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DĚJINY KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

Ves a později městys Louňovice vznikly s nej-
větší pravděpodobností v souvislosti se založením 
kláštera premonstrátek v roce 1149 za panování 
Vladislava II. Ve stejné době byl založen v Louňo-
vicích i farní kostel zasvěcený sv. Václavu. Když 
byl 23. 8. 1420 klášter husitskými vojsky vypálen 
a zbořen, sdílel jeho osud velmi pravděpodobně 
i farní kostel. Výraznou přestavbu původního kos-
tela provedl a financoval kolem roku 1658 tehdej-
ší majitel panství Karel Adam Lev z Říčan, který 
po dlouhé odmlce uvedl na louňovickou faru o svát-
ku Máří Magdaleny roku 1660 opět katolického 
kněze. Dlouhé roky před tímto datem se zde slou-
žilo pod obojí.

Při přestavbě byly využity původní gotické zdi, 
což je patrné zejména na trojbokém závěru presby-
táře, jeho klenbě a oknech. Jinak byl kostel zcela 
zbarokizován ve druhé polovině 17. století (někte-

rými autory je uváděn rok 1670). Jde o jednolodní 
obdélníkovou stavbu s polygonálním presbytářem, 
se sakristií s oratoří na severní straně, oddělenou 
dvěma okny od vnitřního prostoru kostela. Na straně 
západní je pak vyzdvižena hranolová věž s cibulo-
vou střechou.

Hlavní oltář je z první čtvrtiny 18. století. Na ol-
táři je kopie Murillova obrazu Panny Marie z roku 
1898. Po stranách se nalézají sochy Jana Nepomuc-
kého a Jana Sarkandera. V lodi jsou dva protějškové 
oltáře z doby kolem roku 1700. Na jednom je obraz 
sv. Máří Magdaleny z roku 1898 a na druhém no-
vější obraz se sv. Janem z Nepomuku. Křtitelnice 
vznikla po roce 1691 a sousoší kalvárie má původ 
ve druhé polovině 19. století.

Původní varhany z roku 1739 (1832) byly nahra-
zeny nákladem arcibiskupa Lva Skrbenského ze 
Hříště roku 1912 novými. Pan arcibiskup opatřil 

sledním z Vidláků Kunšovi, s Petrem Kaplířem ze 
Sulevic. V letech 1616 až 1621 v rodové hrobce 
v kostele spočinuli tři aktéři neustupovských dějin 
předbělohorské doby – dlouhověká Alžběta, její 
dcera Eva (1618) a za další tři roky zřejmě i Evin 
manžel Kašpar (1621).

Roku 1618 paní Evou vymírají Vidlákové / Ra-
dimští ze Slavkova, její syn zemřel již roku 1616. 

Její manžel Kašpar Kaplíř ze Sulevic byl roku 1621 
sťat za účast na stavovském povstání. Jeho bezhla-
vé tělo se v kostelní kryptě v Neustupově hledalo 
opakovaně, naposledy roku 1921 u příležitosti 300. 
výročí popravy 27 českých pánů, ovšem vždy bez 
výsledku. Proto někteří autoři usoudili, že snad tu 
ani nebyl pohřben. Tato otázka ale zůstává otevřená.

Jan Kypta

Pohled na kostel v Louňovicích pod Blaníkem od libouňské kapličky (foto: Z. Otradovec).
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Vstup do kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Louňovicích pod Blaníkem 

(foto: Z. Otradovec).

Kardinál Miloslav Vlk posvětil 12. července 1992 
v Louňovicích pod Blaníkem zvon svatá Zdislava 

o váze 500 kg. Tento zvon byl doplněn do věže 
kostela Nanebevzetí Panny Marie ke stávajícímu 

zvonu svatý Václav z roku 1550 
(foto: Z. Otradovec).

