz ADAMEC 2009, 2. Pokud by socha archanděla byla opravdu z té doby,
musela by ji  zhotovit Braunova dílna,  neboť Matyáš Bernard Braun kolem roku 1735 nebyl schopen
práce  z  důvodu  onemocnění  tuberkulózou,  konkrétně  už  po  roce  1728  byl  méně  aktivní  a  práce
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pevně stojící s odhodlaným výrazem ve tváři. Jeho vlasy a roucho mu vlají ve větru.

Pravou rukou má zvednutou a pravděpodobně v ní původně držel meč [40].

Nedaleko špitálu Karlov stál lovecký zámeček hraběte Šporka, zvaný Nové stavení

[41]. Hrabě ho využíval při podzimním pobytu v době pořádání honů v okolních lesích.

Umístění objektu mělo být sto kroků od Labe a za ním byla roku 1717 znovu postavená

ves Byšičky. Nové stavení stálo již roku 1702. Stavení se skládalo z hlavní jednopatrové

budovy.  Dole byly pokoje pro služebnictvo  a  vrátného,  nahoře byly dvě komnaty s

předsíní, ve které se shromažďovali účastníci lovu. K hlavní budově byla připojena dvě

křídla uzavírající nádvoří.156 Podobu zámečku známe i z rytin z 18. století, na rytinách je

stavení zachyceno s dvorem a velkou obdélnou zahradou.157 Roku 1722 koupil lyské

panství hrabě Černín, který umístil do budovy velikou obrazárnu tvořenou původně z

velké části obrazy ze své pražské sbírky.158 Roku 1733 se dostává lyské panství opět do

rukou hraběte Šporka a ten stavení používal už pouze k odpočinku a rozjímání. Po smrti

hraběte  sloužilo  stavení  jako  hospodářský  dvorec  a  roku  1782  byla  jeho  funkce

přesunuta  do  bývalého  špitálu  Karlov.159 Nové  stavení  po  čase  úplně  zpustlo

pravděpodobně díky nezájmu o něj držitele  panství  Šporkova zetě  hraběte  Františka

Karla Sweerts-Šporka. Dnes po tomto stavení nejsou památky.160

Hrabě obnovil  blízko Lysé a dvoru Karlov vesnici  Byšičky dříve zvanou Byšice.

Obec byla původně osídlena již v době pravěké a postupně zde vznikla osada. Bohužel,

ta  byla  poničena  za  husitských  válek  roku  1421.  Osudová  rána  přišla  později  za

třicetileté války, kdy vesnici vypálili saští žoldnéři a po vesnici nezůstaly téměř žádné

památky. O obnovu vesnice se zasloužil až hrabě František Antonín Špork, který ji nově

založil roku 1717 s názvem Byšičky. Do dnes můžeme vidět původních osm stavení

postavených do kruhu kolem návsi [42]. Ve středu návsi stojí pseudogotická kaple 

přenechával  svému  synovci  Antonínu  Braunovi.  Viz  POCHE  1986,  244.  Socha  je  velmi  kvalitní  a
přikláním se k názoru Ivo Kořana, že ji zhotovil Matyáš Bernard Braun.

156CHMELOVÁ 1997, 54.
157KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 4.
158Podle záznamů tvořilo sbírku 188 obrazů, které byly převezeny ze zámku Vinoř a Černínského

paláce v Praze do zámku v Lysé a jeho okolí. V loveckém zámečku bylo: 28 rodinných podobizen, řada
obrazů  rozličného  ptactva  malovaných  na  papíře,  3  krajiny,  dvě  velké  krajiny  na  papíře,  dále  se  v
zámečku  nacházely  mědirytiny:  4  mědirytiny  znázorňující  francouzské  dámy,  11  menších  barevných
mědirytin s mnohými figurami, 3 větší mědirytiny s malými figurkami, 19 stejných mědirytin z části
kolorovaných, jedna lovecká, dvě velké krajiny, tři obrazy velkých měst, tři malé krajiny, 7 malých měst,
14 malých krajinek a 14 velkých kolorovaných měst,  7 malých měst  kolorovaných,  29 malých měst
kolorovaných, obraz Svaté země a 10 sádrových poprsí. Viz NOVÁK 1911, 89–97.

159VOJÁČEK 1947, 340. 
160CHMELOVÁ 1997, 54.
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sv.  Václava z roku 1888, uvnitř  kapličky najdeme obraz světce  sv. Václava od Jana

Heřmana.161

Hrabě Špork postavil  v okolí  i  světské stavby. Jednou z nich byl mlýn sv.  Anny

postavený roku 1720 blízko Byšiček a zničený roku 1732 povodní. O pár let později

roku 1740 byl vrchností vystaven nový mlýn. Špork kromě mlýnu vybudoval roku 1720

bažantnici  v Hrabanově a u ní postavil  přízemní myslivnu. Bažantnice fungovala do

roku  1760,  kdy  Šporkův  zeť  František  Karel  Rudolf  Sweerts-Špork  obnovil  starou

bažantnici a založil u ní dvorec. Stará bažantnice stála západně od Lysé nejspíše již v 2.

polovině 16. století162 a existovala až do roku 2000, kdy byla zbořena.163

Posledním zajímavým objektem je záhadný kámen stojící u lesní cesty, která vedla

od bývalého  panského dvora  Alžbětín  ze  Staré  Lysé  směrem k Sojovicím  [43].  Na

pomníku je vyrytý letopočet 1721 a nečitelný nápis. Existují dvě verze vzniku pomníku.

V první verzi táhlo těmito místy cizí vojsko, jeden z důstojníků zabočil do lesa, kde se

zastřelil a kámen je zde na jeho památku. V druhé verzi je kámen na paměť uloveného

bílého jelena, který patřil císaři Karlu VI.164 

3.6. Pomník císaře Karla VI.

Za zmínku stojí i pomník císaře Karla VI. [44].165 Pomník byl zbudovaný na paměť

honu s císařem Karlem VI. na brandýském panství a předání císaři řádového odznaku

svatého Huberta velmistrem řádu hrabětem Šporkem v předvečer svátku sv. Huberta 3.

161CHMELOVÁ 1997, 159.
162VOJÁČEK 1947, 351.
163KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 25.
164Jeleni byli dva a byl to dar z Ruska. Císař jeleny choval v lesích svého brandýského panství, které

sousedilo  s  lyskými  lesy.  Samozřejmá  jeleni  byli  pod  ochranou  císaře  a  nikdo  jim  nesměl  ublížit.
Bohužel, jeden jelen zabloudil do lyských lesů a hrabě Špork coby vášnivý lovec jelena ulovil. Císař mu
za  to  dal  pokutu  5000 dukátů.  Špork  si  nechal  z  jelení  kůže  zhotovit  kožené  kalhoty,  v  kterých  se
zúčastnil slavnosti na císařském dvoře. Na slavnosti měl vrchní hofmistr výhrady ke kalhotám hraběte,
ale on odpověděl, že na slavnost si každý oblékl to nejdražší a on musel za tyto kalhoty zaplatit 5000
císaři. Viz TUZAR 2003, 319.

165Hrabě Špork měl v úmyslu vybudovat oslavný pomník císaři Karlu VI. roku 1720. Místem pomníku
měl být šestý pilíř Karlova mostu, u kterého stála vojenská strážnice (nakonec byla umístěna na toto
místo socha sv. Kryštofa od Emanuela Maxe z roku 1857). Návrhem pomníku pověřil M. Brauna, který
navrhl rozsáhlou scénu, v jejímž středu měl stát Karel  VI. na zeměkouli nesené ležícím Chronem. Po
stranách císaře byli dva spoutaní zajatci na připomínku císařova vítěství, dále měl být zobrazen generál
Jan Špork, který se opíral o rakev se šporkovským znakem, proti němu byl umístěn klečící hrabě Špork,
kterého objímala alegorie Pravdy a proti ní stála Spravedlnost s mečem v pravici. K tomu byly připojeny
alegorie Stálosti a Pevnosti vztahující se k osobě císaře Karla VI. Na dolní desce sousoší byla Fáma, která
vypisovala zlatem císařovy zásluhy. Celý pomník měl být ze zlaceného a malovaného mramoru. Bohužel,
žádost  o realizaci  byla radou Starého Města roku 1720 zamítnuta.  Nejspíše v souvislosti  s  přípravou
tohoto  sousoší  vytesal  M.  Braun  do  roku  1723  mramorovou  postavu  císaře,  která  byla  roku  1838
zakoupena Ferdinandem Dobrotivým a roku 1839 umístěna v habsburské galerii na zámku Laxemberg u
Vídně,  přičemž původně byla nejspíše od roku svého vzniku vystavena v obrazovém sálu Pražského
hradu. Viz BAŠTA 2011, 23–24. 
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listopadu roku 1723.166 O rok později 3.11.1724 byl položen na místě obřadu základní

kámen pomníku za účasti hraběte. Hotový pomník byl odhalen 4.11.1725 za přítomnosti

prince Emanuela Savojského. Architekturu pomníku navrhl František Kaňka a realizaci

sochařské  výzdoby  provedl  Matyáše  Bernard  Braun.  Pomník  se  nachází  u

severozápadního okraje obce Hlavenec a dříve stál pod vysokým dubem. Je oslavou

lovu a je tvořen baldachýnem na trojúhelníkovém půdorysu se střechou ve formě kládí s

obloukovými  segmentovými  římsami  nesenými pilíři  s  přestavenými  sloupy.  Spodní

část soklu s bohatou profilací  zdobí na všech třech stranách dnes poničené reliéfy v

dekorativních kartuších. Na reliéfech byla zobrazena štvanice divočáka,  zabití jelena a

pohoštění účastníků honu. V dolní centrální části se nachází postava císaře Karla VI. na

malém podstavci v kontrapostu oblečena do císařského římského roucha a s alonžovou

parukou  na  hlavě  [45]. Po  stranách  baldachýnu  obklopujícího  sochu  císaře  jsou

umístěny závěsy s mohutnou draperií, které nesou vznášející se putti. Na čelní straně

jsou umístěny čtyři putti nadnášející závěsy, na ostatních stranách je po dvou andílcích.

Tyto  draperie  nám svým rozevřením umožňují  pohled k ústřední  postavě  a  zároveň

navozují dojem určité intimity. Nad touto částí je umístěno kládí, na kterém najdeme

zdobené  reliéfy  se  svatohubertským  řádovým  odznakem.167 Na  vrcholu  střechy

baldachýnu je socha jelena s parožím zobrazená v pohybu. Mezi parožím je umístěn

kříž. Jelen se dívá směrem doprava dolů na klečící postavu sv. Huberta, patrona lovců, v

rozevlátém  rouchu  adorujícího  jelena  [46].  Na  druhé  protější  straně  je  umístěna

skupinka tří štěkajících psů a na zadní straně baldachýnu je umístěn ležící osedlaný kůň.

Uprostřed pod jelenem z čelní strany najdeme klečícího andílka držícího šporkovský

erb.168 Krátce po výstavbě se stav pomníku rychle zhoršil, ale naštěstí ve 20. století se

dočkal restaurování.

166Hrabě  Špork  usiloval  o  získání  Řádu  zlatého  rouna,  proto  se  chtěl  připojit  k  organizaci  oslav
korunovace Karla VI. roku 1723, v rámci kterých císař pobýval v Čechách. Hrabě pozval císaře na Bon
Repos,  ale,  bohužel,  císař  pozvání  nevyužil.  Naopak  císař  pozval  Šporka  k  pohoštění  po  lovu  na
brandýském panství. Po přípitku požádal hrabě císaře, aby přijal insignie svatohubertského řádu, které mu
hrabě sám připnul na zlaté rouno. Snad v naději, že císař mu udělí Řád zlatého rouna, což se ale nestalo.
Další den se císař zapsal do řádové knihy. Špork tuto událost oslavil vyražením 3000 pamětních medailí s
motivy Řádu svatého Huberta, zjevení sv. Huberta a orlice s trubkou. S nápisy Ceasare Subscribente, Die
III. NOV. MDCCXXIII. (Den kdy císař podepsal, 3.11.1723) a Charmant Souvenir (milá vzpomínka). Viz
PREISS 2003, 210–218.

167Řádovou  insignií  byl  pozlacený  oválný  medailon  lemovaný  drahokamy  s  výjevem  vidění  sv.
Huberta, který byl zavěšený řetízkem na kroužku. Pod medailonem byl pozlacený lovecký roh zavěšený
dvěma řetízky na stejném kroužku. Viz BEZDĚK/KOVAŘÍK 1998, 38.

168BAŠTA 2011, 24–25.
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4. Bon Repos

Nedaleko lyského panství vytvořil hrabě Špork místo s názvem Bon Repos, neboli

místo k dobrému odpočinku vhodné k rozjímání a meditaci. Místo, kde mohl svobodně

vyjádřit své pocity a myšlenky hlavně ohledně svých soudních sporů, které se odrážejí

ve ztvárnění tématu smrti a Posledního soudu. Bylo to místo, kde se mohl věnovat své

lovecké vášni v chytání ptactva. Byla zde poustevna, domek, kaple, ale i pasti na ptáky.

Ve druhé polovině 18. století areál koupil arcibiskup Příchovský a upravil ho dle svých

představ.  Nechal  zbourat  část  barokních  budov,  některé  budovy  přestavěl  a  nově

postavil nový zámeček a Čínský pavilon. Do dnes se nám dochovaly některé stavby,

konkrétně: starý Šporkův Dům dobrého odpočinku, částečně pavilon pro služebnictvo,

kaple sv. Šimona Stylity, nový zámeček a Čínský pavilon [47].

