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VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK
čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska
číslo 1 / 2020 / ročník XXX
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STÁLÁ EXPOZICE
*Historie Mariánské Týnice
a mariánský kult:
- nejnovější archeologické nálezy
- osudy po zrušení kláštera
- obnova a rekonstrukce na přelomu
20. a 21. století
- mariánské poutní místo
*Baroko a jeho svět – Jan Blažej
Santini - Aichel
*Raně středověké obydlí, archeologické nálezy
*Kultura a vzdělanost severního
Plzeňska:
- veduty a vyobrazení sídel, kaple
jako liturgický prostor, školní třída,
galerie světců, oratoř a liturgické
předměty, umělecké vybavení
prostředí společenských elit 19. století
*Národopis severního Plzeňska:
- lidové zvyky, náves s kaplí a včelařství, selská jizba a komora, stodola,
kovárna, slévárna litiny
*Města, spolky a řemesla severního Plzeňska:
- řemeslnické dílny a obchody
- kuchyně 30.– 40. let 20. století,
hostinec
*Kostel Zvěstování Panně Marii:
- rekonstruovaná památka vrcholného baroka
- obnovená kupole a interiér s freskovou výzdobou
*Ambit s freskovou výzdobou
F. J. Luxe a barokní zahrada

VÝSTAVY
PETR BRANDL–restaurované
obrazy–Zavraždění sv. Václava,
Smrt sv. Isidora, Stětí sv. Barbory

/ kostel Zvěstování P. Marii – časově
neomezeno
MERKUR - legendární stavebnice
1. 4.–14. 6. 2020 /refektář
/historie úspěšné české stavebnice
Keramické inspirace IV
1. 4. – 14. 6. 2020 / kostel
/přehlídka studentských prací
KONCERTY
Pořádá Kruh přátel hudby při
ZUŠ Kralovice ve spolupráci
s muzeem v Mariánské Týnici
Jan Prokop & Barbora Prokopová
/kontrabas a klavír
15. 4. 2020 od 19 hodin
Zemlinsky Quartet & Igor
Františák
/smyccové kvarteto a klarinet
6. 5. 2020 od 19 hodin
DALŠÍ AKCE
Jarní oživlá prohlídka v muzeu
28. 3. 2020 od 14 do 17 hodin
Májový den uměleckých řemesel
a divadla
16. 5. 2020
Farní den v Mariánské Týnici
24. 5. 2020
Zahájení barokního festivalu
5. 6. 2020
Noc v muzeu
12. – 13. 6. 2020
PROGRAM AKCÍ JE DO
ODVOLÁNÍ ZRUŠEN!!!

Nový VLSB 1_2020_Nový VLSB 1 2017.qxd 26.3.2020 13:11 Stránka 3

ÚVODEM
Sto let je úctyhodné časové období.
V běhu dějin jde sice o pouhý okamžik, ale důležité milníky je dobré připomínat a učit se z nich. Jsou reflexí
historických událostí, společenských
proměn, symbolem změn. Negativních i pozitivních.
Počátkem tohoto roku, 17. ledna
2020, jsme z Mariánské Týnice veřejnosti připomněli důležité stoleté výročí. Když došlo v roce 1920 k propadnutí centrální kupole kostela
Zvěstování Panně Marii, visel nad
památkou ortel zániku, zmaru a zapomenutí. Kraj severního Plzeňska
tehdy pomalu přicházel o výraznou
krajinnou stavební dominantu. Pozitivní vyhlídky na nápravu patřily do
kategorie nereálného fantazírování.
Kolo krátkých, stoletých dějin, se
posunulo dobrým směrem a vize odvážlivců časů minulých i současných
se šťastně protnuly. Data 17. ledna
1920 a 2020 se sice nestanou povinným údajem k zapamatování v dějepisných osnovách základních škol,
ale zhmotňují úvahy, že existuje ces-

ta vpřed, když máme reálnou vizi,
přeje nám štěstí při náhodných událostech a máme pevnou vůli. Památka je ke stému výročí zachráněna
a je opět důležitým bodem regionu.
V době, kdy připravujeme do tisku
první číslo Vlastivědného sborníku,
je lidská společnost, bez ohledu na
hranice státních útvarů, na pokraji
zdravotní (i ekonomické) krize v důsledku lavinovitě se šířící nákazy respiračního omezení, tzv. koronavirem. Pandemie uzavřela obyvatele
do domácích i nemocničních karantén, metropole, města i malé obce se
stávají pustinami bez viditelného života. Platí stop stav. Také na kulturní
akce, které jsme v muzeu v Mariánské Týnici připravili pro novou sezonu. Expozice muzea jsou zavřené.
Každodenní informace o rychle šířící
se smrtelné chorobě napříč celým
světem signalizují, že ochranná opatření budou trvat možná i několik
měsíců.
Přesto Vám první číslo „sborníku“
nabízí příjemné čtení. Vaše redakce

PŘEDPLATNÉ A OTEVÍRACÍ HODINY V KNIHOVNĚ
Vážený předplatiteli, dostává se vám
do ruky první číslo Vlastivědného
sborníku 2020. Uvnitř naleznete složenku. Prosíme vás o zaplacení do
20. května 2019. Cena za sborník zůstává stejná, tedy pouhých 10 Kč
plus poštovné 19 Kč za jedno číslo,
dohromady symbolických 116 Kč na
celý rok. Využíváte-li úhradu sborníku prostřednictvím vašeho účtu,
prosíme vás, abyste vždy uvedli
variabilní symbol. Je napsán na slo-

žence, nebo na štítku s vaší adresou.
Pokud se chcete stát novým abonentem, kontaktujte nás.
Knihovna muzea je otevřena v pondělí a ve středu od 8 do 15 hodin.
Můžete se předem telefonicky objednat na číslech: 373 396 410 nebo 373
397 991.
Poskytujeme knihovnické a bibliografické služby veřejnosti, disponujeme fondem odborné a především
regionální literatury.
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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UDÁLOSTI OBRAZEM

1–6) Ani v době zimního období nebyly přerušeny stavební práce ve východní
části areálu v Mariánské Týnici. Během 2. března 2020 byl postaven poslední
dřevěný krov kaple sv. Amádea a Nanebevzetí Panny Marie a vztyčena také
májka. Souběžně probíhá zdění stropů metodou tzv. české placky (kladení
cihel po vrstevnicích, kolmo k diagonálám, vyzdívání se tak děje bez podpůrného šalování, kupolovitá klenba má obvykle tvar polokoule).
4 VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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ZDENĚK BLÁHA OSLAVIL „DEVADESÁTKU“
n Ladislav Čása
Před devadesáti roky, 27. prosince
1929 se v Horní Bříze narodil Zdeněk
Bláha, dudák, hudební redaktor
a skladatel. V mládí se učil hrát na
housle, violoncello, kytaru. Jeho otec
byl povoláním holič, srdcem ovšem
muzikant. V Plzni mladý Bláha navštěvoval Městskou hudební školu
Bedřicha Smetany, potom vystudoval Obchodní školu. To již vedl
instrumentální a taneční skupinu.
Mnozí si jej vybaví jako kolegu, redaktora v ČRo Plzeň (od r. 1955), dirigoval zde Plzeňský lidový soubor.
Pravidelně uváděl nezapomenutelné
pořady „Hrají a zpívají Plzeňáci“.
Dodnes v Českém rozhlase Plzeň
spoluvytváří hudební pořad Špalíček
– půlhodinka lidových písní.
Zdeněk Bláha je také zakladatelem
(1958) a uměleckým vedoucím folklorního souboru Úsměv, který k jeho životnímu jubileu připravil v sobotu 25. ledna 2020 v Horní Bříze
slavnostní pořad pojmenovaný „Zdeněk Bláha 90“. Zájem široké veřejnosti být na vlastní oči u toho, až bude jubilant slavit, byl obrovský.
Když vyslovíme jméno Zdeněk Bláha, kdo se nám může vybavit? Po
čtyřicet let pomáhal oživit a propagovat západočeský folklor a lidové
písně. Je rovněž spoluzakladatelem
Konrádyho dudácké muziky (1955),
v které hrál na kontrabas. Mezi roky
1960–64 vystudoval na pražské konzervatoři hru na dudy u Alberta Peka. Do paměti milovníků folklorní
muziky se Bláha právě zapsal jako

