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Slánské rozhovory ���� a ����
Památky a historie Slánska 

Slovo úvodem

Vážený čtenáři, sborník statí ze Slánských rozhovorů, 
který držíte v rukách, obsáhl dva ročníky, jež oba pojednávaly 
o památkách na Slánsku.

10. Slánské rozhovory 2013 / Památky
Slaného a Slánska

V úterý 8. října 2013 se konaly v refektáři kláštera 
bosých karmelitánů ve Slaném jubilejní desáté Slánské 
rozhovory. Příchozí pozdravil místostarosta Jaroslav 
Hložek za město Slaný a provinční delegát řádu bosých 
karmelitánů P. Petr Glogar, OCD.

Konferenci zahájil Vladimír Přibyl (MěÚ Slaný), 
nejprve omluvil nemocného Martina Mádla z Ústavu 
dějin umění AV ČR, který měl provést přítomné dílem 
J. V. Spitzera na Slánsku, a poté krátkým vstupem „Fran-
tiškánské nebe – Spitzerovy obrazy ze slánského kláštera“ 
představil nedávno restaurované portréty františkánských 
světců, jež kdysi tvořily součást výzdoby refektáře zdej-
šího kláštera.1 Po jeho stručné zprávě pokračovala Lenka 
Helfertová referátem „Malba J. V. Spitzera z pohledu 

1 MÁDL, M., Podobizny františkánských světců ze Slaného a pražský 
malíř Jan Václav Spitzer, Slánský obzor 12 (112), 2004, s. 13–22; 
BENEŠ, R. – PŘIBYL, V., Františkánský klášter ve Slaném 1655–1950, 
Slaný 2005. 

restaurátora“. Promluvila o postupu opravy některých 
Spitzerových pláten a podtrhla poměrně vysokou umělec-
kou kvalitu slánské kolekce.

Také příspěvek Marie Opatrné (Národní mu-
zeum Praha) „Slánské Ukřižování v kontextu italské 
malby“ se zabýval jednou z památek zdejšího kláštera, 
a to Heringovým rozměrným Ukřižováním, které by-
lo do Slaného přemístěno roku 1873 z katedrály 
sv. Víta v Praze.2

Po přestávce následoval blok věnovaný umělec-
kým dílům Slánska. Nejprve se obrátil k posluchačům 
Tomáš Hladík (Národní galerie Praha) se studií „Socha 
sv. Jana Nepomuckého z barokního oltáře ve Smečně 
v kontextu tvorby Ignáce Františka Platzera“; naznačil 
význam výtvarného pojetí svatojánské plastiky, a to nejen 
v díle Platzerově, ale i u dalších sochařů té doby.3 Poté 
restaurátorka Markéta Pavlíková přiblížila obnovu tohoto 
barokního artefaktu; celý oltář by měl být dokončen 
v roce 2015.

Literární historik Miloš Sládek (Památník národ-
ního písemnictví Praha) seznámil auditorium s pozdně 
barokními a poněkud rustikálně provedenými freskami 
v kostnici u kostela v Pálečku, a to zejména se vztahem 

2 Viz strana sborníku 9.
3 Více viz: DĚDIČOVÁ, V. – HLADÍK, T. – VERNEROVÁ, I., Ignác Fran-
tišek Platzer (1717–1787). Sv. Jan Nepomucký. Dar Rainera Kreissla 
Národní galerii v Praze, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří, 
14. 4.–11. 7. 1999.

Zahájení Slánských rozhovorů v refektáři kláštera bosých karmelitánů ve Slaném dne 8. 10. 2013. (foto Pavel Vychodil)
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k biblickým textům, které tyto malby doprovázejí. Zde 
je třeba podotknout, že se zanikající malby v kostnici 
( jediné dochované památce tohoto druhu v regionu) 
podařilo nakonec zachránit.4

Další část konference se týkala sbírek Vlastivěd-
ného muzea ve Slaném. Jan Kašpar (Památník národního 
písemnictví Praha) zmínil knihu Masopust od Vavřince 
Leandra Rvačovského, který po jistou dobu žil i ve Sla-
ném. Restaurování této památky, stejně jako skříňového 
nekrologia z kláštera františkánů ve Slaném, popsala Mag-
dalena Rafl Bursová.5

Odpoledne jako první vystoupil Marek Pařízek 
(Národní památkový ústav, územní odborné pracovi-
ště středních Čech v Praze) s „Poznámkou k úpravám 
oltáře sv. Anny v zámecké kapli ve Smečně v 19. století“. 
Nastínil v ní mimo jiné i dataci tohoto oltáře (patrně zcela 
novogotického).6

S otázkou, jak upravit interiér klášterního kostela 
v dialogu s památkáři s ohledem k potřebám současné 
liturgie, se vypořádal zástupce převora kláštera bosých 
karmelitánů ve Slaném P. Pavel Pola, OCD („K návrhu 

4 Viz strana sborníku 14.
5 Viz strana sborníku 20.
6 Viz strana sborníku 24.

liturgického prostoru kostela Nejsvětější Trojice v kon-
ventu bosých karmelitánů ve Slaném“).

Stopadesáté výročí narození malíře Ludvíka Kuby 
připomněl Vladimír Přibyl (MěÚ Slaný) v komentáři 
připraveném ve spolupráci s Olgou Černušákovou „Lud-
vík Kuba a Slaný“. Referoval nejen o Kubových pobytech 
ve Slaném a jeho zdejších přátelích, ale zejména pouká-
zal na poměrně početnou kolekci jeho obrazů, která se 
dodnes ve Slaném zachovala.7

Poslední přednášející Eva Volfová (Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště středních 
Čech v Praze) se podělila o poznatky z právě probíhající 
opravy kostela sv. Jakuba v Želenicích.

Většina účastníků se potom vydala autobusem 
do nedalekého Vraného. Zde se uskutečnil v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele krátký koncert (varhany – Aleš 
Nosek / mezzosoprán – Blanka Nosková). Na programu 
s názvem „Varhanní hudba ‚nejen‘ svatovítských var-
haníků“ zazněla díla J. G. Walthera, J. S. Bacha, 
F. X. Brixiho a dalších. Po tónech duchovní hudby jsme 
měli možnost si prohlédnout kostel, jehož podstatnou 
součástí jsou také fresky J. V. Spitzera s náměty výjevů 
ze života sv. Jana Křtitele. Krátké vysvětlení Vladimíra 
Přibyla k výzdobě chrámu poté ukončilo 10. Slánské 
rozhovory.

11. Slánské rozhovory 2014 / Smečno

O podzimním úterním dopoledni 7. října 2014 
přivítal refektář kláštera slánských bosých karmelitánů 
na devadesát zájemců o dějiny a památky slánského 
regionu. Na začátku je oslovil převor konventu P. David 
Peroutka, OCD, a oba představitelé měst – starosta 
Slaného Martin Hrabánek a starostka Smečna Pavla 
Štrobachová.

7 Příspěvek se stal podkladem pro průvodce výstavou: PŘIBYL, V. – 
ČERNUŠÁKOVÁ, O., Ludvík Kuba a Slaný, Slaný 2015.

Varhaník Aleš Nosek a mezzosopranistka Blanka Nosková po kon-

certě v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném. (foto P. Vychodil)

Starostka města Smečna Mgr. Pavla Štrobachová. (foto P. Vychodil)



�

Slánské rozhovory 2013 a 2014

Smečno upoutá návštěvníka vynikajícím soubo-
rem památek renesančního stavitelství, skvělými barok-
ními sochami a obrazy, které „rámují“ jeho zatím málo 
známou historii. Její interpretaci poznamenala dobová 
nepřízeň, a to jak ve vztahu k rodu Clam-Martiniců, 
který stál tradičně věrně po boku rakouského mocnář-
ství, tak i později, v době vypjatého třídního pojetí dějin. 
Smečenské historii jsme stále mnohé dlužni. V tomto 
smyslu ostatně vyznělo i úvodní slovo Aleny Topinkové 
(Smečno), která se v „Dějinách v kostce“ dotkla důleži-
tých dat, památek a osobností se Smečnem spojených.

Zásadní referát ze starších dějin měl Robert 
Šimůnek (Historický ústav AV ČR), který se soustředil 
na vznik města, a to jako modelového rezidenčního 
sídla šlechtického rodu. Vyzdvihl význam zámecké 
kaple sv. Anny a zejména původního kněžiště středově-
kého kostela, který byl později připojen k monumen-
tální renesanční novostavbě; tu dal zbudovat Jiří Bořita 
z Martinic.8 

Z renesančního období pocházejí kachlová 
kamna, která dříve vyhřívala zámek (dnes v expozici slán-
ského muzea). A právě o jejich konstrukci a výzdobě sly-
šelo publikum od Evy Volfové (Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště středních Čech v Praze). 
Informovala také o nálezu úlomků kachlů renesančních 
kamen v nedalekém Novém Strašecí.9

Poslední dva body dopolední části se posunuly 
již do doby baroka. Karel Procházka, který působí i jako 

8 ŠIMŮNEK, R., Smečno v pozdním středověku, Počátky rezidenčního 
města Bořitů z Martinic, Průzkumy památek 1/2012, s. 19–29.
9 Viz strana sborníku 27.

varhaník ve smečenském kostele, přednesl příspěvek 
o Karlu Loosovi (Tuchoměřice) a Františku Mensim 
(Smečno) „Smečno hudební“.10

O užitém barokním umění v regionu – církev-
ních textiliích, zejména bohatě vyšívaných ornátech – se 
rozpovídala Marie Kuldová (Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště středních Čech v Praze). 
V čele refektáře byla vystavena vzácná raně barokní 
kasule se znakem Martiniců a Ditrichštejnů (kol. r. 1660). 
Zajímavá přednáška znamená i výzvu k důslednější 
ochraně těchto zatím nedoceněných památek umělec-
kého řemesla, které se dodnes nalézají nejen v církevních 
depozitářích, ale i ve sbírkách muzeí (Slaný).11

Odpolední program otevřela autorka knihy 
„Tovaryšstvo Ježíšovo / Jezuité v Čechách“ (1995) Ivana 
Čornejová (Ústav dějin UK Praha). Poblíž smečenské fary 
byl v roce 1607 vztyčen obelisk s křížem, na jehož soklu 
podle všeho najdeme i znak jezuitů, kteří sem mohli při-
cházet z rezidence v nedalekých Tuchoměřicích. A právě 
historii tohoto panství naše přední badatelka poodhalila.12 

Po celou dobu konference v refektáři také visela 
podobizna Jaroslava Bořity z Martinic († 1649), jehož 
dílčí, a dodejme nelichotivý, portrét se pokusil načrtnout 
Josef Kadeřábek (Ústav dějin UK Praha), který vycházel 
z korespondence, kterou vedl pobělohorský majitel 
Smečna se slánskými radními.

Zcela zásadní však pro interpretaci osobnosti 
Jaroslava Bořity z Martinic byl referát Štěpána Váchy 

10 Viz strana sborníku 31.
11 Viz strana sborníku 34.
12 Viz strana sborníku 39.

Pohled do refektáře kláštera bosých karmelitánů ve Slaném při Slánských rozhovorech dne 7. 10. 2014. (foto Pavel Vychodil)
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(Ústav dějin umění AV ČR) a Radky Tibitanzlové (Ná-
rodní galerie Praha) „Stevensovy obrazy z Martinické 
kaple ve Svatovítské katedrále“. Ty byly v roce 1873 pře-
vezeny do tehdejšího františkánského kláštera se zmí-
něným Heringovým Ukřižováním a dnes jsou umístěny 
v bývalé kapli piaristů ve slánském muzeu. Vedle autor-
ského připsání malíři raného baroku Antonínu Steven-
sovi objasnili posluchačům i jejich poměrně složitou 
námětovou rovinu.13

Poslední bod programu v refektáři se nesl na 
vlně „biblického poselství“ nápisů z hrobky Clam-Mar-
tiniců ve Smečně, kterým si zjednal pozornost biblista 
Josef Hřebík (Katolická teologická fakulta UK Praha). 
Text ze starozákonní knihy Moudrosti (3,4) NADEGE 
GEST / NESMRTEDLNOSTIPLNA (Jejich naděje 
byla plná nesmrtelnosti) čteme na desce uvnitř hrobky, 
druhý z Nového zákona, z Prvního listu apoštola Pavla 
do Soluně (4,16), MRTWI V KRYSTU WSTANAU NEY-
PRWE (Ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejprve) vidíme 
na jejím průčelí. Josef Hřebík uvažoval ve své existenciál-
ně laděné řeči o klíčovém smyslu naděje pro člověka, 
přičemž uvedl dva příklady, jeden literární a druhý 
hudební; nejprve známý monolog Hamleta … „Zda žít, 
či nežít, to je, oč tu běží.“ … a poté závěr druhé symfonie 
Gustava Mahlera, zvané Vzkříšení.14

Před koncem konference se všichni přesunuli 
do renesančního kostela Nejsvětější Trojice ve Smečně, 
kde byl zasvěceným průvodcem Marek Filipec (MěÚ 
Slaný), který hovořil o zdejším uměleckém zařízení. Karel 
Procházka zahrál na starobylé varhany, jejichž skříň je 

13 Viz strana sborníku 45.
14 Viz strana sborníku 54.

renesanční, a zasvětil účastníky také do obsahu archivu 
kůru kostela. S přítomnými se rozloučil okrskový vikář 
P. Jaroslav Kučera. 

Vladimír Přibyl

Portrét Jaroslava Bořity z Martinic doprovázel celé setkání v úterý

7. 10. 2014. (foto Pavel Vychodil)

Štěpán Vácha a Radka Tibitanzlová při vystoupení na Slánských rozhovorech 7. 10. 2014. (foto Pavel Vychodil)
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Slánské Ukřižování v kontextu italské malby

Marie Opatrná

Malba Ukřižování z bývalého františkánského 
kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném má velmi spleti-
tou a poutavou historii. Stejně tak pozoruhodná je jeho 
existence v českém uměleckém prostředí první polovi-
ny 17. století, ve které je výrazným prvkem české sakrál-
ní tvorby. 

Historie oltáře
Oltář vznikl pravděpodobně okolo roku 1600, 

vzhledem k nápisové desce pod malbou.1 V současné 
době je v jeho architektuře osazena pouze hlavní malba 
s výjevem Ukřižování. Dále k němu náleží postranní 
doplňkové obrazy2 a nástavec s vyobrazením sv. Ondřeje 
a sv. Vavřince.3 Celý oltář byl původně umístěn v kated-
rále sv. Víta v Praze v Martinické kapli zasvěcené sv. On-
dřejovi. Roku 1873 byl během dostavby pražské katedrá-
ly přenesen do slánského kostela. Nacházel se u zadní 
strany Loretánské kaple. Později byl mobiliář kostela 
vystěhován a uskladněn. Oltář se sice do kostela časem 
vrátil, ale již ne ve své původní podobě, totiž bez ná-
stavce a postranních maleb. Nebyl již také instalován na 
dřívější místo u Loretánské kaple, ale do jedné z postran-
ních apsid namísto oltáře sv. Barbory.4

Starší literaturou byl jako autor malby označo-
ván rudolfínský mistr Hans von Aachen.5 Až na základě 
restaurátorského průzkumu,6 nově nalezené signatury 
a rozboru malířského rukopisu M. Suchomel připsal 
tento obraz Janu Jiřímu Heringovi.7

Kompozice malby Ukřižování
Vícefigurální, avšak ne přebujelá kompozice 

Ukřižování se drží tradičního rozvrhu scény. Ovlivnění 
tohoto obrazu italskou malbou je jasně čitelné. Ve středu 
je zobrazen již mrtvý Kristus na kříži. Jeho měkce mode-

1 SUCHOMEL, M., K restaurátorským pracím na domnělém Aache-
nově obrazu Ukřižování ze Slaného, Památková péče 30, 1970, s. 
161–173.
2 Křídla oltáře srv. v této publikaci TIBITANZLOVÁ, R. – VÁCHA, Š., 
Stevensovy obrazy z Martinické kaple ve Svatovítské katedrále, 
s. 45–53. 
3 Nástavec byl v průběhu 20. století ztracen a byl nalezen až v 90. 
letech. Nyní je uložen v sakristii kostela. Malířský rukopis nástavce 
vykazuje jisté odlišnosti od hlavní malby. Vznikl pravděpodobně 
později, okolo poloviny 17. století. S dílem J. J. Heringa ho však pojí 
typika tváře sv. Vavřince i jeho zcela totožná dalmatika, která byla 
vyobrazena na malbě Sv. Norbert nalézá ostatky sv. Gereona. S urči-
tostí však lze vyloučit totožné autory nástavce a křídel oltáře. Srv. 
OPATRNÁ, M., Umělecká tvorba malíře Jana Jiřího Heringa, Praha 
2011, nepubl. dipl. práce, s. 36–38.
4 Souhrnný přehled literatury věnující se této malbě srv. OPATRNÁ, 
Umělecká tvorba malíře… (pozn. 3), s. 30–32.
5 Např. VELC, F., Soupis památek historických a uměleckých v krá-
lovství Českém od pravěku do počátku XIX. století. Politický okres 
slánský, Praha 1904, s. 253–254; HERAIN, K. V., České malířství od 
doby rudolfínské do smrti Reinerovy, Praha 1915, s. 15.
6 1969–1970, restaurátor Alois Martan.
7 SUCHOMEL, K restaurátorským pracím… (pozn. 1), s. 161–173.

lované šedavé tělo je potřísněno krví vytékající z probod-
nutého boku a zranění způsobených trnovou korunou. 
Hlava, okolo které září jemná svatozář, je skloněna 
na stranu. Dlaně jsou zavřeny, kolena vytočena na stranu 
s akcentací pravého kolene. Fyziognomie Krista je velice 
dobře malířsky zvládnuta. Nahá postava zahalená pouze 
do vlající bílé bederní roušky a visící na třech hřebech tak 
vyjadřuje jistotu malířovy ruky. 

Máří Magdalena, přimknutá k patě kříže, vzhlíží 
k Ukřižovanému. Je oděna do krásných zlatých šlech-
tických šatů, přes které jí splývají husté světlé vlasy. 
Navzdory bohatému oděvu je patrná určitá deformace 
pokrčených nohou. Magdalénina tvář je velice jemně 
vykreslena a odpovídá něze, se kterou světice pohlíží 
ke Kristu. I přesto se zde malíř neubránil určitému fyzio-
gnomickému zkreslení tváře podané z profilu. K té lze 
nalézt určité analogie ve zpodobnění světice na obraze 
Kristus a nevěřící Tomáš z expozice sbírky Královské 
kanonie premonstrátů na Strahově. Zde se jedná o totož-
nou tvář, avšak méně kresebně podanou a plnější.

Na pravé straně stojí pod křížem sv. Jan. Tváří 
je natočen vzhůru ke Kristu a stojí tak k divákovi zády. 
Tento postoj není tak častý, avšak v evropské malbě 
16. století ne zcela ojedinělý. Janův hubený zřetelně 

Jan Jiří Hering, Ukřižování, 1628, kostel Nejsvětější Trojice, Slaný. 

(foto Marie Opatrná)
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rýsovaný obličej je jemně modelován světlem. Je oděn 
tradičně v zeleném šatě s rudým pláštěm, který je pode-
brán pod levou rukou, precizně vymodelován a zřasen. 
I když je lukovitě propnuté tělo sv. Jana zahaleno v ru-
dém plášti, nebo možná právě proto, je jeho postava 
nejsvébytnější figurou kompozice.

Pod křížem na druhé straně stojí Panna Maria. 
Hubené ruce má pokorně překříženy na prsou a vzhlíží 
ke svému synovi. Tvář se zapadlýma očima je podána 
velice kresebně a nejvíce odpovídá Heringovu rukopisu. 
Barevnost jejího oděvu, gesto rukou i fyziognomie obli-
čeje odkazují k vyobrazení Panny Marie z cyklu květino-
vých rámců z majetku Královské kanonie premonstrátů 
v Praze. Prvek překřížených rukou se nevyskytuje pouze 
na tomto a květinovém obraze, jedná se o častý prvek 
Heringových děl, jehož původ je třeba hledat v italské 
malbě.