4.1. Historie areálu Bon Repos

Areál Bon Repos se nachází u obce Čihadla, dříve zvané jako Osová, pár kilometrů

od Lysé nad Labem. Toto místo se stalo známým za hraběte Šporka, protože si vrch

Čihadla vybral k lovu ptactva.  Hrabě měl již od mládí zálibu v chytání ptáků. První

místo k lovu ptáků měl na svém panství ve Valkeřicích v severních Čechách. Později si

k lovu vybral vrch Čihadla, který patřil k benáteckému panství. Hrabě dlouho usiloval o

jeho  vlastnictví  a  roku 1715 vyměnil  vrch  s  hrabětem Schützem za  bažinu  zvanou

Peklo. Vrch Čihadla si nevybral pouze kvůli lovu ptáků, ale také měl k místu osobní

vztah, protože zde již v mládí pobýval.169 Tento jeho vztah k místu se ukázal v době, kdy

roku 1722 prodal panství Lysou hraběti Černínovi, ale vrch Čihadla neboli Ptačí vrch si

nechal. Hrabě měl natolik rád Bon Repos, že po něm pojmenoval oblíbenou melodii z

Kuksu, tzv. Bon-Repos Arii, kterou najdeme v tzv. Bonreposké knížce.170 

Hrabě na vrchu vybudoval areál k lovu ptactva a odpočinku s církevními i světskými

stavbami. Tehdejší podobu areálu známe díky dobovým rytinám včetně rytin Bon Repa

od Michaela Rentze vytvořených po roce 1726.171 V té době byl v areálu vybudován

169KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/SVOBODA 2008, 31.
170Bonreposká knížka obsahuje písně a básně náboženského obsahu, dále básně o smrtelnosti a smrti.

Viz PREISS 2003, 203. V knize najdeme verše ze souboru Tanec smrti, které byly napsány v kukském
špitále u nástěnných maleb s námětem Tanec smrti. Viz ŠERÝCH 2007, 292–293.

171Michal Jindřich Rentz se narodil 1698 v Norimberku a umírá 1758 v Kuksu v Čechách. Byl to
mědirytec. Jeho učiteli byli kreslíř Johann Daniel Preissler a poté rytec Josef de Montalegre. Později si
bere o dost starší vdovu po Montalegrovi. Roku 1722 nastupuje v Kuksu do služeb hraběte Šporka a stává
se jeho dvorním rytcem. Vytvořil mnoho vedut s pohledy na Kuks, Lysou, Konojedy a další sídla hraběte.
Vyprodukoval  řadu  titulních listů,  grafik ke Šporkovým listům, lovecké výjevy,  náboženské  a civilní
letáky. Jeho rytiny najdeme i v tiscích např.:  Kniha eremitů, Křesťanský rok a Tanec smrti. Mezi jeho
žáky patřili Jan Tobiáš Arnold a Jan Jiří Balzer. Viz BEZDĚK/KOVAŘÍK 1998, 56.
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domek La Maison de Bon Repos neboli Dům dobrého odpočinku, čtyřboká kaple sv.

Jeronýma,  jídelní  sál  spojený s  oktagonálním pavilonem a  obydlí  kněze  s  přilehlou

studnou. Po celém areálu byly různě rozmístěné besídky, altány a pasti k lovu ptactva.172

V objektu byla i umělá 12 metrová vyvýšenina v podobě kříže s umělou jeskyní pro

poustevníka a vyhlídkovým pavilonem na vrcholu. Mimo areál na rozcestí před alejí ke

komplexu byla kaple sv. Šimona Stylity, která stojí do dnes.173 Na stavbách areálu byly

rozmístěny nápisy s názory hraběte Šporka. Tyto nápisy byly odstraněny roku 1729 při

obžalobě hraběte Šporka z kacířství.  Mimo to musel hrabě některé malby a plastiky

předělat  do  zbožné  podoby.174 Kdo  navrhl  a  postavil  budovy,  se  přesně  neví.

Každopádně  stavby  mohl  navrhnout  František  Kaňka,  neboť  pro  hraběte  občas

pracoval.175 Po smrti hraběte roku 1738 měl Bon Repos několik majitelů z benáteckého

panství.176 V tomto období  na Bon Repos přibyla  socha sv.  Prokopa v souvislosti  s

událostí skonu hraběte Ignáce Zikmunda z Klenové. Hrabě na Bon Repu skonal roku

1764 na svátek sv. Prokopa. Jeho vdova zde postavila sochu sv. Prokopa na památku

hraběte. Bon Repos se stal cílem poutí, konkrétně o svátku sv. Prokopa dne 4. července

a svátku sv. Jeronýma dne 30. září. Tato tradice skončila až za panování Josefa II.177 

Roku 1768 koupil  v  dražbě  benátecké  panství  včetně  areálu  Bon Repos  pražský

arcibiskup  hrabě  Antonín  Příchovský z  Příchovic.178 Arcibuskup v areálu  vybudoval

letní rezidenci snad pod vedením architekta Jana Josefa Wircha, který pro arcibiskupa

Příchovského  navrhl  částečnou  přestavbu  pražského  Arcibiskupského  paláce.179

Arcibuskup nechal přestavět některé starší Šporkovy budovy a postavit  nový zámek,

172ŠERÝCH 2007, 92.
173KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 31.
174Dobový záznam bohužel chybí. Viz PREISS 1981, 126.
175 František Kaňka navrhl pro hraběte kostel sv. Jana Křtitele v Lysé, špitál Karlov u Lysé a pomník

císaře Karla VI. Viz MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 195–196.
176KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 36.
177VOJÁČEK 1947, 348. 
178Antonín Petr Příchovský z Příchovic se narodil 28.8.1707 a zemřel 14.4.1793. Pocházel ze starého

vladyckého rodu Příchovských z Příchovic. V mládí studoval u jezuitů v Praze, později na univerzitě v
Římě, kde vystudoval teologii a obdržel od papeže Benedikta XIII. nižší kněžské svěcení. Po té odchází
roku 1731 do Prahy, kde obdržel vyšší kněžské svěcení a působil jako kaplan. Roku 1734 se stal děkanem
v Sobotce  a  kapitulním  děkanem  ve  Staré  Boleslavi.  Roku  1753  byl  jmenován  biskupem v  Hradci
Králové a roku 1755 se stal  proboštem kapituly u sv.  Víta v Praze.  O pár  let  později  roku  1763 byl
jmenován pražským arcibiskupem. V době jeho působení proběhla přestavba pražského Arcibiskupského
paláce architektem Janem Josefem Wirchem. V roce 1768 arcibiskup koupil panství Nové Benátky včetně
areálu Bon Repos a do konce svého života na panství často pobýval. Viz BENEŠ 2009, 171.

179Vlček datuje přestavbu areálu Bon Repos Janem J. Wirchem do let 1762–1768. Zároveň je Vlček
první, kdo se zmiňuje o architektovi J. Wirchovi v souvislosti s Bon Repem. Viz VLČEK 2001, 174.
Časový údaj je chybný, protože arcibiskup Příchovský kupuje areál Bon Repos až roku 1768 a přestavba
areálu tudíž probíhala až po tomto roce. Dále na webových stránkách areálu Bon Repos najdeme zmínku,
že areál byl postaven zřejmě pod vedením architekta Ignáce Palliardiho. http://www.zamekbonrepos.cz/?
lang=1&page=historie_zamku, vyhledáno 24.5.2015. Tento údaj se nikde jinde neobjevuje a podklady pro
přesné určení architekta bohužel chybí. 
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kvůli kterému se muselo zbourat několik staveb. Dále byl vybudován Čínský pavilon

sloužící jako společenský sál. V té době byl v areálu původní Šporkův domek, nový

zámeček, stará budova jako hospodářský objekt, Čínský pavilon, konírna, byt hajného,

letohrádky a hodinářův domek. Po smrti  arcibiskupa dostal Bon Repos arcibiskupův

synovec František hrabě z Příchovic a po něm areál zdědil jeho syn, který se o dva roky

později roku 1816 zabil pádem z koně. Areál zdědily jeho sestřenice z rodu Mladotů ze

Solopis.  Jedna z nich,  Josefína,  se provdala za Leopolda hraběte  Thun-Hohensteina.

Rod Thun-Hohensteinů měl areál až do roku 1885 a v době jeho působení v něm byla

vybudovaná kaple Nejsvětější Trojice. Kromě toho byl opraven zámeček a zřízen park.

Také zde byly pořádány taneční zábavy venkovského lidu. V této době zde měl působit

jako  domácí  učitel  skladatel  Bedřich  Smetana  a  to  mezi  lety  1844–1847.  Na  jeho

památku najdeme v domku hraběte Šporka tzv. Smetanův pokoj. Roku 1885 drží areál

Hospodářská  úvěrní  banka  a  od  roku  1890  až  do  roku  1905  má  areál  rakouská

Länderbank. Banka zámek pronajímala a např. roku 1891 se zde údajně konal první

tenisový turnaj na území Čech. Roku 1905 kupuje benátecké a lyské panství včetně

areálu Bon Repos hrabě Rudolf Ferdinand Kinský. Hrabě Kinský areál opravil a zřídil v

něm lesní úřad. Opravy přerušila 1. světová válka, po válce přišla pozemková reforma,

která se dotkla rodu Kinských a tento rod se tak ocitl ve složité hospodářské situaci. 

Na  začátku  30.  let  20.  století  Bon  Repos  získal  odborový  přednosta  ministra

zemědělství Ing. Václav Špitálský, který areál obnovil a tím jej zachránil.  Renovoval

jak stavby, tak i nástěnné malby. V té době, po odkrytí nátěrů, byl nalezen tzv. Smetanův

pokoj. Roku 1941 areál kupuje Německá říše a Bon Repos se stal součástí německého

vojenského tábora Milovice. Po válce areál přechází do národní správy. V 50. letech 20.

století se stává vlastníkem areálu ČSR-Československá lidová armáda. V této době byly

některé  objekty  poničeny,  konkrétně  hlavní  budova  zámku  a  hospodářská  část,  ale

zároveň se armáda o budovy starala a udržovala je, např. nový zámek, Čínský pavilon a

kaple byly opraveny po konzultaci s památkovým ústavem. Bohužel v tomto období

byly stavby natřené na červeno. V této době v areálu vznikají vojenské stavby, které tam

jsou do dnes. Armáda areál opustila v 90. letech 20. století. Od roku 2004 vlastní Bon

Repos společnost Datart Megastore a postupně probíhá rekonstrukce objektů v areálu.180

Dnes  areál  slouží  k  soukromým  účelům,  ale  je  možné  si  areál  pronajmout  na

společenské akce.

180KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 10–12.
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4.2. Dobový popis barokního areálu Bon Repos

Podobu areálu  známe z dobových vedut.  Doloženým autorem rytin  Bon Repa je

Šporkův dvorní rytec Michael Rentz.  Mezi jeho rytinami najdeme kromě Bon Repa

např. zobrazení Kuksu. 

Známe několik vedut pohledů na Bon Repos. Jednou z prvních je veduta z roku 1720

od neznámého autora [48].181 Na vedutě vidíme už většinu staveb zachycených od jihu.

Zobrazené jsou pasti pro ptáky před areálem a nalevo mezi poli je kaple sv. Šimona

Stylity.  Areál je na pravé polovině veduty. Napravo dole stojí kaple sv. Jeronýma, u

které stojí na podstavci dvě sochy, a před kaplí směrem dolů jsou zobrazeny další dvě

sochy na podstavcích. Třicet kroků za kaplí byl byt pro kněze komfortně vybavený. U

něj byla okrasná a kuchyňská zahrádka. U tohoto objektu je v rohu kulatá Neumannova

studna.182 Nalevo od rozestavěného  pavilonu je  Šporkův domek La Maison de  Bon

Repos. Za objekty je navýšený kopec poustevníka ve tvaru pyramidy. V pozadí na pravé

straně  je  zobrazen zámek v Benátkách  nad Jizerou a  vrch Bezděz.  Veduta  je  velmi

schématická, bez bližších detailů. 

Pozdější veduta vznikla po roce 1726, jejím autorem je Michael Rentz. Veduta je už

trošku detailnější a propracovanější [49]. Zobrazení je z nižší perspektivy a opět je areál

zachycen od jihu. Na vedutě jsou ty samé stavby jako na předešlé vedutě, ale přibyly k

nim některé nové. Na levé straně veduty opět máme různá zařízení na chytání ptactva.

Po pravé straně je zobrazen samotný areál. Napravo dole máme osmiboký letohrádek s

jakousi oázou. Za ním je čtyřboký letohrádek s navazující jídelnou a z druhé strany je k

jídelně připojen polygonální altán.  Jídelna byla podle dobového popisu z roku 1723

vyzdobena  v  osmi  polích  námětem Litis  abusus (Zneužívání  zákona;  soudu)  a  v

sousední komnatě byla malba na stropě s námětem  Peníze svádějí ctnost a moudrost.

Cyklus maleb popisuje a graficky zobrazuje traktát Litis abusus z roku 1728. Autorem

rytin je Johann Daniel de Montalegre a jeden list je od Michaela Jindřicha Rentze.183 

První zobrazení s názvem Souboj Je a Není ukazuje dva zuřivé bojovníky s dlouhými

vousy [50], které symbolizují délku sporu. Muži mají protézy a berle, což odkazuje na

oboustrannou  slabost  najít  východisko  sporu.  Oba  muži  mají  kopí  jako  symbol

181Preiss uvádí u veduty rok 1715 a má pocházet z Roxase. Viz PREISS 2003, 185. Roku 1715 hrabě
Špork teprve Ptačí hůrku koupil a stavby tam tudíž zatím nebyly. Jasným důkazem je např. zobrazení
Neumannovy studny vykopané až po roce 1718. Veduta pochází tudíž z roku 1720 a najdeme ji v knize od
Stillenauna. Viz STILLENAU 1720, 36. 