Oslavenec Zdeněk Bláha
přijímá veřejnou gratulaci
(foto archiv města Horní Bříza).
výborný hráč a učitel ve hře na dudy.
Na evropském mistrovství dudáků
ve Francii (1976) a dvakrát v Bratislavě (Prix de musique de Radio za
skladby Jaroslava Krčka Tanec na
dudy, 1982, Dudy jsou slyšet všudy,
1991) si odnesl vítězné ceny.
Významnou část svého života věnoval Zdeněk Bláha také sběru a zápisů lidových písní a lidových tanců
ze severního Plzeňska, Plaska, Dolnobělska a Kralovicka, také Chodska, Postřekovska a Pošumaví.
Z těchto poznatků čerpal jako upravovatel a skladatel. Jeho muzika se
vyznačuje spontánností, reflektuje
prožitky života, je také inspirací pro
mladší folklorní kapely a soubory.
U příležitosti kulatých oslav došlo
z podnětu souboru Úsměv také na
křest publikace povídek Zdeňka
Bláhy o každodenním životě obyčejných lidí, pojmenované „Bejvávalo
v Horní Bříze“, kterou muzikant
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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Titul publikace Zdeňka Bláhy
„Bejvávalo v Horní Bříze“,
vydaná nakladatelstvím Nava Plzeň
v prosinci 2019.
napsal (ilustroval Jaryk Lang). Mistr
slova v ní umí přesně a místy i humorně vystihnout podstatu situací.
Blahopřání jubilantovi zahájila rodina. Zahráli a zazpívali tři dudáci syn Zdeněk, vnuci Z. Bláha a P. Němejc spolu se zpěvačkou, vnučkou
B. Bláhovou, hudební a taneční vystoupení Úsměváků slovem provázel
Vlastimil Bursa a Jaroslav Pokorný.
Mezi gratulanty nechyběl pravidelný
účastník premiérových pořadů
Úsměvu v Horní Bříze hudebník
a bývalý majitel hudebního vydavatelství Multisonic Karel Vágner.
Z Českého rozhlasu v Plzni přišel
poblahopřát ředitel Zdeněk Levý,
také hudební režisér Antonín Bulka.
Starosta města Horní Bříza David
Kapr oslavenci během programu poděkoval za celoživotní přínos a obohacení kulturního života města doma i ve světě. PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální
6
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a národnostní kultury MK ČR jubilantovi předala medaili a diplom Ministerstva kultury ČR Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména
české kultury. Překvapením pro
oslavence byla jistě přítomnost
a vystoupení předního moravského
folkloristy, vedoucího souboru Hradišťan, Zdeňkova přítele, Jury Pavlici.
Horní Bříza je na svého rodáka právem hrdá. Proto v roce 2015 hudebníkovi udělila Čestné občanství města. Zdeněk Bláha patří také mezi
nejvýznamnější osobnosti města
Plzně. Do Dvorany slávy Plzeňského
kraje byl uveden za celoživotní
přínos v oblasti folklorních tradic
(2010). Předtím již obdržel Cenu
ministra kultury ČR za rozvoj
tradiční lidové kultury a folkloru
(2007), ve stejném roce byl uveden
do Síně slávy v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici, v roce 2009
obdržel Pamětní medaili města Domažlic. Dodnes devadesátiletý Zdeněk Bláha v mnohých probouzí zájem o tanec, zpěv, moderování, o lidovou hudbu.
Do dalších časů přeji s početnými
přáteli Zdeňkovi Bláhovi dostatek
zdraví, spokojenost a nezmenšující
se radost ze života i z hudby.
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Z NOVÝCH KNIH / KRALOVICE A LEDNÍ HOKEJ
n Radovan Lovčí

Titul publikace
o historii kralovického hokeje.
„40/75 let kralovického hokeje“ je
název čtyřicetiosmi stránkové publikace vydané klubem HC Kralovice
za podpory Plzeňského kraje. Stručně a za pomoci mnoha dobových vyobrazení mapuje dějiny tohoto sportu v Kralovicích. Její poněkud svérázný název odráží 2 významná výročí, která představují 75 let od zrodu
organizovaného hokeje v uvedeném
městě a 40 let nepřetržité činnosti od
znovuzaložení kralovického hokejového oddílu. Jak udává autor brožury, ing. Karel Popel, nebylo lehké
dobrat se k potřebným informacím.
Mnohé čerpal přímo od pamětníků –

pro nejstarší období využil informace
hráčů Zdeňka Berga a Josefa Knopa,
přičemž v mladších obdobích již bylo
k mání pamětníků více, včetně samého autora díla, který se po řadu
dekád dění na kralovické hokejové
scéně sám čile účastnil.
Publikace přináší přehledné tabulky jednotlivých ročníků, byť výsledkové listiny jsou u některých období
torzní a dochované jen parciálně.
Zmiňuje největší úspěchy klubu od
50. let 20. století až po současnou
dekádu a uvádí významné milníky
kralovických hokejistů. K těm mj.
patří roky 1944 (již zmíněný vznik organizovaného hokeje v Kralovicích),
1956 (otevření stadionu s přírodním
kluzištěm a vstup do oficiálních soutěží), 1971 (přerušení činnosti klubu), 1979 (jeho následná obnova),
1982 (založení družstva žáků), 1985
(vznik dorostového týmu) či 2015
(změna názvu klubu na HC Kralovice 1944, z.s.). Publikace též zmiňuje
zakladatelské osobnosti kralovického hokejového družstva, trenéry
i dochované soupisky, místy nechává
samostatně promlouvat významné

Sestava hráčů kralovického hokeje
v sezoně 1962–1963.
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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pamětníky a uvádí také hokejisty,
kteří začínali v Kralovicích a postupně se pod hlavičkou jiných týmů
dostali až do vyšších soutěží – např.
Stanislava Ekerta, úspěšného hráče
druholigové pražské Slavie a později
trenéra Dukly Vyškov. Poněkud
smutně působí naproti tomu zprávy
o stavu žákovského a mládežnického
hokeje, jehož oddíly počaly na severním Plzeňsku mizet již na konci
20. století, paradoxně v zemi, která
tradičně odvádí v ledním hokeji špičkové výkony i na mezinárodní scéně.
Zde je možná škoda, že autor alespoň malou část prostoru díla nevěnoval rozboru příčin tohoto stavu
i případných opatření, která by situaci mohla opět změnit k lepšímu.
Brožura o historii hokeje v Kralovicích je vytištěna na křídovém papíru, doplňuje ji obrovské množství
doprovodných, převážně plnobarevných fotografií a nechybějí ani snímky ze zápasů s jinými týmy z Kralovicka a okolí. Některé přitom nesou i poměrně vtipné názvy (hokejisté ze Žebnice si např. říkali Divé
svině).
Vytvořit byť stručnou publikaci mapující několik dekád kralovického
hokeje s torzní pramennou základnou i s množstvím pečlivě a systematicky zpracovaných tabulek stálo
množství autorova času. Ten ho však
danému tématu věnoval jistě rád,
neboť je pro něj srdcovou záležitostí.
Sám je členem klubu HC Kralovice
již od roku 1982, jako hráč zde
odehrál 18 sezón a 177 zápasů, průběžně zde byl angažován též coby
rozhodčí, trenér, funkcionář, kronikář, fotograf, statistik oddílu
8
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i správce jeho webových stránek.
V letech 1992–1994 zastával post
předsedy okresního výboru Českého
svazu ledního hokeje Plzeň-sever.