U paty kříže se vedle lebky s kostí nachází na 
dřevěném klínu autorova signatura – HHPins ETinFen-
ToR 1628, která značí Hans Hering pinxit. Modifikované 
slovo „inventor“ odkazuje k malířovu vlastnímu usku-
pení kompozice. Na pozadí se na horizontu skalnaté 
krajiny nachází čtyři jezdci na koních, kteří jedou k městu 
naznačenému v dáli. Převážná většina pozadí je tvořena 
tmavým nebem, na kterém jsou pod rameny kříže 
vyobrazeny Měsíc a Slunce s tvářemi. Nad křížem 
je patrná nebeská zář. Díky tmavému pozadí, které 
nedává prostor velkým detailům krajiny, jasně vystupují 
postavy v prvním plánu. Kolorit jejich oděvů, který je 
sám o sobě bohatý a sytý, je o to víc umocněn. I mat-
nost Kristova těla tak není zastíněna kontrastem rudého 
Janova pláště nebo zlatých šatů Máří Magdaleny.

Vznik malby
Díky vysoké malířské kvalitě, vyvážené kompo-

zici, sytému koloritu a původu obrazu mimo dvorský 
okruh je Heringovo Ukřižování v kontextu české malby 
první poloviny 17. století na první pohled prvkem těžko 
zařaditelným, uchopitelným a pochopitelným.8 Výcho-
disko z této situace se snahou osvětlit původ kompozice 
naznačilo několik hypotéz.

Starší literatura hledala řešení v původním 
připsání díla Hansi von Aachenovi. Před osazením 
Heringova obrazu okolo roku 1628 zde mohlo být dílo 
Aachenovo. Hering je znal a nový obraz vytvořil dle něj.9 
Tato hypotéza je podpořena také existencí Aachenovy 
malby stejného námětu v kostele sv. Michala v Mnichově. 
Druhou možnou hypotézou, kterou nastínil Miloš Sucho-
mel, je autorova vlastní invence bez použití cizích vzorů. 
Miloš Suchomel tuto možnost navrhuje na základě slova 

8 K nejasnosti přispívá i časový rozpor vzniku architektury oltáře 
(1600) a samotné malby (1628). Svou roli zde samozřejmě hraje 
vyplenění svatovítského chrámu roku 1619 a jeho následná obnova, 
které lze vznik této malby pravděpodobně přičíst. 
9 SUCHOMEL, K restaurátorským pracím… (pozn. 1), s. 169; KRA-
MÁŘ, V. – ŠRONĚK, M., Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 
1619, Praha 1998, s. 15.

„inventor“ v signatuře.10 Třetí hypotézou, kterou zastává 
Pavel Panoch, je Heringova inspirace v mnichovském 
Ukřižování prostřednictvím grafiky tohoto obrazu.11 Tato 
kompozice však obsahuje pouze postavu Krista, Panny 
Marie a sv. Jana. Postava apoštola Jana je natočena čelem 
k divákovi, Panna Maria má sepnuté ruce, nenachází se 
zde postavy jezdců ani Máří Magdalena. Jako možnou 
předlohu pro tuto světici navrhl Pavel Panoch postavu 
Máří Magdaleny z obrazu Ukřižování od Scipiona Pulze-
neho, který visí v římském kostele S. Maria in Vallicella. 
Tento názor podporuje faktem, že se ve stejném kostele 
nachází obraz Navštívení Panny Marie od Federica Baroc-
ciho, který Hering taktéž kopíroval.

U první hypotézy nelze vyloučit, že se v pražské 
katedrále nějaký obraz Ukřižování od Hanse von 
Aachena nalézal. I kdyby tomu tak bylo, nebyl by pro 
Heringovu kompozici zásadně určující, nebyl by jeho 
kopií ani variací. Hering totiž dle svého mínění vytvořil 
kompozici zcela novou, jak ukazuje doplnění jeho signa-
tury o slovo „inventor“. Nelze však souhlasit ani s hy-
potézou Miloše Suchomela. „Inventor“ sice odkazuje na 
nový přístup, novou myšlenku v díle, nové zpracování 
kompozice, to však především v Heringově tvorbě, ale 
i obecně v malbě konce cinquecenta a počátku seicenta,12 
neznamená zcela novou, nikdy nepoužitou strukturu díla. 

S hypotézou Pavla Panocha lze souhlasit v roz-
sahu myšlenky, že bylo Heringem použito více vzorů pro 
novou malbu. Nebylo však v Heringově moci, a prav-
děpodobně ani jeho záměrem, převzít kompozici a fi-
gury kupříkladu jinak natočit. Převzetí postavy Máří 
Magdaleny z obrazu Scipiona Pulzoneho je možné. Je 
však třeba pamatovat na to, že Barocciho kompozice 
Navštívení, která podporuje tuto domněnku, byla samot-
ným Baroccim i jeho následníky nespočetně kopírována. 
Na celou problematiku je třeba se podívat z širšího 
hlediska, především právě z perspektivy principů 
malířské práce italského cinquecenta a seicenta a samotné 
práce Jana Jiřího Heringa.

Italská východiska české malby
Umělecká malířská produkce posledních deseti-

letí cinquecenta nesestávala pouze z tvorby vrcholných 
manýristů, ale také z umírněnějších, „klidnějších“ a natu-
ralistických maleb sakrálních námětů. Tato tvorba byla 
podmíněna náboženskými reformními snahami (vzni-
kem nových církevních řádů, jejich významnými osob-
nosti, akcentem na devočnost ap.), které vyústily až do 

10 Usuzuje tak ze slova „inventor“. SUCHOMEL, K restaurátorským 
pracím… (pozn. 1), s. 172, pozn. 8.
11 Aegidius Sadeler podle Hanse von Aachena, Ukřižování, mědiryt, 
lept, 510 x 319 mm, reprodukce in: The Illustrated Bartsch 72.1, 
New York 1997, 85; PANOCH, P., Nad malířským dílem Jana Jiřího 
Heringa, in: STOLÁROVÁ, L. (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století 
v Čechách a Evropě, Praha 2011, s. 92.
12 Italské názvosloví (konec 16. století a počátek 17. století) je v textu 
používáno záměrně, aby bylo zcela zřejmé, kdy se mluví o italském 
a kdy o českém umění.
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tridentského koncilu, následnými uměleckými traktáty 
z tvorby církevních hodnostářů, ale i věrně vědeckým 
nazíráním světa. V umění se tyto tendence konkrétně 
projevily větší emočností a naturalismem, který lze 
v malířství sledovat již od přelomu 15. a 16. století. 
Tyto tendence pak vykrystalizovaly v dílech reform-
ních umělců, které nelze zařadit (nebo alespoň část 
jejich tvorby) mezi manýristický směr, ani do již nové 
barokní éry. Toto umění se nazývá mnoha termíny – arte 
senza tempo, tridentský styl, tvorba reformních malířů, 
antimanýristický proud, období malířské reformy ad. 
V současné rozsáhlé literatuře je asi nejvíce používáno 
označení této doby a jejího umění jako období „contro-
riforma“.13

Charakteristiky tohoto umění jsou nesourodost 
umělecké produkce, nejednotnost, absence jednoho 
hlavního proudu, vymezení se oproti vrcholné fázi 
manýrismu, naturalistické a realistické pojetí maleb, 
jejich jednoduchost a čistota, v extrémním případě až 
strohost, ale díky tomu i vyžadovaná pochopitelnost 
a blízkost divákovi. Nejen tyto vlastnosti maleb zapříči-
nily vytvoření specifického prostoru ve výjevu, který je 
realistický i ve výjevech božských osob, ale zároveň je 
v něm jasně patrná složka božskosti a transcendentna. 
Častými vzory a zdroji tohoto umění jsou umělci 
vrcholné renesance, především Fra Bartolomeo, Raffaelo, 
Sebastiano del Piombo, Andrea del Sarto a další. Uměl-
ci pro svou inspiraci často vybírali z více zdrojů, ne vždy 
zcela sourodých, někdy opakováním určitých obrazo-
vých forem a figur, někdy celých kompozic. F. Zeri 
to označuje dokonce za „plenění“ tvorby svých před-
chůdců.14 

O uznání své existence tento de facto manýri-
smu paralelní umělecký směr, hnutí či proud, bojoval 
již zhruba od dvacátých let 20. století. V současnosti je 
v zahraniční literatuře již běžně přijímán. A zástupcem 
tohoto proudu je v českém uměleckém prostředí právě 
Heringovo slánské Ukřižování.

Před rozborem samotné malby je třeba pohléd-
nout i na obecný systém práce Jana Jiřího Heringa. 
Označení „inventor“ používal i v případě, kdy tvořil 
podle předloh, ale uskupil je do nové vlastní kompozice. 
Stejný pracovní postup a přístup k signatuře je doložen 
také na obrazech ze svatonorbertského strahovského 
cyklu, například Sv. Norbert vypíjí s krví Páně pavouka či 
Sv. Norbert rozdává majetek chudým. I na mnohých jeho 

13 Autorka cíleně nepoužívá český překlad italského slova „controri-
forma“ (protireformace). A to mimo jiné vzhledem k jeho českému 
specifickému významu, který postihuje pouze pobělohorskou dobu. 
14 ZERI, F., Pittura e Controriforma: L‘arte senza tempo di Scipio da 
Gaeta, Turín 1957, s. 88–89. Dále se tomuto období ve svých textech 
věnovali Alberto Grazinai, Walter Friedlaender, Paolo Prodi, Alessan-
dro Zuccari ad. V české literatuře k systému práce umělců na konci 
cinquecenta, která je charakterizována spíše napodobováním a imi-
tací než čistým kopírováním, srv. ZLATOHLÁVEK, M., Rudolfův konec, 
konec jednoho uměleckého slohu? in: HLAVÁČEK, P. (ed.), Čtrnáct 
mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II., 
Praha 2014, s. 166.

dalších dílech je patrný přenos jednotlivých figur a jejich 
aplikace do odlišného prostředí. Lze tedy předpokládat, 
že tento postup mu byl vlastní a zvolil jej i pro slánské 
Ukřižování.

Postava Krista sleduje linii michelangelovského 
typu ukřižování. Jeho původní kresba živého ukřižo-
vaného Krista pro Vittorii Colonnu15 byla jedním ze 
zdrojů pro kresbu Giulia Clovia. Ta byla následně 
rozšířena rytinou Cornelise Corta (1568).16 Zde je však 
Kristus již mrtvý, s hlavou skloněnou k pravému rameni. 
Na tuto vývojovou linii v českém obraze odkazuje pře-
devším výrazné natočení kolen a sklonění hlavy. Esovité 
prohnutí těla je již patrné jen zčásti. Se Sadelerovou 
grafikou dle Aachenova díla se český obraz pojí Kristovou 
bederní rouškou, svatozáří, opět formulací kolen a hlavy, 
vyseknutím kmene kříže, které supluje suppedaneum. 
Avšak vzhledem také k velkému množství odlišností, 
otevřeným dlaním Krista, ráně na boku, jiné pozi-
ci vyseknutí kmene kříže je třeba se ptát, zda nejde 

15 Inv. č. PD 1895-9-15-504, The British Museum.
16 SCHRÖDER, K. A., Michelangelo: The Drawings of a Genius, Vídeň 
2010, s. 356–357.

Cristoforo Roncalli zv. Pomarancio, Ukřižování, první desetiletí 

17. století, Santuario della Santa Casa di Loreto, Loreto. 

(foto Marie Opatrná)
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o náhodné podobnosti. Zda se nejedná o dva rozdílné 
projevy původně michelangelovského vzoru. A zda je 
možné Sadelerovu grafiku se slánským Ukřižováním 
spojovat.

Malířské provedení postavy Panny Marie a sva-
tého Jana se od sebe určitým způsobem odlišuje. Matka 
Boží je, díky zahalení těla do pláště bez známky pohybu, 
znázorněna velice jednoduše až konzervativně. Její tvář 
a ruce vykazují prvky Heringova malířského rukopisu. 
Její svatozář je plná na rozdíl od Janovy, která je pouze 
prstencová.

Postava nejmilejšího učedníka je, ač zasazena do 
kompozice, velice svébytná. Zřasení a zároveň propnutí 
pláště na útlé postavě ukazuje k jistému malířskému ruko-
pisu, nebo předloze, která byla vytvořena takto jistou 
rukou. V kontrastu k provedení Máří Magdalény, ale 
i dalších Heringových děl je pravděpodobnější varianta 
předlohy. Formulace draperie spolu s Janovou tváří, která 
je bravurně modelována světlem, odkazuje ke vzorům 
v italském prostředí. Celá tato postava by tedy mohla 
být příkladem přejímání vzorů z umělecké tvorby mistrů 
vrcholné renesance. V díle Andrea del Sarto či Raffaela17 

17 Např. Andrea del Sarto, Nanebevzetí Panny Marie, Galleria Palatina, 
Palazzo Pitti, Florencie; Raffaello Sanzio, Kázání sv. Pavla, karton 

se takto otočené a propnuté postavy hojně vyskytují 
a opakují. I samotná světcova tvář odkazuje k dílu 
Andrea del Sarto.18 Nelze však samozřejmě vyloučit 
ani vliv díla z pozdního cinquecenta.19 Je pouze otáz-
kou času, kdy bude nalezena přesná předloha pro tuto 
postavu.

Zpodobnění Máří Magdaleny vytváří mezistupeň 
mezi dvěma předloženými formami. Obličej odkazuje 
spíše k heringovsky podané tváři Panny Marie, naopak 
bohatost a honosnost šatů k italským vzorům. Postava 
Máří Magdaleny s koleny přimknutými k patě kříže, který 
objímá, je taktéž velice častým prvkem na mnoha mal-
bách i tiscích.20 V něžnosti pohledu světice můžeme vidět 
příklad změny mezi manýristickými malbami a sakrálním 
uměním konce cinquecenta, jak ji popsal F. Zeri.21 V před-

pro tapiserii, Victoria and Albert Museum, Londýn; Raffaello Sanzio, 
Extáze sv. Cecílie, Pinacoteca Nazionale, Bologna.
18 Poslední večeře, refektář kláštera San Salvi, Florencie; reprodukce 
detailů tváří srv. SHEARMAN, J., Andrea del Sarto II, Oxford 1965, 
vyobrazení č. 115, a, b.
19 Takto otočenou postavu lze nalézt například v díle Prospera 
Fontany Nanebevzetí Panny Marie, klášter Corpus Domini, Bologna. 
Příkladem použití této formule v malbě raného seicenta je Pomaran-
cio, Ukřižování, Loretto.
20 Viz již zmiňované malby Pomarancia a Pulzoneho, v tiscích napří-
klad J. Sadeler, M. Rota či často kopírovaný C. Cort. 
21 ZERI, Pittura e Controriforma… (pozn. 14), s. 91.

Marie Opatrná při přednášce ve Slaném 8. 10. 2013. (foto Pavel Vychodil)
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cházejícím období bylo cílem vytvořit pro malířská díla 
postavy krásné. Ale v sakrálním umění konce cinquecenta 
jsou postavy zobrazovány zbožné, a tím se stávají krásné.

V předchozím popisu bylo doloženo, že jed-
notlivé prvky malby a její kompozice lze zcela plynule 
napojit na vývoj malby cinquecenta. O jednotlivých před-
lohách pro slánské Ukřižování lze nadále rozsáhle disku-
tovat. Faktem však je, že si Hering nevybral pouze jednu 
grafickou předlohu s tématem Ukřižování, ale kompozici 
složil z několika různých předloh. A jednotlivé přejaté 
postavy pak sesadil do nové kompozice.

Ač autor využil různých zdrojů, celá kompozice 
je vystavěna z velmi realistických postav, od nahého těla 
Krista až k propnutému tělu sv. Jana. Tato naturálnost je 
však strnulá, je přesným vyjádřením Zeriho termínu „arte 
senza tempo“. To Zeri definuje jako umění, které je velmi 
přirozené, a přesto strnulé, nehybné, odpojené od času, 
ale přesto přítomné. Je jemné a chladné, ale také iluzioni-

sticky podané, bez osobního malířského výrazu, kterého 
se autor musel vědomě zřeknout. Často je nejen bez času, 
ale také bez jasně vymezeného místa.22 Celou tuto charak-
teristiku slánský obraz do detailu naplňuje.

Posledním výrazným prvkem je kolorit malby. 
Jak bylo řečeno výše, postavy jasně vystupují z plátna, 
kontrastují s tmavým pozadím. Barva jejich šatů je velmi 
sytá a výrazná. Stejný kolorit nacházíme i v dalších dílech 
tohoto období, v italském prostředí označovaném slo-
vem „controriforma“, ať se jedná o významnější umělce, 
jako již zmiňovaný malíř Scipione Pulzone či dále Barto-
lomeo Cesi, Pomarancio, nebo o provinční italské malíře. 
Soulad barevného koloritu dokazuje, že malíř netvořil 
pouze na základě grafických předloh. Autor musel tato 
italská díla konce cinquecenta znát a záměrně tvořil ve 
stejném duchu.

Slánský obraz v kontextu
Až na základě výše předložených charakteristik 

tohoto italského malířského proudu konce cinquecenta, 
které lze i na slánské malbě nalézt, je třeba toto dílo 
zhodnotit. Malba těžko zapadá do českého kontextu 
soudobé umělecké produkce. Nelze ji zařadit mezi 
pozdní ohlas rudolfínského malířství, ani mezi čistě 
barokní práce. Avšak z pohledu evropské, konkrétně 
italské malby je zcela jasně pochopitelná a vysvětlitelná. 
Pokud ji zařadíme mezi proud sakrální tvorby konce 
cinquecenta, který se u nás projevil až s jistým časo-
vým posunem, spatříme dílo, které vůbec nevybočuje 
z umělecké tradice. A zcela jasně sleduje umělecký vývoj 
tohoto sakrálního proudu. Lze tedy doufat, že na základě 
této nové perspektivy zhodnocení české umělecké 
produkce z pohledu evropského malířství přestane být 
toto dílo v českém prostředí ojedinělým zástupem tohoto 
směru a bude doplněno dalšími příklady.

22 Tamtéž, s. 88–89.

Hráči na varhanní portativy Jankees Braaksma (NL) a Tomáš Flégr 

koncertují před obrazem Ukřižování v kostele Nejsv. Trojice ve Sla-

ném v rámci mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící

17. 9. 2014. (foto Jiří Jaroch)
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Kostnice z pohledu literárního historika
aneb Na okraj výzdoby kostnice v Pálečku
a její restaurování

Miloš Sládek a Marek Filipec

Zatímco v 18. století někteří významní architekti 
projektovali společně s kostely i kostnice a drobné stavby 
plné kostí byly součástí většiny hřbitovů, v průběhu 
celého 19. století se pohled na nakupené stovky 
lidských lebek a hnátů stával stále vzácnější. Změnily 
se hygienické normy, ale především se proměnil vztah 
člověka ke smrti. Stejně jako kdysi četní medvědi a vlci 
se najednou stali v klecích či v rukách medvědářů atrakcí 
na poutích, těch několik málo kostnic proměněných 
a přetvořených v duchu nového vkusu (Sedlec u Kutné 
Hory) přitahovalo spíš zájemce o atrakce a nekrofily než 
duchovně založené lidi. Kosti nahromaděné v prostých 
stavbách při okrajích hřbitovů byly v 19. století pohřbí-
vány do země, kostnice se proměňovaly na márnice či 
podřadné sklady, byly bourány, zazdívány, přestavovány. 
Bez větších proměn zůstaly stát jen na některých hřbito-
vech odlehlejších vesnic, nebo naopak ve větších měs-
tech na hřbitovech již zrušených. Jejich další existence 
zůstávala mnohdy nejistá, někdy závisela na výsledku 
táhlých sporů mezi děkanstvím a světskými úřady (např. 
v Kolíně). Romantické mrazení z blízkosti smrti, v naší 
literatuře zastoupené třeba Máchovým veršem „na kole 
kostlivce rachocení“ z poslední části Máje, stále víc 
nahrazoval v souvislosti s kostmi a kostnicemi důraz 
na kontrast mezi děsem ze smrti a radostí či plností života. 
Pokud se od poloviny 19. století objevuje v české litera-
tuře kostnice, pak nejčastěji v onom kontrastním světle. 
Všichni pamatujeme ze školní četby na Němcové Divou 
Báru, za trest zpozdilými vesničany zavřenou do kostnice, 
odkud ji vysvobodí a domů si ji odvede mladý myslivec.1 
Prostor kostnice se tu stává hraničním bodem mezi dospí-
váním a dospělostí, místem, kde krátký prožitek hrůzy 
je vystřídán radostí a novými možnostmi bytí. Jindy je 
kostnice představena jako poslední útočiště přežitých, 
zastaralých a nepotřebných myšlenek, tak ji najdeme 
zobrazenu například u Jana Nerudy v jeho sbírce Hřbi-
tovní kvítí:

„Ve kostnici věkem oplísnělé
myšlénky se zbledké ubytují,––
ba se schovávají, že jich ztráty –

– a to právem – vnuci nelitují.“2

Folklórní podání 19. století nesouhlasně s ofi-
ciální literaturou prezentuje obvykle kostnice a další 
hřbitovní stavby jako místa hrůzy: umrlec zamorduje 
v Libušíně všetečného zedníka přespávajícího ve zvonici 

1 NĚMCOVÁ, B., Divá Bára, Praha–Litomyšl 1862, s. 53–56.
2 NERUDA, J., Hřbitovní kvítí, Praha 1858, s. 23.

na hřbitově; mladík, který pro čarování opatřuje souse-
dovi v kostnici či márnici suk ze dřeva staré rakve, děsem 
málem zemře; chasník, který přenáší mumii do opravené 
kostnice v Kostelci nad Labem, zahyne v objetí drápů 
stvůry.3

Hřbitovy bývají sice v exemplech 17. a 18. století 
vykresleny jako místa mnohých nebezpečí, kostnice ale – 
pokud se vůbec objevují – jsou vykresleny jako prostory, 
ve kterých padají veškeré sociální přehrady, nikdo tu 
už nerozezná kosti žebráka od kostí panských, všechny 
leží na jedné společné hromadě, všichni si jsme před 
tváří smrti rovni. Píseň o smrti ze slavného cyklu escha-
tologických písní od německého jezuity Petra Franckha 
(1574–1602) v dobovém českém překladu ze 17. století 
vykresluje kostnici se svéráznou nadsázkou:

„Já pak s kostmi stěhovati
musím se do kostnice:

bude nás v té přebývati
chaloupce na tisíce.