182STILLENAU 1720, 37.
183 Grafický cyklus Litis abusus byl vydán již roku 1597, autorem byl nizozemský mistr Hendrik Goltzius.
Špork tento cyklus znal a nechal roku 1726 vytvořit jeho kopii. Viz PREISS 2003, 189–190.
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nenávisti.  Za  nimi  je  hořící  město  symbolizující  zkázu,  která  je  způsobena

nesnášelivosti ve světě. Druhý výjev je  Bojující Mé a Tvé vypuzuje Ctnosti  [51].  Je a

Není se proměňuje v moje a tvoje, opět jsou zobrazeny dvě figury nyní v barbarských

krojích, což má naznačovat tyrany, kteří vnášejí do světa zlo, zotročují zbožné a prosté

lidi, vypuzují lásku, mír a víru v Boží lásku. Třetí výjev Podvodní účetní a obchodníci

vystupují pansky a podléhají vlivu žen [52]. Výjev zobrazuje nepoctivé písaře, účetní a

obchodní pomocníky, kteří se vychloubají a jsou vystaveni svodům žen. Čtvrtý výjev

byl Personifikace Sobectví (Ego) doprovázená neřestmi vlastnivosti  [53]. Na grafice je

zobrazeno  monstrum  symbolizující  hádky  a  spory  gradující  do  velkých  procesů  a

soudních jednání. Monstrum stojí na šroubech, které naznačují, že právní postupy stojí

na závitech. Závity mohou být tak natahovány, až k sobě přitočí celý klientův majetek.

U ní  stojí  slepá Ziskuchtivost  a napravo stojí  Špatné mínění  (opinio mala)  se třemi

brýlemi a udicí, vidí a slyší jen to, co se mu hodí. Udice značí, že každý člověk může

být vtažen do zhoubného procesu a soudního jednání. Pátý obraz byl Sudič jde k soudu

s úplatky pro soudce [54]. Na výjevu je zobrazen soudce čekající na žalobce a odpůrce.

Sudič kráčí k soudu s pytli,  v jednom je trpělivost (když se soud vleče) a v druhém

nestydatost a křivé přísahání. Šestý obraz byl  Sudič cpe do chřtánu démonů svých pří

svůj  majetek,  nedbaje  času  a  domácnosti  [55]. Zobrazeno  je  opět  monstrum  na

šroubovitých nohách jak rodí další procesy a sudič mu cpe svůj majetek do tlamy. U

monstra je Nedbalost s atributem zchátralého domu v ruce a u ní stojí Čas s přesýpacími

hodinami, kterým sudič zbytečně mrhá. V pozadí je alegorická figura stahující si kůži

přes hlavu, což znamená, že spory přirůstají sudiči na tělo i na duši jako kůže. Sudič si

musí uvědomit, že svým souzením přichází o zdraví i život. Sedmá malba byla  Sudič

stíhaný nespavostí  sepisuje další  argumenty pro své pře  [56].  Zobrazení  ukazuje,  že

sudič nemá nikdy klid a i v noci si zaznamenává myšlenky, které by mu mohly pomoct

ve  sporech.  Sudič  je  osvětlován  v  posteli  vlastním neklidem.  Osmý výjev  byl  Šiky

protivníků vyzbrojených pery usilují o vítězství svých soudních pří  [57]. Zde jsou dvě

skupinky lidí  ozbrojeny  ostrými  péry  jako  oštěpy  a  kopími.  Výjev  značí  naději,  že

spravedlnost  zvítězí  a  její  zastánce  získá  vítěznou  korunu  po  překonané  námaze  a

obtížích.  Devátý obraz byl v kupoli s výjevem Smrt zchudlého sudiče propadajícího

pekelnému trestu [58]. Na výjevu ďábel odnáší duši z bezvládného těla sudiče ležícího

na slámě. Napravo od těla je personifikace jeho trýznitelů Bídy a Špatného svědomí

vykopávajících  mu  hrob.  Sudič  si  nezaslouží  soucit,  neboť  si  vše  zavinil  sám.  V

pekelných plamenech uslyší sténání těch, které přivedl do nesnází. 
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Nakonec tam byl obraz s výjevem Kdo chce mít svůj dům čistý, má z něho vyhnat

prase, ďábla a advokáta  [59]. Obraz visel odděleně s dvouverším: „Jako se nesmějí

pustit do domu vepři a ďábel, musí se vypudit i nespravedlivý prokurátor, nad něhož

není nic horšího, protože dokáže dům zcela rozvrátit.“ Na výjevu je zobrazena postava,

která z domu vyhání ďábla, prase a advokáta.184

Za jídelnou stála kaple zasvěcená sv. Jeronýmovi, patronu asketů, učenců, vědeckých

spolků  a  studentů.185 Kaple,  jejíž  stavba  byla  započat  roku  1716,  byla  postavená  z

pískovcových kvádrů a vnitřek byl završený klenbou. Vysvěcena byla 30. září 1718 na

svátek sv. Jeronýma.186

Kaple byla čtyřboká na čtvercovém půdorysu zdobená pilastry nejspíše se zvonovou

střechou, na jejím vrcholu se na jedné noze kýval kostlivec a ukazoval v předklonu

dolů.187 Kostlivec  je  personifikací  smrti,  symbolizuje  pomíjivost  života  a  všeho

pozemského,  nabádá k dobrému životu a nápravě mravů. Před smrtí  jsou si  všichni

rovni a nikdo jí neunikne.188 

Uvnitř kaple byly dva pěkné oltářní obrazy sv. Jeronýma a liturgická roucha.189 Nad

vstupem do kaple byl nápis: „Povstaňte mrtví a dostavte se k soudu“.190 Opět se zde

ukazuje  symbolika  smrti  a  Posledního  soudu,  který  po  skonu  čeká  každého.191 Na

stěnách kaple byly nápisy o smrti a pomíjivosti života. Socha kostlivce byla pohyblivá

díky mechanismu,  který ji  otáčel  a ona tak ukazovala na nápisy neřestí  a ctností  na
184PREISS 2003, 190–197.
185Sv. Jeroným se narodil kolem roku 348 ve Stridonu. V mládí studoval v Římě gramatiku, rétoriku,

filozofii a seznámil se tam s křesťanstvím. Cestoval do Trevíru a Galie, kde se inspiroval asketickým
životem tamních mnichů. Roku 379 byl v Antiochii vysvěcen na kněze, poté odchází do Konstantinopole,
kde se setkává s kazatelem Řehořem Naziánským. Zdokonaluje se v řečtině a učí se hebrejštinu. Roku
382  je  sv.  Jeroným  povolán  papežem  Damasem  I.  do  Říma  a  stává  se  papežovým  tajemníkem  a
poradcem. O dva roky později papež umírá. Sv. Jeroným se nepohodl s novým papežem Siriciem a roku
385 odjíždí z Říma do Betléma. Spolu s ním odešla do Betléma aristokratka Pavla s dcerou Eustochií. V
Betlémě sv. Jeroným založil klášter a zbytek života zasvětil překladu Bible do latiny, tzv. Vulgatě. Umírá
okolo roku 420 v Betlémě. Později byly jeho ostatky přeneseny do baziliky Santa Maria Maggiore v
Římě. Jeho atributy jsou: bičování, jeskyně, kámen, kardinálský klobouk, krucifix, lebka, lev a trní. Viz
PRACNÝ 1994, 233. 

186STILLENAU 1720, 37. 
187PREISS 2003, 198.
188RULÍŠEK 2005, nepag.
189STILLENAU  1720,  37.  Vojáček  uvádí  následné  umístění  těchto  obrazů.  Jeden  obraz  s

přimalovaným andělem umisťuje do lyského kostela a  druhý,  také přemalovaný,  by měl být  v  lyské
zámecké  kapli.  Viz  VOJÁČEK 1947,  346.  Obraz  sv.  Jeronýma  se  podle  inventáře  z  let  1723–1733
nacházel v zámecké kapli v Lysé. Což bylo v době, kdy Lysou vlastnili Černínové. Viz VOJÁČEK 2003,
48.  Z  toho  lze  usuzovat,  že  obraz  sv.  Jeronýma v  kapli  pravděpodobně  nebyl  obrazem z  kaple  sv.
Jeronýma na Čihadlech, neboť hrabě dal Černínům jenom Lysou, ale Bon Repos si nechal. Druhý obraz
měl být podle Vojáčka v lyském kostele sv. Jana Křtitele, ale podle záznamů obraz sv. Jeronýma v kostele
je  z  roku  1741  od  malíře  Jana  Jiřího  Schlegela,  který  dělal  i  ostatní  obrazy  v  kostele.  Viz
HORYNA/ZAHRADNÍK 1998, 6.

190DVOŘÁK/SVOBODA 2001, 40.
191Tématikou smrti se hrabě velmi zabýval, najdeme ji např. v Kuksu ztvárněnou v cyklu Tanec smrti.

Cyklus Tanec smrti také graficky ztvárnil Šporkův dvorní rytec Michael Rentz. Viz ŠERÝCH 2007, 278.
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střeše kaple. Mechanismus fungoval na stejném principu jako mechanismus v kapli sv.

Šimona  Stylity.192 Kolem  kaple  byla  sochařská  výzdoba.193 Před  kaplí  stála  dvojice

andělů  na  podstavcích  a  za  kaplí  byly  umístěny  dvě  lebky  opět  na  podstavcích

pravděpodobně od Matyáše Brauna. Lebky jsou symbolem smrti a pomíjivosti života a

vztahují se k symbolice kaple. Na rytině od Rentze vidíme na levé straně kaple vpředu

anděla a sochu sv. Maří Magdalény a vzadu nalevo od kaple je znázorněna lebka. Po

zániku kaple sv. Jeronýma byly sochy přesunuty ke kapli sv. Šimona Stylity. Dále u

kaple byly další  sochy: socha sv. Františka Serafínského a pravděpodobně socha sv.

Jeronýma.194 Socha  sv.  Františka  Serafínského  by  možná  mohla  být  sochou  tohoto

světce, která stojí dnes na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele  [33]. Neboť socha sv.

Jeronýma i socha sv. Maří Magdalény (dnes umístěna na Bon Repu) byly přesunuty v

minulosti do Lysé nad Labem. Dále socha sv. Františka Serafínského je pravděpodobně

dílem Matyáše Brauna, jako ostatní sochy na Bon Repu.195

Socha sv. Jeronýma je od Matyáše Brauna, vznikla do roku 1718, neboť byla kaple

30. září 1718 vysvěcena. Sv. Jeroným je zachycen ve chvíli extáze. Je zobrazen jako

polonahý vychrtlý stařec s nakročenou pravou nohou, nad kterou drží v rukou lebku

(svůj  atribut)  a  vzhlíží  směrem vzhůru  do  nebe  [60].  Kolem boků má sv.  Jeroným

zvlněný plášť nadzdvihávaný větrem. Socha působí velmi expresivně a naturalisticky.

Dnes je socha umístěna na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.

Před kaplí  stály sochy dvou andělů od Matyáše Brauna.196 Sochy pravděpodobně

symbolizují  světlonoše,  neboť  obě  měly  v  rukou  lucerny.  Andělé  jsou  zobrazeni  s

roztaženými křídly a s rozevlátými rouchy. Mají štíhlá těla a jsou zachyceni v pohybu.

První anděl má stočený trup doprava a hlavu natočenou mírně doleva [61]. V rukou drží

lampu. Stojí  na  levé  noze  a  pravou nohu má  zakročenou.  Draperie  a  křídla  jsou  v

pohybu. Druhý anděl má odhalenou hruď, hledí přes pravé rameno a pravou nohu má

nakročenou dopředu  [62].V pravé ruce dříve držel lampu a levou rukou se přidržuje

horního okraje levého křídla. Draperie je opět rozevlátá. Podoba andělů nám ukazuje

192KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 8.
193V článku od Zdeňka Kalisty  se objevuje informace,  že na Bon Repu byly sochy karikatur  tzv.

„Zwerghausu“  (Domu  trpaslíků).  Viz  KALISTA  1969,  160–161.  Tato  informace  se  nikde  jinde
neobjevuje, ani to není zaznamenáno v pramenech.

194STILLENAU 1720, 37. V knize od Stillennauna není vyloženě zápis o soše sv. Jeronýma, ale je tam
napsáno, že tam byly další sochy. Později se socha sv. Jeronýma hypoteticky umisťuje do objektu ke kapli
sv.  Jeronýma.  Viz  POCHE 1986,  102.  Vzhledem k  tomu,  že  u  každé  poustevny  byla  socha  světce,
kterému byla poustevna zasvěcena, můžeme předpokládat, že i zde byla socha sv. Jeronýma. 

195Více informací o soše sv. Františka Serafínského v kapitole Poustevna sv. Františka Serafínského
str. 35.

196POCHE 1977, 99.
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vliv Lorenza Berniniho konkrétně jeho soch andělů na Andělském mostě v Říme. Sochy

andělů vznikly nejspíše do roku 1718, kdy byla kaple sv. Jeronýma vysvěcena.197 Sochy

andělů a lebek byly po zániku kaple sv. Jeronýma přesunuty ke kapli sv. Šimona Stylity.

Za kaplí byly na podstavcích umístěny dvě masivní lebky z dílny Matyáše Brauna

nejspíše pocházející  z roku 1723  [63].  Podle pověsti byly vytvořeny jako reakce na

pozvání císaře Karla VI. na Bon Repos v rámci oslav jeho korunovace na českého krále.

Karel VI. pozvání odmítl a hrabě v rozhořčení nechal udělat tyto lebky [64], které byly

otočeny směrem k brandýskému panství v té době patřící císaři Karlu VI.198 Na rytině od

Rentze je zobrazená lebka opravdu otočená směrem k brandýskému panství.

Socha sv. Maří Magdalény stála na podstavci opodál kaple a nyní stojí na nádvoří

areálu  mezi  Domem dobrého odpočinku a  novým zámkem.  Sv.  Maří  Magdaléna  je

zobrazena polonahá sedící na skalisku, po kterém se plazí hadi jako symbol hříchu.199

Ruce má sepjaté k modlitbě a vzhlíží směrem k nebi. U nohou má lebku jako symbol

lidské pomíjivosti a nádobku s mastí na pomazaní mrtvého těla Ježíše Krista. Socha má

trojúhelníkovou  kompozici.  Autorem sochy  je  pravděpodobně  Matyáš  Braun a  jeho

dílna, zhotovena byla kolem roku 1718 [65].200 Za kaplí bylo obydlí pro služebnictvo, ve

kterém  byl  v  přízemí  byt  pro  kněze.  Stavba  byla  zdobena  dvěma  pásy  nejspíše  s

vyobrazeními  a  nad  nimi  byly  nápisy.  Stěny  do  dvora  byly  pokryty  také  nápisy  o

nespravedlnosti  soudců,  advokátů  a  lidské  úplatnosti.201 U  stavení  byla  tzv.