Ing. Mgr. Karel Popel (*5. 2. 1965,
Praha), absolvent dvou vysokých
škol (FSI ČVUT a FTVS UK Praha),
po většinu profesní dráhy působil
jako středoškolský pedagog matematiky a tělocviku (na gymnáziích
v Rakovníku a v Plasích). Od mládí
se převážně externě věnoval také
sportovní a regionální žurnalistice,
občas i tématům školství a dopravy
(přispíval do periodik Rozvoj, Region
Plzeňsko, Kralovický obzor, Turista
a Plzeňský deník) a patřil k předním
novinářům na Plzeňsku. Počet svých
publikovaných článků nedokáže
odhadnout. Jen během osmnácti let
psaní pro Plzeňský deník publikoval
dle vlastních slov cca jeden článek
denně. Můžeme tedy mluvit minimálně o tisících článků uveřejněných během jeho dosavadního života. Karel Popel je ženatý, má tři
děti. Od roku 2018 zastává funkci
starosty města Kralovice.
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Z NOVÝCH KNIH / EXPEDICE ZIKMUND 100
n Radovan Lovčí
„Zikmund 100. Po stopách Zikmunda
a Hanzelky“ – tak se jmenuje kniha
dvou českých cestovatelů z Plas,
Lukáše Sochy (* 23. 6. 1984) a Tomáše Vaňourka (* 2. 7. 1986). Ti se rozhodli následovat stopy svých dvou
slavných předchůdců – Jiřího Hanzelky (24. 12. 1920 – 15. 2. 2003) a Miroslava Zikmunda (* 4. 2. 1919),
plzeňského rodáka.
Hanzelka a Zikmund patří do kategorie nejznámějších, ba přímo legendárních českých cestovatelů, kteří
své zážitky z cest přetavili dokonce
do několika desítek knih a děti se
dnes o nich dozvídají již ve školních
čítankách. Stejným směrem jako oni
(pravda, nikoliv v proslulé Tatře 87,
nýbrž letecky i dalšími dostupnými
prostředky) se vydali výše připomenutí cestovatelé, obyvatelé Plas, Socha a Vaňourek.
Jejich cesta trvala 262 dní a měřila
zhruba 130 000 km. Během této doby
procestovali řadu států a zemí v Evropě i Asii, jimiž se v letech 1959–
1964 ubíraly cesty jejich starších
a veřejnosti známějších předchůdců.
Právě ti pořídili při svém putování
množství fotografií, které se jejich
mladší následovníci pokusili vytvořit
znovu na stejných místech s cílem
porovnat historickou a současnou
podobu. Někdy se tak dělo se zdarem, jindy bylo místo již zásadně
přestavěné a dávno neodpovídalo
původní podobě, v některých situacích se ho nepodařilo vůbec najít.
Finanční situace mladých cestova-

Titul publikace.
telů nebyla vždy jednoduchá. Občas
zápasili s nedostatkem prostředků,
byli nuceni některé pobyty krátit, několikrát měli dokonce na mále a ocitli se i v ohrožení života. Štěstí jim
však jako zázrakem ve výsledku přálo. Cestovatelé tyto momenty líčí
skromně a střízlivě, nezdá se, že by
měli tendenci je zveličovat.
Cestopisy patří k nejstarším literárním útvarům. V době, kdy cestování bylo výsadou jen některých profesí (kupců, námořníků) či náleželo
do kategorie finančně náročných záležitostí nedostupných každému
smrtelníkovi, bývaly také jediným
zdrojem poučení o cizích krajinách.
V časech neexistence fotografie je
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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datelství CPress v Brně v roce 2019.
Příjemně mne překvapila. Plnobarevná publikace o 272 stranách nenudí. Přináší mnohé geografické,
historické i přírodovědné zajímavosti v takové míře, že z ní nečiní
cestovatelskou Bibli. Nečiní si nárok
na obsáhlý popis a hodnocením míst
a zemí, kudy cestovatelé procházeli,
přesto se drží podstatných a zajímavých faktů, zážitků i informací. Je
zábavná, přináší humorné momenty,
probouzí zájem o pochopení vize
mladých nadšenců. Ač je prvotinou
obou autorů, má čtivý obsah a prozrazuje, že dvojici popohání nejen
cestovatelská vášeň, nýbrž i talent
ke psaní, následně k jeho popularizaci. V textu najdeme pozoruhodné
postřehy jak o řadě orientálních zemí, tak například i o současném Rusku a některých státech střední Asie.
Mimochodem, právě o Rusku nyní
chystá podrobný cestopis další publicista a nakladatel s kořeny ze severního Plzeňska, žijící již delší dobu na
Slovensku (v Bratislavě) Fero Richard Hrabal-Kroňdák.
Pokud plaská dvojice nástupců Zikmunda a Hanzelky ve svém cestovatelském nadšení v budoucnu nepoleví, věřím, že se s jejich filmy, veřejnými výstoupeními (které mají
úspěch na řadě míst republiky)
i knižní tvorbou nesetkáváme naposledy.

Cestovatelé Lukáš Socha
a Tomáš Vaňourek z Plas
(foto archiv).
doplňovaly ilustrace či perokresby -–
xylografie, které činily dílo atraktivnějším. V období moderním a postmoderním, kdy máme na dosah televizní obrazovky plné filmových
dokumentů a obrázkové časopisy
s kvalitními barevnými fotografiemi,
masová turistika se stala široce dostupnou záležitostí, existují specializované bedekry a internet je plný
informací, pro novodobé cestopisy
nastal tak trochu soumrak. Nač číst
o čemsi, co můžeme shlédnout v televizi, anebo přímo sami prožít? Doba je dynamická a zrychlená, uplatnit dnes na knižním trhu zevrubný
cestopis není snadné. Leckdy jej
cestovatel vydá ze svých prostředků
bez nároku na honorář, aby své vyprávění o zážitcích nemusel ponechat v uzavřeném šuplíku. Současný
nakladatel by už dnes asi jen těžko
přijal k vydání např. pečlivě sepsané
480-ti stránkové dílo Hanzelky a Zikmunda o Cejlonu (Ráj bez andělů).
Na trhu by již nemělo šanci. V době
současné je nutno psát stručněji,
vtipně a zábavně, anebo rovnou zvolit bulvární styl literárního podání.
Knihu Lukáše Sochy a Tomáše Vaňourka „Zikmund 100“ vydalo nakla10 VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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Z NOVÝCH KNIH / (NEJEN) K DĚJINÁM ŽILOVA
n Karel Řeháček
Plzeňské nakladatelství Kletr vydalo
v roce 2019 národopisnou kroniku
s názvem „Bývali Čechové“, na níž
žilovský rodák Karel Čech (1917–
2004) pracoval v letech 1977–1982.
Knižní novinka se vztahuje k dějinám obce Žilov. Záměrem autora
bylo primárně sepsat dějiny jeho
rodu, ovšem nikoliv pouze z obvyklého genealogického hlediska. Záběr
Čechovy publikace je mnohem širší,
čemuž ostatně napovídá již podtitul
jeho práce: rodopisná studie o životě
a tradicích našich předků. To vydané
dílo pochopitelně posouvá do zcela
jiných dimenzí.
Publikace je rozdělena do dvou
hlavních částí: věcné (kapitoly A–N)
a chronologické (kapitoly O–Z). Věcná část přináší právě to, co avizuje
podtitul knihy, totiž zevrubný popis
způsobu života nejen Čechových
předků. Všímá si tradicí, způsobu oblékání, stravování, bydlení, pracovních stereotypů, volnočasových aktivit, možností kulturního vyžití.
Dochází k poznání, že život na vesnici byl dříve natolik unifikovaný, že
lidé z jedné sociální skupiny žili
prakticky stejně a že se odlišoval jen
málokdo. A v tom právě spočívá hlavní přínos této části publikace: způsob
života Čechových předků lze zevšeobecnit prakticky na celou tehdejší
venkovskou populaci. Právě tím
Čech významně přesáhl tradiční genealogický rozměr podobných studií,
a tak se jeho publikace stává bezesporu i cenným pramenem etno-