Nepůjdem ven;
než celý den

budeme koukat dírou:
však žádný z nás

nic za ten čas
nespatří pod mou vírou.

Tu chlap podle pána leží,
doktor vedle sprostáka:

lejk nechce ustoupit knězi;
rytíř tlačí sedláka.

Pěkná dáma
chtěla sama

místo míti prostranné:
ale selka

dí: jsem velká,
položímť se po straně.“4

Ve středověku i v raném novověku převažovala 
u vzniku většiny kostnic praktická stránka. Hřbitovy byly 
malé, většinou kolem kostelů v centrech obcí, a proto se 
obvykle nemohly rozšiřovat. Alespoň u některých kostnic 
a pochopitelně u středověkých karnerů bylo důležité 
i využití duchovní: sloužily jako připomínka čtyř posled-
ních věcí člověka, zejména jako připomínka lidské koneč-
nosti a posledního soudu. Tyto skutečnosti v průběhu 
17. a prvních tří čtvrtin 18. století stále častěji akcentovala 
výzdoba kostnic. 

Ze zmíněných čtyř posledních věcí člověka, 
smrti, soudu, nebe a pekla, kostnice přirozeně nejčastěji 

3 FERDEK, J., Když jsem byl malý chlapec, in: ŠTURSOVÁ, J. – SLÁ-
DEK, M. (edd.), Šel psotník po humnech, Tanvald 1997, s. 19–28; 
SLÁDEK, M., Koláč skrovný o tanci aneb Tanec v české homiletické 
literatuře 17. a 18. století, in: ROUSOVÁ, A. (ed.), Tance a slavnosti 
16.–18. století, Praha 2008, s. 45.
4 VAŠICA, J. (ed.), O čtyřech posledních věcech člověka, Praha 1934, 
s. 21.
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akcentovaly smrt, tedy okamžik, od kterého už nebude 
možné činit dobré ani špatné skutky. K tomu mnohdy 
nebylo pro zdůraznění duchovní koncepce třeba více 
než několik lebek na oltáři doplněných lebkami a hnáty 
vyskládanými v pravidelných hranicích při stěnách. 
Mnohde byly v barokních kostnicích použity dřevěné, 
dobře průhledné mřížkové příčky, které oddělovaly 
střední, liturgicky a modlitebně využívanou část kostnice 
od úzkých uliček při stěnách, sloužících jako skladiště 
kostí (např. Skřipel u Berouna). Jinde mřížkové příčky 
nahrazovaly přihrádkové rošty, přičemž v každé při-
hrádce-schránce byly kosti pečlivě a pravidelně vysklá-
dány (např. Zdislavice u Vlašimi).5 Pozoruhodné je 
řešení kostnice v Kolíně, lebky a hnáty tu jsou vyskládány 
nejen kolem stěn, ale prázdné oční důlky lebek sledují 
návštěvníka i skrze nevelké otvory v klenbě stavby. Lebky 
se mnohdy jako připomínka lidské konečnosti dostávaly 
i na pracovní stoly šlechticů, celé lidské kostry se objevují 
v barokních myšlenkově i výtvarně složitých kompozi-
cích tzv. smrtoslavných lešení (castra doloris), postavy 
kostlivců nalezneme i na bočních oltářích některých 
poutních míst (např. dušičkový oltář v poutním areálu 
na Hoře Matky Boží u Králík), výzdoba kostnic tedy 
nebyla pro dobového návštěvníka ani překvapivá, ani 
výjimečná. K lebkám a hnátům mnohdy nebyl zapotřebí 
doprovodný citát, i když u řady kostnic jej nemůžeme 
vyloučit, vlhkost a další ukládání kostí mohly značnou 
část nástěnné výzdoby zcela zničit. Někdy snad mohlo 
postačovat kratičké „Ecce mors“, užité (snad na základě 
starší výzdoby) v kostnici v Mělníku. Jindy mohl nápis 
příchozího duchovně vést, jako v Nížkově u Žďáru nad 
Sázavou: „Jednu duši a jednu věčnost máš, tu-li jednou 
ztratíš, ztratíš všecko navždy.“ I slavný nápis z katolic-
kých hřbitovů, mnohokrát lehce obměňovaný, hlásající 
cosi o tom, že co jsme my, budete i vy, a co jste vy, byli 

5 JESENSKÝ, V., Kostnice ve Všeradicích a barokní kostnice ve střed-
ních Čechách, Památky středních Čech 10, 1996, s. 33.

jsme i my, vznikl údajně v rámci duchovní koncepce 
kapucínské krypty vybudované roku 1631 pod kostelem 
Početí Panny Marie v Římě.

Úloha nápisů či výtvarné výzdoby kostnic 
vzrůstala, byl-li v koncepci uspořádání akcentován 
poslední či osobní soud nebo utrpení duší v očistci. Kosti 
samy, byť třeba v promyšlených kompozicích, neměly 
schopnost vyjádřit základní teologické pravdy o očistci, 
posledním soudu nebo vzkříšení. Očistec byl nejčastěji 
akcentován výtvarně, zobrazením ukřižovaného Krista, 
jehož krev vytékající z ran chytají andělé do kalichu, aby 
s její pomocí zmírňovali bolest trpících duší v očistci. 
Tuto tematiku nalezneme například v jedné z původních 
čtyř kostnic ve Veliši u Jičína. Celkovým prostorovým 
řešením může velišská kostnice připomenout pozoru-
hodné osárium ve Vysoké u Mělníka; oba areály vznikaly 
podle projektů Anselma Luraga ve čtyřicátých, respek-
tive v padesátých letech 18. století. Kosti byly v obou 
zmíněných stavbách zřejmě uloženy výhradně pod 
podlahou, ve sklípcích zapuštěných do vysokých teras, 
na kterých kostely sv. Václava ve Veliši a ve Vysoké spočí-
vají. Ve Vysoké se částečně dochovalo i původní vysklá-
dání kostí ve sklípku podél stěn. Duchovní koncepce 
nadzemní části kostnice ve Vysoké však byla od Veliše 
výrazně odlišná, zásadní roli v ní sehrávala otázka 
zmrtvýchvstání; podrobněji se o ní zmíníme za oka-
mžik. Citáty v kostnicích, jejichž výzdoba upomínala na 
potřebu pomoci duším v očistci, byly zřejmě poměrně 
vzácné. Z kostnice takového typu snad pochází nápis, 
který se v novém umístění dochoval v areálu kostela 
sv. Františka v Chocni: „Smilujte se nade mnou aspoň 
vy, přátelé moji.“ (Job 19). Pomoc duším v očistci byla 
v katolickém světě vnímána jako důležitý mezigenerační 
úkol: každý žijící člověk mohl zásadním způsobem duším 
v očistci za pomoci modlitby, almužny nebo odsloužené 
mše svaté zkrátit nebo zmírnit jejich utrpení. Někdy 
byl nápis upomínající na tuto pomoc umístěn na vnější 
omítce kostnice, odkud oslovoval širší okruh návštěv-
níků; dochoval se na kostnici v Poličce: „Pomni, 
ó pocestný, na popel náš, jenž uvnitř odpočívá.“

Uspořádání slavné kostnice v Čermné v Českém 
koutku v Kladsku (současným polským obyvatelstvem 
označované jako kaplica Czaszek) sice politicky akcen-
tuje odpor místních obyvatel proti pruským vojskům 
coby okupantům (na čestném místě na oltáři byla 
umístěna prostřelená lebka mlynáře Martince údajně 
zabitého Prajzy), ale pro duchovní vyznění prostoru 
jsou nejdůležitější dvě symetricky situované plastiky 
andělů, které drží latinské a české nápisy stručně hlása-
jící: „Pojďte k soudu“ a „Vstaňte z mrtvých“. Zřetelněji už 
nemohla být problematika posledního a osobního soudu 
vyjádřena.

Zřejmě nejsložitější byla pro autora duchovní 
koncepce, obvykle místního duchovního, akcentace 
zmrtvýchvstání. Tematika pochopitelně úzce souvisí se 
soudem, ale někdy tu nejde o akcent Kristova přísného, 

Kostnice v Pálečku, stav v roce 2004. (foto Dana Přibylová)
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ale spravedlivého verdiktu, nýbrž především o představu 
proměny bezvládných kostí ve vzkříšená těla. U těchto 
kostnic sice sehrávaly kosti pořád významnou roli, ale 
už nešlo jako u akcentování smrti o jejich nutnou vizua-
lizaci. Proto nemusely být nutně užity ve výzdobě, ale 
mohly být skryty pod podlahou, návštěvník pak jen 
periferně vnímal škvírami mezi prkny jejich přítomnost. 
V kostnicích akcentujících toto duchovní vyznění zřejmě 
připomínala zmrtvýchvstání nejčastěji malba otevřeného 
Kristova hrobu, případně zobrazení Nanebevstoupení 
Páně na stropě nebo v horní části některé ze stěn. 
Zároveň zde zřejmě sehrávaly významnější roli biblické 
citáty, jak to alespoň dokládají dochované kostnice 
ve Všeradicích na Berounsku asi z osmdesátých let 
18. století, ve Vysoké u Mělníka z padesátých let 18. sto-
letí a v Pálečku u Slaného zřejmě z roku 1765.

Všeradice představují pozoruhodný typ kostnice, 
který výrazně spojuje akcent motivů posledního soudu 
s motivy vzkříšení. Všeradická kostnice využívá bočních 
mřížkových příček, ale zároveň vzhledem k bohaté 
výmalbě navozuje představu iluzivního pohřebního pro-
storu (tj. nejpravděpodobněji Kristova hrobu), který se 
v průhledech a nad hlavou návštěvníka otevírá k nebi, ale 
i k poslednímu soudu zobrazenému na stropě kostnice. 
Na předních křídlech zděných zídek pod mřížkami byli 
vymalováni kostlivci oblečení v rubáších, na plochách 
zídek byly snad výjevy tanců smrti.6 Vedle výmalby 
jsou tu základem duchovní koncepce tři biblické citáty, 
z nichž všechny navazují na výmalbu a volně propojují 
tematiku vzkříšení s problematikou posledního soudu.7 
První byl vybrán ze starozákonní knihy Ezechielovy: 

„Kosti suché, slyšte slovo Páně.“ (Ez 37,4). Další z užitých 
citátů vyjadřuje nejistotu dalšího údělu při zmrtvých-
vstání ještě zřetelněji, pochází z 2. listu svatého apoštola 
Pavla Korinťanům: „Kvílíme, protože nechceme svlečeni 

6 Tamtéž, s. 27–28; o nápisech v kostnici však není v odkazované 
studii ani slovo.
7 V případě nápisů vycházíme ze stránek: http://www.prostor-ad.cz/
pruvodce/okolobrd/vseradic/vseradic.htm.

býti, ale přioděni.“ (2 Kor 5,4). Druhý z užitých staro-
zákonních citátů byl také vybrán z tzv. velkých proroků 
a vyjadřuje relativně nejvíce naděje ve vzkříšení: „Kosti 
vaše jako bylina zakvetnou.“ (Iz 66,14). Zmíněný 2. list 
Korinťanům je v celé páté kapitole naplněn důvěrou 
v Pána, zvolený úryvek však nevyznívá zdaleka tak jed-
noznačně jako takřka následující Pavlova slova: „V této 
důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána.“ 
(2 Kor 5,8). Právě tak úryvek z Izajáše byl vybrán z kapi-
toly víceméně radostné, ve které Hospodin přislibuje 
Jeruzalému, že povstane k novému životu, citovanému 
místu předchází spojení: „Uvidíte to a vaše srdce se 
rozveselí…“ (Iz 66,14). Zvolené úryvky tedy relativně 
potlačují radostnou zprávu okolního biblického textu 
a úmyslně směřují mysl návštěvníka více k otázkám nejis-
tého verdiktu soudu než na zmrtvýchvstání.

Dochované nápisy v kostnici ve Vysoké akcentují 
spíš problematiku vítězství nad smrtí. Jednoznačně vylo-
žitelný citát z 1. listu Korinťanům „Ubi est mors victoria 
tua?“ (Kde je, smrti, tvé vítězství?) (1 Kor 15,5) byl velmi 
často využíván též při pohřebních kázáních. Méně frek-
ventovaný byl v duchovních promluvách citát z Apoka-
lypsy „Mors ultra non erit.“ (Smrti již nebude.) (Zj 21,4), 
který je zde vepsán ve vrcholu klenby. Další citát z 1. listu 
Korinťanům promlouvá naopak o nezbytnosti smrti pro 
vzkříšení: „Non vivificatur, nisi prius moriatur.“ (Nebude 
oživeno, jestliže nezemře.) (1 Kor 15,36). S některými 
dalšími kostnicemi Vysokou spojuje citát z 37. kapitoly 
knihy Ezechielovy, jenž je dnes již takřka nečitelný: „Et 
eduxit me in spiritu Domini et dimisit me in medio 
campi, qui erat plenus ossibus.“ (Hospodin mě svým 
duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo 
plno kostí.) (pravděpodobně Ez 37,1). Poněkud nezvykle 
pak v tomto sousedství působí citát z knihy Žalmů: „Quis 
ascendet in montem Domini?“ (Kdo vystoupí na Hospo-
dinovu horu?) (Žl 23,1).

Kostnice v Pálečku, stav v roce 2004, výjev z knihy Ezechiel 37,3.

(foto Dana Přibylová)

Kostnice v Pálečku, stav v roce 2004, duše v očistci.

(foto Dana Přibylová)
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Autor duchovní koncepce v Pálečku využil také 
dvou citátů starozákonních a jednoho novozákonního. 
Na rozdíl od Všeradic a pravděpodobně i od Vysoké 
však zvolené citáty z Písma tvoří myšlenkový základ a jim 
se přizpůsobuje výtvarná výzdoba kostnice. Ve výběru 
citátů se tu více akcentuje radostný moment vlastního 
zmrtvýchvstání, což podtrhuje už výběr novozákon-
ního citátu užitého jako součást iluzivního oltáře (hojně 
v citacích využívaná Kristova odpověď Martě po zázrač-
ném vzkříšení mrtvého Lazarova těla): „Já jsem vzkříšení 
i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“ (Jan 
11,25). S tím je v souladu i vybraný citát z knihy Jobovy: 

„Věřím, že můj Vykupitel žije a že v poslední den z hrobu 
vstanu. A v svém těle uvidím Boha.“ (Job 19,25–26). Citát 
z knihy proroka Ezechiela doprovozený zobrazením 
na západní stěně kostnice pak dvojnásobně zdůrazněnou 
víru ve vzkříšení uvozuje: „Synu člověka, nemohl bys 
oživit tyto kosti? I řekl jsem: Pane Hospodine, ty víš.“ 
(Ez 37,3). Zobrazení jsou zejména v případě starozá-
konních citátů o to zajímavější, že tyto výjevy nejsou 
v křesťanském výtvarném umění vůbec frekventované 
a že vlastně ilustrují dvojici dialogů, jednou mezi čtveřicí 
přátel na smetišti, podruhé mezi prorokem a Hospo-

dinem. Kostnice v Pálečku se od většiny předchozích 
odlišuje i členěním prostoru: zřejmě tu nebyly boční 
mřížkové příčky ani hranice kostí vyskládané podél stěn, 
protože pak by nebylo vidět zmíněné poměrně rozměrné 
malby na bočních stěnách. Kosti byly snad původně 
umístěny ve dvou nepříliš rozměrných pylonech na oltáři 
a zejména pod prkennou podlahou, kde je návštěvník 
mohl spíš tušit než vidět.8 I to podtrhovalo celkově naděj-
nější či alespoň méně makabrické vyznění celého pro-
storu této mimořádné kostnice; nejzřetelněji se tu kosti 
a lebky projevují jako malovaná výzdoba vchodové niky, 
které si návštěvník povšimne vlastně až při odchodu. 
Z hlediska duchovní koncepce pálečské kostnice byl 
nesmírně důležitý iluzivní oltář: postava zmrtvých-
vstalého Krista, která doprovází zvolený citát z Janova 
evangelia, je či byla donedávna doplněna oltářní menzou 
a za černou dřevěnou mřížkou vymalovanou scénou 
očistce.9 Důraz na víru ve vzkříšení a následování Krista 

8 JESENSKÝ, V., Další středočeské barokní kostnice, Památky střed-
ních Čech 11, 1997, s. 37.
9 Starší literatura píše o „teatrálně řešené scéně pekla“, ta by ovšem 
v daném kontextu postrádala smysl.

Kostnice v Pálečku, stav v roce 2012, výjev z knihy Job 19,25-26. (foto Marek Filipec)
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tedy autor duchovní koncepce doplnil připomínkou naší 
aktivní snahy při pomoci zemřelým bližním.

Výběr biblických citátů užitých v kostnicích jistě 
není náhodný. Zcela jistě souzní s dobovými tištěnými 
kazatelskými příručkami, které k mimořádně rozsáhlému 
heslu Mors uvádějí nejvhodnější citace z Písma použi-
telné zejména při kázáních, ale i při dalších duchovních 
potřebách.10 Kniha Jobova byla s oblibou v 17. a 18. sto-
letí citována v souvislosti s problematikou smrti jak 
u katolíků, tak i u protestantů. Z interkonfesijního 
pohledu v Jobovi chybí to nejspornější a nejproblematič-
tější, dění po smrti u něj není představováno jako odplata 
za život. Když problém otočíme, je až překvapivé, jak 
často bývá Job citován na náhrobnících, hřbitovech, kost-
nicích a v pohřebních kázáních, když autor této biblické 
knihy vůbec nezná odplatu lidského života po smrti. Při-
tahoval ovšem svým barvitým zobrazením náhlosti smrti 
a uvažováním o hodnotě života právě v kontrastu s onou 
nečekaností smrti. Naopak další z tzv. biblických mud-
roslovných knih, deuterokanonická kniha Ježíše Siracha 
či Ecclesiasticus, se smrti věnuje podstatně soustavněji 
a přehledněji a přitom bývá v souvislosti se smrtí citována 
poněkud méně, nejčastěji snad v pohřebních kázáních 
v útěšné části nazývané consolatio. Pozoruhodné ovšem 
je, že se s citáty ze Siracha setkáme v některých farnostech 
na náhrobnících bohatších měšťanů, na Slánsku zejména 
ve Smečně (dnes na vnější stěně smečenského kostela 
Nejsvětější Trojice). Knize Ježíše Siracha však chybí 
příběh, snad byla pro urozence či duchovního 17. a první 
poloviny 18. století až příliš prvoplánově výkladová, bez 
rozvitých metafor v té době tolik vyhledávaných. 