Neumannova stříbrná studna vykopaná roku 1718 v době, kdy byl hrabě Špork uvězněn

v Praze kvůli soudním sporům s advokátem Neumannem.202 Za objektem byla květinová

a zelinářská zahrada. Vedle zahrady nalevo byl umělý pahorek ve tvaru pyramidy na

křížovém půdorysu, s jehož stavbou se začalo roku 1717. Pyramida byla vysoká dvacet

197POCHE 1986, 104.
198TUZAR 2003, 322.
199Sv. Máří Magdaléna žila v 1. století. Podle evangelií byla posedlá a Ježíš ji zbavil sedmi démonů.

Marie Ježíše následovala a byla přítomna při Kristově ukřížovaní. V sobotu po Kristově umučení přišla
sv. Marie Magdaléna k hrobu Kristovu a nalezla ho prázdný. Po zmrtvýchvstání Krista Marie potkala
Krista jako první. Nejdříve ho nepoznala a považovala ho za zahradníka. Podle Provensálské legendy sv.
Máří Magdaléna se sestrou Martou, bratrem Lazarem a biskupem Maximem z vůle Boží přistáli nedaleko
Marseille.  Sv.  Maří  Magdaléna  se  uchýlila  do  jeskyně  nedaleko  Sainte-Baume  a  zde  žila  kajícným
životem. Nakonec byla povznesena andělskými chóry na nebesa.  Ostatky sv.  Maří  Magdalény jsou v
bazilice ve Vézelay a slavným poutním místem je i jeskyně Marie Magdalény v Sainte–Baume. Atributy
sv. Maří Magdalény jsou: anděl, jeskyně, kajícnice, kniha, Kristus, kříž, lebka, nádoba a nanebevzetí. Viz
ROYT 2007, 149–151.

200POCHE 1986, 105–106.
201PREISS 2003, 198.
202Studna byla vykopána pro nedostatek vody, byla hluboká 120 loktů a název dostala podle nepřítele

hraběte,  právníka  Neumanna.  Původně  chtěl  hrabě  najít  na  vrchu  stříbro,  aby  jeho  pomocí  zaplatil
doktoru  Neumannovi.  Nakonec  se  našla  voda,  kterou  bylo  potřeba  i  tak  najít.  Proto  se  jmenuje
Neumannova stříbrná studna. Nyní ze studny vede na dně chodba, ve které není voda. Podle pověsti tu
měl hrabě těžit drahé kovy. Viz KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 8–9.
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loktů  a  uvnitř  pyramidy  byl  jeskynní  byt,  kde  byla  předsíň,  ložnice,  modlitebna  a

pracovna. Z bytu vedlo točité schodiště na vrchol pyramidy, kde bylo kruhové návrší s

terasou a vyhlídkou, na kterém hrabě podnikal na podzim odchyt ptactva. Poustevník se

pravděpodobně staral o kapli sv. Jeronýma a kapli sv. Šimona Stylity.203 

Nalevo přes  cestu  naproti  stavení  pro služebnictvo  stál  hraběcí  domek neboli  La

Maison  de  Bon  Repos.  Byla  to  přízemní  budova  s  valbovou  střechou  s  vikýři

připomínající venkovské stavení. Tvar valbové střechy je na objektu do dnes. Po obou

stranách  vchodu  do  budovy  byly  široké  lavice  a  zdi  byly  zdobené  nástěnnými

malbami.204 Domek byl malý vhodný pouze pro hraběte, ale konala se tam divadelní a

hudební představení.205 Z rytiny známe pouze hlavní jižní část a kus severní části. Do

dnes je zachována původní jižní část domku, ke které byly postupně dostavěny další

části objektu. V pozadí veduty je opět benátecký zámek a vrch Bezděz. 

Po roce 1726 byla Michaelem Rentzem vytvořena další  veduta Bon Repa, ale  ze

severní strany  [66]. V pravém rohu vidíme kapli sv. Šimona Stylity. Na pravé straně

dole uprostřed je zaječí zahrada a za ní jsou pasti na chytání ptactva. Nalevo je zobrazen

samotný areál zezadu. Nejvýraznější je letohrádek a vedle něho domek čili La Maison

de  Bon  Repos.  Nalevo  od  domu  je  kopec  poustevníka.  Za  kopcem  je  zobrazen

dvoukřídlý  pavilon  pro  služebnictvo  s  okrasnou  a  zelinářskou  zahrádkou.  Za  ním

vidíme  střechy  kaple  sv.  Jeronýma,  letohrádek  s  jídelnou  a  oázu  s  letohrádkem.  V

pozadí je zámek v Lysé.

4.3. Kaple sv. Šimona Stylity

Na rozcestí před alejí vedoucí k areálu Bon Repos stojí do dnes kaple sv. Šimona

Stylity  [67].206 Postavena byla v letech 1716–1717.207 Kaple je jednoduchá stavba na

čtvercovém půdorysu, která je zvenku zdobena ze všech stran na nárožích pilastry s

ionizujícími hlavicemi s lví hlavou uprostřed. Nad pilastry je ústupkový architráv, vlys a

korunní římsa. Hlavní východní průčelí je jednoosé [68]. Uprostřed průčelí je vchod do

203PREISS 2003, 202.
204PREISS 2003, 184.
205VOJÁČEK 1936, 346.
206Sv. Šimon Stylita se narodil kolem roku 390 u hranic se Sýrii v Kilikii. Byl synem pastýře a už od

mládí se podroboval odříkání a postům. V dospělosti žil v Sýrii v různých klášterech a poustevnách. Roku
423 začal  žít  na  na  sloupu v  Telanissu  v  Sýrii.  Na  vrcholu  sloupu byla  plošina  o  velikosti  1m 2 se
zábradlím. Žít na sloupu se rozhodl, aby měl klid od lidí, kteří za ním přicházeli. Poté, co začal žít na
sloupu, ho ale začalo navštěvovat mnohém více lidí. Sv. Šimon jim ze sloupu kázal a dával rady. Na
sloupu strávil 36 let až do své smrti roku 459. Po jeho smrti byl na tomto místě vybudován klášter a do
dnes je v něm vidět základna jeho sloupu. Jeho atributem je sloup. Viz ATTWATER 1993, 354.

207KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 31.
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kapličky. Na jižní straně je fasáda prolomena oknem [69]. Zbylé fasády zdobí na každé

straně  půlkruhové  výklenky  [70].  Kapličku  zakrývá  stanová  střecha  uprostřed  s

lucernou s jehlancovou osmibokou stříškou zakončenou křížem. Původně byla na střeše

socha poustevníka sv. Šimona Stylity symbolicky připomínající jeho život na sloupu.208

Sochu  bylo  možné  roztočit  zatažením za  provázek  podle  čísla  hry  v  kostky.  Podle

dobrého či špatného vrhu se socha zastavila a ukázala na ctnost či neřest.209  

Vnitřek kapličky má kruhový půdorys a je zaklenutý kupolí s tamburem otevřeným

do  lucerny  [71].  V  minulosti  byly  na  stěnách  pravděpodobně  fresky  s  námětem

Ukřížovaní a Křest Krista, ale těžko říct z jaké doby výzdoba pocházela. Výzdoba kaple

se  do  dnes  nedochovala  a  kaple  je  prázdná.  Kolem  kaple  nebyla  původně  žádná

sochařská dekorace. Později byly ke kapli umístěny sochy od kaple sv. Jeronýma. Před

kaplí stály sochy dvou andělů od Matyáše Brauna nejspíše z roku 1718. Sochy jsou nyní

v Národní galerii.210 Za kaplí byly na podstavcích umístěny dvě masivní lebky také z

dílny Matyáše Brauna nejspíše z roku 1723. Bohužel ke konci 20. století byly lebky

ukradeny.211 

4.4. La Maison de Bon Repos neboli Dům dobrého odpočinku

La Maison de Bon Repos vznikl kolem roku 1718 na pokyn hraběte Šporka. Původně

byl domek přízemní jednoduchá stavba s valbovou střechou. Domek byl postaven ve

stylu venkovského stavení  což dokazovaly  i  lavice postavené na každé straně vedle

vchodu. Hlavní průčelí bylo rozděleno čtyřmi osami. Třemi okny a jedním vchodem.

Jižní  a  severní  fasáda  budovy byla zdobena nástěnnými malbami.  Domek byl  malý

vhodný k přenocování pouze pro hraběte. Podle dobových záznamů se v něm konaly

koncerty  a  divadelní  představení.212 Později  za  arcibiskupa  Příchovského  ve  druhé

polovině 18. století  byl k domku připojen Šporkův pavilon pro služebnictvo.  Ve 20.

století  byl  domek  rozšířen  o  západní  křídlo.  Dnes  domek  prochází  celkovou

rekonstrukcí včetně obnovy původní výzdoby.

208BENEDIKT 1923, 304.
209PREISS 2003, 202.
210POCHE 1977, 99.
211KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 33.
212VOJÁČEK 1936, 346.

51



4.4.1. Exteriér Domu dobrého odpočinku

Objekt je přízemní budova skládající se z hlavní původní jižní centrální části, která

byla prodloužené směrem na východ, západ a sever [72]. Nová křídla vznikla částečně

spojením s původním Šporkovým pavilonem pro služebnictvo za arcibiskupa Antonína

Příchovského. K centrální  částí  se tedy připojuje  východní křídlo,  severní a západní

křídlo. Hlavní centrální křídlo je pěti osé  [73]. Okna jsou obdélná zdobená ostěním.

Hlavní  vchod  je  umístěn  mezi  okny  a  je  pravoúhlý  se  světlíkem  zdobeným taktéž

ostěním. Na levé straně je levý pravoúhlý vchod. K centrální budově se připojuje kolmo

jižní spojovací křídlo členěné čtyřmi osami [74]. Dvě osy tvoří okna, zbytek jsou dveře.

Dveře i okna jsou pravoúhlá obdélníková zdobena šambránou. K jižnímu spojovacímu

křídlu  se  opět  kolmo připojuje  jižní  křídlo  rozdělené  jedenácti  osami.  Na severní  a

východní straně je dveřní otvor a zbytek tvoří okna [75]. Okna i dveře jsou pravoúhlá

obdélná zdobená šambránou. Na jižní křídlo se připojuje kolmo východní křídlo, které

je  rozděleno desíti  osami.  Z toho je  devět  os okenních.  Na severní  straně je  dveřní

vchod  [76].  Okna jsou opět obdélná a dveře pravoúhlé, vše zdobené šambránou. Na

centrální  budovu z  druhé  strany se připojuje  kolmo západní  křídlo  rozdělené  deseti

okenními  osami  [77].  Na západní  křídlo navazuje  křídlo severní,  které  je  rozděleno

dvěma okenními osami. Okna jsou opět obdélná zdobená šambránou. Uprostřed objektu

najdeme nádvoří [78]. Fasáda je zdobená po celé délce soklem, v rozích najdeme lizény

a pod střechou po celé délce objektu se táhne korunní římsa s fabionem. Domek je kryt

valbovou střechou.

Původně bylo hlavní průčelí budovy rozděleno čtyřmi osami. Třemi okny a jedním

vchodem. Nad vchodem do původní části se dochovala barokní kamenná socha Panny

Marie kojící Ježíška v dobové zavinovačce nejspíše z doby arcibiskupa Příchovského

[79]. Socha se vyznačuje italským stylem a byla pravděpodobně vyhotovena podle jiné

italské sochy, neboť jsou na soše kopírovací značky.213 V draperii Panny Marie u jejích

nohou vidíme schované hlavičky andělíčků. Na portálu dveří je nápis La Maison de Bon

Repos  neboli  „Dům  dobrého  odpočinku“.  Na  jižní  hlavní  stěně  původního  domku

najdeme  fragmenty  původních  nástěnných  maleb,  které  byly  schovány  pod  vrstvou

omítky [80].  Po  odkrytí  byly  malby  velmi  poškozené  a  restaurátorský  zásah  byl

poměrně rozsáhlý [81]. Z tohoto důvodů je těžké posoudit kvalitu původních maleb. 

Nalevo od vchodu můžeme vidět námět Posledního soudu [82]. Uprostřed je postava

archanděla Michaela držícího v ruce kopí. Nad ním jsou andělé troubící na polnice na

213Názor restaurátora a akademického malíře Petra Kadlece.
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znamení Posledního soudu. Napravo od Michaela je zobrazené peklo, kam jdou postavy

hříšníků a kde trpí v hrozných mukách. Nalevo vidíme spravedlivé, kteří jsou odváděni

anděly do nebeského ráje. U nohou archanděla Michaela najdeme ovce a kozly. Výjev

patří  k  obrazu  Posledního  soudu,  při  kterém  Ježíš  Kristus  usedne  na  trůn  slávy  a

všechny národy se před ním shromáždí. Kristus oddělí jedny od druhých, jako pastýř

odděluje ovce od kozlů. V horním plánu je uprostřed Ježíš Kristus, po jeho pravici je

Panna Marie a kolem něho jsou apoštolové a světci. Napravo od tohoto výjevu je další

fragment  nástěnné  malby  připomínající  výjev  z  Božího  přikázaní,  ze  skutků

milosrdenství o nasycení hladových [83]. Zobrazen je Ježíš rozdávající s učedníky jídlo

hladovým. Výjev má spojitost s Posledním soudem. Ti, kteří se postarali o potřebné,

půjdou do věčného života. A ti kteří se nepostarali,  půjdou do věčných muk.214 Mezi

malbami  nad  okny  byly  v  polích  nápisy  vztahující  se  nejspíše  k  výjevům.  Mezi

Posledním  soudem a  Ježíšem  rozdávající  jídlo  hladovým se  nám  v  poli  dochoval

fragment nápisu vztahující se k výjevu nasycení hladových [84]. Napravo od dveří je

také  fragment  nástěnné  malby,  ale  bohužel  není  možné  určit  jeho  námět.  Podle

dobových rytin se dá soudit, že malby vznikly mezi léty 1720–1726.