Titul publikace.
grafickým, sociologickým či sociálně
demografickým.
Život na venkově probíhal podle
ustálených zvyklostí v závislosti na
ročním období s prakticky železnou
pravidelností. A také praktičností,
která je venkovskému obyvatelstvu
odjakživa vlastní. Ostatně autor sám
tuto praktičnost případně dokumentuje třeba vyprávěním o cestách,
když píše: „O cestách se povídá, že
jsou vyšlapány tam, kde to bylo třeba. Nepotřebné mizí a nové se dělají.“ (s. 27) Dalším důkazem moudré
venkovské praktičnosti budiž chování lidí při požárech, o němž autor napsal: „První, co se vynáší, jsou děti,
peníze a omastek. Ten, když chytí,
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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tak už se tam nikdo nedostane.“
(s. 35) Praktický poznatek získaný
jistě po mnoha bolestných zkušenostech, ovšem pak již ostražitě přenášený z generace na generaci.
Chronologická část publikace je již
více genealogicky zaměřená, ovšem
rovněž málo tradičním způsobem. Je
rozdělená do dvanácti časových
„třicetiletek“ od poloviny 17. století
do roku 1980. Ono „málo tradiční“
znamená, že autor vždy nejprve charakterizuje dobu příslušného třicetiletí, její panovníky a významné
události, pak přejde na historii regionu a teprve ve třetím sledu se zabývá
vývojem svého vlastního rodu. Tak
např. dochází k závěru, že nejstarší
dochovaný matriční zápis o jeho
prapředcích je z roku 1654, v následujících pododdílech líčí osudy jednotlivých větví rodu Čechů (křimická, žilovská, nekmířská, tatinská)
a největší pozornost pochopitelně
věnuje právě té své větvi, žilovské.
Jejím zakladatelem se v sedmdesátých letech 18. století stal Jakub
Čech a od té doby jsou Čechové
v Žilově usazeni trvale.
Zajímavá je i kombinace dvou rovin
popisu, které se prolínají věcnou
i chronologickou částí publikace.
Vlastní, studiem literatury či jiných
pramenů objektivně získaný popis
života předků, je psán normálním typem písma, kurzivou jsou naopak
zprostředkovány autorovy osobní
vzpomínky a glosy. Ty jsou také cenným dokladem v pozdějších pododdílech chronologické části práce,
v nichž mohl autor využít i vlastních
autentických prožitků z dob svého
dětství, mládí a dospělého života.
12

Žilovský rodák Karel Čech
(1917–2004).
Vzpomíná tak na dopady světové
hospodářské krize ve třicátých letech 20. století či na poválečné združstevňování zemědělské výroby. Na
příkladu vzniku a existence Jednotného zemědělského družstva v Žilově se pak ukazuje, jak jsou osobní
vzpomínky cenné: na názorných
příkladech Čech uvádí pozitiva i negativa družstevního zemědělství,
ovšem jednostranně je ani neglorifikuje, ani nezatracuje. Prostě vylíčil
život takový, jakým skutečně byl: ani
černý, ani bílý, ale barevně rozmanitý.
I závěr práce je zajímavý, byť z pohledu dnešního čtenáře bude možná
až nepatrně úsměvný. Čech se v něm
zamýšlí nad pokrokem a nad tím, co
pozitivního a negativního venkovskému obyvatelstvu přinesl. Nezadržitelný pokrok vnímá zejména od
počátku 20. století a dává ho do souvislosti s mechanizací výroby a elektrifikací venkova. Dalším velkým zlo-
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mem pro něj byla již zmiňovaná
kolektivizace zemědělství, díky níž
se sice na vesnici žilo snáze, ovšem
prakticky ze dne na den se změnil
„zaběhaný a ustálený život vesnice“
(s. 128). A vypočítává, co všechno
tato změna přinesla, pozitivního, ale
i negativního.
V závěru práce Čech ještě publikoval několik kartografických, demografických, statistických i fotografických příloh, na něž odkazuje
v textu a které jsou vhodným doplněním napsaného. A na úplný závěr vydavatel umístil stránkový životopisný medailonek autora včetně jeho
fotografie z druhé poloviny třicátých
let minulého století.

Na rozdíl od publikací k dějinám
Žilova a Stýskal z pera bratří Borských a Jaroslava Fencla, díky nimž
je v současnosti pokryto celé období
vývoje zmíněných lokalit až téměř do
současnosti, je Čechova čtivá a přehledná publikace mimořádně zajímavým pramenem vypovídajícím
o tom, jak se vlastně v dějinách žilo
prakticky. Bude proto nesporně cenným doplněním knihovničky každého žilovského i stýskalského patriota, ale rovněž odborných či laických zájemců o národopis (nejen)
jedné venkovské lokality na severním Plzeňsku.

STO LET OD ZŘÍCENÍ KUPOLE KOSTELA
V MARIÁNSKÉ TÝNICI
n Irena Bukačová
Pro krajinu Kralovicka bývala po dvě
století dominantou kupole kostela
Zvěstování Panně Marii. Osud památky byl velmi krutý, po letech zanedbané údržby a rabování stavebního materiálu bez úcty ke kulturním
hodnotám došlo 17. ledna 1920 za
velké nepohody v noci ze soboty na
neděli k prasknutí dvou klenebních
pasů na severozápadní straně kostela, která byla nejvíce vystavena přírodním živlům, a za ohlušujícího rachotu se zřítila část kupole dovnitř
chrámu. Zbytek zůstal ze tří čtvrtin
viset na dvou pasech a na okraji trhliny vzdorovala pádu ještě kamenná
lucerna. I přes pokusy o záchranu,
došlo 3. března 1920 brzy ráno ke zří-