Je až překvapivé, jaký podíl mezi zvolenými 
citáty v dochovaných kostnicích mají knihy velkých pro-
roků, které otázky smrti přehledně vlastně nikde neřeší. 
Nepřekvapí snad citát z Izajáše, i když v souvislosti se 
čtyřmi posledními věcmi člověka byl častěji citován jeho 
výrok o přeřezaných nitích v rukou tkalce z Chizkijášova 
zápisu o nemoci (Iz 38,12). Pozoruhodné je zastoupení 
citátů z Ezechiela ve Vysoké, Všeradicích i Pálečku. 
V dobové homiletice byl Ezechiel zmiňován velmi 
zřídka, buď kratičkými, z kontextu vytrženými citáty, 
nebo v souvislosti s tetramorfem jako předobrazem 
Krista a zároveň čtyř evangelistů (Ez 1). Podíváme-li se 
na citáty užité ve zmíněných třech kostnicích pozorněji, 
zjistíme, že všechny pocházejí z počátku kapitoly třicáté 
sedmé, ve které je prorok vyveden Hospodinem do údolí 
suchých kostí, tedy nad veliké pohřebiště. Autoři 
duchovních koncepcí všech tří staveb raději volili citát 
ze vstupního dialogu mezi Hospodinem a prorokem než 
úryvek z následujícího sugestivně podaného prorokova 
vidění, v němž se kosti potahují kůží a pokrývají šla-
chami a svaly. Touto volbou nám dávají podnět k úva-
hám o možné dobové hranici mezi duchovně vhodným 

10 Srov. BEYERLINCK, L., Magnum theatrum vitae humanae, díl 
M–O, Lyon 1678, s. 615–750; Mors je jedno z nejrozsáhlejších hesel 
celé kazatelské encyklopedické příručky.

na jedné straně a makabrózním či frenetickým na straně 
druhé. Při výběru biblických úryvků vhodných do inte-
riérů kostnic jistě také hrála roli frekvence substantiva 
kost v jednotlivých knihách Starého a Nového zákona. Ta 
je zřejmě největší právě u Ezechiela, pomineme-li Žalmy, 
kde se ovšem podstatné jméno kost objevuje skoro 
výhradně jako synonymum živého lidského těla („mé 
kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal“ [Žl 32,3]), pří-
padně těla i duše („můj hřích připravil mé kosti o pokoj“ 
[Žl 38,4]).

Znovuobjevitel kostnice v Pálečku Vít Jesenský 
ve svém popisu této kostnice konstatuje, že: „Objekt byl 
shledán mimořádně hodnotným příkladem z hlediska 
typologického, architektonického i uměleckohistorické-
ho.“11 Nám nezbývá než se k tomuto hodnocení připojit 
a zároveň zdůraznit i hledisko kulturně- a literárněhisto-
rické. Kostnice v Pálečku a několik málo dalších staveb 
nám pomáhají přiblížit se alespoň na okraj ztraceného 
světa vnímání smrti v 17. a 18. století. Pohřební kázání až 
na několik málo výjimek odezněla a zanikla, ze staveb 
nazývaných castra doloris se dochovalo jen několik 
málo rytin, rukopisné kancionály s písněmi užívanými 
při pohřbech byly v 19. století zlikvidovány jako nepo-

11 JESENSKÝ, Další středočeské barokní kostnice (pozn. 8), s. 34.

Kostnice v Pálečku, stav v roce 2004, výzdoba interiéru. 

(foto Dana Přibylová)
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užitelné, kostnice a jejich duchovní koncepce nás tak 
mohou v některých případech dostat do těsné blízkosti 
dobových literárních děl, mohou nám pomoci doplnit 
nebo překlenout alespoň část chybějících kulturněhis-
torických pramenů spjatých s dobovým uvažováním 
o smrti. Musíme ovšem mít stále na paměti skutečnost, 
že se pohybujeme ve světě dochovaném jen velmi, velmi 
torzovitě a že tato torza nemusejí vypovídat o nejčastěj-
ších dobových typech a dobově běžných duchovních 
akcentech, ale že to mohly být stavby či díla duchovně 
výjimečné už ve své době. Zároveň tu vyvstává otázka, 
jak my a naši současníci vnímáme smrt, zda se naším 
pohledem na smrt jako na apendix k životu vnitřně 
neochuzujeme. A co po našem vnímání smrti zůstane 
potomkům? Stereotypně se opakující náhrobky? 
Několik uren, nebudou-li dříve rozkradeny? Opotře-
bované plenty v nemocnicích?

Miloš Sládek

Jak již bylo zmíněno ve stati Miloše Sládka, kost-
nici v Pálečku u kostela Navštívení Panny Marie uvedl 
stručně do povědomí nejen odborné veřejnosti Vít Jesen-
ský svým článkem v Památkách středních Čech.12 V rámci 
mapování těchto staveb na území Středočeského kraje ji 
právem označil za jeden z nejpozoruhodnějších příkladů 
a zařadil ji do tzv. „slánského okruhu“, k němuž patří 
také kostnice v Pálči a symetrický pár kostnice a márnice 
stojící proti západnímu průčelí kostela Narození sv. Jana 
Křtitele ve Vraném (1751–1761).13 

Kostnice v Pálečku je čtvercovou stavbou s okose-
nými rohy a jehlancovou střechou. V protilehlých rozích 
na ni navazuje hřbitovní zeď tak, že polovina stavby 
vystupuje z plochy hřbitova. Kamenným pískovcovým 
portálem s původními svlakovými dveřmi vstoupíme 
do interiéru, jehož všechny čtyři stěny jsou vyzdobeny 
malbami. Na východní a západní stěně se nacházejí pole 
se starozákonními výjevy doplněnými v horní části ilu-
zivně orámovanými kartušemi s biblickými citáty. V nice 
severní stěny proti vstupu dominuje postava vzkříšeného 
Krista provázená po stranách rustikálními akantovými 
rozvilinami vytvářejícími iluzi oltáře, kterou podtrhuje 
jednoduchá oltářní menza, jejíž mříží se otvírá pohled 
do očistcových plamenů s lidskými dušemi. Jižní stěnu 
při vstupu rámují iluzivně ztvárněné lidské lebky. Dnes 
bílý strop s fabiónem vyvolává otázku, zda i on nebyl 
původně umělecky řešen nebo alespoň barevně při-
způsoben výzdobě stěn, průzkum však jeho náročnější 
barevnost neprokázal.

Nástěnné malby v interiéru kostnice v Pálečku 
odkazující k posledním věcem člověka byly v havarij-
ním stavu. Se záchranou v hodině nejvyšší se započalo 
v roce 2010.

12 Tamtéž, s. 34.
13 JESENSKÝ, V., Barokní kostnice ve středních Čechách 2, Památky 
středních Čech 10, 1996, s. 37–39.

Dlouhodobě vzlínající vlhkost ve stěnách 
způsobila značnou destrukci, malby samotné byly více 
než z jedné třetiny opadané, v některých místech až 
do výšky 1,5 metru, na severní stěně došlo ke zkamenění 
malby a hrozila další destrukce včetně odpadnutí malby 
v nejpoškozenějších místech. Příčinami tohoto stavu 
je jednak „přirozené“ navyšování venkovního terénu 
a jeho nesprávné spádování přivádějící k patě zdiva 
srážkovou vlhkost nejen ze střechy objektu. Značné 
škody na severní stěně ovšem způsobilo i dlouhodobé 
skladování hřbitovního odpadu na vnější straně, s jehož 
důsledky se zeď vyrovnává dlouho poté, co byl odpad 
odvezen. Celkovou situaci alespoň částečně vylepšilo 
položení odvodňovací drenáže při obnově střešní krytiny. 

V první etapě se uskutečnilo základní upevnění 
omítek s malbou hrozících odpadnutím. Pomocí injek-
táže byla do dutin vpravena jemná vápenná omítka a k ní 
přichyceny odlupující se kusy. Poté mohla být zpevněná 
místa podmazána hrubší omítkou, která zajistila fixaci 
ke zdivu. Malby se tak dostaly do stavu, kdy bylo možné 
provést standardní restaurátorský zásah, který proběhl 
v následujícím roce (2011). Největší úkol, s nímž se 
musel akad. mal. Jiří Štork vyrovnat, bylo obnovení 
zaniklé malby. V případě východní stěny se jednalo téměř 
o třetinu výjevu. Tuto metodu bylo možné zvolit vzhle-
dem k celkově lidovějšímu pojetí, a to podle dochované 
fotodokumentace. Jednoznačné odlišení doplněných 
partií zajistila následná retuš, která jednotlivé části 
opticky oddělila. V závěrečné fázi byla renovována také 
dřevěná fošnová podlaha skrývající v sobě jednoduchý, 
ale stále funkční odvětrávací systém podzemního osária 
při východní a západní zdi. 

Díky restaurátorskému zásahu se tak v regionu 
podařilo rehabilitovat jedinečnou památku dokládající 
vztah barokního člověka v prostředí českého venkova 
ke smrti, která pro něj nebyla „konečnou stanicí“.

Marek Filipec
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K opravě skříňového nekrologia
slánských františkánů

Vladimír Přibyl a Magdalena Rafl Bursová

Ve Slaném nám raně barokních františkánských 
památek zůstalo málo. Písemné prameny nás sice zpravují 
o oltářích v konventním kostele, ty však ve většině zanik-
ly.1 Do raného baroku tak můžeme zahrnout dva oltáře 
s plátny sv. Františka a sv. Antonína Paduánského z roku 
1691. Tyto malířské práce jsou však ve své ikonogra-
fické podobě ustálené, bezpočet obdobných nalézáme 
i v dalším františkánském prostředí. Ze slánského kláštera 
však pochází památka svým způsobem jedinečná, a to 
skříňové nekrologium s malbou na dvířkách.

V každém františkánském klášteře pečovali bratři 
o nekrologium, památnou knihu, do které se zapisovala 
data úmrtí a jména františkánů, kteří v české provincii žili. 
Každý den tak bratři vzpomínali při společné modlitbě 
breviáře jména těch, kteří ten den zemřeli, lépe řeče-
no – zrodili se pro nebe. Ve Slaném se dochovala řada 
úmrtních oznámení, jež byla do kláštera doručena. 
Jméno zemřelého pak zachytili v nekrologiu na stránce 
nadepsané konkrétním dnem a měsícem.

Vedle těchto knižních nekrologií, do kterých se 
zaznamenávaly údaje o zesnulých františkánech z celé 
provincie, vznikala i nekrologia skříňová. V nich se nachá-
zel seznam zemřelých konkrétního kláštera. 

Slánské skříňové nekrologium se datuje k roku 
1660, což dokládá text v horní části: „Nomina patrum et 
filium in hoc Conventus Slanensi ab Ao 1660 defuncto-
rum.“ Je tedy ještě z doby, kdy klášter nebyl definitivně 
dokončen. Ve spodní části spatříme závěrečný text 
modlitby za zemřelé: „…blahoslavení zemřelí, kteří 
v Pánu umírají (Beati Mortui qui in Domino moriun-
tur).“2 Na výstavě Historia Franciscana bylo představeno 
skříňové nekrologium plzeňského konventu,3 další dvě 
barokní a symbolikou obdobná nekrologia známe z fran-
tiškánských klášterů v Dačicích a Hostinného.4 Z pra-
menů víme o ztraceném skříňovém, respektive nástěn-
ném, nekrologiu z kláštera v Hájku,5 na kůru klášterního 
kostela v Bechyni se nalézá nekrologium z roku 1863.

Skříňová nekrologia ze Slaného, Dačic a z Hos-
tinného spojuje stejná ikonografie, námět na dvířkách, 
na nichž je v tradičních symbolech naznačen úděl 
časného života. Na náhrobní desce spočívá hlava řehol-
níka. Její odvrácená polovina je již lebkou položenou 

1 O slánském klášteře srv. BENEŠ, R. – PŘIBYL, V., Františkánský kláš-
ter ve Slaném 1655–1950, Slaný 2005; zde uvedena i další literatura.
2 Text ze Zjevení sv. apoštola Jana, kap. 14,13.
3 Historia Franciscana, Katalog výstavy pořádané k 400. výročí 
příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604–2004), Praha 2004, s. 37.
4 BAŠTA, P. – BAŠTOVÁ, M. et al., Ars Moriendi, Loretánské krypty, 
Z historie pohřbívání v kapucínských konventech, Praha 2012, 
s. 83, 86.
5 PŘIBYL, V., Jako jabloň mezi lesními stromy, Pohled do dějin františ-
kánského kláštera v Hájku, Slaný 2010, s. 51.

na překřížených kostech s kosou, která je ozdobena nápi-
sovou páskou s latinským textem: „florens / emarcui“, 
připomínající časnost životního běhu. Druhá polovina 
je tváří františkána plného života, s tonzurou, jeho okem 
prochází paprsek, který se odráží od zrcadla (speculum) 
na kříži k Božímu oku. Přesýpací hodiny značí časovou 
omezenost našeho pozemského bytí; paprsek poznání 
Stvořitele proniká ještě okvětím slunečnice a mraky – je 
to naše „nedokonalé poznání Boha“, kterého vidíme jako 
v zrcadle, ale jen za předpokladu modlitby a následo-
vání Krista. A to je postoj menšího bratra, který se jako 
slunečnice otáčí za svým Sluncem. Hnědá barva středu 
slunečnice poukazuje na jeho hábit a okvětí symbolizuje 
sluneční kotouč s trigramem IHS – Jména Ježíš. To sou-
visí s františkánským observantským hnutím Jana Kapis-
tránského a Bernardina Sienského. 

Zrcadlo na kříži může upomínat na různé pra-
meny františkánské spirituality a teologie. U sv. Bonaven-
tury se často objevuje motiv zrcadla, například v jeho pro-
slulém pojednání Putování mysli do Boha (Itinerarium 
mentis in Deum) čteme v první kapitole o tom, že při 
výstupu: „… použijeme celý tento hmotný svět jako zrca-
dlo, jímž přejdeme k Bohu – nejvyššímu Tvůrci, abychom 
byli opravdovými Hebreji, kteří přecházejí z Egypta 

Skříňové nekrologium z roku 1660, původně ve františkánském kláš-

teře ve Slaném, dnes Vlastivědné muzeum Slaný.

(foto Magdalena Rafl Bursová)
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do země přislíbené Otcům; abychom byli křesťany, kteří 
spolu s Kristem přecházejí z tohoto světa k Otci.“6

V této souvislosti uveďme i provinční statuta 
menších bratří z roku 1676 (Statuta provincialia), která 
obsahují v úvodu výzvu: „… serafická víra ať je svatá 
a neposkvrněná, ve které jako v zrcadle bez skvrny je 
nahlížen Spasitel.“ Toho na našem nekrologiu repre-
zentuje kříž s nápisy na břevnech – smrt ↓ zničena / 
život → obnoven (morte peremta / vita revixit), který je 
obsahovým úběžníkem celého vyobrazení a představuje 
vykupitelskou smrt Spasitele na kříži. A akcentování čtyř 
rozměrů kříže může odkazovat k tajemství Kristova kříže 
i upozorňovat na teologii kříže sv. Bonaventury (crux 
intelligibilis),7 „abychom zakořeněni v lásce … mohli 
spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka 
a délka, výška i hloubka; poznat Kristovu lásku, která 
přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností 
Boží.“8 

V roce 2010 slánské muzeum získalo ztracený 
originální seznam zesnulých bratří patřící dovnitř skříňky 

6 SVATÝ BONAVENTURA, Putování mysli do Boha, 1997, s. 67.
7 Tamtéž, s. 91, pozn. 192; srv. rovněž POSPÍŠIL, C. V., Soteriologie 
a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia, Brno 2002.
8 Srv. Ef 3,16–19.

nekrologia. Je možné jej porovnat s retrospektivním 
soupisem zemřelých v klášterní kronice (založena v roce 
1750). Pokud se jedná o vlastní seznam řeholníků na nale-
zeném archu, je neúplný a končí patrně rokem 1754. Roz-
sah jednotlivých poznamenání je často stručnější formou 
záznamu z konventní kroniky. Dozvíme se tak, zda se 
jednalo o bratra, laika (kuchař, vrátný atd.), klerika, či 
kněze; zda stál zesnulý v průběhu řeholního života v čele 
klášterní komunity (byl kvardiánem). Zpočátku bývá 
také zmíněna národnost a někdy i místo narození, občas 
zapsali věk a počet řeholních let. Z osobností jmenujme 
alespoň prvního slánského kvardiána Gulielma Ritze 
(† 1677). Zajímavý je výčet františkánů, kteří podlehli 
morové nákaze v roce 1680. V krátkém komentáři je 
vyzdvihnuta úloha místního děkana Jiřího Vojtěcha Bláhy, 
rovněž oběti blíženecké lásky. Ve skříňovém nekro-
logiu je citován Jáchym Růžička, u něhož je připsáno 

„Smečznensis“, zemřel jako misionář na ostrově Rhodos 
v roce 1709 a je pochován ve Svaté zemi;9 je to první mi-
sionář doby baroka z našeho kraje, o kterém jsme se 
touto cestou dozvěděli.

9 WRBCZANSKY, S., Nucleus Minoriticus seu vera et sincera relatio 
originis progressus Provinciae Bohemiae conventuum et residentia-
rum…, Praga 1746, s. 37.

Detail malby dvířek nekrologia. (foto Magdalena Rafl Bursová)
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Památka jako celek představuje doklad františ-
kánské spirituality – život v bratrském společenství. Svatý 
František ve svém Odkazu píše: „… Pán mně dal bra-
try“10 … a právě od tohoto faktu odvozuje pravidla života 
františkánských společenství. V Potvrzené řeholi dále sv. 
František poznamenává: „… A kdekoli bratři jsou nebo 
se setkají, ať se k sobě chovají jako v rodině.“11 Záznam 
v nekrologiu můžeme vnímat nejen jako znamení o časné 
existenci toho kterého bratra, nejen jako historický pra-
men, ale i jako důkaz života františkánského bratrského 
společenství, mystické rodiny, v níž se i slánský klášter 
stal privilegovaným místem proto, aby mohli řeholníci 
zvláštním způsobem zakoušet Boží otcovství a být jedni 
druhým bratry.12

Tomu odpovídá i prostorové řešení slánského 
konventu, umístění chóru nad kněžištěm, odkud bratři 
při modlitbě hodinek mohli shlížet k srdci kláštera, tedy 
k Loretánské kapli. Pod ní se nacházela hrobka řeholníků, 
takže svým způsobem byli stále spolu.13

Slánské skříňové nekrologium14 reprezentuje 
jedinečnou památku, a to nejen z hlediska barokního 
umění, františkánské spirituality a teologie převedené 
do výtvarné mluvy, ale i z hlediska ojedinělého dokladu 
o životě řeholníků ve zdejším klášteře. Jeho dominantní 
architektura, korunující kontury městské historické 
zástavby, tak není jen anonymním celkem, ale stává se 
památkou s konkrétními osudy řeholníků, kteří spoluvy-
tvářeli dějiny města Slaného a Slánska. 

Vladimír Přibyl

Na počátku roku 2012 jsem měla tu čest restau-
rovat unikátní umělecké dílo – františkánské skříňové 
nekrologium. Tento seznam jmen zemřelých mni-
chů – příslušníků řádu františkánů – je datován rokem 
1660 a není signován. Jedná se o dílo složené ze dvou 
částí. První je vlastní nekrologium – na papírové pod-
ložce duběnkovým inkoustem sepsaná jména zemřelých 
mnichů. Papír je celoplošně vlepen do dřevěné desky 
s ozdobným rámem ve tvaru zeleného listoví, uprostřed 
každé lišty se zlatou páskou. Druhou část představuje 
skříň s malbou, která má obdobně vyřezávaný rám, 

10 Odkaz (Odk2, 1226), in: FRANTIŠKÁNSKÉ PRAMENY, Řím 1982, 
s. 28. 
11 Potvrzená řehole sv. Františka (1223), 6; in: FRANTIŠKÁNSKÉ 
PRAMENY (pozn. 10), s. 25. 
12 Srv. JÁCHYM, R., Bratrství, Institut františkánských studií, http://
www.frantiskanstvi.cz/bratrst.htm (načteno 2. 4. 2015).
13 Hrobka řeholníků byla otevřena naposledy v dopoledních hodi-
nách 6. 2. 1981. Prostor pod Loretánskou kaplí je rozdělen na dvě 
místnosti, přičemž v jihovýchodním rohu východního prostoru krypty 
jsou pietně umístěny pozůstatky zemřelých tak, že lebky, většinou bez 
spodních čelistí, jsou polokruhovitě seskupeny v několika vrstvách 
nad sebou, prostor za nimi je vyplněn ostatními kostmi. Napříč 
nahromaděniny kostí je položen trup zemřelého řeholníka, přírodním 
procesem mumifikovaný, původně oděný do bohoslužebného roucha 
zdobeného vyšíváním. Bylo napočítáno 47 lidských lebek. Zápis 
PhDr. Václava Mouchy, CSc., z Archeologického ústavu ČSAV. 
14 Dnes vystaveno v expozici Vlastivědného muzea ve Slaném.

a s ozdobnou horní lištou, na níž je vejčitě vypouklá 
kartuše. Právě na ní se nachází datace. Malba skříně zná-
zorňuje symboliku spjatou s tématem života a smrti: 
kříž, Boží oko, zrcadlo, kosa, hlava, která je napůl 
lebkou… V současnosti je již zrestaurovaná památka 
uložena ve sbírkách Vlastivědného muzea ve Slaném.