Severní  fasáda původního domku byla  podle nalezených fragmentů také  zdobena

nástěnnými malbami [85] a i zde máme kolem oken ostění.

Na jižní stěně jižního křídla ve východní části, které bylo původně budovou pavilonu

pro služebnictvo,  najdeme fragmenty  nástěnných maleb a nápisů [86].  Celý původní

pavilon byl zdoben pásy s malbami a nápisy.

4.4.2. Interiér Domu dobrého odpočinku

Z vnitřního  uspořádání  je  důležitá  původní  jižní  centrální  část,  jižní  a  východní

křídlo.  U  hlavní  centrální  části  se  dochoval  tzv.  Smetanův  pokoj,  neboť  Bedřich

Smetana mezi léty 1844–1847 jezdil  na Bon Repos učit hudbu rodinu hraběte Thun-

Hohensteina. Ve Smetanově pokoji měl být Bedřich Smetana údajně ubytovaný, ale zda

je  to  pravda,  je  otázkou.215 Prostor  pokoje  vznikl  už  za  arcibiskupa  Příchovského

dostavěním pokoje k původní západní stěně Šporkova domu, ale název Smetanův pokoj

dostal  až  za  Václava  Špitálského  ve  30.  letech  20.  století.216 Výzdoba  pokoje  je  v

rokokovém  stylu  a  pochází  rovněž  z  doby  za  arcibiskupa  Příchovského.  V  pokoji

najdeme v šesti polích pohledy do krajin, konkrétně na stavby Brandýska a Lysecka od
214Mt 25, 31–46.
215CHMELOVÁ 1997, 101.
216KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 11.
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neznámého místního umělce [87][88]. Vstupní dveře do pokoje jsou v záklenku, který je

zevnitř  po stranách zdobený namalovanými iluzivními poli  [89]. Záklenek je zvenku

iluzivně orámovaný a zdobený na vrcholu rokají. Nad dveřmi se nachází malované pole

s průhledem do nebe a vázou uprostřed. V místnosti se nachází dvě okna, nad kterými

jsou opět pole s průhledy do nebe a uprostřed s květy. 

Na centrální část navazuje jižní připojovací křídlo, kde najdeme nástěnnou malbu s

námětem Hostina bohatcova znázorňující biblické podobenství o boháči a Lazarovi [90]

[91]. Je to příběh o bohatém muži, který se krásně strojil a každý den hodoval. U vrat

boháče byl chudák jménem Lazar postižený vředy, který se toužil nasytit zbytky ze stolu

boháče. Lazar byl na tom tak špatně, že dokonce přibíhali psi a lízali mu jeho vředy.

Bohužel, Lazar umřel.217 V předním plánu výjevu vidíme stůl plný jídla, kolem kterého

sedí pět postav. Kolem postav vidíme architekturu domu. Nalevo od hlavního výjevu je

ležící postava Lazara, kterému pes olizuje nohu se vředy. Nad ním stojí dva mladíci

nejspíše sluhové boháče a snaží se Lazara násilím vyhnat pomocí obušku, který drží

jeden ze sluhů. V obraze máme další dva výjevy pravděpodobně s opuštěnými chudáky.

Jeden výjev je v pozadí nad ležícím Lazarem, kdy rozeznáme pouze ležící tělo, a druhý

je nad výjevem hostiny boháče v průzoru okýnka, kde vidíme ležící tělo, nad kterým se

sklánějí tři postavy, bohužel, obraz je hůře rozpoznatelný. Výjev je nejspíše reakcí na

uvěznění hraběte Šporka pro dluhy v pražské Daliborce.218

Po stranách malby jsou částečně dochované německé nápisy ve sloupcích. Nápis na

levé straně je čitelný z části  [92].  Chybí levá část levého sloupce, a to  snad proto, že

malba  byla  přenesená  na novou zeď,  i  když bylo zachováno její  původní  umístění.

Nápisy v levém sloupci mluví o Posledním soudu, ale  text  je zmatený a neucelený.

Pravý sloupec,  bohužel,  z velké většiny chybí  úplně.  Zmínka o Posledním soudu je

nejspíše reakcí na jeho soudní spory. Nástěnná malba nejspíše vznikla okolo roku 1720.

Malba byla ve 20. století retušovaná a zdobí původní východní fasádu budovy.219 

K  tomuto  křídlu  se  z  východu  připojuje  kolmo  novější  jižní  křídlo,  které  mělo

vzniknout  za  arcibiskupa Příchovského spojením starých budov pomocí  spojovacího

jižního příčného křídla, ve kterém najdeme výše zmíněnou malbu a sál. Ten je z doby

arcibiskupa  Příchovského  a  nacházejí  se  v  něm  fragmenty  rokokové  výzdoby  s

iluzivními architektonickými články  [93]. Sál byl zdoben poli s blíže nedochovanými
217Luk 16,19–22.
218KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 8. Hrabě Špork byl vězněn v chladné a zatuchlé místnosti, která

neprospěla jeho zdraví. Hrabě velmi špatně snášel toto uvěznění. Viz PREISS 2003, 102. 
219Podle stavebně historického průzkumu byla nástěnná malba umístěna na východní venkovní fasádě

a později byla přenesena na nový podklad stejné stěny. Viz LBL 2007, 4.
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výjevy. V jižním křídle najdeme původní severní fasádu pavilonu pro služebnictvo, kde

jsou fragmenty nápisů na stěně chodby [94]. Nápisy navazují na alegorický cyklus Litis

abusus, který byl, jak již bylo řečeno, v samostatné budově jídelny. Tyto nápisy byly i

na stěnách ve dvoře pavilonu pro služebnictvo. Nápisy obsahovaly myšlenky hraběte

Šporka a varování proti úplatným soudcům a advokátům, kteří byli nebezpeční podle

Šporka nejen pro něj,  ale také pro ostatní.  Nápisy najdeme ve dvou vrstvách. První

původní nápisy musely být zabíleny kvůli  obžalobě hraběte  z kacířství,  ale  hrabě je

posléze  znovu obnovil,  a  to  nám ukazuje  druhá  vrstva  nápisů.  Nápisy  jsou  jasným

důkazem, že se jedná opravdu o původní Šporkovu budovu pavilonu pro služebnictvo a

kněze, která byla připojena ke starému zámečku za arcibiskupa Příchovského.220 Dalším

důkazem, že jde o původní stavbu, je Neumannova stříbrná studna, která se nachází v

tomto křídle.221 Kromě nápisů najdeme v tomto křídle v pokojích fragmenty výzdoby

stěn  dobovými  výjevy  z  běžného  života,  pocházející  pravděpodobně  z  počátku  20.

století  [95], nejspíše z doby hraběte Kinského, za kterého se areál upravoval. Zároveň

tam můžeme najít fragmenty výzdoby z období baroka [96] i rokoka, konkrétně pohledy

do krajiny jako jsou ve Smetanově pokoji a zdobení stěn iluzivními architektonickými

články.  K  jihovýchodnímu  křídlu  se  připojuje  východní  křídlo,  ve  kterém  najdeme

pokojíky s fragmenty dekorativní klasicistní výzdoby, např. vavřínové festony nad okny,

které  pocházejí  z  doby  arcibiskupa  Příchovského  [97].  Křídlo  vzniklo  spojením  s

původním  Šporkovým  pavilonem.222 Z  venku  ze  dvora  je  vidět  prvorepubliková

chodbová přístavba k východnímu křídlu [77].

4.5. Nový zámeček

Nový  zámeček  stojí  naproti  Domu  dobrého  odpočinku.  Vznikl  za  arcibiskupa

Příchovského, který si nechal postavit nový pozdně barokní zámeček. Stavba objektu

začala v 70. letech 18. století a stojí na místě původní kaple sv. Jeronýma.223 Sochy od

kaple  sv.  Jeronýma  byly  přesunuty  ke  kapli  sv.  Šimona  Stylity.  Zámeček  je  opět

přízemní budova uvnitř zdobená dobovými nástěnnými malbami. Dnes zámeček slouží

k soukromému bydlení.

220Podle veduty vzniklé po roce 1726 byl původně pavilon vyšší, ale při přestavbě byl snížen.
221LBL 2007, 5. 
222JESENSKÝ 2009, nepag.
223BENEDIKT 1923, 305.
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4.5.1. Exteriér nového zámečku   

Objekt  je  přízemní  a  má  obdélníkový  půdorys.  Skládá  se  ze  středního  hlavního

rizalitu, ke kterému jsou z obou stran připojena křídla ukončená z každé strany rizalitem

[98]. Hlavní centrální rizalit je zastřešen mansardovou valbovou střechou, na které je

uprostřed  čtyřboká  věžička  s  přilbovou  stříškou  [99].  Křídla  jsou  kryta  sedlovými

střechami a koncové rizality jsou opět kryty mansardovými střechami s vikýři. Střecha

je plechová. Severní průčelí hlavní části budovy je rozděleno třemi osami. Prostřední

osu tvoří hlavní pravoúhlý vchod s půlkruhovým okýnkem rámovaný šambránou. Nad

oknem je půlkruhová nadokenní římsa s klenákem. Po stranách vchodu jsou pilastry s

ionizujícími hlavicemi. Po obou stranách hlavního vchodu jsou další dva vchody, vedle

kterých jsou umístěny sdružené pilastry s ionizujícími hlavicemi. Nad pilastry je pásová

římsa a nad ní v ose hlavního vchodu je štukové trojúhelníkové pole s kartuší uprostřed.

Po celé délce objektu je odstupňovaná korunní římsa. Severozápadní a severovýchodní

křídla jsou rozdělena pěti osami. Uprostřed os je na každé straně dveřní otvor, zbytek

tvoří  okna  [100].  Okna  jsou  obdélná  zdobená  šambránou  s  vodorovnou  nadkonení

římsou s klenákem. Vstupní otvor je pravoúhlý zdobený šambránou. Nad vchodem je

jednoduchý  obdélný  světlík  zdobený  šambránou  zakončený  vlnovitě  zprohýbanou

nadokenní  římsou. Na křídla  navazují  koncové rizality,  které  jsou na severní  a jižní

straně prolomeny jednou okenní osou, na východní a západní straně jsou prolomeny

dvěma osami. Okna jsou pravoúhlá zdobená šambránou a nad okny je suprafenestra.

Vedle každého okna jsou po obou stranách sdružené pilastry s ionizujícími hlavicemi.

Jižní strana budovy je téměř stejná jako severní hlavní průčelí. Jediný rozdíl je, že

křídla jsou rozdělena čtyřmi osami, které tvoří pouze okna. Po celé délce budovy se

táhne odstupňovaná korunní římsa.

4.5.2. Interiér nového zámečku

Budova zámečku se skládá z pěti traktů. Střední centrální trakt je tvořen obdélnou

místností sloužící jako obývací pokoj. Pokoj je zaklenutý valenou klenbou. Klenba je

zdobená  iluzivní  kupolí  s  tamburem  lemovaným  balustrádou  s  průhledem  do  nebe

[101]. U středu průhledu jsou zobrazeni putti v mracích držící a rozhazující květy růží.

Za nimi v nebeském prostoru jsou různě rozmístěni putti  s rozevlátými rouchy. Pod

iluzivní kupolí jsou čtyři lunety opět s průhledy do nebe s iluzivními štíty  [102]. Pod

klenbou se nachází výzdoba stěn v šesti polích, které jsou iluzivně orámovány [103]. V
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polích najdeme dobové výjevy z lovu ptáků a běžného života prostých lidí [104], které

jsou  zasazeny  do  krajiny  s  antickými  stavbami  [105].  Zobrazení  lovu  ptáků  nám

ukazuje,  že arcibiskup Příchovský respektoval tradici  lovu ptactva na Bon Repu. Na

jednom výjevu  [106]  najdeme dokonce postavy převzaté z jedné rytiny z cyklu  Litis

abusus [52].224 Což nám ukazuje určité spojení s hrabětem Šporkem.225 Postavy převzaté

z  tohoto  cyklu  jsou  jediné.  V  postavách  na  jiném  výjevu  najdeme  zobrazeného

arcibiskupa Příchovského a také současného majitele objektu Charlese Butlera  [107].

Vidíme zde krásné pozdně barokní prvky. Malby mohly být vytvořeny v 70. letech 18.

století. Malba v kupoli je původní, ale malby po stranách byly zakryty omítkou a pak

znovu restaurovány. Autor maleb není znám. 

Výmalba  stropu  a  stěn  s  architektonickými  články  vznikla  pravděpodobně  v  70.

letech 18. století a je podobná stylu malby malíře Josef Hagera, který tvořil iluzivní

výmalby stropů a stěn s iluzivní architekturou a perspektivními zkratkami.226 

Nástěnné  malby  jsou  trošku  jiného  stylu.  Zde  se  neznámý  auto  maleb  mohl

inspirovat  tvorbou  malíře  Norberta  Grunda  tvořícího  žánrové  a  krajinné  výjevy,  na

kterých bývají zachyceny antické památky.227 Tvorbu Norberta Grunda graficky zachytil

český rytec Jan Jiří Balzer, žák Michaela Jindřicha Rentze. Jan Jiří Balzer pracoval pro

hraběte Šporka a poté pro rodinu Sweerts-Šporků. Od roku 1758 až do roku 1771 žil v

Lysé nad Labem, pak se stěhuje do Prahy, kde zakládá rodinnou dílnu. Ve své době byl

velmi známý a oblíbený.228 Dá se předpokládat, že se Jan Balzer díky spojení s hrabětem

Šporkem, Lysou nad Labem a své dobové oblíbenosti mohl podílet na tvorbě předloh k

nástěnným malbám v zámečku arcibiskupa Příchovského. Bohužel, z doby přestavby

areálu  za  arcibiskupa  Příchovského  nejsou  téměř  žádné  záznamy.  Otázka  autorství

fresek tak zůstává otevřena. 

