
 

 

kdy probíhala oprava kostela sv. Filipa a Jakuba, vedl spor s kutnohorským magis-
trátem o kamenolom Ku ptáku, z kterého si chtěl zajistit přísun stavebního materiá-
lu. 
 S odklízením sutí v areálu kostela se začalo roku 1699. 
Na tyto sanační práce opat J. Snopek získal kutnohorské hor-
níky. Jako odměnu za poskytnutou pomoc se Snopek společ-
ně s celou komunitou zavázal pamatovat na dárce modlitba-
mi. 
 Prvním úkolem bylo zabezpečení gotického torza, vy-
spravení a vyzdění zdiva, říms, okenních ostění. Největším 
stavebním zásahem bylo vybudování páté jižní lodi na místě 
někdejšího severního křídla ambitu. Do bočních lodí a ocho-
zu navrhl Pavel Bayer sloupy klasického (toskánského) řádu. 
V červenci roku 1702 byla ještě nezaklenutá stavba zastřeše-
na. Snad ještě toho roku došlo k výměně stavitelů Pavla Baye-
ra za Jana Blažeje Santiniho a s tím i k zásadní změně archi-
tektonické koncepce. 
 Santini ovšem nepředložil historicky konformní restauraci, nýbrž originální 
projekt, založený na osobitém pojetí tvárných principů a forem vrcholné a pozdní 
gotiky. Je jistě jeho zásluhou, že restaurace sedleckého kostela nabyla zásadně ji-
ných kvalit: jestliže počáteční myšlenkou bylo navrátit stavbě její někdejší krásu, 
pak Santini přišel s koncepcí učinit chrám ještě krásnějším, než jaký byl v minulosti. 
Za inspiraci mu posloužily významné gotické památky v Čechách – především sva-
tovítská katedrála, zaklenutá v chóru valenou klenbou s nestyčnými trojbokými vý-
sečemi pokrytou síťovým obrazcem z žeber, a kroužená klenba síňového trojlodí 
kutnohorského chrámu sv. Barbory. 
 Ze žádosti o vysvěcení chrámu, podané Snopkovým nástupcem Bonifácem 
Blahnou na pražské arcibiskupství z podzimu roku 1709 ale vyplývá, že iniciátor 
obnovy se této slávy nedožil. Opat J. Snopek zemřel 18. července 1709 a pochován je 
v kapli Čtrnácti sv. Pomocníků v katedrále v Sedlci. 
 
Vybráno z práce Štěpána Váchy, Klášterní kostel v Sedlci a jeho restaurace 
v letech 1700 – 1709, otištěno v časopise Umění 2008, č. 5. 
 
 Od roku jara 2009 je katedrála znovu zpřístupněna veřejnosti po rozsáhlé 
rekonstrukci započaté roku 2001, kdy byla zařazena do Programu záchrany archi-
tektonického dědictví ČR. Kromě statického zajištění, které bylo stěžejní, bylo pro-
vedeno mnoho dalších prací tesařských, klempířských, kamenických, restaurace 
omítek i výmalby a také rekonstrukce interiérů. Celkem bylo během osmi let takto 
proinvestováno více než 70 mil. korun, z toho více než 30 mil. korun z prostředků 
farnosti Kutná Hora-Sedlec. 
 Na podzim tohoto roku se tak uzavře 300 cyklus let obnovy katedrály, v so-
botu 24. října 2009 bude panem biskupem Dominikem Dukou katedrála Nane-
bevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci znovu vysvěcena. 
 Dovolujeme si vás touto cestou na tuto slavnost co nejsrdečněji pozvat. 
Podrobný program bude uveřejněn koncem září. 

Karel Koubský 

II 

 

   

 Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele v Sedlci, vynikající památka 
cisterciáckého stavitelství z přelomu 13. a 14. 
století projektovaná jako redukovaný typ ka-
tedrálního kostela, se stal v 17. století předmě-
tem intenzivního starožitného zájmu. Nic na tom 
neměnila skutečnost, že od vypálení husity roku 
1421 pozvolna propadal zkáze. Jeho impozantní 
ruiny nepřestávaly vzbuzovat obdiv a byly vý-
mluvným obrazem někdejší slávy sedleckého 
kláštera a jeho bohatství, které se zakládalo na 
výnosech kutnohorských stříbrných dolů. 
 Proslulost místa posilovala i legendární vyprávění o tom, že při vyplenění 
kláštera husity zahynulo mučednickou smrtí až na několik výjimek všech pět set 
zdejších řeholníků (tři sta mnichů a dvě stě konvršů) a že sám husitský vojevůdce 
Jan Žižka byl nádherou kostela natolik uchvácen, že zakázal svému vojsku jeho 
drancování a ničení. Když se tak přesto stalo, poručil provinilci nalít do hrdla rozta-
vené stříbro a zlato. 
 Povědomí o výjimečnosti sedlecké stavby se šířilo především díky literární 
činnosti členů cisterciáckého řádu. Sedlecký profes Šimon Eustach Kapihorský 
v předmluvě vůbec nejstarší historické monografie o Sedlci Hystorya Klásstera 
Sedleckého (1630) uvádí, že impulsem k sepsání jeho díla byl právě neutuchající 
starožitný zájem veřejnosti o trosky klášterního areálu: „Mnozí, a jako říkaje, téměř 
všickni, kteříkoliv buď z pobožnosti, neb náhodou klášter Blahoslavené Panny Ma-
rie, jinák Matky Boží Sedlce navštěvují neb spatřují, velikosti, rozložitosti a nádher-
nosti jeho omráčení, kdy a od koho založen byl a jakým způsobem ke zkáze své při-
šel, se vyptávají… Mnozí pravím, jako říkaje, téměř všickni velikosti jeho pohříženi, 
coby tuto, neb onde bylo, coby toto, neb ono stavení vyznamenávalo, čehoby tyto, 
neb ony zříceniny znamením pozůstávaly, se vyptávají, zkoumají a všelijak vyzvěděti 
se snažují.“ 
 Z výše uvedených vypovědí jednoznačně vyplývá, že sedlecká katedrála, na-
vzdory neutěšenému stavu, ve kterém se nacházela, byla vnímána jako starobylý 
chrám kdysi nejkrásnější v zemi a jako výjimečný doklad středověkého stavitelství. 
Její restaurace za opata Snopka byla považována za natolik zdařilou, že předčila 
původní stav. 
 
Restaurator magnificus a jeho stavitelé 
 Ve své době nebyla restaurace sedleckého kostela spojována se jménem pro-
jektanta, nýbrž vždy opata Jindřicha Snopka (opatem v letech 1685–1709). Tato 
skutečnost vyplývá z výsadní role stavebníka: z něho vyšel prvotní impuls k celému 
projektu, on z pozice investora a „uživatele“ stavby rozhodoval o předkládaných ná-
vrzích a případně je i usměrňoval. V dějinách Sedlce se tak Snopek zapsal jedno-
značně jako obnovitel klášterního kostela. 
 Snopkovi bylo zřejmé, že financování tak nákladného podniku, jakým byla 
restaurace rozlehlého kostela, nebude v silách sedleckého kláštera, a proto vyvinul 
rozsáhlou kampaň směřující k získání dalších prostředků. Již v letech 1688–1690, 
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