cení jihozápadní části kupole, vnitřek
kostela se zaplnil do výše patra troskami ze spadlého zdiva.
Kraj ztratil svoji dominantu na
osmdesát let, kupole byla obnovena
v roce 2000 a do konce roku 2020
bude dokončena obnova a dostavba
celého cenného areálu, který navrhl
architekt vrcholného baroka Jan
Blažej Santini pro plaský klášter na
počátku 18. století. Generace občanské společnosti sdružené ve spolcích
a muzeum, které zde našlo v roce
1952 sídlo, usilovaly o záchranu památky. Měli jsme na to jedno století.
Dnes, kdy se obnova Mariánské Týnice blíží po sto letech od pádu kupole, ke svému završení, je třeba poděVLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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Centrální kupole kostela Zvěstování Panny Marie dne 17. ledna 1920
(foto Sklenář, fotoarchiv MT, sbírka MT 10746,17094).
kovat všem, kteří obětavě a nezištně
pomáhali záchraně jedinečné památky. Chátrání všech velkých areálů bez využití bylo vnímáno ještě v 19.
století jako přirozený proces zániku.
Romantická záliba ve zřícenicnách
se mísila s utilitaristickým přístupem, jak v podstatě recyklovat stavební materiál. Bez ohledu na hodnotu celku převažoval zájem o jeho
hmotnou podstatu. Karel Appel,
kralovický kaplan, napsal roku 1886:
„A tak tu stojí nyní perla stavitelského umění, bývalý to cíl tužeb
14

a snah tisíců poutníků, drahocenný
poklad pro celou vůkolní krajinu –
nyní jako skutečná zřícenina! Okna
vytlučena, krov křížových ramen roztrhán a bez krytby, kopule oškubána
a báňky své zbavena, věže bez křížů,
hodin a zvonů, zdivo již zvlhlé a rozpadávající se. Všude, kde omítka odpadla, prozrazuje se důkladnost původní práce, kde velké kameny dolů
na klenutí shozeny s takové výše,
klenutí se nejen neprolomilo, nýbrž
mnohá léta tu tíži na sobě neslo.
Ještě dlouho bude státi zřícenina

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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tato, nežli zhoubným živlům za oběť
padne.“
Postupující zkázu před sto lety prožíval Hanuš Zápal, architekt českého
západu (1885–1964), který se první
ujal opuštěné zříceniny. Na počátku
20. století, ještě v období RakouskaUherska, Mariánská Týnice, byla považována za ruinu odsouzenou k zániku. Tehdy přišel mladý architekt,
který se věnoval moderní architektuře s myšlenkou, jež se mu stala doživotním úkolem - zachránit Mariánskou Týnici. Nebylo lehké prosadit záchranu této památky v době uti-

litarismu a poválečné nouze, památky, která se stala těžkým břemenem
pro majitele plaského panství Metternicha, která jako zchátralá nemohla sloužit náboženským účelům.
Byl to úkol nad síly jednotlivce
i jedné generace. Více než půl století
obětavé práce Hanuš Zápal věnoval
Mariánské Týnici. V roce 1921 v útlé
knížečce Mariánská Tejnice u Kralovic, napsal Hanuš Zápal toto vyznání, jímž jeho usilovná práce začínala: „Jako rodák z kraje Kralovického prožil jsem své mládí v blízkosti Mariánské Tejnice, po leta hle-

Pohled do kupole, kostela Zvěstování Panně Marii v Mariánské Týnici
v roce 2015 (foto Ivan Bárta, archiv muzea).
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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děl jsem na její pozvolné umírání.
Jsem štasten, že osud dopřál mi,
abych mohl být spolúčasten na její
záchraně a podaří-li se celou akci
štastně dovésti do konce a umělecké
dílo nesmírné ceny uchovati věkům
budoucím, budu vrchovatou měrou
odškodněn za to, v čem strohý život
v jiném směru illuse zklamal a zničil.“ Hanuš Zápal byl přesvědčen, že
Týnici musí pomoci, protože „nikdy
není pozdě započíti s věcí dobrou,
ušlechtilou a záchrana památky historické a umělecké jest zajisté jednou z nejušlechtilejších.“
Jeho krédo naštěstí sdílela řada
nadšenců v dalších generacích, kteří
měli to štěstí, že na podporu záchra-

ny kulturního dědictví se nehledělo
jako na neužitečné břemeno, ale bylo
podpořeno též institucionálně zakotvenou památkovou péčí a vlastníky,
kteří se dokázali za obnovu památek
postavit.
Ozvučené video ke stému výročí obnovení centrální kupole
kostela v Mariánské Týnici lze
nalézt pod internetovým odkazem:
http://www.marianskatynice.cz
/ostatni/Sto_let_od_zriceni_cen
tralni_kupole_kostela_v_MT.m
p4

PŘEDNÁŠKY „ZA POZNÁNÍM BAROKA“
n Pavel Beneš
Ohlédnutí se za třetím ročníkem
přednášek v roce 2019, věnovaných
baroku, přináší radost z naplnění novodobé tradice setkávání předních
odborníků se zájemci o poznání
umění, kultury a ducha barokní doby
v prostorách přednáškového sálu
plaského státního archivu. V loňském jarním a podzimním přednáškovém cyklu zazněla celá řada poutavých příspěvků, které rozšířily tematickou škálu poznání o nové perspektivy.
Jarní přednáškový cyklus zahájil jezuita P. Mgr. Miroslav Herold, SI, Lic.
svým příspěvkem věnovaným „Úctě
ke sv. Janovi Nepomuckému na dominiu plaských cisterciáků“, symbolicky k výročí 290 let od svatořečení
sv. Jana Nepomuckého roku 1729.
16

Světec se však těšil významné úctě
mnohá desetiletí před samotným
svatořečením, a to již ve druhé polovině 17. století. Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi roku 1668 v životopise Jana Nepomuckého uvádí do
té doby neznámá fakta, která později
přijímá také historiograf jezuita Bohuslav Balbín. Balbínův životopis budoucího světce z roku 1681 vyšel
v edici Acta sanctorum vydávané jezuity v Antverpách, což mělo zásadní
vliv na uvedení Jana Nepomuckého
do širšího evropského kontextu. Slavení beatifikace dne 4. července 1721
se účastnil také opat Eugen Tyttl,
který byl ctitelem kultu Jana Nepomuckého. Na dominiu plaského kláštera vznikala řada kvalitních památek věnovaných právě Janu Nepo-
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muckému (příkladem za všechny je
jeho sochařské zpodobnění při Staré
plaské cestě nad Sechuticemi z roku
1708). Jan rodák z Pomuku byl ovlivněn cisterciáckým prostředím
tamního kláštera a v pozdějším oslavném panegyriku znělo, jak citoval
P. Miroslav Herold: „…tak se Jan
učinil cisterciákem, a tak my cisterciáci bychom se měli stát nepomuckými.“
Mgr. Petr Slouka ve svém příspěvku
představil dílo manětínského rodáka
Josefa Antonína Plánického (16911732) v kontextu chrámové kantátové hudby. Chrámová kantáta patřila k hudebním fenoménům českého barokního života a Jan Antonín
Plánický vynikal jako hlavní autor
tohoto žánru, který nejplodněji
a nejvýrazněji v německém prostředí
proslavil Johann Sebastian Bach
(1685–1750). Josef Antonín Plánický
byl nejvýznamnějším žákem cisterciáka Mauritia Vogta, byl vychovatelem hraběte Václava Josefa Lažanského a od roku 1720 působil
v hornobavorském Freisingu v biskupské kapele. Plánického dochované dílo Opella ecclesiastica seu
Ariae duodecim nova idea excornatae dává připomenout jeho hudební mistrovství.
Dalším specifickým fenoménem doby baroka byl mecenát spjatý s významnými šlechtickými rody. Mgr.
Jan Štěpánek, Ph.D. nastínil ve své
přednášce „Barokní šlechta západních Čech v roli mecenášů a objednavatelů uměleckých děl“ přehled nejvýznamnějších rodů, které
svým přínosem rozvíjely, kultivovaly
a podporovaly barokní architekturu,