V ostatních  prostorách objektu se nachází  soukromé ložnice a učebny,  které jsou

moderně  zařízené.  Mezi  starým  zámkem  a  novým  zámkem  je  umístěna  barokní

pískovcová kašna ve tvaru čtyřlistu [108].

224 Jedná se o ústřední postavy z rytiny s námětem Podvodní účetní a obchodníci vystupují pansky a
podléhají vlivu žen z cyklu Litis abusus od Johanna Daniela de Montalegra.

225Výjevy z cyklu Litis abusus mohl hrabě Příchovský znát z jídelny, kde tyto výjevy byly. Tyto rytiny
vytvořil Johann Daniel de Montalegre, který byl nevlastním synem Michaela Jindřicha Rentze a částečně
spolu spolupracovali. U Michaela Rentze se učil Jan Jiří Balzer, který se tak mohl setkat s rytinami z
cyklu Litis abusus. Viz KADLECOVÁ 2012, 16–19.

226LOKŠOVÁ 2014.
227KŘÍŽ/PREISS 1967, nepag. 
228TOMAN 1947, 34.
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4.6. Čínský pavilon

Čínský pavilon  je  umístěn  za  Domem dobrého  odpočinku.  Pavilon  byl  postaven

kolem  roku  1770  a  fungoval  jako  taneční  sál.229 Pavilon  naštěstí  unikl  dobovým

přestavbám a je zachován ve své původní podobě. Dnes se v něm příležitostně pořádají

kulturní akce.

4.6.1. Exteriér Čínského pavilonu

Čínský pavilon je jednopodlažní budova na obdélném půdorysu. Hlavní jižní průčelí

je rozděleno třemi osami. Uprostřed je hlavní vchodový otvor a po stranách jsou okna

[109]. Vchod do objektu je půlkruhový zdobený šambránou a půlkruhovou nadedveřní

římsou.  Okna  jsou  obdélná  nahoře  půlkruhová  zdobená  šambránou  s  nadokenní

vodorovnou římsou s klenáky. Mezi dveřmi a okny je po jednom pilastru s ionizujícími

hlavicemi.  Vedle  oken  jsou  sdružené  pilastry  s  ionizujícími  hlavicemi.  Západní  a

východní fasáda je rozdělena šesti osami a uprostřed os je na každé straně dveřní otvor,

zbytek  tvoří  okna.  Okna  jsou  podélná  nahoře  zakončena  půlkruhově  a  zdobená

šambránou.  Dveře  jsou  také  podélné  zakončené  půlkruhově  a  zdobené  šambránou.

Severní fasáda je rozdělena třemi osami. Prostřední osu tvoří vstupní otvor, po stranách

vstupu  jsou  umístěna  okna  [110].  Okna  i  dveře  jsou  podélné  nahoře  zakončené

půlkruhově zdobené šambránou. Po celé délce objektu je jednoduchá korunní římsa.

Objekt je kryt mansardovou střechou. 

4.6.2. Interiér Čínského pavilonu

Interiér Čínského pavilonu tvoří velký sál a přisálí. Podle literatury výzdobu údajně

vytvořil Jan Václav Spitzer.230 Sál je vyzdoben orientálními motivy [111], můžeme zde

vidět  klasicistní  prvky. Okna  jsou  umístěna  v  nikách,  ve  kterých  jsou  kolem  oken

dekorativní  rámy.  Mezi  okny jsou umístěny  iluzivní  antické  polosloupy s  vázami  a

kytkami  [112]. Nad okny jsou iluzivní rámce s vázami s ovocem a zvířaty [113]. Nad

prostorem je  valená necková  klenba. Stěny a strop dělí římsa, nad kterou jsou v pásu

zobrazeny orientální krajiny s palmami, orientálními stavbami a cizokrajnými zvířaty

[114].  Malíř  se  mohl  inspirovat  stavbami  v  knize  o  historické  architektuře  od  Jana

229KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 10.
230ANDĚL 1984, 49.  V díle  Jana  Spitzera  se  občas  objevují  cizokrajné  rostliny  a  často  používal

předlohy jiných umělců. Viz MÁDL 1999, 6–8. Jan Spitzer byl velmi dobrý malíř, za to kvalita výmalby
v Čínském pavilonu není tak vysoká. Proto je třeba brát autorství Jana Spitzera s velkým otazníkem.
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Fishera  z  Erlachu  [115].231 Všude  kolem  výjevů  jsou  zobrazeni  letící  ptáci.  Nad

krajinami  je  průhled  do  nebe  opět  s  letícími  ptáky.  Uprostřed  stropu  jsou zavěšeni

vycpaní dravci pro zvětšení iluze prostoru. Dravci tam byli umístěni již za arcibiskupa

Příchovského, ale nynější dravci nejsou ti původní. Přisálí má podobnou výzdobu jako

hlavní sál, opět vidíme okna v nikách, které jsou zdobeny iluzivními rámy. Vedle oken

jsou vázy s květinami a nad nimi jsou v rámech umístěny iluzivní obrazy ptáků [116].

Nad okny a dveřmi jsou medailony s vavřínovými festony. Strop přisálí je plochý. 

 

4.7. Ostatní historické stavby v areálu

Před starým původním zámkem je  kaple  Nejsvětější  Trojice  [117] sloužící  místo

původní kaple sv. Jeronýma. Kaple sv. Jeronýma stála na místě nového zámečku a byla

odstraněna ve druhé polovině 18. století.232 Nyní je v objektu nová kaple Nejsvětější

Trojice postavená na místě, kde se jeden z hrabat rodiny Thunů narodil. Postavena byla

pravděpodobně kolem 2. poloviny 19. století. Na jejím místě byl nejspíše altán, který

vzniknul asi ke konci 18. století. Roku 1932 nechal kapli opravit a přemalovat Václav

Špitálský na památku své zesnulé manželky Anny, což nám dokládá i nápis v kapli.

Kaple byla přemalována Antonínem Häuslerem a roku 1934 byla znovu vysvěcena.233

Kaple  je  postavena  na  olygonálním  půdorysu  a  zakrývá  ji  jehlancová  střecha  se

sanktusníkem. Zvenku je kaple členěna slepými arkádami, které jsou prolomeny okny.

Vevnitř je kaple klenutá kupolí. Kupole je zdobená kartušemi s andílky [118], vázami a

páskovým ornamentem připomínajícím neobarokní výzdobu [119].

Za  arcibiskupa  Příchovského  byly  postaveny  přízemní  hospodářské  budovy  se

sedlovou střechou. U jedné z nich stojí torzo pylonové brány. Brány byly původně dvě a

spojovaly protější křídla starého barokního hospodářského objektu [120]. 234 

Dále v areálu najdeme objekty z 20. století, např. tenisové hřiště, na kterém se konal

první  tenisový  zápas  v  Čechách.  Z  období,  kdy  byla  v  objektu  armáda,  pochází

vodárenskou  věž  a  garáž.  Občas  najdeme  na  objektech  dochovaná  motivační  hesla

komunistického  režimu.  V  dnešní  době  obnova  areálu  stále  pokračuje  a  současný

majitel se snaží o to, vrátit objektům co nejpůvodnější podobu.

231http://www.zamekbonrepos.cz/?lang=1&page=cinsky_pavilon, vyhledáno 4.4.2015.
232BENEDIKT 1923, 305.
233VOJÁČEK 1947, 348.
234KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, 10.
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Závěr

Bon Repos a barokní památky v okolí Lysé nad Labem vznikly zásluhou hraběte

Františka Antonína Šporka. Hrabě Špork byl velmi činný mecenáš umění a na svých

panstvích vybudoval mnoho barokních skvostů. Velkou pozornost věnoval panství Lysá

a to nejen městu, ale i jeho okolí. Město Lysá má zajímavou historii a mnoho krásných

světských i  církevních  památek.  Zajímavou  městskou barokní  církevní  památkou  je

kostel sv. Jana Křtitele s barokními sochami, které se nacházejí na ohradní zdi kostela a

jsou od různých autorů. Sochy původně určené na ohradní zeď pocházejí od „sochaře z

Benátek“. Ostatní sochy byly svezeny z okolí Lysé a většinu z nich zhotovil Matyáš

Bernard Braun. 

V okolí Lysé nad Labem byly za hraběte Šporka vybudovány poustevny a světské

stavby. Většina těchto objektů již nestojí a v bádání o nich se můžeme opřít pouze o

dobové veduty a narativní  prameny z 1. poloviny 18. století.  Záznamy nejsou příliš

podrobné  a  veduty  jsou  bez  bližších  detailů.  Proto  máme  většinou  pouze  hrubou

představu, jak tehdy stavby vypadaly. Do dnes se nám dochovala kaple sv. Václava se

sochami dvou andělů, jejichž autor není přesně známý. Sochy byly původně připisovány

neznámému italskému umělci, následně je Ivo Kořan určil jako dílo M. Brauna a nyní

jsou opět připsány neznámému umělci  italského školení. Tudíž  tato otázka autorství

zůstává stále otevřená. 

Hrabě Špork roku 1715 koupil  vrch Čihadla,  kde postavil  areál  Bon Repos.  Bon

Repos byl určený pro oddech hraběte a svým výborným umístěním na kopci byl vhodný

k lovu drobného ptactva. Chytání ptactva bylo velkou zálibou hraběte Šporka a na Bon

Repu měl mnoho pastí na ptáky. Hrabě na Bon Repu vybudoval altány, jídelnu, kapli sv.

Jeronýma, poustevnu, Domek dobrého odpočinku, pavilon pro služebnictvo a u areálu

kapli  sv.  Šimona  Stylity.  Po  smrti  hraběte  měl  Bon  Repos  několik  majitelů  a  jeho

podoba se změnila. Dnes areál stále existuje, ale bohužel, většina staveb z doby hraběte

Šporka již nestojí. 

Původní podobu Bon Repa známe opět z vedut a vyprávěcích pramenů 1. poloviny

18. století. Veduty a prameny nejsou příliš detailní. Naštěstí se nám v areálu dochovaly

dvě stavby z doby hraběte Šporka. Jedná se o domek Dobrého odpočinku, kde byly

odkryty některé původní fresky, a část pavilonu pro služebnictvo, kde máme fragmenty

nápisů,  jejichž  autorem  je  hrabě  Špork.  Díky  těmto  nálezům  máme  trochu  bližší

představu o původní výzdobě budov za hraběte Šporka. Z barokní sochařské výzdoby
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areálu  se  nám dochovaly  sochy dvou andělů,  socha  sv.  Jeronýma a  socha  sv.  Maří

Magdalény. Sochy jsou ve většině připisovány M. Braunovi a jeho dílně.

Bon Repos koupil  ve  druhé polovině  18.  století  arcibiskup Příchovský.  V areálu

postavil nový zámeček, Čínský pavilon a spojil některé stavby hraběte Šporka. Bohužel

o  této  přestavbě  nejsou  doposud  nalezeny  téměř  žádné  záznamy.  Tato  skutečnost

komplikuje  snahy  přesně  určit  architekta  pracujícího  na  přestavbě  areálu  a  autora

nástěnných maleb v novém zámku.

Mimo areál je kaple sv. Šimona Stylity postavená za hraběte Šporka. Její původní

architektonická  podoba  je  téměř  zachována,  ale  vnitřní  výzdoba  je  zabílena.  O její

barokní vnitřní výzdobě nejsou v dobových pramenech žádné zmínky.

Restaurátorské  práce  na  Bon  Repu  stále  pokračují  a  je  možné,  že  v  budoucnu

dostaneme některé odpovědi na otázky včetně těch,  které se týkají  původní výzdoby

kaple sv. Šimona Stylity. 
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Obrazová příloha

                          1. Městský znak Lysé nad Labem

    2. Lysá nad Labem, zámek, 2. polovina 18. století, pohled od jihozápadu
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               3. Lysá nad Labem, zámek, 2. polovina 18. století, pohled od východu

4. Erb rodu Sweerts-Šporků nad zámeckou bránou, kolem 2. poloviny 18. 

    století, Lysá nad Labem, východní křídlo zámku
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5. Lysá nad Labem, zámecký park, 2. polovina 18. století, pohled od 

   jihozápadu

              6. Lysá nad Labem, augustiniánský klášter, 1741, pohled od jihu
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7. Lysá nad Labem, kostel sv. Jana Křtitele, vysvěcen  roku 1741, pohled od

    jihovýchodu

                   

8. Presbytář s hlavním oltářem, 2.polovina 18. století, Lysá nad Labem,

     kostel sv. Jana Křtitele, pohled do presbytáře
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      9. Epitaf generála Jana Šporka, 1680, mramor, Lysá nad Labem, kostel sv. Jana

           Křtitele, severní stěna hlavní lodi

      

10. Ohradní zeď kostela sv. Jana Křtitele, 1741, Lysá nad Labem, kostel sv. 

      Jana Křtitele, pohled od jihu
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     11. Lysá nad Labem, evangelický kostel, 1787, pohled od jihovýchodu

          12. Lysá nad Labem, radnice, 1747, pohled od jihovýchodu
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13. Lysá nad Labem, muzeum Bedřicha Hrozného, 1754, pohled na hlavní 

      průčelí

 

        14. Emanuel Joachim Haas, podobizna hraběte Františka Antonína     

              Šporka, 1735, lept s mědirytem
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                                          15. Řád svatého Huberta

      16. Johann Georg Mauritius Vogt, veduta Lysé, 1712, mědiryt
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                 17. Poustevna sv. Václava u Lysé nad Labem, 1720, lept s mědirytem 

         18. Johann Georg Mauritius Vogt, poustevna sv. Václava u Lysé nad Labem, 

              1712, mědiryt, detail z veduty s pohledem na Lysou

 

           19. Poustevna sv. Václava u Lysé nad Labem, 1720, mědiryt s leptem, detail

                 z veduty s pohledem na poustevnu sv. Václava
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           20.  Panský dům u Lysé nad Labem, 1720, mědiryt s leptem, detail z veduty

                  s pohledem na poustevnu sv. Václava

       21. Věž s větrným mlýnem a zahradou potěšení u Lysé nad Labem, 1720,   

             mědiryt s leptem detail z veduty s  pohledem na poustevnu sv. Václava
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22. Okolí Lysé nad Labem, kaple sv. Václava, 1712, pohled od jihu

    23. Zavraždění sv. Václava, 1712, reliéf, pískovec, okolí Lysé nad Labem, 

              kaple sv. Václava
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              24. Anděl blažené smrti, 1712, pískovec, okolí Lysé nad Labem, kaple sv.  