Když jsem přebírala památku k restaurování, 
oba díly nekrologia se nacházely ve velmi špatném stavu. 
Dřevo napadl červotoč, a pokud jde o desku s textem 
na papíře, byla již nekompletní – vertikálně popraskala 
a ve střední prasklině došlo ke ztrátě papíru i dřevěné 
podložky. 

Zcela chyběla i spodní ozdobná lišta rámu. Lis-
tinu s písmem pokrývala silná vrstva prachových depozitů 
a v spodní polovině měla rozsáhlou zateklinu. Křídování 
a malba rámu se uvolňovaly od dřevěné podložky. Taktéž 
lep mezi papírem a dřevěnou deskou byl na některých 
místech zdegradován. Ozdobná skříň byla rovněž 
pokryta prachem a zdegradovanými laky. Malba i pod-
klad obrazu byly lokálně uvolněné od podložky a hrozily 
odpadnutím.

Restaurátorský proces jsem musela rozdělit 
do několika etap vzhledem k rozdílnosti použitých 
materiálů (dřevo, papír, kov, malba). Jak jsem již zmínila, 
do skříně s olejomalbou s motivem smrti se vkládá dře-

Textová část ze skříňového nekrologia, dnes Vlastivědné muzeum 

Slaný. (foto Magdalena Rafl Bursová)
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věná deska s vyřezávaným rámem a psaným textem. Části 
tedy mohly být restaurovány odděleně.

Z desky s textem na papíře bylo nutné po prů-
zkumu a fotodokumentaci odstranit prachové nánosy. 
V další fázi jsem sejmula dokument z dřevěné desky. 
Odlišné materiály – papír a dřevo – jsem dále restauro-
vala samostatně.

Papír byl dezinfikován a zbaven prachových 
depozitů, fixován v červených partiích, koupán a byla 
mu dodána alkalická reserva. V místech defektů byl dopl-
něn papírem stejné gramáže a barevnosti. Následovala 
aplikace na zrestaurovanou dřevěnou desku a originál 
byl ještě podlepen pro vyrovnání povrchu listy ručního 
papíru. Závěrem byla deska drobně retušována a ochrá-
něna fixáží.

U dřevěných částí desky jsem přistoupila k rozlo-
žení vnitřní vkládané části nekrologia na jednotlivé seg-
menty a k vyrovnání zkroucených dřevěných desek pro-
řezáním a špánováním. Dále jsem doplnila chybějící kusy 
novým materiálem a sklížila jednotlivé desky do původ-
ního formátu. Provedla jsem vyčištění polychromo-
vaného povrchu řezeb, lokální odstranění uvolněné 
křídové vrstvy a dořezbu chybějící zdobné lišty. Následo-
valo nanesení křídové vrstvy na dořezanou lištu a lokální 
doplnění chybějící křídy na původních lištách s vybrou-
šením nového křídového podkladu. Vytmelila jsem 
výletové otvory po červotoči a dále proti němu napustila 
všechny nepolychromované části. Na závěr restaurování 
dřevěných částí došlo ke spasování a novému zalepení 
lišt na desku. Dřevěné části byly retušovány a po rekon-
strukci barevnosti spodní lišty a defektů uzavřeny ochran-
ným lakem s UV filtrem. Dřevěnou spodní desku jsem 
tedy vyrovnala a připravila pro osazení zrestaurované 
listiny. Opatřila jsem ji podkladovou vrstvou černé barvy, 
která byla nalezena ve zcela zdegradovaném stavu pod 
originálním papírem.

Druhá část památky – ozdobná skříň s mal-
bou – byla po fotodokumentaci a průzkumu taktéž 
zbavena prachových depozitů a ztmavlých laků. Násle-
dovalo sejmutí kování, vyčištění polychromovaných 
řezeb a vymytí nečistot z nepolychromovaných povrchů. 
Restaurování dřevěných partií ozdobné skříně mělo 
obdobný průběh jako u dřeva desky. Mechanicky jsem 
očistila kování, jeho povrch upravila taninem a pře-
voskovala. Poté jsem je opětovně osadila. Polychro-
mované části skříně – rám a orámování kartuše – jsem 
po zatmelení retušovala a opatřila ochranným lakem
s UV filtrem.

Do vnitřku skříně (na rub zavírací plochy dvířek) 
jsem znovu vlepila zrestaurovaný ruční papír skládající se 
ze dvou částí. Podlepen byl pro vyrovnání povrchu listy 
nového ručního papíru. Papír jsem, stejně jako listinu 
nekrologia, zbavila prachových depozitů, fixovala v čer-
vených partiích, koupala a dodala mu alkalickou reservu. 
V místech defektů jsem jej doplnila papírem stejné gra-
máže a barevnosti.

Olejomalbu a kartuši nástavce jsem po sejmu-
tí zdegradovaného zhnědlého laku a lokálních skvrn 
v drobných defektech zatmelila, retušovala a povrcho-
vě uzavřela ochranným lakem. Sejmutím značně ztmav-
lého laku z malby byla obnovena významně čitelnost 
a autenticita.

Závěrem svého příspěvku chci poděkovat 
za možnost seznámit se s takto výjimečným dílem. Dou-
fám, že nově zrestaurované nekrologium předá poselství 
františkánského řádu dalším generacím.

Magdalena Rafl Bursová

Pohled do krypty slánských františkánů pod Loretánskou kaplí, 1981.

(fototéka odboru kultury MěÚ Slaný)
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Poznámka k úpravám oltáře sv. Anny 
v zámecké kapli ve Smečně v 19. století

Marek Pařízek

Zámecká kaple ve Smečně vznikla jako součást 
tvrze královského úředníka Bořity z Martinic kolem roku 
1460.1 U pozoruhodného oltáře sv. Anny v závěru kaple 
bývají v různé míře reflektovány úpravy před polovinou 
19. století,2 nicméně novější uměleckohistorické topo-
grafie jej kladou do doby po roce 1500.3 Oltářní reliéfy 
jsou také někdy spojovány s pozdně gotickým Mistrem 
doksanské archy.4 Jak lze předeslat, pro pochopení 
současné podoby oltáře je důležitá další činnost v druhé 
polovině 19. století, která dosud nebyla dostatečně 
zohledněna. Rozlišení druhotných zásahů a starších 
součástí oltáře komplikují přemalby a zřejmě opakovaně 
obnovená polychromie. Níže uvedené poznatky jsou 
tak pouze předběžné. Jistější závěry umožní až výsledky 
technologického průzkumu.

Křídlová archa s figurálními reliéfy a deskovými 
malbami byla v 19. století upravována ve dvou eta-
pách. První se uskutečnila pravděpodobně v roce 1838 
za Karla Jana Clam-Martinice.5 Kapli při ní byla navrácena 
starožitná krása, jak informuje novodobě rekonstruo-
vaný nápis pod klenbou na severní stěně.6 Ve vztahu 
k hlavnímu oltáři upřesňuje povahu prací J. O. Miltner 
v roce 1855.7 Všechny řezby a malby byly vyčištěny 
a dílem přemalovány litoměřickým malířem Johannem 
Grussem. Dále dodává, že vkusné gotické ozdoby nad 
vchody za oltář a orámování výklenků kaple pocházejí 
z téže doby. Kromě dalších součástí oltáře, které budou 
zmíněny níže, patří k této etapě pravděpodobně všechny 
fiály a kružbové motivy, prolamované výplně pod hor-
ním okrajem skříně a mohutný rám nástavce.

Druhou rozsáhlou úpravu oltáře, která zřejmě 
spočívala v kompletní výměně malířské výzdoby, lze klást 
přibližně mezi roky 1865–1891.8 Počínaje F. A. Heberem 
v roce 1847 a konče F. B. Mikovcem v roce 1865 jsou 
obecně na oltáři uváděny malby sv. Ivana, sv. Šebestiána, 
P. Marie Pomocné a sv. Václava, na predele pak malba 

1 MENCLOVÁ, D., České hrady 2, Praha 1976, s. 290; NAŇKOVÁ, V., 
heslo Smečno, in: POCHE, E. (ed), Umělecké památky Čech 3, P–Š, 
Praha 1980, s. 366–370, zvl. s. 367; DURDÍK, T., Ilustrovaná encyklo-
pedie českých hradů, Praha 2000, s. 507. 
2 Úpravy oltáře v souvislosti s obnovou kaple v roce 1838 poprvé 
uvádí MILTNER, J. O., Smečno, Památky archaeologické a místo-
pisné I, 1855, č. 7, s. 325–328, zvl. s. 326.
3 WIRTH, Z. (ed.), Umělecké památky Čech, Praha 1957, s. 696; 
NAŇKOVÁ, Smečno (pozn. 1), s. 367.
4 Poprvé HOMOLKA, J., Sochařství, in: HOMOLKA, J. – KRÁSA, J. – 
MENCL, V. et al., Pozdně gotické umění v Čechách (1471–1526), 
Praha 1978, s. 167–254, zvl. s. 226.
5 MILTNER, Smečno (pozn. 2), s. 326. 
6 Nápis uvádí již: HEBER, F. A., Böhmens Burgen, Vesten und 
Bergschlösser V, Prag 1847, s. 47–81, zvl. s 51. 
7 MILTNER, Smečno (pozn. 2), s. 326. 
8 Na nahrazení starších maleb poprvé upozornil: VELC, F., Soupis 
památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku 
do počátku 19. století, XX. Politický okres Slanský, Praha 1904, s. 287. 

sv. Jiří.9 Stávající malby na křídlech skříně znázorňují sv. 
Anežku Římskou, sv. Voršilu, sv. Dorotu a sv. Markétu, 
na predele sv. Šebestiána, neurčeného světce, sv. Ignáce 
z Loyoly a sv. Rocha. Na vnitřní straně prostředních 
desek predely je znázorněna neurčená světice a sv. Apo-
lena. Tuto ikonografii částečně zaznamenal A. Sedláček 
v roce 1891.10 Jeho popis je neúplný a obsahuje také 
některé obtížně vysvětlitelné odchylky.11 Popisy bližší 
dnešnímu stavu následně publikovali F. Velc v roce 1904 
a A. Podlaha roku 1913, třebaže stále neúplné a dílem 
s chybami v určení zobrazených světců a světic.12

Malby na křídlech archy se váží k malířství dva-
cátých let 16. století, případně šířeji druhé čtvrtiny 
16. století. Varující detaily, zvl. patrné v obličejích 
(viz např. sv. Voršilu) a ve způsobu zpracování pozadí, 

9 HEBER, Böhmens Burgen… (pozn. 6), s. 50; MILTNER, Smečno 
(pozn. 2), s. 326; MIKOVEC, F. B. – ZAP, K. V., Starožitnosti 
a památky země České. Díl druhý, Praha 1865, s. 198. 
10 SEDLÁČEK, A., Hrady, zámky a tvrze království Českého, VIII. 
Rakovnicko a Slánsko, Praha 1891, s. 123. 
11 SEDLÁČEK nezmiňuje krajní desku se sv. Markétou a místo ní uvádí 
malbu se sv. Jiřím, srv. tamtéž, s. 123. 
12 VELC, Soupis památek… (pozn. 8), s. 287; PODLAHA, A., Posvátná 
místa království Českého. Arcidiecese pražská, VII. Vikariát Slánský, 
Praha 1913, s. 192. Žádný z autorů neuvádí malby světic na vnitřní 
straně desek před tabernáklem. 

Oltář sv. Anny ze zámecké kaple ve Smečně, pohled z kůru.

(fototéka odboru kultury MěÚ Slaný)
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naznačují větší úpravy pozdně gotických či renesančních 
originálů v 19. století. Malby světců na predele bývají 
považovány za díla 19. století, ale také za raně barokní 
práce.13 Autoři publikace Smečno v roce 2002 zvažovali 
jejich vznik po roce 1660 za Bernarda Ignáce z Martinic.14 
Tento předpoklad naráží na popsanou změnu ikonografie. 
Zmíněný historický kontext by bylo možné hypoteticky 
zvažovat pro nedochovanou malbu sv. Jiří. Predela ve 
stávající podobě byla přinejmenším rozsáhle upravena 
v 19. století, spíše však zcela nově sestavena. Svědčí 
o tom např. zpracování tabernáklu včetně jeho řezbářské 
výzdoby. Pro krajní desky se sv. Rochem a sv. Šebestiá-
nem by bylo možné uvažovat o raně barokní dataci. 
Současně je však třeba upozornit na lokálně vystupující 
přemalby či retuše (viz např. postavu sv. Šebestiána) zne-
jasňující malbu a na pravděpodobnou úpravu formátu, 
na kterou ukazuje kompozice malby a nezvyklá asymet-
rická skladba podkladové desky. Bez výsledků technolo-
gického průzkumu nelze o stáří maleb jistěji rozhodnout. 
Čelo predely před tabernáklem uzavírají dvě oboustranně 
malovaná křídla. Móda oděvů světic na jejich vnitřní 

13 Malby predely klade k roku 1838 Podlaha, srv. tamtéž, s. 192. 
14 PŘIBYLOVÁ, D. – PŘIBYL, V., Smečno, Praha 2002, nestr. 

straně zjevně napodobuje desky oltářní skříně. Styl malby 
je však jinak odlišný a např. pojetí krajinného prostředí 
odpovídá zmíněným krajním deskám predely. Stylová 
nesourodost nasvědčuje historismu 19. století. Podobně 
lze do 19. století řadit malby světců na vnější straně před-
mětných křídel.

Mimo již konstatované přemalby nelze na des-
kách oltáře přehlédnout narůžovělý kolorit připomínající 
romantickou malbu 19. století. Zásah zmiňovaného 
Johanna Grusse staršího (1790–1855), který kromě čin-
nosti na oltáři vyzdobil v kapli malbami čelo oratoře, by 
tuto skutečnost mohl vysvětlovat. Uvedený autor tvořil 
v intencích nazarénského malířského hnutí, hledajícího 
vzory ponejvíce ve středověkém a raně renesančním 
malířství. Byl také restaurátorem a kopistou Dürerovy 
Růžencové slavnosti.15 Jeho podíl na stávajících malbách 
je však v rozporu se zprávami dokládajícími nahrazení 
jím vyčištěných a přemalovaných maleb po roce 1865. 
Nezbývá než předpokládat účast nedoloženého malíře, 
který provedl konstatované přemalby a úpravy desek 
skříně a predely.

Ikonografie figurálních řezeb neprodělala změny. 
Už nejstarší popisy odpovídají současným reliéfům zná-
zorňujícím sv. Annu v oltářní skříni (někdy uváděna sv. 
Rodina), sv. Kateřinu a sv. Barboru na křídlech a poprsí 
Krista v nástavci.16 Všechny reliéfy pocházejí pravděpo-
dobně až z 19. století. Poprsí Krista se váže k zobrazením 
Ecce Homo od Guida Reniho.17 Styl řezby a zejména 
její sentimentální naléhavost, oproti zmiňovanému 
vzoru ještě prohloubená, ukazují na předpokládaný 
mladší původ v 19. století. Ikonografie skupiny sv. Anny 
Samotřetí, realisticky znázorňující Ježíška mezi dvěma 
dospělými ženami, vychází z invence pozdně gotického 
sochařství.18 Oděvy a řasení draperií poukazují k pozdní 
gotice či rané renesanci, výrazově však celek patří opět 19. 
století. U tohoto reliéfu se objevují sporná místa, která by 
mohla nasvědčovat druhotným zásahům. Partie v oblasti 
hlavy P. Marie a šatů pod pasem u postav P. Marie a sv. 
Anny mají lokálně nedokončenou, případně seříznutou 
modelaci. Světice na křídlech se vyznačují statickými 
postoji, renesanční módou s široce přepásanými rukávy, 
nařasením plášťů, v němž se projevují pozdně gotická 
rezidua. To vše by umožňovalo podobné datování jako 
u maleb oltářních křídel, tedy do druhé čtvrtiny 16. 
století. Adekvátně jsou zpracovány koruny obou světic 
a meč sv. Kateřiny. Posouzení znesnadňuje výrazná novo-

15 K J. Grussovi viz např.: DOSKOČIL, O., Johann Gruss st. a malba 
jako druh zbožnosti, in: KOTKOVÁ, O. (ed.), Albrecht Dürer. Růžen-
cová slavnost. 1506–2006 (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2006, 
s. 181–191. 
16 HEBER, Böhmens Burgen… (pozn. 6), s. 50. 
17 Srv. např.: PEPPER, S., Guido Reni. A complete catalogue of his 
works with an introductory text (kat. výst.), Oxford 1984, kat. č. 56, 
87, 146 a, 162, 188. 
18 Východisko tohoto ikonografického typu je hledáno v díle Niclause 
Gerhaerta z Leydenu. Srv. např. ROLLER, S. (ed.), Niclaus Gerhaert. 
Der Bildhauer des späten Mittelalters (kat. výst.), Liebieghaus Skulp-
turensammlung Frankfurt am Main 2011, kat. č. 28 na s. 312–314. 

Oltář sv. Anny ze zámecké kaple ve Smečně – detail.

(fototéka odboru kultury MěÚ Slaný)
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dobá polychromie, přesto se ale nelze zbavit pochybnos-
tí.19 I v tomto případě se kloníme k závěru, že jde o díla 
19. století, třebaže působí přesvědčivěji než střed oltáře. 
Řezbář se při jejich zhotovení mohl bezprostředněji opí-
rat o nezjištěné starší předlohy.

Oltářní reliéfy spojil s Mistrem doksanské archy, 
významným řezbářem působícím v první třetině 16. sto-
letí v severních a středních Čechách, J. Homolka. V roce 
1978 zmínil pouze řezby na křídlech oltáře, později v roce 
1984 uvedl obecně reliéfy oltáře bez dalšího upřesnění.20 
Smečno dále zmiňuje v souvislosti s dílem Mistra doksan-
ské archy K. Chamonikola.21 Katalog jeho díla z roku 1976 
Smečno neuvádí, rovněž J. Chlíbec do příslušného hesla 
v Nové encyklopedii českého výtvarného umění Smečno 
nezahrnul.22 Bližší vztah k dílu Mistra doksanské archy 
lze vyloučit srovnáním s řezbami shodné ikonografie 
z jeho okruhu, sv. Barborou z Kutné Hory a sv. Barbo-
rou z Benešova nad Ploučnicí v muzeu v Mostě.23 Rozdíl 
v kompozici, zpracování draperií a obličejovém typu je 
zcela zřejmý.

Ze starších nefigurálních řezeb se dochovaly 
prolamované výplně nacházející se ve spodní části skříně 
a křídel pod reliéfy. Jde velmi pravděpodobně o prvky 
přibližně soudobé s deskovými malbami skříně. Řezaný 
martinický erb umístěný na nástavci historii oltáře příliš 
nevyjasňuje, neboť přidává další časovou fázi. Má štít 
s rolverkovými a vegetabilními motivy, obvyklými až 
v druhé polovině 16. století. Horní časovou hranici pro 
něj představují roky 1621–1622, kdy byl martinický erb 
polepšen na štítě hvězdou, která na oltáři ještě chybí.24 
Předpokládané stáří erbu bude třeba ověřit průzkumem 
polychromie, neboť jeho rozměry odpovídají pseudoslo-
hovému nástavci.