Mgr .Vit Aschenbrenner, Ph.D.
přednášel v Plasích 9. října 2019.
umění a vzdělanost. Rody Lažanských, Černínů či Vrtbů po sobě zanechaly nesmazatelnou stopu nejen
svým dílem, ale také odkazem, který
zavazuje.
Jarní cyklus uzavřel prof. PhDr. Ing.
Jan Royt, Ph.D., DrSc. exponovaným
tématem „Ikonografie Panny Marie
Immaculaty v umění baroka“, kde
zdůraznil jedinečnost především sochařských provedení a symboliky
mariánských sloupů, které tvořily
středobod náměstí a významných
prostranství doby baroka. Především v 18. století bylo téma Immaculaty, Panny Marie Neposkvrněné,
jedním z nejrozšířenějších.
Podzimní přednáškový cyklus uvedl
PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal nástinem tematiky židovské kultury doby baroka. V období třicetileté války
(1618–1648) došlo k proměně tradičVLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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ních forem židovské epigrafiky náhrobků, kdy vlivem válečné migrace
židovského obyvatelstva přicházeli
do českého prostředí nové vlivy –
proměnil se formát písma, formulace a objevilo se četnější užití citátů
z bible. V oblasti západních Čech
vznikali v této době nové židovské
obce, které založili většinou uprchlíci
z Německa. V dnešní době dochází
k systematické dokumentaci židovských památek. Příkladem z mnohých je obec Hřešihlavy, kde se dodnes na židovském hřbitově nachází
přes šedesát židovských náhrobků,
v obci byla nově objevena mikve.
Muzikolog Mgr. Vít Aschenbrenner,
Ph.D. představil figurální liturgickou
hudbu doby 17. a 18. století v kontextu hudebního provozu českých klášterů. Patřily k významným hudebním institucím s důrazem na vysokou úroveň hudebních produkcí spojenou s doprovodem liturgického
provozu – missa (mše), missa
sollemnis (slavnostní bohoslužba),
litaniae (prosby), vesperae (nešpory) či Te Deum. Především ve druhé polovině 18. století byly kláštery
hlavními nositeli tradice figurální
hudby (vokálně instrumentální), kterou prezentovali především vokalisté, houslisté, violinisté, varhaníci
a trubači. Prostředí plaského kláštera vynikalo vyspělou varhanní kulturou, odpovídající významu varhan
Abrahama Starcka z roku 1688.
PhDr. Marie Hálová, specialista na
historické knihovní fondy, představila auditoriu „Dějiny knižní kultury
s přihlédnutím k baroku“. V době baroka vznikaly nejen umělecky exkluzivní a rozsáhlé knihovny, a to přede18

vším v klášterech, ovšem prosadilo
se také praktické, a pro naši dobu
zcela běžné, postavení knih v knihovně hřbetem směrem k divákovi.
Ustanovil se tak jednotný vzhled
hřbetů a rozvíjela se jeho výzdoba
zlaceným tiskem na barevné či tmavé usňové vazbě. Plaská klášterní
knihovna vynikala výraznými Ex
Libris a Supralibros vázaných knih
opatů Eugena Tyttla, Celestina
Stoye, Fortunáta Hartmanna a Celestina Wernera.
Jubileum třicetiletí obnovy barokní
památky zhodnotila a interpretovala
ředitelka muzea v Mariánské Týnici
PhDr. Irena Bukačová. Cesta od Mariánské Týnice – zříceniny, k Mariánské Týnici – koruně kraje byla provázena příkladnými kroky postupné památkové obnovy po roce 1989. Obnovená silueta dvojice věží a znovu vynesení kupole s lucernou navrátilo
památce její umělecký a duchovní
význam. Současná dostavba východního ambitu dovršuje symbolicky,
přesně sto let od zřícení kupole v roce 1920, naplnění ideální vize projektu, jak jej koncipoval architekt
Jan Blažej Santini-Aichel. Bývalé
cisterciácké proboštství s poutním
kostelem je dnes sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska, renomované paměťové instituce, která vytváří
zázemí pro poznání baroka.
Čtvrtý ročník přednášek „Za poznáním baroka“ roku 2020 bude mít
v přednáškovém sálu plaského archivu (SOkA) opět program (s tématy mj. z oblasti architektury, urbanismu, ikonografie či barokního lékařství). Vstup je pro nejširší veřejné
publikum zdarma.

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX

Nový VLSB 1_2020_Nový VLSB 1 2017.qxd 26.3.2020 13:11 Stránka 19

POŽÁR V KOZOJEDECH V KVĚTNU 1844
A DVA ČEŠTÍ SPISOVATELÉ
n Bohdan Zilynskyj
V rámci regionálních dějin dochází
často i na výklad zcela drobných příběhů, které jakoby ani nestály za řeč.
O jeden z nich se dnes podělím se
čtenáři. Týká se Kozojed, obce na jihovýchodním okraji někdejšího Kralovicka. Tato ves, která byla v 16. a na
počátku 17. století městečkem, měla
na konci první poloviny 19. století 515
obyvatel žijících v 58 domech. Dva
z těchto domů, stojící ve východní
části návsi, postihl v r. 1844 požár. Tato na venkově tehdy dost běžná událost je zajímavá proto, že se zapsala
do života dvou českých obrozeneckých spisovatelů – Jana Jindřicha
Marka (Jana z Hvězdy) a Václava
Jaromíra Picka.
O liblínském rodáku J. J. Markovi
si lze více přečíst v knížce, která vyšla v Mariánské Týnici v roce 2003,
ale epizoda, popsaná v tomto příspěvku, tam zmíněna není. Marek
byl v letech 1832–1847 v Kozojedech
farářem. V té době také vytvořil
a v Praze vydal hlavní část svého
prozaického i básnického díla. Kromě toho však v Kozojedech zapisoval
i do farní pamětní knihy. Jeho kronikářské záznamy knižně nevyšly,
a proto zde ocitujeme poměrně
dlouhý záznam, který se týká jediné
události, již Marek zaznamenal
v roce 1844.
„Dne 5. máje 1844 v noci ve dvě hodiny vypukl v Kozojedech oheň, který
v několika okamženích dva statky
s náležícími chlívami, sejpkami

Václav Jaromír Picek.
a stodolami ztrávil. Bylať to čísla 6
a 7. K uhašení ohně nejvíce nápomocní Liblínští, kteří pod osobní
správou tamního vrchního a právního pana V. J. Picka, záhy s velikou
stříkačkou přijedše, netoliko sami
neunaveně pracovali, ale i domácí
obyvatelstvo zpitomělé k hašení
a pořádku přidržovali. Taktéž přispěl
ku pomoci pražský obchodník ve
dříví p. Brabec s hojným počtem lidu
svého. Tím se stalo, že – ačkoli oheň
již na číslo 5 sahal – sousedu tomu
nic jiného neshořelo, než střecha
došková nad chlívami s hojnou zásobou slámy. O příčině povstání ohně
nic jistého se neví. Praví se, že bylo
v stodole Václava Urbánka č. 7 od
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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Pohled na náves v Kozojedech (výřez z dobové pohlednice).
jakýchsi zlodějů ze msty založeno,
poněvadž je týž sedlák, byv od nich
před rokem okraden, u práva hrdelního žaloval. Hned téhož dne ráno
poslal vysoce urozený pan hrabě
liblínský tit. Vilím z Wurmbrandu
každému z těch pohořelých jednu
míru žita a jednu míru bramborů do
fary. Za jeho příkladem téměř všecky
sousední obce jednak obilím, jednak
dřívím, jednak penězi a chlebem
ubohým pohořelým přispívaly a ještě
přispívají, takže naděje jest, že v brzkém čase z rumu a popele nová,
krásnější a pevnější stavení vzniknou.“
Citovaná „minireportáž“ je vůbec
nejdelším záznamem z těch, které
Marek do kroniky vepsal. K celému
popsanému příběhu se vztahuje ještě následující dodatek, zapsaný bez
denního data v roce 1845: „Naděje ta20