                     Václava, nalevo od kaple

        25. Nápis na podstavci Anděla blažené smrti, 1712, okolí Lysé nad Labem,     

              kaple sv. Václava, nalevo od kaple
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              26. Anděl žalostné smrti, 1712, pískovec, okolí Lysé nad Labem, kaple sv. 

                    Václava, napravo od kaple                                                        

               

  27. Nápis na podstavci Anděla žalostné smrti, 1712, okolí Lysé nad Labem, kaple

         sv. Václava, napravo od kaple
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                   28. Matyáš Bernard Braun, Anděl blažené smrti, před rokem 1718, 

                        pískovec, Kuks

29. Johann Georg Mauritius Vogt, poustevna sv. Františka Serafínského u Lysé nad

       Labem, 1712, mědiryt, detail z  veduty s pohledem na Lysou
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 30. Okolí Lysé nad Labem, U altánu, místo na kterém stála poustevna 

       Sv. Františka

          31. Jan Brokof, sv. Antonín, konec 17. století, pískovec, původně umístěna  

                poblíž poustevny sv. Františka, nyní na nyní na ohradní zdi kostela sv. Jana

                Křtitele

76



   32. Nápis nad podstavci sochy sv. Antonína, konec 17. století, původně umístěn u

         poustevny sv. Františka, nyní na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele

33. Matyáš Bernard Braun, sv. František Serafínský, kolem roku 1712, pískovec, 

     Lysá nad Labem, původní umístění bylo jiné, nyní stojí na ohradní zdi kostela 

     sv. Jana Křtitele
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34. Jan Bedřich Kohl-Severa?, sv. František Serafínský, počátek 18. století, pískovec, 

 Lysá nad Labem, prostranství Na Františku

          

      35. Nový špitál tzv. Karlov u Lysé nad Labem, 1720, mědiryt s leptem, detail  

             z veduty s pohledem na poustevnu sv. Václava
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                36. Okolí Lysé nad Labem, bývalý špitál Karlov, 1717, pohled od severu

        37. Okolí Lysé nad Labem, bývalý špitál Karlov, 1717, pohled od západu
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   38. Ukřižovaný, pravděpodobně 1.polovina 18. století, Lysá nad Labem, kostel sv. 

         Jana Křtitele, původně nejspíše ve špitálním kostele Povýšení sv. Kříže

      39. Antonín Birckhart, Sousoší Pravdy napadané Neřestmi a odhalované Časem

            od  Matyáše Bernarda Brauna, 1722, mědiryt
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40. Matyáš Bernard Braun, archanděl Michael, kolem roku 1720, pískovec, Lysá

      nad Labem,na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele

      41. Johann Georg Mauritius Vogt, Nové stavení u Lysé nad Labem, 1712, 

            mědiryt, detail z veduty s pohledem na Lysou
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                                            42. Letecký pohled na Byšičky

    

                          

                              43. Šporkův kámen, 1721, okolí Lysé nad Labem
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   44. Matyáš Bernard Braun a František Maxmilián Kaňka, pomník císaře Karla

         VI., 1725, pískovec, Hlavenec

45. Matyáš Bernard Braun a František Maxmilián Kaňka, pomník císaře Karla VI., 

 1725, pískovec, Hlavenec, prostřední část pomníku
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46. Matyáš Bernard Braun a František Maxmilián Kaňka, pomník císaře Karla VI., 

 1725, pískovec, Hlavenec, pohled na horní část pomníku

                              47. Novodobý plán areálu Bon Repos u Čihadel
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     48. Veduta Bon Repos u Lysé nad Labem, 1720, lept s mědirytem, pohled od jihu

49. Michael Jindřich Rentz, veduta Bon Repos, po roce 1726, lept s mědirytem,

      pohled od jihu
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    50. Johann Daniel de Montalegre, Souboj Je a Není z cyklu Litis abusus, 1727–

         1728, lept s mědirytem

51. Johann Daniel de Montalegre, Bojující Mé a Tvé vypuzuje Ctnosti z cyklu Litis

 abusus, 1727–1728, lept s mědirytem
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 52. Johann Daniel de Montalegre, Podvodní účetní a obchodníci vystupují pansky a 

   podléhají vlivu žen z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem

53. Johann Daniel de Montalegre, Personifikace Sobectví (Ego) doprovázená neřestmi

  vlastnivosti z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem
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   54. Johann Daniel de Montalegre, Sudič jde k soudu s úplatky pro soudce z cyklu

         Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem

55.  Johann  Daniel  de  Montalegre,  Sudič  cpe  do  chřtánu  démonu  svých  pří  svůj

majetek, nedbaje času a domácnosti z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem
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56. Johann Daniel de Montalegre, Sudič stíhaný nespavostí sepisuje další argumenty

      pro své pře z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem

    

57. Johann Daniel de Montalegre, Šiky protivníků vyzbrojených pery usilují o

       vítězství svých soudních pří z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem
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58. Johann Daniel de Montalegre, Smrt zchudlého sudiče, propadajícího pekelnému 

 trestu z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem

 59. Michael Jindřich Rentz, Kdo chce mít svůj dům čistý, má z něho vyhnat prase, 

      ďábla a advokáta z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem
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60. Matyáš Bernard Braun, sv. Jeroným, kolem roku 1718, pískovec, původně  

 umístěna nejspíše u kaple sv. Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, nyní stojí na

 ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

61. Matyáš Bernard Braun, Anděl, kolem roku 1718, pískovec, původně umístěn u 

  kaple sv. Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, nyní se nachází v Národní galerii
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62. Matyáš Bernard Braun, Anděl, kolem roku 1718, pískovec, původně umístěn u 

 kaple sv. Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, nyní se nachází v Národní galerii

63. Matyáš Bernard Braun, lebky, kolem roku 1718, pískovec, původně u kaple sv. 

     Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, na fotografii u kaple sv. Šimona Stylity, 

     nyní nezvěstné
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64. Matyáš Bernard Braun, lebka, kolem roku 1718, pískovec, původně u kaple sv. 

      Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, na fotografii u kaple sv. Šimona Stylity, 

      nyní nezvěstná

65. Matyáš Bernard Braun a jeho dílna, sv. Máří Magdaléna, kole roku 1718, 

     pískovec,  Bon Repos u Čihadel
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66. Michael Jindřich Rentz, veduta Bon Repos, po roce 1726, lept s mědirytem, 

      pohled od severu

        67. Čihadla, kaple sv. Šimona Stylity, okolo roku 1717, stav kapel kolem roku 

              1905 pohled od východu
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       68. Čihadla, kaple sv. Šimona Stylity, okolo roku 1717, pohled od  východu

            

  69. Čihadla, kaple sv. Šimona Stylity, okolo roku 1717, pohled od jihu

95



  

      70. Čihadla, kaple sv. Šimona Stylity, okolo roku 1717, pohled od západu

  

             71. Čihadla, kaple sv. Šimona Stylity, okolo roku 1717, vnitřní pohled do 

                   kupole
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  72. Bon Repos u Čihadel, La Maison de Bon Repos neboli Dům dobrého odpočinku, 

    půdorys

                 73. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od jihu
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         74. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od jihozápadu

   

           

       75. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od jihovýchodu   

     

            76. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od východu   
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            77. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od západu

      

          78. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od severozápadu   
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79. Panna Marie s Ježíškem, asi 2. polovina 18. století, Bon Repos u Čihadel, Dům 

      dobrého odpočinku, nad hlavním vstupem do jižní části

    80. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, stav v roce 2008, pohled od  

          jihu
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81. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, stav před restaurováním fresek,

     pohled od jihu

82. Poslední soud, 1720–1726, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého

     odpočinku, jižní průčelí nalevo od vchodu
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83. Ježíš rozdává jídlo hladovým, 1720–1726, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel, 

 Dům dobrého odpočinku, jižní průčelí nalevo od vchodu

84. Fragment nápisu, 1720–1726, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel, Dům 

     dobrého odpočinku, jižní průčelí nalevo od vchodu

102



85. Fragment nástěnné malby, 1720–1726, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel, 

      Dům dobrého odpočinku, severní fasáda jižního křídla

   

86. Fragment nástěnné malby a nápisu, 1720–1726, nástěnná malba, Bon Repos u 

      Čihadel, Dům dobrého odpočinku, jižní fasáda východního křídla
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87. Výzdoba Smetanova pokoje, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u 

      Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled na stěnu pokoje

88. Výzdoba Smetanova pokoje, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u

      Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled na stěnu pokoje

104



89. Výzdoba Smetanova pokoje, kolem roku 1770, nástěnné malby, Bon Repos u 

      Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled na stěny pokoje

90. Hostina bohatcova, kolem roku 1720, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel, Dům 

 dobrého odpočinku, východní stěna jižního spojovacího křídla

105



91. Hostina bohatcova, kolem roku 1720, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel, Dům

 dobrého odpočinku, východní stěna jižního spojovacího křídla

92. Fragment nápisu u výjevu Hostina bohatcova, kolem roku 1720, nástěnný nápis, 

      Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, východní stěna jižního spojovacího 

  křídla

106



93. Sál v jižním spojovacím křídle, kolem roku 1770, Bon Repos u Čihadel, Dům 

      dobrého odpočinku, pohled do sálu

94. Fragmenty nástěnných nápisů, kolem roku 1726, Bon Repos u Čihadel, Dům 

      dobrého odpočinku, severní stěna chodby jižního křídla

107



95. Fragmenty nástěnných maleb v pokoji, Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého 

      odpočinku, jižní křídlo

96. Fragmenty nástěnné výzdoby v pokoji, kolem roku 1726, Bon Repos u Čihadel,

 Dům dobrého odpočinku, jižní křídlo

108



97. Fragmenty nástěnných maleb v pokoji, kolem roku 1770, Bon Repos u Čihadel, 

 Dům dobrého odpočinku, východní křídlo

98. Bon Repos u Čihadel, nový zámeček, kolem roku 1770, pohled od severozápadu

109



      99. Bon Repos u Čihadel, nový zámeček, kolem roku 1770, pohled od severu

 

100. Bon Repos u Čihadel, nový zámeček, kolem roku 1770, pohled od 

       severovýchodu
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101. Iluzivní výmalba stropu nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon 

   Repos u Čihadel,  nový zámeček, pohled na strop přijímacího pokoje

102. Iluzivní výmalba stropu nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon 

    Repos u Čihadel, nový zámeček, pohled na strop přijímacího pokoje

111



103. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u 

    Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje

104. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u 

    Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje

112



105. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u 

    Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje

106. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u 

    Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje

113



107. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u 

    Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje

                          108. Bon Repos u Čihadel, kašna, pískovec, 18. století
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 109. Bon Repos u Čihadel, Čínský pavilon, kolem roku 1770, pohled od jihu

  110. Bon Repos u Čihadel, Čínský pavilon, kolem roku 1770, pohled od 

          severozápadu
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111. Interiér Čínského pavilonu, kolem roku 1770, Bon Repos u Čihadel, Čínský 

        pavilon, stav kolem roku 1905, pohled do sálu

112. Výzdoba stěny Čínského pavilonu, 70. léta 18. století, nástěnná malba, Bon 

       Repos u Čihadel, Čínský pavilon,  pohled na stěnu sálu
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113. Výzdoba stěny Čínského pavilonu, 70. léta 18. století, nástěnná malba, Bon 

        Repos u Čihadel, Čínský pavilon,  pohled na stěnu sálu

114. Výzdoba stropu Čínského pavilonu, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon 

       Repos u Čihadel, Čínský pavilon,  pohled na strop sálu

117



115. Johann Bernhard Fisher z Erlachu, Triumfální čínský oblouk a chrám, 1725, 

        rytiny

116. Výzdoba stěny Čínského pavilonu, 70. léta 18. století, nástěnná malba, Bon 

        Repos u Čihadel, Čínský pavilon, pohled na stěnu přisálí

118



117. Bon Repos u Čihadel, kaple Nejsvětější Trojice, 2. polovina 19. století, pohled od 

    západu

118. Interiér kaple Nejsvětější Trojice, 2. polovina 19. století, Bon Repos u Čihadel,  

   kaple Nejsvětější Trojice, pohled do interiéru
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119. Výzdoba kupole kaple Nejsvětější Trojice, 2. polovina 19. století, Bon Repos u 

   Čihadel, kaple Nejsvětější Trojice, pohled do kopule

 120. Bon Repos u Čihadel, hospodářská budova s torzem sloupu, pohled od západu
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35.  Nový špitál  tzv.  Karlov u Lysé  nad Labem,  1720,  mědiryt  s  leptem,  detail  z

veduty s pohledem na poustevnu sv. Václava. Reprodukce z: STILLENAU 1720, 35

36. Okolí Lysé nad Labem, bývalý špitál Karlov, 1717, pohled od severu. Reprodukce

z: HORNÍK/HROUDA 1984

37. Okolí Lysé nad Labem, bývalý špitál Karlov, 1717, pohled od západu. Reprodukce

z: HORNÍK/HROUDA 1984

38. Ukřižovaný, pravděpodobně 1.polovina 18. století, Lysá nad Labem, kostel sv. Jana

Křtitele, původně nejspíše ve špitálním kostele Povýšení sv. Kříže. Foto: autor

39.  Antonín Birckhart, Sousoší Pravdy napadané Neřestmi a odhalované Časem od

Matyáše Bernarda Brauna, 1722, mědiryt. Reprodukce z: PREISS 2003, 174, obr. 57

40. Matyáš Bernard Braun, archanděl Michael, kolem roku 1720, pískovec, Lysá nad

Labem, na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele

41.  Johann Georg Mauritius Vogt, Nové stavení u Lysé nad Labem, 1712, mědiryt,

detail z veduty s pohledem na Lysou. Reprodukce z: VOGT 1712, 40

42. Letecký pohled na Byšičky. Reprodukce z: TOUFAR 2007, 136

43. Šporkův kámen, 1721, okolí Lysé nad Labem. Foto: autor

44. Matyáš Bernard Braun a František Maxmilián Kaňka, pomník císaře Karla VI., 

1725, pískovec, Hlavenec. Foto: autor

45. Matyáš Bernard Braun a František Maxmilián Kaňka, pomník císaře Karla VI.,

1725, pískovec, Hlavenec, prostřední část pomníku. Foto: autor

46. Matyáš Bernard Braun a František Maxmilián Kaňka, pomník císaře Karla VI.,

1725, pískovec, Hlavenec, pohled na horní část pomníku. Foto: autor

47. Novodobý plán areálu Bon Repos u Čihadel. Reprodukce z:

KOUKALOVÁ/SVOBODA 2004, nepag.