K staršímu vybavení kaple jistě patří plný oltářní 
podstavec ve tvaru kvádru s výraznou gotizující profilací 

19 Jako doklad vrstevnatosti povrchových úprav lze upozornit 
na hvězdy vystupující ve skříni za reliéfy, překryté nátěrem modré 
barvy. Rovněž na reliéfech je patrná starší vrstva polychromie. Její 
poslední obnovu lze snad spojit s úpravami kaple po roce 1926, kdy 
byla na zámku zřízena pobočka charitativního ústavu Vincentinum. 
Úpravy zahrnuly částečnou výměnu starších vitrají v kapli. Srv. LEVÝ, 
M., Papežský prelát Msgre Jan Nep. Říhánek, České Budějovice 1936, 
s. 173. 
20 HOMOLKA, Sochařství (pozn. 4), s. 226; HOMOLKA, J., Pozdně 
gotické sochařství, in: CHADRABA, R. (ed.), Dějiny českého výtvar-
ného umění I/2, Praha 1984, s. 535–566, zvl. s. 551.
21 CHAMONIKOLA, K., Kašpar Schick a některé problémy brněn-
ského pozdně gotického řezbářství, Umění XXXVII, 1989, s. 301–320, 
zvl. s. 310. 
22 ŠEVČÍK, J. – ŠEVČÍKOVÁ, J., Objevená minulost. Mistr doksanské 
archy (kat. výst.), Severočeská galerie výtvarného umění v Lito-
měřicích 1976; JChl CHLÍBEC, J., heslo Mistr doksanské archy, in: 
HOROVÁ, A. (red.), Nová encyklopedie českého výtvarného umě-
ní – dodatky, Praha 2006, s. 508. 
23 Reliéf sv. Barbory z Benešova nad Ploučnicí se nachází v expozici 
kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostě. Vyobrazení reliéfu sv. Barbory 
z Kutné Hory srv. CHAMONIKOLA, Kašpar Schick… (pozn. 21),
s. 310, obr. 10. 
24 Sčk. SEDLÁČEK, A., heslo z Martinic, in: Ottův slovník naučný. 
Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí XVI, Praha 1900, s. 
919–921, zvl. s. 920. 

při horním okraji a na něm spočívající menzou. Mate-
riálové řešení je nejisté, neboť povrch pokrývá souvislý 
olejový nátěr. Starší popisy zaznamenaly na podstavci 
pozoruhodnou povrchovou úpravu, která zřejmě zanikla 
nebo byla převrstvena pozdějšími zásahy. F. A. Heber 
uvedl, že nejspodnější část podstavce je složena z růz-
nobarevných kamenů, mezi nimiž se nacházejí zlacené 
maltové spoje.25 J. O. Miltner zmínil pouze malbu imitu-
jící obložení stěn drahými kameny na způsob inkrustace 
v katedrále sv. Víta a na Karlštejně.26 Výzdoba interiérů 
leštěnými polodrahokamy se zlaceným reliéfním štukem 
je velmi specificky omezena na uvedené stavby a okruh 
dvorského umění Karla IV. Byla uplatněna pouze v kapli 
sv. Václava v katedrále sv. Víta v Praze a kaplích sv. Kate-
řiny a sv. Kříže na hradu Karlštejn. Užití pravé inkrustace 
nejspíš nelze očekávat. Pravděpodobnější se jeví zjedno-
dušené napodobení uvedené techniky malbou, které 
je ale také – pokud je nám známo – bez analogií. Úprava 
mohla připomínat úřad karlštejnského purkrabího, 
který Martinicové opakovaně zastávali v 16. a na počát-
ku 17. století.27

Na závěr lze shrnout, že oltář byl pravděpodobně 
nově sestaven ve dvou etapách v 19. století. Z první etapy 
kolem roku 1838 pocházejí téměř všechny architekto-
nické články a ozdoby. Dále zřejmě vznikly figurální 
řezby, jejichž souvislost s dílem Mistra doksanské archy je 
z formálně stylových důvodů nepravděpodobná. Po roce 
1865 pak došlo k osazení stávající malířské výzdoby. Její 
část tvoří druhotně použité malby z druhé čtvrtiny 
16. století, které jsou zároveň nejstaršími prvky oltáře. 
Jejich hlubší historická vazba ke kapli je nejistá. V zásadě 
mohlo jít o více méně náhodně shromážděné prvky pro 
stavbu novogotického oltáře. Časově k nim lze řadit 
spodní prolamované výplně křídel a skříně, s nimiž 
mohou tvořit fragment staršího celku. Jistější historický 
rámec poskytuje martinický erb. Jeho předpokládaná 
datace do druhé poloviny 16. století však neodpovídá 
žádným dalším součástem oltáře. Některé části oltáře 
zůstávají vzhledem k druhotným úpravám obtížně 
časově zařaditelné. Jde zejména o malby predely, ale také 
o řezby světic na křídlech. Mnohé by mohl napovědět 
technologický průzkum malby a polychromie. Na něj je 
také odkázán další postup v případě zprávami doložené 
úpravy oltářního podstavce napodobující inkrustaci.

25 HEBER, Böhmens Burgen… (pozn. 6), s. 50. 
26 MILTNER, Smečno (pozn. 2), s. 326. 
27 Úřad zastával Jan z Martinic v letech 1555–1577 a Jaroslav Bořita 
z Martinic na počátku 17. století, srv. SEDLÁČEK, heslo z Martinic 
(pozn. 24). 
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Renesanční kamna ze smečenského zámku

Eva Volfová

Historických kachlových kamen se na Slánsku 
nezachovalo mnoho. Dosud stojí používaná funkční 
kamna z konce 19. a počátku 20. století v bývalých 
měšťanských interiérech, zejména ve Slaném. Kamen 
z počátku 19. století, nebo i starších, známe jen něko-
lik. Veřejnosti přístupná je trojice nefunkčních kamen 
instalovaná v expozici Vlastivědného muzea ve Slaném.1 
Další kamna jsou k vidění ve skanzenu v Třebízi. Nejstarší 
známá2 jsou barevně glazovaná renesanční kamna pochá-
zející původně ze smečenského zámku (obr. �). Jejich 
fotografii publikoval poprvé Ferdinand Velc v soupise 
památek z roku 1904.3 Údajně existuje ještě o něco mladší 
fotografie týchž kamen stojících v jedné ze zámeckých 
místností, kde měla být umístěna „přes roh místnos-
ti“.4 Tedy již přenesených a použitých jako nefunkční 
muzejní exponát. Dnes již nikdo neví, ve které místnosti 
na zámku stála kamna naposledy.5 Vzhledem k iko-
nografii použité na čelních vyhřívacích stěnách kachlů 
byla původně určena nepochybně do reprezentativních 
prostor. Kamnové kachle6 restaurovala a kamna opě-
tovně pro muzeum postavila roku 1997 restaurátorka 
Eva Symonová.

Popis kamen
Kamna tvoří poměrně štíhlé hranolové těleso, 

stojící na čtyřech profilovaných kamenných nohách, 
kuželkového tvaru, zdobených reliéfními akantovými 
listy. Obdélníkový půdorys tělesa má rozměry 76 × 72 cm, 
výška po horní římsu je 217 cm a po vrchol nástavců cca 
245 cm. Horizontálně jsou členěna vodorovnými římsami 
a shora završena korunní římsou s trojúhelníkovými 
nástavci. Zvláštností kamen je jejich výrazná barevnost 
vzniklá použitím engob7 a transparentních a barevných 
glazur. Většina ploch je zelených (použita zelená olov-
natá glazura), hlavně jsou to všechny kontury tvořené 

1 Historická kachlová kamna se pravděpodobně zachovala i ve Zlo-
nicích, buď na zámku, nebo na faře. Zde nemáme zatím k dispozici 
podrobnější informace.
2 V místnosti v patře muzea upravené jako měšťanský interiér stojí 
ještě bílo-modře glazovaná barokní kamna, bílá empírová a tmavě 
hnědá historizující kamna z přelomu 19. a 20. století. 
3 VELC, F., Soupis památek historických a uměleckých v království 
Českém, Praha 1904, Smečno: s. 275–317.
4 STARÁ, E., Renesanční kamna ze smečenského zámku, průvodcov-
ský text 2 strany A 4, Slaný 1998, vydaný při příležitosti zpřístupnění 
nově restaurovaných kamen v muzejní expozici. 
5 Zámek od posledních majitelů Clam-Martiniců koupil r. 1926 ústav 
Dům milosrdenství Vincentinum pro účely zřízení domova pro sirotky 
a postižené děti. To zde sídlilo až do r. 1949, kdy byl zámek násilně 
vyvlastněn. Od té doby je majetkem státu. 
6 Před restaurováním byla kamna rozebraná, kachle zabalené 
v novinách z r. 1928 a složené v bednách. Jednotlivé kachle byly vylité 
sádrou, což provedl neznámý údržbář, aby zůstaly vcelku. Restau-
rátorka musela jednotlivé keramické střepy kachlů složitě zbavovat 
sádry a očišťovat. 
7 Engoba je jemná barevná hlinka, většinou bílá. 

okrajovými lištami kachlů a většina horizontálních ploch 
říms. Vedle základní zelené glazury jsou zejména reliéfní 
plochy barevné – okrové, smetanově bílé, modré, žluté, 
hnědo-červené, hnědé a černé. Uspořádání jednotlivých 
pater je téměř shodné. Jednu typickou opakující se řadu 
tvoří velký středový kachel 49 × 33 cm obdélníkového 
formátu, nesoucí reliéf se znakem. Souměrně jej po stra-
nách lemují úzké reliéfní kachle s postavami hermovek. 
Dva kachle se znakem jsou odlišné, s rodovými znaky 
šlechtických manželů a majitelů Smečna, Marie Eusebie 
ze Šternberka a Jaroslava Bořity z  Martinic. Oba kachle 
mají shodné uspořádání. Hladké pozadí čelní vyhřívací 
stěny lemuje zeleně glazovaná obvodová lišta se zvýše-
ným okrajem. Na podkladním pásku probíhá po celém 
obvodu vystupující lišta s reliéfem větévky snad vavřínu 
s protilehlými lístky. Uprostřed lišt je naznačeno žlutě 
glazované převázání. Rodový erb Marie Eusebie ze Štern-
berka je umístěn souměrně uprostřed. Pozadí má okrově 
načervenalou glazuru. Vystupuje z něj reliéfní modelace 
šternberského erbu s dominantním zeleným, žlutě lemo-
vaným štítem v dolní části, uprostřed se zlatou (žlutě 
glazovanou) osmicípou hvězdou (obr. ). Zbytek erbu je 
zelený a zlatý (žlutý). Pod horní obvodovou lištou kachle 
jsou písmena „ME.B.Z.“ a vpravo „S.S“. Dole je pak leto-
počet 1603. Prakticky shodným způsobem 
je proveden také erb Jaroslava Bořity z Martinic 
(obr. �). Z modře glazovaného pozadí vyrůstá na středo-
vou osu komponovaný reliéfně provedený rodový znak 

Obr. 1. Celek restaurovaných smečenských kamen v expozici 

Vlastivědného muzea ve Slaném (foto Eva Volfová, srpen 2014)

a kresba kamen. (V. Král z Dobré Vody)
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s leknem ve štítě. Znak je okrovo-bílý, žlutě zvýrazněno 
je lemování štítu s korunkou, hnědě pojednaný klenot 
má žluté kontury. Doplňují jej bílá písmena latinkou 
v horní řadě pod lištou, zleva vedle rohu IB, uprostřed Z, 
vpravo M. Zcela dole po stranách štítu je vročení, vlevo 
16, v pravém rohu 03. Řady kachlů ukončují úzké rohové 
rovnoramenné kachle. Na olištovaných plochách se 
opakují hermovky s ženskou a mužskou figurou od pasu 
výš.8 Spodní část připomínající podstavec s ovocnými 
plody v klíně mají obě postavy stejnou. Vlastní roh kachle 
složeného do pravého úhlu zvýrazňuje válcový pletenec, 
připomínající stočený provaz, který plynule navazuje 
v řadách kachlů nad sebou. Vedle patrových kachlů tvoří 
skladbu kamen ještě římsy. Spodní profilovaná římsa je 
založena na širší základně a směrem vzhůru se zužuje 
(obr. �). Odspodu ji tvoří deskový prvek, nízký ustupu-
jící obloun a dominantní vyžlabená střední část, zaují-
mající tři čtvrtiny výšky. Vyžlabenou část člení postavy 
gryfů v nízkém reliéfu, zvýrazněné barevnými glazurami 
a odrážející se tak od bílého podkladu. Dělící římsa nad 

8 Rohové kachle s hermovkami mají většinou obě pohlaví na jednom 
kachli, muže a vedle ženu. Jeden rohový kachel se skládá ze dvou 
ženských figur. 

spodní řadou kachlů má dominantní charakter daný 
vyšší výškou a složitější skladbou. Složena je na výšku 
ze dvou římsových kachlů nad sebou. Spodní římsový 
kachel je nízký a nese ustupující profilaci složenou hlavně 
z oblounu a pestře glazované laločky. Vrchní kachel téže 
římsy vyrůstá z nejužší středové části a rozšiřuje se v proti-
směru ven, profilem blízkým dórskému kyma, završeným 
pravoúhlou deskou.

Vrchní část hranolu kamen je složena ze dvou řad 
kachlů nad sebou podobné skladby, jako má spodní část 
(obr. 2). Kamnové těleso završuje dominantní a rozložitá, 
směrem vzhůru vykonzolovaná římsa. Tvoří ji několik 
článků, směrem odspodu laločka, plinta a dórské kyma, 
vynášejících vrchní deskový prvek s pestře barevným 
povrchem. Vedle reliéfních kachlů jsou součástí kamen 
také zcela hladké glazované kachle velkého obdélníko-
vého formátu zelené a jeden zelenohnědý. Nahradily 
postupně při mladších opravách rozbité původní reliéfní 
barevně glazované kachle. Celek kamen pohledově 
zakončuje trojice totožných trojúhelníkových štítových 
nástavců (akroterií) s prořezávanými plochami (obr. �). 
Střední část vyplňuje reliéf žehnajícího Boha Otce s trojicí 
okřídlených andílků ve vrcholu. Povrch je také z přední 
pohledové strany glazovaný, ale odlišným způsobem než 

Obr. 2. Smečenská kamna v čelním pohledu na horní část. Směrem 

odspodu uprostřed velký kachel se znakem Jaroslava Bořity z Martinic 

a vročením 1603, nad ním kachel s rodovým znakem Marie Eusebie 

ze Šternberka, r. 1603, po stranách úzké rohové kachle s hermovkami, 

profilovaná korunní římsa a celek završuje trojúhelníkový prořezá-

vaný kachlový nástavec. (foto Eva Volfová, srpen 2014)

Obr. 3. Smečenská kamna, detail velkého středového kachle se sme-

čenským znakem. (foto Eva Volfová, srpen 2014)
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zbytek kamen. Na světlém bílo-smetanovém podkladu je 
provedeno nepravidelné tupování zelené a hnědé.9

Dobové souvislosti pořízení renesančních 
kamen ve Smečně

Kamna byla nepochybně pořízena při příležitosti 
sňatku dvou významných osobností, reprezentujících 
movité šlechtické rodiny. Přisuzovala se jim ve své době 
velká role, očekávalo se zplození dědiců a rozmnožení 
rodového majetku. Také interiér nově přestavěného 
smečenského zámku10 musel být odpovídajícím způso-
bem dotvořen. Vedle štukatérské výzdoby stěn a stropů 
ztvárněné originálním způsobem a vedle nových 
podlah a zařízení byla důležitou součástí také tepelná 
pohoda „nového“ zámku, který již nebyl středověkou 
tvrzí. Od světlých místností přizpůsobených lidskému 
měřítku se očekávalo určité pohodlí, jehož předpo-
kladem byl i kvalitní zdroj tepla. Zda byl zámecký sál 
a další místnosti vybaveny krby, není dnes známo. Nelze 
to ale vyloučit. Instalována však byla kachlová kamna, 
která měla vysokou akumulační schopnost a zajišťovala 
tak optimální výhřevnost. Po kamnech zůstaly v zámku 
zachované obslužné přikládací otvory přístupné dvířky, 
zasazenými v kamenných ostěních, v chodbách obklopu-
jících nádvoří. Kachlových kamen musely být na zámku 
původně desítky.11

Barevně glazovaná kamna, navíc zdobená erby 
majitele s manželkou, byla určena nepochybně do repre-
zentativních prostor. Lze předpokládat, že původně 
stála v hlavním sále, nebo v bezprostředně navazující 

9 Kamnové nástavce jsou pravděpodobně mladší, dodatečně vyro-
bené a přidané pro zvýšení celkového efektu.
10 Přestavba zámku byla dokončena na sklonku osmdesátých let 
16. století, srv. POCHE, E. (ed.), Umělecké památky Čech, 3, P–Š, 
Praha 1980, s. 367.
11 Rozbitá kamna se často po vyřazení použila do stropních a kleneb-
ních zásypů. Lze očekávat, že uvnitř smečenského zámku jsou rozbité 
keramické střepy kachlů cenných historických kamen stále ještě 
fyzicky přítomné. 

místnosti. Současně lze podle analogií usuzovat, že byla 
větší a měla složitější tvarové řešení než dnes.12 Kamna 
pozdně gotická a renesanční měla často tvar složený ze 
dvou hranolů nad sebou, rozložitějšího vespod a štíh-
lejšího navrch. Kachlová kamna se používáním opotře-
bovávala, docházelo např. k mechanickým poškozením 
a při topení k přehřívání kachlů. Poměrně často se musela 
opravovat a po delším čase rozebrat a znovu postavit. 
Přitom se vyřazovaly rozbité a poškozené kachle, někdy 
se zmenšovala velikost a stavělo se tvarově jednodušší 
kamnové těleso.13 Lze se domnívat, že kamna mohla být 
do Smečna dodána z Prahy, kde nejspíš byla i vyrobena. 
Ani v pražském Martinickém paláci na Hradčanech nelze 
vyloučit existenci podobných kamen.

Zeleně glazovaná renesanční kamna
z Nového Strašecí 

S ohledem na dataci smečenských kamen uve-
denou na kachlích (1603) se nabízí srovnání s nálezem 
glazovaných renesančních kachlů datovaných na jednom 
kachli shodou okolností také do r. 1603 v Novém Straše-
cí.14 Na Komenského náměstí, na spodní severní straně 
prostranství, v chodníku při hloubení rýhy pro kanali-
zaci, došlo v roce 1984 v délce asi 15 m k nálezu15 poměr-
ně velkého množství zlomků rozbitých zeleně glazova-
ných kamnových kachlů s reliéfně zdobenými čelními 

12 Nevelká kamna měla také poměrně malou výhřevnost. Reprezen-
tativní kamna s erby urozených majitelů byla nepochybně větší také 
proto, aby vytopila zámecký sál nebo velkou místnost. 
13 Případně se ze dvou kamen s částečně poškozenými kachli rekon-
struovala jedna celá kompletní a provozuschopná.
14 Město Nové Strašecí leží na jihozápad od Smečna vzdáleno vzduš-
nou čarou 10 km. Ve sledovaném období před r. 1603 patřilo jako 
komorní město ke křivoklátskému panství. 
15 Zlomky kachlů z výkopu vyzdvihli novostrašečtí občané Petr Volf 
a Jiří Levý. 

Obr. 4. Smečenská kamna, střední část s patrovou profilovanou 

římsou složenou ze dvou nízkých řad římsových kachlů nad sebou 

a spodní řada kachlů horního hranolu. (foto Eva Volfová, srpen 2014)

Obr. 5. Smečenská kamna, horní část pravého boku kamen, detail 

ozdobného pletence na rohovém kachli s hermovkami, prostřední 

kachel je doplňkový hladký, zeleně glazovaný, profilace korunní římsy 

a detail dvou nástavců, vlevo z boku a vpravo v čelním pohledu. 