to se vyplnila. Příbytky pohořelých
jsou pravidelně vystavené, taškami
pokryté a nemálo k ouhlednosti tak
nazvaného rynku přispívají.“
Zdánlivě banální, byť z hlediska postižených neradostný příběh, měl
ovšem další pokračování, související
s jednou z osob, zmíněných v Markově popisu. Zatímco o pražském obchodníkovi s dřívím a důvodu jeho
přítomnosti v Kozojedech těžko něco
zjistíme, v případě básnícího úředníka je situace odlišná. Tento muž,
v době požáru jednatřicetiletý, sloužil od roku 1841 na liblínském panství
a poměrně rychle navázal s literárním kolegou, žijícím hned za řekou
Mží či Berounkou, přátelský vztah.
Pickovu spoluúčast při likvidaci
kozojedského požáru dokládá jeden
z dokumentů, uložených v jeho pozůstalosti v Státním okresním archivu
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Kutná Hora v rámci více než stovky
osobních dokladů. Měsíc po požáru,
5. 6. 1844, zaslal vrchnostenský úřad
(Oberamt) v Plasích na Liblín německý dopis, adresovaný Jaromíru
Pickovi. Sděluje se zde obsah výnosu
krajského úřadu z 25. května, ve kterém mu bylo vysloveno uznání za dobré spoluúčinkování a pomoc při likvidaci požáru, který vypukl v noci
z 5. na 6. květen, zvláště pak za to, že
osobně vedl hašení stájí. Plaský
vrchnostenský úřad neopomněl připojit ještě dík vyjádřený Pickovi obcí
Kozojedy.
Tím však příběh nekončí. Picek vydal už o něco dříve, v roce 1843, svou
první básnickou sbírku a díky tomu
si zjednal značnou popularitu po celých Čechách. Později následovaly
ještě tři sbírky další. V „Písních“,
vydaných v roce 1856, najdeme vedle
73 jiných veršovaných pokusů báseň,
která nás v souvislosti s Markovým
záznamem zaujme.

Požár
„Hoří, hoří, kde jste kdo?
Běžte, zvoňte na poplach!
Vodu, vodu, haste to!
V noci požár, až jde strach!
Milek, šalný klučina,
nad komůrkou tak volá,
kde dlí krásná dívčina,
v srdci láskou plápolá.

„Kde jest oheň?“, lid se ptá.
„V srdci Běly, ha ha ha!“,
na střeše se zachechtá
bůžek, šelma křídlatá.
„Bodejž do tě veliký –
stříkačka ti vyšlehá!
Honem na něj žebříky! – “
V dálce chechtot: “ha ha ha!“
Jistě se shodneme na tom, že se z literárního hlediska nejedná o žádné
veledílo. Přesto tato báseň, naladěná
místy jakoby do rokokova, nepostrádá určitý vtip. Zaujme paralela skutečného nočního požáru a požáru milostného, který využije k žertu a vystrašení i popletení lidí okřídlený
Amor. V první a třetí sloce nacházíme v každém případě zajímavý popis hašení požáru i s konkrétní zmínkou o čtyřech prostředcích, které si
dav bere na pomoc.
Báseň působí dojmem, že její autor
popsal děj, který skutečně viděl a zažil. Mohl to být jeden z nejdramatičtějších zážitků jeho jinak poměrně klidného života. Snad právě
proto také báseň vznikla. Až o něco
později Pickův život rozvířily jiným
způsobem události let 1848–1852.
Tehdy vstoupil do dobové politiky
a publicistiky jako představitel českého konzervativního tábora a oponent Karla Havlíčka a dalších významných činitelů. Možná měl přitom pocit, že hasí pomyslný požár
způsobený přílišným radikalismem.
To už je ale docela jiná historie…

Lidé kol se sbíhají,
s košíky se lopotí,
řebříky tam zdvíhají,
hák, stříkačka rachotí.
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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KAPLE SV. JANA KŘTITELE V HODYNI
n

Pavel Beneš

Prostředí plaského cisterciáckého
kláštera a jeho uměnímilovných opatů dalo v době baroka vzniknout celé
řadě staveb a uměleckých děl, které
dodnes tvoří významnou součást kulturního dědictví regionu severního
Plzeňska.
Vrcholně barokní kaple sv. Jana
Křtitele v Hodyni vznikla na místě
starší grangiální sakrální stavby v letech 1748–1751 za vlády plaského
opata Silvestra Hetzera, na což odkazuje v nadpraží vchodu znak a nápis s chronogramem roku dokončení
kaple 1751: VoCI aeternI Verbl/

beatIssIMo
IoannI
baptIstae/
sILVester abbas De pLassIo/
eXstrVXIt. Opat Hetzer, spolubratry
nazývaný bonus pater, dobrý otec,
dle svého založení jistě preferoval
realizaci kvalitní a uměřené sakrální
stavby.
Z pohledu architektury kaple vyniká
klasicizujícím výrazně vertikálním
průčelím, které je jednoosé, dvouetážové a zakončené trojúhelníkovým
štítem. Ústřední osu průčelí kaple
tvoří kamenný portál, nesoucí emblém se znakem plaského kláštera,
nad ním je situováno rozměrné okno

Hodyně. Nástropní štukové zrcadlo klenby kaple sv. Jana Křtitele.
22
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s šambránou a výrazným klenákem,
působící ve vztahu k portálu poněkud atektonicky. Průčelí je členěno
dvojicemi sdružených pilastrů, zdobených glyfy s píšťalami a pod drobnou římsou čabrakami se střapcem.
Pilastry vynášejí bohatě profilovanou korunní římsu. Nad římsou je
vynesen štít, provedený ve tvaru
rovnoramenného trojúhelníka ve
středu s oknem v podobě kvadrilobu,
po stranách vymezený vázami. Siluetu západního průčelí dotváří sanktusníková věžička zakončená hrotnicí s makovicí a křížem.
Boční fasády a fasáda zadní mají
shodné tvaroslovné řešení s hlavním
průčelím. Dominují dvojice pilastrů,
které zvýrazňují rizality. Uprostřed
stěn pak vynikají velká okna se štukovými šambránami a výraznými
klenáky. Opakujícím se prvkem výzdoby fasády jsou na pilastrech zavěšené vykrajované čabraky zakončené střapcem. Kaple je založena na čtvercovém půdorysu, k němuž se připojuje úzké kněžiště.
Naproti kněžišti vystupuje na
západní straně patrová varhanní
kruchta, osvětlená velkým oknem
hlavního průčelí. Stěny jsou členěny
dvojicemi pilastrů nesoucích kladí.
Odhmotňujícím prvkem interiéru je
dvojice nik. Plackovou klenbu zdobí
štukové zrcadlo s vykrajovanými poli
a obrazci, nesoucí však značně
rustikalizovanou podobu.
V dílčích tvaroslovných motivech
kaple se odráží duch tradice tvorby
Jana Blažeje Santiniho-Aichela, která rezonovala v prostředí plaského
kláštera dlouho po architektově smrti (1723). A tak se odkaz na vysoký