i nové hodiny na věži kostela. Uprostřed kostela je 
v podlaze náhrobní kámen, pod nímž byl při pokusu 
o prozkoumání hrobky nebo krypty nalezen hluboký 
zásyp sutí, proto bylo od jeho zkoumání upuštěno. 
Později, v roce 1957 byl však na jiném místě zno-
vuobjevena a prozkoumána krypta s kamennými 
schody, kdy bylo nalezeno 7 poměrně zachovaných 
rakví s ostatky 13 pohřbených. Kryptu nechal při 
přestavbě kostela nejspíš zhotovit jako panskou 
hrobku tehdejší majitel panství Oldřich Sezima 
Karel Skuhrovský, který ji však nevyužil, neboť 
je jako kajícník pochován před vstupem do kostela 
skrovným nápisem: ,,Léta 1652 dne 31. srpna umřel 
jest člověk hříšný, proste za něho Pána Boha“. Není 
zde doložen pohřeb žádného z jeho nástupců. Kryp-
ta byla využívána v pozdějších letech, kdy panství 
přešlo zásluhou Karla Adama Lva z Říčan do rukou 
pražského arcibiskupství. Z farních pramenů se po-

dařilo identifikovat všechny zde uložené nebožtíky, 
jednalo se o faráře a panské správce a dvě jejich děti. 
Je zde také pohřben zdejší kantor a varhaník (od 10. 
6. 1676) Jiří Zelenka Bavorovský (Baborský † 16. 2. 
1724), otec po celém světě slavného rodáka, sklada-
tele Jana Dismase Zelenky (* 24. 6. 1679 Louňovice 
pod Blaníkem, † 22. 10. 1745 Drážďany).

Ve věži kostely bývaly původně tři zvony, první 
nesl nápis, že byl ulit roku 1558 v Benešově, druhý 
přelit roku 1804 nákladem zdejšího děkana F. X. 
Nováka a dalších dárců a třetí zvon s latinskými 
nápisy byl přelit nákladem J. Vondráka z Louňo-
vic v roce 1740. Dva zvony padly dne 8. března 
1917 za oběť běsům první světové války a namísto 
hlasu lásky, míru a čisté víry rozséval jejich kov 
po celé Evropě jen smrt. Nejstarší zvon, zasvěcený 
sv. Václavu, zachránil kněz František Soukup. Dva 
nové zvony obdržel kostel v létě roku 1925, které 
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PLASTIKY OSOBNOSTÍ V RELIÉFECH  
NA VLAŠIMSKÉ ŠKOLE

Mnozí z nás, hlavně ti starší, chodili do tehdy je-
diné vlašimské školy v ulici Komenského. Avšak 
mnohým unikly plastiky dvou mužů vyobrazených 
v reliéfech v úrovni prvního patra nad vchodem 
do školy. 

Velmi stručná zmínka o osobnosti, která krášlí 
společně s Amosem Komenským v reliéfu čelní 
stranu, původně Měšťanské školy, čp. 41 (dnes 
SPŠ) postavené v letech 1872 – 1874, dle zdarma 
zhotovených plánů a projektů vlašimským rodá-
kem Saturninem Hellerem, žákem významného 
architekta Josefa Zítka, byla již dříve publikována. 
Jedná se o Karla staršího ze Žerotína (1564 – 1636) 
významného vzdělaného moravského šlechtice, po-

litika a také spisovatele. I já mohu přiznat, že jsem 
do nedávné doby nevěděl, kdo se vedle reliéfního 
vyobrazení zmíněného Amose Komenského nalézá. 
Dovolte mi proto, abych se po prostudování histo-
rických pramenů trochu šířeji zmínil o této osob-
nosti, neboť se domnívám, že je pro Vlašim málo 
známou.

Na první pohled vidíme šlechtice s okružím – lím-
cem kolem krku, z rudolfínské doby, který vyjadřu-
je do určité míry vznešenost. Ve Vlašimi nemáme 
objekt, na kterém je ztvárněna podobná osobnost, 
pomineme-li však například zaniklé reliéfní vy-
obrazení Jana Pláteníka, zakladatele první zálož-
ny v Čechách, na náhrobním kamenu na bývalém 

pro změnu zrekvírovali Němci, a poslední zvon, sv. 
Zdislava, byl vysvěcen v roce 1992.

Původní hřbitov kolem kostela byl josefínskými 
dekrety v roce 1842 zrušen a přemístěn na okraj 
obce. Poblíž kostela stojí jednopatrová fara, sdíle-
jící osud chrámu. Současná podoba je z roku 1690. 

Do roku 1624 zde působili nekatoličtí faráři, až roku 
1670 zde byl ustaven katolický administrátor, který 
se stal později zdejším farářem. V současné době je 
kostel zásluhou děkana Františka Říhy po celkové 
úspěšné rekonstrukci.

Zdeněk Otradovec

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem (foto: J. Hocek).