(foto Eva Volfová, srpen 2014)
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stěnami.16 Nález byl učiněn před sousedícími domy 
čp. 105–109, přičemž dům čp. 109 je znám jako Dolejší 
hraběcí dům a patřil počátkem 17. století postupně 
několika šlechtickým rodinám, zejména Hrobčickým 
z Hrobčic nebo Heřmanu Černínovi z Chudenic.17 
Z výkopu byla vyzdvižena amatérským způsobem pouze 
část fragmentů kachlů. Ty byly následně očištěny, omyty 
a roztříděny podle typů reliéfů.18 Zjistilo se, že vyzdvi-
žené zlomky patří nejméně jedněm, ale spíše dvěma 
kamnům. Kachle byly obdélníkového, zvláště velkého 
formátu, s různými náměty, které se lišily od těch použi-
tých na smečenských kamnech. Sochařský reliéf předlo-
hy byl ztvárněn špičkovým způsobem a použit jako for-
my – kadluby. Ze srovnání kachlů, vyrobených téměř 
současně, vyplývá, jaká rozmanitost provázela tvorbu 
kamnových kachlů na samém počátku 17. století. Vnitř-
ní povrch kachlů byl zašpiněný od sazí a kouře, z toho 
je patrné, že kamna se užívala. Reliéfy čelních desek 
nesly rozmanité náměty, často se opakoval velký habs-
burský znak, kachle s nápisem „Das Gehoer“ – sluch 
(450 × 350 mm) (obr. �), „Wasser“ – voda a postavy zpo-
dobující ctnosti Fides, Spes a Prudentia. Vedle nich zde 
byly další fragmentární čelní stěny kachlů s novozákon-
ními motivy – Příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, Křest 
Ježíše Krista v Jordánu a Klanění tří králů. Námět s alego-
rií sluchu se nacházel hned ve dvou vyhotoveních. Druhý 
z nich, zachovaný v menších zlomcích, nesl vedle nápisu 

„Gehoer“ i letopočet 1603.

Závěrem
Ve Smečně stojí v současnosti na původním 

místě trojice historických kachlových kamen. Na empoře 
farního kostela Nejsvětější Trojice najdeme tzv. tahovky 
z první poloviny 19. století. Bílá štíhlá kamna byla 
postavena kvůli temperování panské empory v patře 
uvnitř kostelní lodi na jižní straně. Kamna měla zařízený 
odtah kouřovodem do komínového tělesa. V přízemí fary 
v bývalé kuchyni najdeme dosud dva kachlové kuchyň-
ské sporáky in situ, ale to jen díky tomu, že místnost pře-
stala sloužit svému účelu už někdy po roce 1950. Spolu 
se čtvrtými renesančními kamny ze zámku, umístěnými 
ve slánském muzeu, se stalo Smečno významným depo-
zitářem stojících historických kamen na Slánsku. Dvojí 
rozdílná produkce představených shodně datovaných 
kamnových kachlů názorně ilustruje dva odlišné pro-
dukční směry na úzkém území a ve srovnatelném sociál-
ním prostředí. Smečenská kamna reprezentují zejména 
použití barevných engob a glazur na úkor spíše potlačené 

16 VOLFOVÁ, J., Pozdně renesanční kachle s alegoriemi z Nového 
Strašecí, Gymnázium Jana Keplera, Praha 2004, 18 stran textu, 
8 barevných fotografií. 
17 VACEK, F. – SOUKUP F., Dějiny města Nového Strašecí, Kladno 
1930, s. 76–77. 
18 Práci spojené s roztříděním a podrobným určením ikonografie 
reliéfů se věnoval zejména MUDr. Zdeněk Hazlbauer. 

plasticity. Uvádí tak období budoucí produkce a obliby 
převážně glazovaných barevných kamen, charakteris-
tické pro celé další slohové epochy. Strašecké kachle jsou 
naopak jednobarevně glazované, přičemž výtvarný efekt 
spočívá hlavně v mistrně sochařsky zvládnuté reliéfní 
výzdobě. Tento druhý přístup je vlastně pokračováním 
tradice výroby pozdně gotických kamnových kachlů 
s náročně až umělecky zvládnutými reliéfy na čelních 
stěnách kamen.

Obr. 6. Nové Strašecí, zlomky čelní vyhřívací stěny velkého kachle 

z nálezu ve výkopu v květnu 1984. Rekonstrukce motivu označe-

ného jako „DAS GEHOER“ – alegorie sluchu, varianta I. Uprostřed 

postava hrající na strunný nástroj, patrně loutnu, okolo rozptýleny 

další dobové hudební nástroje. Ústřední motiv lemuje architektura 

v podobě oblouku arkády, kde pilíře suplují postavy hermovek, pouze 

v detailu odlišné oproti těm z kachlů smečenských kamen. 

(foto Josefa Volfová, duben 2004)
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Smečno hudební

Karel Procházka

Psát o historii Smečna a nezmínit jeho hudební 
minulost není myslitelné. V centrech správní, politické či 
duchovní moci dostalo v určitých dějinných etapách pro-
stor také umění. Architektura je obvykle patrná na první 
pohled, za obrazy či sochami lze někam zajít – do galerie, 
na zámek, do kostela. Ale s hudbou je to složitější. Ačkoli 
byla a je součástí společenského života odjakživa, její 
fyzické zpřítomnění z různých dob je většinou nemožné. 
Náhodně dochovaný hudební nástroj či notový mate-
riál je sama od sebe úžasná věc, ale dokud jej neslyšíme, 
můžeme ocenit jen jeho materiální podstatu. A protože 
opravdová síla hudby tkví v její nehmotné podobě, je 
skvělé, pokud se nám starý nástroj či hudební part podaří 
rozeznít. Smečno se svou hudební minulostí může pyš-
nit! A to hned ve středoevropském významu. Ve zdejším 
chrámu Nejsvětější Trojice se téměř zázrakem dochovaly 
nejstarší varhany střední Evropy.

Proč zázrakem? V minulosti město několikrát 
vyhořelo, vyrabovala je různá vojska během třicetileté 
války, na rozdíl od zvonů nedošlo k zrekvírování cíno-
vých píšťal během obou válek ve 20. století, díky péči 
zástupu varhaníků je ani nezničil zub času, ale především 
nikoho v posledních dvou stoletích nenapadlo pořídit 
do kostela nové a moderní varhany, jak se jinde běžně 
stávalo. Bohužel neznáme jejich stavitele, ale pravděpo-
dobně pocházel z okruhu rudolfínského dvora. Patronem 
a stavebníkem renesančního kostela byl totiž Jiří II. Bořita 
z Martinic (1532–1598), nejvyšší zemský sudí a nejvyšší 
kancléř. Nevíme ani přesné datum vzniku varhan, ale 
logicky se uvádí rok dobudování chrámu. Těžko si lze 
představit jeho slavnostní vysvěcení arcibiskupem Mar-
tinem Medkem z Mohelnice 6. září 1587 bez hudebního 
doprovodu. Nejstarší dataci nalezneme na samotném 
nástroji. Někdo se na něj podepsal „Jakub 1600“. I toto 
vročení stačí k tomu, aby smečenské varhany byly ozna-
čeny jako nejstarší nástroj v středoevropském regionu. 

Bohužel se nezachovaly ve své celkové původní 
výtvarné podobě. Měly vzhled skříňového oltáře – zaví-
rací křídla malovaná z obou stran. Ta zmizela v osmdesá-
tých letech 20. století po té, co byla z varhan odstraněna 
někdy v první polovině 20. století. Zatím se nepodařilo 
najít ani fotografii, abychom o nich měli lepší představu. 
Varhany byly během čtyř staletí mnohokrát opravovány, 
vylepšovány a doplňovány, ale až v roce 1999 proběhla 
jejich generální rekonstrukce do originální podoby 
a zvuku. Byl sejmut nevhodný bílý nátěr, oddělen 
barokní pozitiv, který byl přidán na konci 18. století, 
a hlavnímu nástroji bylo vráceno středotónové 
renesanční ladění, což zjednodušeně znamená, že 
při hraní nelze používat tóniny vzdálenější od základní 
C-Dur. Dnes užívané temperované ladění pochází 
až z počátku 18. století.

Kolik muzikantů za bezmála 430 let usedlo 
za tento nástroj, už nikdo nespočítá. Kronika sepsaná 
smečenským děkanem Josefem Dvořákem na počátku 
20. století uvádí pouze několik jmen – např. Václava 
Slavíka Vltavského († 1666) nebo Jana Františka Svobodu, 
k roku jeho úmrtí (1730) bylo v matrice poznamenáno: 
slovutný varhaník. Dále sem patří členové spřízně-
ných kantorských rodů Syřišťů a Stehlíků (1724–1838), 
smečenský kaplan a hudební skladatel pater František 
Antonín Mensi (1753–1829) nebo na konci 19. století 
člen známého hudebnického rodu a zdejší kantor Alois 
Förster. Dvacáté století duchovní a varhanní hudbě 
vcelku moc nepřálo. Ale v posledních dvou desetiletích 
do Smečna již několikrát zavítali výteční varhaníci a koná 
se tu varhanní festival. Jedinečnost nástroje po technické 
a zvukové stránce varhanní mistry do jisté míry limituje, 
na druhou stranu ale dává vyniknout interpretacím rene-
sančních a raně barokních skladeb.

 Z hudebně historického hlediska ve Smečně pře-
trvala ještě jedna stejně významná památka – chrámová 
hudební sbírka. V její staré části se nachází 551 rukopisů 
a 120 tisků. Dosud zjištěných skladatelů je 164, k nim 
náleží dále 37 nejasných autorství.

Již na počátku 17. století musel existovat na sme-
čenském kůru hudební archiv, pro který byla pořízena 
speciální a celkem prostorná skříň na pevný zámek 

„almara pro partesy“.
Ve sbírce jsou logicky nejvíce zastoupeny mše. 

Celkem jich tu je sto dvacet a dvacet tři zádušních. Dále 

Autograf P. Františka Mensiho – Offertorium pastorale, part sopránu. 

(foto Karel Procházka)
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se zde nalézají offertoria (padesát dva), mezi nimiž se 
autorsky vyskytuje to nejlepší, co se v Čechách ve druhé 
polovině 18. století hrálo – Brixi, Loos, Lohelius, Vogel, 
Mensi, Vaňhal, Ryba, Haydn, Mozart, Koželuh, Pichl aj. 
Litanie a nešpory jsou pozdně barokní a řadí se k nej-
starším exemplářům. Stejně jako v jiných sbírkách i zde 
patří soubor árií ke specifikům. Ve Smečně jich najdeme 
celkem padesát jedna. Vedle tradičních českých autorů 
(Brixi a Loos) se zde setkáváme, jak bylo tehdy zvykem, 
i s přetextovanými operními áriemi Myslivečka, Hasseho, 
Koželuha, Mozarta, Salieriho. Motett a mariánských 
antifon se napočítalo na šedesát a skladatelsky vynikají 
František Xaver Brixi a pater František Mensi. Největší 
zvláštností je třicet klasicistních symfonií. Přesný způsob 
jejich využití v chrámovém prostoru není úplně jasný, ale 
v inventáři kostela z konce 18. století se píše, že několik 
symfonií sem daroval pan hrabě, protože „se již k běž-
né potřebě nehodějí“. Nejstarší skladby zdejší chrá-
mové sbírky jsou z pera kantora Jakuba Jana Syřiště 
(1693–1773). Vzhledem k jeho předpokládanému 
aktivnímu věku se můžeme domnívat, že jeho opisy jsou 
opravdu soudobé a vznikly ještě za života skladatelů 
(např. Valentin Rathgeber OSB [1682–1750], Václav 
Jan Kopřiva [1708–1789], Jan Oehlschlägel Lohelius 
[1724–1788], Karel Loos [1722–1772], Antonín Laube 
[1718–1784], František Xaver Tomáš Pokorný [1729–1794], 
František Xaver Brixi [1732–1771]). Z dalších opisů skla-
deb uvedených autorů v jiných sbírkách vyplývá, že 
Jakub Jan Syřiště měl v Praze zřejmě dobré kontakty. 
Stejné skladby nalezneme nejčastěji u sv. Víta, křížovní-
ků, na Strahově, v Břevnově, u sv. Jakuba a v univerzitní 
knihovně. Vliv Prahy lze vysledovat i u opisů tří kantorů 
Stehlíků – Václava Prokopa, Karla a Františka. Za jejich 
působení přibylo do sbírky asi nejvíce skladeb. Václav 
Prokop jich zde zanechal třináct, Karel čtyřicet čtyři 
a František celých sto třicet! To je dohromady sto osmde-
sát sedm, což představuje více než třetinu rukopisného 
archivu. Navíc lze u některých skladeb zaznamenat 
osobní styky s kantory jiných kostelů (Mšec, Cítoliby, 
Panenský Týnec, Zlonice, Slaný). Dalšími přispěvateli 
byli kantoři Prokop Vosyka, Jan Link nebo Alois Förster, 
příslušník kantorského rodu a příbuzný slavného Josefa 
Bohuslava Foerstera.

Každá hudební sbírka má svá specifika, zajíma-
vosti a nezřídka i unikáty. Vedle dlouhé řady běžných 
hudebnin dostupných v mnoha jiných archivech ukrýval 
chrám Nejsvětější Trojice několik notových pokladů. Oje-
dinělým skladatelem je tu Václav Prokop Stehlík (snad 
polovina 18. století), který byl kantorem v Plánicích 
u Klatov. Ty patřily v 18. století rovněž Martinicům. Byl 
spřízněn se smečenskými kantory Stehlíky. Ve sbírce evi-
dujeme pouze šest jeho skladeb a dalších sedm dobových 
opisů jiných autorů. Všechna jeho díla jsou zde uchována 
v autografech a jejich malý počet vyvažuje jejich hodnota. 
Jsou výjimečná svým obsahem a v žádných jiných sbír-
kách se nevyskytují.

Opravdovou smečenskou vzácností jsou skladby 
pátera Františka Antonína Mensiho (1753–1829), zdejšího 
kaplana. Narodil se 28. 3. 1753 v Bystrém u Poličky. Otec 
Petrus Alexi Mensi pocházel z italských Benátek a matka 
Anna Barbara Bidmanová byla Češka, dcera správce 
velkostatku v Bystrém. František Mensi studoval v Praze 
u jezuitů humanismus a získal titul magistra filosofie. 
V klášterním internátě – konviktu sv. Bartoloměje – 
působil jako vychovatel. V době svých studií se vzdělával 
i v hudbě, a to před rokem 1774 u světoznámého violon-
cellisty a skladatele Josefa Rejchy (1752–1795), který byl 
jen o rok starší. Tehdy začíná Rejcha úspěšnou hudební 
kariéru, stal se prvním violoncellistou v knížecí kapele 
öttingen-wallersteinské ve Švábsku a pak koncertním 
mistrem divadelního orchestru v Bonnu, jehož členem 
byl i Beethoven. Rejchy si vážil i Leopold Mozart. Mensi 
dále studoval hudební skladbu a housle u známého 
českého skladatele a člena řádu servitů Kajetána Vogla 
(1750–1794), jehož skladby byly po českých kůrech 
velmi rozšířené. V roce 1776 obdržel František Mensi 
ještě titul bakaláře teologie, na svátek Nejsvětější Trojice 
byl vysvěcen na kněze a v témže roce 9. června odešel 
jako kaplan na své první působiště do Smečna. Skuteč-
nost, že zde byl činný jako duchovní správce i hudební 
skladatel, dokazují zápisy v úředních knihách farního 
archivu, jednatřicet vlastních skladeb ve smečenské sbírce 
hudebnin na kůru a třicet dva opisů děl autorů – Brixiho, 
J. Haydna, Hofmanna, Koželuha, Myslivečka, Traetty, 
Paisella, Pichla, Vogela, Duška, Vaňhala, Dittersdorfa, 
Leduca, Pleyela, M. Haydna a Mozarta. Ve Smečně strávil 
jako kaplan jedenáct let. Posléze působil v Hobšovicích, 
Družci a ve Pcherách, kde nakonec zemřel 28. 12. 1829.

P. František Mensi učil rovněž hře na housle 
a violoncello. Z partů v jeho skladbách je zřejmé, že byl 
velmi zručný instrumentalista na oba nástroje. Zvláště 
houslové jsou velice živé a poměrně náročné. Mensiho 
hudební dílo nemá zásadní vliv na vývoj české hudby, 
přesto dokázal skládat osobitou muziku. Skladby jsou 
na vysoké úrovni, bohaté na melodie a harmonii, jsou 
plné citu, napětí a staví na významu textu. V Mensiho 
tvorbě můžeme slyšet nejen prvky barokní hudby v boha-
tých houslových doprovodech a v melodicky vystavěném 
číslovaném basu, ale i klasicistní a v pozdějších skladbách 
i prvky nastupujícího romantismu. Některá jeho díla 
uváděl kostelní sbor Strahovského kláštera a byla přijí-
mána s potleskem. Z celkového počtu přibližně padesáti 
dosud objevených skladeb jich sedmnáct najdeme pouze 
ve Smečně. Dosah Mensiho díla a oblibu jeho skladeb lze 
posoudit také podle kůrů, které si jeho díla do svých sbí-
rek pořídily (Strahov, Břevnov, kostel sv. Jakuba na Sta-
rém Městě, kláštery Broumov a Úterý, Zlatá Koruna, 
kostely Sokolov, Březnice, Loukov u Mnichova Hradiště, 
Kutná Hora, Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, 
Nymburk, Sadská, Turnov, Panenský Týnec, Velvary, 
Slaný, Zlonice, Mšec, Nový Knín, Radnice, Teplice, Pro-
tivín, Klatovy). Z mezinárodního hudebního katalogu 
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RISM známe ještě několik zahraničních sbírek (Německo, 
Rakousko, Polsko, Maďarsko a Slovensko). Znovuob-
jevení hudebního odkazu pátera Františka Mensiho 
i samotné jeho osobnosti má nepochybně velký význam 
nejen pro obce, s nimiž jsou úzce spjaty jeho životní 
osudy a hudba. Můžeme opět lépe ocenit kvalitu české 
hudby druhé poloviny 18. století, která byla v závěru 
klasicismu a počínajícího romantismu pochopitelně pře-
válcována rakousko-německou hudbou a jejích velikánů 
Josefa Haydna (1732–1809), Wolfganga Amadea Mozarta 
(1756–1791) a Ludwiga van Beethovena (1770–1827).

Novodobá hudební historie smečenského kůru 
začíná na jaře 2001 studiem a následným praktickým 
prováděním skladeb chrámové sbírky. Cyklus koncertů 
pod názvem „Obnovené premiéry skladeb smečenského 
kůru“ byl zahájen v září roku 2001 vystoupením právě 

ve zdejším kostele. Zpočátku bylo do programu sou-
boru Chorus Carolinus Kladno vkládáno pouze několik 
děl ze zdejší sbírky, ale jak pokračovalo její studium 
a spartace dalších chrámových děl, poměr uváděných 
skladeb se obrátil. Dosud bylo předneseno na padesát 
skladeb a vzniklo pět CD. Praktická stránka hudby tak 
vdechla zapomenutým pokladům jejich skutečný význam. 
Historie je v jistém smyslu zavazující a ta hudební zvlášť. 
Nestačí pouze dokumentace a studium materiálu, k úpl-
nému vyjádření a pochopení je třeba i jejího vyznění. 
V tomto ohledu má sbírka ještě hodně co říci. Provádění 

„smečenských“ skladeb teprve v budoucnu prokáže sku-
tečnou hodnotu a plnou krásu místní hudby 18. století.

Pohled na kůr smečenského kostela. (fototéka odboru kultury MěÚ Slaný)
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K liturgickému textilu na Slánsku

Marie Kuldová

Počet dochovaného liturgického textilu z růz-
ných dob se v jednotlivých kostelích na Slánsku liší 
obdobně jako v ostatních částech Čech. I do pořizování 
parament jsou vtisknuty obecné dějiny, což můžeme 
zjednodušeně porovnat na množství nově získaných 
kusů ve válečných či prosperujících dobách. Pokud nešlo 
o výjimky (např. kvalitnější kusy od majetných dárců), 
je zachování parament z „horších dob“, kdy bylo nutné 
šetřit na materiálu a jeho jakosti, spíše vzácností, zatímco 
textilií z lepších materiálů v dobách prosperity nacházíme 
více. To však neplatí stoprocentně, jak se potvrzuje při 
terénním průzkumu.

Nejprve je nutné osvětlit mimořádné postavení 
památek liturgického textilu zejména ze dvou hledi-
sek. Prvním je nestálost textilního materiálu, který 
sice nebyl v minulosti vnímán tak spotřebně jako dnes, 
přesto byla jeho životnost omezená. Dále je třeba mít 
neustále na paměti druhý aspekt, a sice, že z větší části 
šlo o posvátné předměty, které byly vyňaté ze světského 
nakládání.