Detail kaple sv. Jana Křtitele
v Hodyni na pozadí portrétu opata
Silvestra Hetzera (1748–1755).
standard řešení a doznívání jedné
epochy promítá jako aluze také v této
stavbě. Autora stavby z pramenů neznáme. Ozvuky santiniovského tvarosloví však přežívaly v tvorbě Matěje Ondřeje Kondela (1686–1749) a jeho syna Eugena Kondela až do 70. let
18. století.
Interiér kaple zaujme také barevností. Upřednostněná světle zelená
barva pro profilované prvky stropu,
plastické rámování a špalety oken
v kontrastu s odstínem růžové odkazuje patrně k interiérové barevnosti
Santiniho kaple Jména Panny Marie
v Mladoticích (1708–1710). Díky velkým oknům je interiér hodyňské
kaple bohatě prosvětlen a světlo tak
dává vyniknout jak prostorovému
řešení stěn, tak odkazuje k původní
cisterciácké spiritualitě.
Kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni je
dnes nemovitou kulturní památkou,
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 2020 / ročník XXX
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Kaple sv. Jana Křtitele
v Hodyni (foto Pavel Beneš).
jejíž součástí jsou movité kulturní
památky: hlavní oltář (s vyobrazením Křtu Krista v Jordáně a v nástavci Navštívení Panny Marie), kazatelna a obraz sv. Martina.
Hlavní oltář nese obraz s námětem
Kristova křtu, což dokládá téma
zasvěcení kostela. Nad postavami
Krista a Jana Křtitele se vznáší holubice Ducha svatého a nad ní vystupuje postava Boha Otce nadnášeného anděly. V nástavci je vyobrazeno Navštívení Panny Marie. Obrazy z poloviny 18. století jsou však
dnes velmi špatně čitelné, v havarijním stavu. Téměř nečitelná malba se
týká také obrazu umístěného v boční
nice s námětem sv. Martina, dělícího
se o plášť se žebrákem.
Dřevěná polychromovaná kazatel24

na, umístěná při severní stěně kaple
vyniká postavou klečícího anděla,
který ji podpírá (typová analogie
anděla podpírajícího kazatelnu se
nachází v kostele sv. Mikuláše v Kozojedech). Kazatelna je šestiboká,
členěná kanelovanými sloupy s korintskými hlavicemi, baldachýn je
ozdoben listovými rozvilinami.
V kontextu původního mobiliáře
kaple právě kazatelna dokládá pohnutý osud této sakrální památky.
Součástí výzdoby baldachýnu hodyňské kazatelny byla původně čtveřice
plastik andílků. Dvě sochy zůstaly na
svém původním místě, jedna je považována za ztracenou a jedna z plastik
se od roku 1984 nachází ve sbírce
Muzea a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici pod inventárním
číslem 1695. Jedná se o vrcholně barokní řezbu datovanou do poloviny
18. století se šroubovitě natočeným
tělem a s draperií přehozenou přes
nožky. Restaurováním byla tato torzální plastika zachráněna.
Ve sbírkách muzea jsou zastoupeny
také další barokní památky hodnotného mobiliáře, náležející původně
do interiéru kaple sv. Jana Křtitele
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v Hodyni. Jedná se především o trojici barokních polychromovaných
plastik z doby kolem roku 1760, sv.
Vojtěcha a sv. Václava (obě sochy
původně součástí hlavního oltáře
kaple) a sv. Jana Nepomuckého
a dále také obrazy sv. Jana Křtitele
a sv. Prokopa.
Historie kaple sv. Jana Křtitele byla
po zrušení plaského kláštera císařem Josefem II. roku 1785 příznačná.
Dobový tlak neušetřil kapli změny
využití, sloužila několik let jako kontribuční sýpka. V roce 1799 stavbu
vykoupila od Náboženského fondu
obec a obnovila ji pro původní sakrální význam. Do roku 1919 se zde pravidelně konaly poutní mše na svátek
sv. Jana Křtitele a sv. Martina. Po roce 1920 přešla kaple do správy nově
vzniklé Církve československé husitské.

Větší opravy památky probíhaly od
druhé poloviny 20. století. Již v období druhé světové války vznikly přípravy na opravu objektu, jejich provedení, týkající se především výměny střešní krytiny, se uskutečnilo až
v 50. letech. Od 90. let 20. století
prochází kaple postupnou obnovou.
Oprava střechy a restaurování hlavní fasády bylo realizováno mezi léty
1998–2002. V letech 2009 a 2010 došlo
k opravě korunní římsy, restaurována byla dvojice dveří, obnoveny
okenní výplně a vloženy okenní sítě.
V návaznosti na hlavní průčelí byl
v roce 2015 restaurován plášť vnějších omítek. Prostor kaple náleží
v současnosti především kulturním
účelům, konají se zde tradiční hudební vystoupení a koncerty.

Literatura a prameny:
Irena Bukačová: Opati plaského kláštera v 17. a 18. století, In: Proměny
plaského kláštera (1145–2015): sborník příspěvků z konference konané ve
dnech 8.–9. října 2015 v Plasích, Mariánská Týnice 2015
Mojmír Horyna: Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998
Antonín Podlaha: Posvátná místa Království českého. Řada první,
Arcidiecese pražská. Díl III. Vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský,
Praha 1909
Michal Bureš, Pavel Vlček: Technická zpráva. Obnova objektu kaple sv.
Jana Křtitele v Hodyni (vnější omítky), Praha 2012
Dagmar Hamsíková, Adam Pokorný: Návrh na restaurování: interiér kaple
sv. Jana Křtitele v Hodyni, Praha 2010
Benedictus Scheppl: De abbatibus monasterii Plassensis, ed. Antonín
Podlaha, Sbírka pramenů církevních dějin českých stol. XVI. –XVIII.
číslo IV, Praha 1909
Emericus Schossig: Breve Teinicense, 1756, sign. kn. 90, Archiv zrušených
klášterů, Národní archiv Praha
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BIGBEATOVÉ KAPELY NA
SEVERNÍM PLZEŇSKU
1964 – 1994
Autoři: Jana Dienstpierová, Jan
Kvídera, Jiří Kříž, Zdeněk Raboch
První souborné vydání historie bigbítové hudby, jejíž počátek sahá
v regionu severního Plzeňska do roku 1964 (Orion Beat v Kaznějově
nebo Weeping Spekters v Druztové).
96 stran, 1. vydání, 2018
Cena 250 Kč
PAMĚŤ KRAJINY I–VIII
Texty Irena Bukačová, Jiří Fák
Cena za každý díl: 250 Kč
STOLETÉ PROMĚNY
KRALOVICKA
Texty: Irena Bukačová, Jiří Fák
Časosběrný pohled nepreferuje
žádný ideologický či ekologický
pohled na minulost. Interpretuje

jedinečné situace lokalit, vypovídá
o stoletém vývoji regionu Kralovicka. Kniha doprovází stejmojmennou
výstavu v refektáři muzea.
Cena 230 Kč
ARCHITEKTURA JANA
BLAŽEJE SANTINIHO AICHLA
NA SEVERNÍM PLZEŇSKU
Text: Irena Bukačová
Více než dvousetstránková
publikace sestává z podrobného
zpracování deseti architektonických
památek.
Cena 299 Kč
ŠKODA LÁSKY - Druhá světová
válka na severním Plzeňsku
Texty: Irena Bukačová, Miroslav
Hus, Karel Rom
Druhé rozšířené vydání
Cena 349 Kč
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