48.  Veduta Bon Repos u Lysé nad Labem, 1720, lept s mědirytem, pohled od jihu.

Reprodukce z: STILLENAU 1720, 36

49.  Michael  Jindřich  Rentz,  veduta  Bon  Repos,  po  roce  1726,  lept  s  mědirytem,

pohled od jihu. Reprodukce z: ŠERÝCH 2007, 94, obr. II./11.

50. Johann Daniel de Montalegre, Souboj Je a Není z cyklu Litis abusus, 1727–1728,

lept s mědirytem. Reprodukce z: PREISS 2003, 190, obr. 61

51. Johann Daniel de Montalegre, Bojující Mé a Tvé vypuzuje Ctnosti z cyklu Litis

abusus, 1727–1728, lept s mědirytem. Reprodukce z: PREISS 2003, 190, obr. 62
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52.  Johann Daniel de Montalegre, Podvodní účetní a obchodníci vystupují pansky a

podléhají vlivu žen z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem. Reprodukce z:

PREISS 2003, 191, obr. 63

53. Johann Daniel de Montalegre, Personifikace Sobectví (Ego) doprovázená neřestmi

vlastnivosti z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem. Reprodukce z: PREISS

2003, 191, obr. 64

54.  Johann Daniel de Montalegre, Sudič jde k soudu s úplatky pro soudce z cyklu

Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem. Reprodukce z: PREISS 2003, 192, obr. 65

55.  Johann  Daniel  de  Montalegre,  Sudič  cpe  do  chřtánu  démonu  svých  pří  svůj

majetek, nedbaje času a domácnosti z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem.

Reprodukce z: PREISS 2003, 192, obr. 66

56. Johann Daniel de Montalegre, Sudič stíhaný nespavostí sepisuje další argumenty

pro své pře z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem. Reprodukce z: PREISS

2003, 193, obr. 67

57.  Johann  Daniel  de  Montalegre,  Šiky  protivníků  vyzbrojených  pery  usilují  o

vítězství  svých  soudních  pří  z  cyklu  Litis  abusus,  1727–1728,  lept  s  mědirytem.

Reprodukce z: PREISS 2003, 193, obr. 68

58.  Johann Daniel de Montalegre, Smrt zchudlého sudiče, propadajícího pekelnému

trestu z cyklu Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem. Reprodukce z: PREISS 2003,

194, obr. 69

59.  Michael Jindřich Rentz, Kdo chce mít svůj dům čistý, má z něho vyhnat prase,

ďábla a advokáta z cyklu  Litis abusus, 1727–1728, lept s mědirytem. Reprodukce z:

PREISS 2003, 194, obr. 70

60.  Matyáš  Bernard  Braun,  sv.  Jeroným,  kolem  roku  1718,  pískovec,  původně

umístěna nejspíše u kaple sv. Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, nyní stojí na

ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Reprodukce z: BAŠTA 2011, 90

61.  Matyáš Bernard Braun, Anděl, kolem roku 1718, pískovec, původně umístěn u

kaple sv. Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, nyní se nachází v Národní galerii.

Reprodukce z: PREISS 2003, 200, obr. 71

62.  Matyáš Bernard Braun, Anděl, kolem roku 1718, pískovec, původně umístěn u

kaple sv. Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, nyní se nachází v Národní galerii.

Reprodukce z: PREISS 2003, 201, obr. 71
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63.  Matyáš Bernard Braun, lebky, kolem roku 1718, pískovec, původně u kaple sv.

Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, na fotografii u kaple sv. Šimona Stylity, nyní

nezvěstné. Reprodukce z: KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/ SVOBODA 2008, 30

64.  Matyáš Bernard Braun, lebka, kolem roku 1718, pískovec, původně u kaple sv.

Jeronýma v areálu Bon Repos u Čihadel, na fotografii u kaple sv. Šimona Stylity,

nyní nezvěstná. Reprodukce z: BAŠTA 2011, 89

65.  Matyáš  Bernard  Braun  a  jeho  dílna,  sv.  Máří  Magdaléna,  kole  roku  1718,

pískovec, Bon Repos u Čihadel. Foto: autor

66.  Michael  Jindřich  Rentz,  veduta  Bon  Repos,  po  roce  1726,  lept  s  mědirytem,

pohled od severu. Reprodukce z: ŠERÝCH 2007, 94, obr. II./12.

67.  Čihadla, kaple sv. Šimona Stylity, okolo roku 1717, stav kapel kolem roku 1905

pohled od východu. Reprodukce z: BAREŠ 1905, 19, obr. 15

68.  Čihadla, kaple sv. Šimona Stylity,  okolo roku 1717, pohled od východu. Foto:

autor

69. Čihadla, kaple sv. Šimona Stylity, okolo roku 1717, pohled od jihu. Foto: autor

70. Čihadla, kaple sv. Šimona Stylity, okolo roku 1717, pohled od západu. Foto: autor

71.  Čihadla,  kaple sv. Šimona Stylity,  okolo roku 1717, vnitřní  pohled do kupole.

Foto: autor

72. Bon Repos u Čihadel, La Maison de Bon Repos neboli Dům dobrého odpočinku,

půdorys. Reprodukce z: ZIMA 2008, nepag.

73. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od jihu. Foto: autor

74. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od jihozápadu. Foto: autor

75.  Bon Repos u Čihadel,  Dům dobrého odpočinku,  pohled od jihovýchodu.  Foto:

autor

76. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od východu. Foto: autor

77. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od západu. Foto: autor

78. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled od severozápadu. Foto:

autor

79.  Panna Marie s Ježíškem, asi 2. polovina 18. století, Bon Repos u Čihadel, Dům

dobrého odpočinku, nad hlavním vstupem do jižní části. Foto: autor

80. Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, stav v roce 2008, pohled od jihu.

Reprodukce z: JESENSKÝ 2009, obr. 3

81.  Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého odpočinku, stav před restaurováním fresek,

pohled od jihu. Reprodukce z: ŽMOLÍK 2012
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82.  Poslední soud, 1720–1726, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel, Dům dobrého

odpočinku, jižní průčelí nalevo od vchodu. Foto: autor

83. Ježíš rozdává jídlo hladovým, 1720–1726, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel,

Dům dobrého odpočinku, jižní průčelí nalevo od vchodu. Foto: autor

84.  Fragment  nápisu,  1720–1726,  nástěnná  malba,  Bon  Repos  u  Čihadel,  Dům

dobrého odpočinku, jižní průčelí nalevo od vchodu. Foto: autor

85.  Fragment nástěnné malby,  1720–1726, nástěnná malba,  Bon Repos u Čihadel,

Dům dobrého odpočinku, severní fasáda jižního křídla. Foto: autor

86.  Fragment nástěnné malby a nápisu, 1720–1726, nástěnná malba, Bon Repos u

Čihadel, Dům dobrého odpočinku, jižní fasáda východního křídla. Foto: autor

87.  Výzdoba Smetanova pokoje,  kolem roku 1770,  nástěnná malba,  Bon Repos  u

Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled na stěnu pokoje. Foto: autor

88.  Výzdoba Smetanova pokoje,  kolem roku 1770,  nástěnná malba,  Bon Repos  u

Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled na stěnu pokoje. Foto: autor

89.  Výzdoba Smetanova pokoje,  kolem roku 1770,  nástěnné malby,  Bon Repos  u

Čihadel, Dům dobrého odpočinku, pohled na stěny pokoje. Foto: autor

90. Hostina bohatcova, kolem roku 1720, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel, Dům

dobrého odpočinku, východní stěna jižního spojovacího křídla. Reprodukce z: TUREK

1947, 161

91. Hostina bohatcova, kolem roku 1720, nástěnná malba, Bon Repos u Čihadel, Dům

dobrého odpočinku, východní stěna jižního spojovacího křídla. Foto: autor

92. Fragment nápisu u výjevu Hostina bohatcova, kolem roku 1720, nástěnný nápis,

Bon Repos u Čihadel,  Dům dobrého odpočinku, východní stěna jižního spojovacího

křídla. Foto: autor

93.  Sál v jižním spojovacím křídle, kolem roku 1770, Bon Repos u Čihadel,  Dům

dobrého odpočinku, pohled do sálu. Foto: autor

94.  Fragmenty nástěnných nápisů,  kolem roku 1726, Bon Repos u Čihadel,  Dům

dobrého odpočinku, severní stěna chodby jižního křídla. Foto: autor

95.  Fragmenty  nástěnných  maleb  v  pokoji,  Bon Repos  u  Čihadel,  Dům dobrého

odpočinku, jižní křídlo. Foto: autor

96. Fragmenty nástěnné výzdoby v pokoji, kolem roku 1726, Bon Repos u Čihadel,

Dům dobrého odpočinku, jižní křídlo. Foto: autor

97. Fragmenty nástěnných maleb v pokoji, kolem roku 1770, Bon Repos u Čihadel, 

Dům dobrého odpočinku, východní křídlo. Foto: autor
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98. Bon Repos u Čihadel, nový zámeček, kolem roku 1770, pohled od severozápadu.

Foto: autor

99. Bon Repos u Čihadel, nový zámeček, kolem roku 1770, pohled od severu. Foto: 

autor

100.  Bon  Repos  u  Čihadel,  nový  zámeček,  kolem  roku  1770,  pohled  od

severovýchodu. Foto: autor

101. Iluzivní výmalba stropu nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon

Repos u Čihadel, nový zámeček, pohled na strop přijímacího pokoje. Foto: autor

102. Iluzivní výmalba stropu nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon

Repos u Čihadel, nový zámeček, pohled na strop přijímacího pokoje. Foto: autor

103. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u

Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje. Foto: autor

104. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u 

Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje. Foto: autor

105. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u 

Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje. Foto: autor

106. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u

Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje. Foto: autor

107. Výzdoba stěny nového zámku, kolem roku 1770, nástěnná malba, Bon Repos u

Čihadel, nový zámeček, pohled na stěnu přijímacího pokoje. Foto: autor

108. Bon Repos u Čihadel, kašna, pískovec, 18. století. Foto: autor

109. Bon Repos u Čihadel, Čínský pavilon, kolem roku 1770, pohled od jihu. Foto: 

autor

110. Bon Repos u Čihadel, Čínský pavilon, kolem roku 1770, pohled od severozápadu

Foto: autor

111. Interiér Čínského pavilonu, kolem roku 1770, Bon Repos u Čihadel, Čínský 

pavilon, stav kolem roku 1905, pohled do sálu. Reprodukce z: BAREŠ 1905, 18, obr. 14

112.  Výzdoba  stěny Čínského  pavilonu,  70.  léta  18.  století,  nástěnná  malba,  Bon

Repos u Čihadel, Čínský pavilon, pohled na stěnu sálu. Foto: autor

113. Výzdoba stěny Čínského pavilonu, 70. léta 18. století, nástěnná malba, Bon 

Repos u Čihadel, Čínský pavilon, pohled na stěnu sálu. Foto: autor

114.  Výzdoba  stropu  Čínského pavilonu,  kolem roku 1770,  nástěnná  malba,  Bon

Repos u Čihadel, Čínský pavilon, pohled na strop sálu. Foto: autor
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115.  Johann Bernhard Fisher z Erlachu, Triumfální čínský oblouk a chrám, 1725,

rytiny. Reprodukce z: FISHER Z ERLACHU 1725

116.  Výzdoba  stěny Čínského  pavilonu,  70.  léta  18.  století,  nástěnná  malba,  Bon

Repos u Čihadel, Čínský pavilon, pohled na stěnu přisálí. Foto: autor

117. Bon Repos u Čihadel, kaple Nejsvětější Trojice, 2. polovina 19. století, pohled od

západu. Foto: autor

118. Interiér kaple Nejsvětější Trojice, 2. polovina 19. století, Bon Repos u Čihadel,

kaple Nejsvětější Trojice, pohled do interiéru. Foto: autor

119. Výzdoba kupole kaple Nejsvětější Trojice, 2. polovina 19. století, Bon Repos u

Čihadel, kaple Nejsvětější Trojice, pohled do kopule. Foto: autor

120.  Bon Repos u Čihadel, hospodářská budova s torzem sloupu, pohled od západu.

Foto: autor

Seznam použitých zkratek

Luk – Evangelium sv. Lukáše

Mt – Evangelium sv. Matouše
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