Zachování textilie záviselo na její materiálové 
odolnosti. Pokud ji uznali za již nepoužitelnou, musela 
se zlikvidovat takovým způsobem, aby ji nebylo možno 
zneužít. Tomuto požadavku nejvíc vyhovuje její spálení, 
když byly předtím odpárány cennější kusy (borty, spony, 
části výšivek z nenamáhaných částí textilie) upotřebitelné 
výhradně pro další aplikaci na funkčních paramentech. 
Tato praxe se uplatňovala do II. vatikánského koncilu, 
snad s násilně přerušenou kontinuitou v souvislosti 
s Akcí K – rušením mužských klášterů v roce 1950, 
kdy bylo zničeno množství parament, jen některá se pře-
místila do muzeí. Přibližně pět let po skončení II. vatikán-
ského koncilu byl v Praze a ve středních Čechách pořízen 
dosud platný památkový soupis, do něhož se vybraly 

„památky chráněné státem“. Přibližně ze sedmi tisíc 
zapsaných památek (přičemž jedním číslem je někdy celý 
oltář, jindy jedna socha, obraz či svícen) jich ve střed-
ních Čechách sto padesát patří do skupiny liturgického 
textilu. Těchto sto padesát položek představuje většinou 
kasuli se souborem, ale i samostatně zapsané šatičky 
na milostné sochy, kališní vela apod. Z toho na Slánsku 
(včetně celého Kladenska) byly evidovány jen čtyři 
textilní památky. Nelze z toho vyvozovat, že se jich zde 
dochovalo celkově málo, ale spíše hrála svou roli nechuť 
v době socialistického Československa zapisovat sakrální 
předměty; druhou okolností bylo, že část těchto památek 
nebyla již uložena na svých původních místech, ale např. 
v muzeích. Vliv měla i skutečnost, že zatímco v Praze byli 
k dokumentaci liturgického textilu povoláni odborníci,1 

1 Dr. Jarmila Blažková a dr. Jiřina Vydrová, v roce 1964 odborné 
pracovnice UPM v Praze. Ke spolupráci byla, jak vyznívá z podpisu 
na evidenčních kartách, přizvána k dokumentaci liturgického textilu 

ve středních Čechách dostali pověření historici umění 
bez dané specializace, kterým se ne vždy podařilo přesně 
určit techniky zhotovení. A právě různé netradiční tech-
niky mohou odůvodňovat zápis za kulturní památku.2

Zmíněné čtyři památky ze Slánska byly zdo-
kumentovány v rámci takzvané reidentifikace, která 
v památkových ústavech probíhala v letech 2005–2011. 
Při ní se provedla i prospekce3 v totožných lokalitách.

Nejenom ve středních Čechách a v Praze se 
na původních místech zachovalo nejvíce textilních pamá-
tek z doby vrcholného a pozdního baroku. Nejstarší 
exempláře až po rané baroko již byly většinou uloženy 
v muzeích, předměty z 19. století v době pořizování 
seznamu památek (Praha kolem 1960, střední Čechy 
kolem 1970) považovali spíše za historicky bezcenné.4 
S velkým rozvojem muzejnictví na počátku 20. století 
bylo do muzeí převedeno množství rouch, pokládaných 
tehdy za starší – a tedy hodnotnější. Často došlo k pře-
vzetí starého historického roucha muzeem, které náhra-
dou dárci – farnosti – pořídilo roucho stejné funkce, ale 
v soudobém provedení.

Slánsko je v zastoupení liturgického textilu ze 
17. století ve středních Čechách spíše světlou výjim-
kou, ale ještě zajímavější je, že převážnou část textilu 
z 18. století muzeum převzalo už na začátku 20. století, 
kdy jiná muzea upřednostňovala textil středověký nebo 
renesanční. Skutečné zastoupení liturgického textilu 
v různých sakrálních objektech v různých dobách lze cel-
kem přesně zjistit z kostelních inventářů, akvizice nových 
rouch zachycují farní kroniky. Problém vyvstává v jejich 
určení. V inventářích jsou zmiňovány počty zastoupení 
liturgických barev,5 případně je uvedena výzdobná tech-
nika roucha či popis vzoru.

Liturgické barvy jasně stanovil sv. Karel Boromej-
ský, v liturgice dovršitel tridentského koncilu. Ovšem 
v následujících dvou stoletích, především v baroku, 
byly pro liturgické oděvy používány nákladné profánní 
tkaniny, u nichž nebyla často převládající barva s jistotou 

v křížovnickém kostele sv. Františka z Assisi ještě dr. Milena Zeminová, 
též odborná pracovnice UPM, která zastupovala již mladší generaci 
badatelů.
2 Průměrná evidenční karta ve středních Čechách před provedením 
reidentifikace obsahovala asi 1–2 řádky popisu.
3 Reidentifikace – revize již památkově chráněných předmětů 
v terénu; prospekce – vytipování dosud nezapsaných památek 
v terénu pro různý stupeň ochrany.
4 Památky z 19. století byly ve středních Čechách zapsány do seznamu 
skutečně omylem, v popisech příslušných karet jsou datovány do 18. 
století (např. Kostelec u Křížků). V Praze jsou zapsány i památky z 19. 
století, např. při kostele Matky Boží před Týnem pluviály spíše prů-
měrné, a to i v rámci 19. století; zřejmě šlo o jedny z mála dochova-
ných textilií. Při tak významném kostele více historického liturgického 
textilu nezůstalo na místě, odsud pocházející paramenta by snad 
měla být v Muzeu hlavního města Prahy.
5 Např. pro období liturgického mezidobí zelená, pro Velikonoce 
a Vánoce bílá; barvy byly ustanoveny v návaznosti na předchozí vývoj 
v rámci symbolických významů. Oproti dnešní době (po II. vatikán-
ském koncilu) byly některé barvy užívány jinak (např. dříve byla 
na Velký pátek užívána černá, dnes červená), pro případné určo vání 
je tedy třeba znát i některé dobové rozdíly.
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patrná. K tomu můžeme přičíst fyzické proměny barev, 
k nimž došlo většinou špatným uložením. Základní barva 
liturgických rouch byla spíše dodržena u výšivek, u vzo-
rovaných tkanin se jednalo většinou o dovozové zboží 
luxusnějšího rázu.

Při ztotožňování rouch s písemnými prameny je 
nutno počítat s tím, že ne vždy kronikář dobře někte-
rou z technik pojmenoval. Chybovost stoupá s časem, 
zatímco pořizovatel ještě zpravidla věděl, za co kolik 
zaplatil, jeho následníci již danou věc hodnotili podle 
svých znalostí. Některé vyšívačské techniky jsou zřejmé 
i laikovi, určení jiných je možné si splést s tkalcovskými 
efekty. Nejčastěji dochází k záměně tkalcovské techniky 
brošování6 za výšivku barevným hedvábím. Takový omyl 
se běžně vyskytuje jak v evidenčních kartách muzeí, tak 
v kartách památkových ústavů, kromě pražského.

6 Brošování – tkalcovská technika, při které je v místech zamýšleného 
vzoru další útkovou nití (většinou z barevného silnějšího nestáčeného 
hedvábí) tento vzor postupně vytkáván v jednom procesu s celou 
tkaninou. Od napodobující výšivky techniky malby jehlou, kdy vyšívač 
(vyšívačka) vyšívá různě dlouhé stehy různými barvami, podobně 
jako by malíř udělal tah štětcem, lze techniku rozeznat tak, že 
u tkaniny (i s brošováním) je motiv patrný vždy v nitích zatkaných rov-
noběžně, a to na rozdíl od výšivky, kde může být vyšívací niť vedena 
jakýmkoliv směrem.

In situ zůstal zachován, pokud běží o nejstarší 
exempláře, zpravidla textil z doby baroka. Pro jeho 
základní určování je rozhodující alespoň zběžná orien-
tace v technikách zhotovení a motivů výzdoby. Para-
menta byla ušita z látek, z tkanin, snad kromě možných 
výjimek (kterými by byly pleteniny a netkané textilie, 
užívané spíše v současnosti). Z liturgického pohledu 
plně dostačovaly jednoduché tkaniny bez vytkávaných 
vzorů, např. tafty7 (nebo nákladnější nezdobené samety). 
Ovšem nalézáme i prosté plátěné kasule, které by z hle-
diska materiálové hierarchie neměly být v dané době 
vůbec zhotoveny. Podávají nám tak zprávu např. o teh-
dejší tíživé ekonomické situaci farnosti. Zatímco inven-
tární zápis o rouchu bez ozdob je celkem vypovídající, 
určení prosté tkaniny je obtížnější. Zde bereme ohled 
na způsob šití, střih, našité upevňovací stuhy, borty
a jiné detaily.

Liturgické oděvy se ponejvíce šily ze vzorova-
ných tkanin – produktů náročného tkalcovství a téměř 
vždy dovozového zboží. Luxusním materiálem bylo jak 
ve středověku, tak v raném novověku hedvábí. Protože 
až do poloviny 19. století nebyly do tkaniny vetkávány 
liturgické motivy, byly všechny tkaniny používány jak 
pro oděv světský, tak i liturgický. Jediným omezením bylo 
pravidlo posloupnosti. Pokud byl světský oděv předán 
pro liturgické účely, nemohl se už vrátit zpět. Použití 
původně světských tkanin získaných darem nebo koupí 
nebylo nijak nepatřičné. Vyšel-li z módy určitý desén 
ve světském odívání, stále se mohlo jednat o luxusní 

7 Taft – tkanina zhotovená z hedvábné osnovy a útku v nejjednodušší 
plátnové vazbě. Jejím vizuálním efektem je mat a větší pevnost než 
např. u hladších saténů.

Kasule z Tuřan, celek (vpravo) a detail, kolem 1659, pektorální 

strana, detail výšivky květu stylizovaného tulipánu z dolní části levého 

pruhu. Květ vyplněn vrapovanou lamelou, v jeho špičkách vidíme již 

jen stehy a místa, odkud části lamel vypadaly. Střední okvětní plátky 

jsou přes vypodložení bavlnou vyšity bulionem, podkladová tkanina 

( jemný smetanový ryps) je zachována zčásti, na místech, kde chybí, 

je vidět hrubé plátno podložky. Motivy jsou doplněny rozesetými 

našitými pajetkami.
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zboží. Protože většina liturgických rouch byla přijata 
mezi ostatní posvátné předměty požehnáním (benediko-
váním), nesměly se ani části látek „znesvětit“ opětovným 
světským užíváním. Díky tomuto předpisu se na rou-
chách dochovaly autentické tkaniny, zatímco civilní 
oděvy z nich zhotovené jsou zachovány v minimálním 
počtu. Dlouhodobé uchování liturgických textilií bylo 
zřejmě důvodem, proč mnohé osobnosti darovaly kos-
telům své parádní oděvy (nejčastěji ze svateb). Věnování 
mělo dvojí efekt – vznik „nového“ roucha i zachování 
připomínky významného dne v posvátném prostoru. 
Vyšitím nebo popsáním rouch zůstaly tyto události zachy-
ceny často s velkou přesností.

Barokní tkaniny byly zejména zdobeny kvě-
tinovými, geometrickými, fantaskními a jinými vzory, 
které málokdy ztotožníme s běžně aplikovanými motivy 
v architektuře nebo dalším užitém umění. Tkaniny mají 
vlastní tvarosloví. Dekory dovezených tkanin byly často 
vzorem pro výšivku, která je druhou technikou zdobe-
ní liturgických rouch, pokud pomineme takové výjimky, 
jakou je kasule vytvořená technikou tapiserie nebo 
malované kasule (případně úsporné techniky za vlády 
Josefa II.).

Zatímco zejména z pozdního středověku známe 
kasule s náročnými figurálními výšivkami, pro další 
období jsou spíše výjimkou. Převážně florální motivy 
dovezených vzorovaných tkanin se staly podkladem pro 
výšivky, které přes svou složitost mohly finančně přija-
telnějším způsobem napodobit drahé importy. Dostup-
nost výšivky určoval materiál (finančně nejnáročnější 
byla výšivka kovovými nitěmi [zlatými, stříbrnými]), 
dále její zhotovení profesionálem – krumpléřem, nebo 
naopak zhotovení domácí (klášterní). I způsob prove-
dení – úsporný nebo nákladný – dokresluje různé doby 
vzniku. Tkané vzory byly předlohami i pro výšivky, které 
je záměrně napodobovaly téměř s detailní přesností falsa 
(např. křížovnická růžová). Ve středních Čechách byla 
dokonce v jednom případě podle desénu místního litur-
gického roucha vyštafírována vnitřní stěna svatostánku. 
Často byl vzor tkaniny rozšířen výšivkou, a to nejen 
dodatečně, ale přímo i v době pořízení. Výšivka měla 
i pružnější možnosti při volbě námětu. Proto u vyšíva-
ných parament, která na rozdíl od vzorovaných tkanin 
vznikala zejména v domácím prostředí, lze vidět i motivy 
převzaté z ornamentu běžného v architektuře, nejčastěji 
se přebírala páska či v pozdním baroku mřížka.

Nyní si přiblížíme několik konkrétních liturgic-
kých textilií na Slánsku. Terénní průzkum začal v lokali-
tách se zapsanými textilními památkami, což na Slánsku 
představuje Ledce, Tuřany a Vraný. V samotném městě 
Slaný není památka evidována žádná, zachované textilie 
se nalézají z poloviny v kostele sv. Gotharda a z poloviny 
ve slánském muzeu. Většina rouch z muzea se datuje 
do 18. století, ale spatříme zde třeba kasuli ze Zlonic 
ze 17. století. Tato kasule je přímo součástí expozice. Jde 
o hedvábnou výšivku na lněném plátně. Kasule, čle-

něná bortami svisle do tří pruhů pravidelně vyplněných 
velkými stylizovanými květy, usazenými do poměrně 
drobnějšího listoví, je ukázkou úsporné výšivky na levné 
dostupné tkanině, ovšem z liturgicky nedoporučeného 
materiálu. Úspornost spočívala v maximálním uplat-
nění vyšívacího hedvábí na líci; tato technika, na rozdíl 
od klasického plného stehu, neobrací nit k dalšímu stehu 
rubem v celé délce stehu, ale vede nit lícem po zachycení 
o nitku do strany v obrysu plného motivu. Tato tech-
nika se uplatňovala v době třicetileté války a chvíli po ní. 
Pokud byly mezi obrysy, které měly být vykryty barev-
ným hedvábím, napnuty delší úseky nití, byly potom 
jen v určitém rytmu pomocnou nití přichyceny k pod-
kladovému materiálu. Tato technika nazývaná arabská 
(point d´orient) byla úsporná i z hlediska času potřeb-
ného k vypracování výšivky.

Zatímco kasule ze Zlonic vznikla zřejmě v lido-
vém prostředí a s malými prostředky, kasule z Tuřan 
vychází z dvorského prostředí a byla pořízena s maxi-
mální nákladností. Obě kasule jsou přibližně shodné 
dobou svého vzniku kolem poloviny 17. století.

Kasule z Tuřan je vyšita zlacenými vrapova-
nými lamelami, bulionem, dracounem frisé a pajet-
kami8 na podkladu ze smetanově bílého Gros de Tour 
(nepřesně rypsu). Je dělena tradičně do tří svislých pruhů, 
přičemž střední na dorsální straně je širší. Ten je poset 
v celém rozsahu pravidelnými esovitě stáčenými liniemi 
v různých velikostech, do kterých jsou zasazeny různě 
realistické, i když s nutnou mírou stylizace, květy, z nichž 
jsou zastoupeny tehdy nejoblíbenější – karafiáty, lilie 
a tulipány. V dolní části na dorsální straně jsou vyšity erby 
Martiniců a Ditrichštejnů s pomocí aplikovaného červe-
ného a okrového saténu pro vyjádření heraldických barev.

Prohlížíme-li kasuli pozorněji, zjistíme, že na 
některých místech je sešita z několika drobných kousků, 
někde vzor nenavazuje, místy nepokračuje ve stejných 
proporcích. Přitom sešité části nalezneme zejména na 
pektorální straně kasule, čili té, kterou byl kněz při potri-
dentské bohoslužbě převážně obrácen k věřícím zády. 
Patřilo k běžné praxi, že pokud kasule přešívali z jiného 
textilu, byla upřednostněna ve výpravnosti strana dor-
sální, zatímco pektorální stranu vyskládali z menších částí 
s tím, že větší pohledové kusy se uplatnily ve střed-
ním pruhu.

Martinická kasule, naposledy evidovaná v tuřan-
ském kostele, je kromě své vlastní uměleckořemeslné 

8 Lamely – úzké proužky vytepaného kovu, jejichž efektem je vysoký 
lesk, jsou však náchylné k oděru, zranitelné je také místo jejich zata-
žení na začátku a konci motivu pod tkaninu, kde ji mohou prořezávat. 
Bulion – kulaté na sebe hustě stočené pružinky z kovů, které se nastří-
hají do požadovaných délek, navlékají jehlou na niť a našívají, výsled-
kem je podle druhu bulionu spíše polomatný charakter. Dracouny 

– kovové nitě, kdy je většinou bavlněná duše obtočena kovovou nití. 
Podle způsobu obtočení rozeznáváme jejich druhy, frisé je obtočený 
nepravidelně, takže působí efektem šňůrky či vlnovky s matnějším 
efektem. Dracouny nelze vyšívat přímo, na látku je nutné je pomoc-
nou nití našít, zatáhnout lze jen konce. Pajetky – kulaté lesklé terčíky 
s dírkou pro našití uprostřed.
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hodnoty mimořádně zajímavá i v souvislosti s dalšími 
liturgickými rouchy, která vznikla zřejmě z jediné textilie 
netušeného rozsahu. Tématem se nyní zabývá Radek 
Martinek, který identifikoval několik obdobných kasulí, 
z nichž jedna je přímo v depozitáři pražské katedrály. 
Další průzkum, který by měl potvrdit předpoklad, že 
tyto liturgické oděvy byly druhotně ušity zřejmě z tex-
tilie (závěsu?) pořízené pro svatbu Zuzany Polyxeny 
hraběnky z Ditrichštejna s Bernardem Ignácem hrabětem 
z Martinic (1659), sestává i z překreslování všech zacho-
vaných rouch v poměru 1:1 včetně nejdrobnějších dekorů. 
Proto vyčkejme výsledných zjištění, která budou Radkem 
Martinkem nepochybně publikována.

Dalším jedinečným dílem je kasule z kostela 
Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném z doby kolem roku 
1700 s vyšitým ukřižovaným Kristem. Její výjimečnost 
spočívá v realizaci figurálního výjevu, který byl možný jen 
u výšivky (u soudobých tkanin tyto vzory nejsou, alespoň 
ve středních Čechách nikoliv), a to technikou křížkového 
a polokřížkového (či gobelínového) stehu. Přestože 
tato technika (zvaná také gros poin a petit point) byla 
široce oblíbená a z českého prostředí známe její využití 
u čalounů sedacího nábytku, v oblasti liturgického textilu 
se jí zachovalo minimum. Připomeňme, že jde o výšivku 

podle počítané nitě, kterou zvládnou i méně zručné či 
cvičené ruce. Proto byla často předmětem votivních darů 
jak z prostředí aristokratického, tak zejména městského či 
venkovského. Byla to technika, kterou – zvláště po jejím 
velkém rozšíření o 150 let později (asi po roce 1850) – 
nejspíš považovali za běžnou a bezcennou. V tom zřejmě 
tkví příčina současného malého počtu nálezů oproti 
inventářům, které vypovídají o poměrně vysokém zastou-
pení. Avšak starší výšivky (kolem roku 1700) a posléze 
novější (po roce 1850) jsou odlišné nejenom náměty, ale 
i způsobem vypracování a kombinováním různých druhů 
a velikostí stehů.9

Ukřižovaný Kristus na vysokém kříži s černě 
rámovanými rysy obličeje a bederní roušky na dorsální 
straně kasule z Vraného je vyšitý drobnějšími stehy se 
snahou o vystínování těla. Nohy má pokrčené v kole-
nou, hlavou je pootočený ke své levé straně, oči ote-
vřené. Předlohou mohl být krucifix z místního kostela; 
pro květy, které jsou v porovnání s křížem nepoměrně 
velké, mohla vyšívačka (vyšívač?) využít svá pozorování 
přírody, jejich výběr nejspíš vycházel ze symboliky květin 
nejenom pro utrpení Krista. Jde o téma, které by zaslou-
žilo rozšířit a hlavně porovnat s dobovými kázáními či 
písněmi z kancionálů.

Výšivky středního pruhu (kolumny) dorsální 
i pektorální strany kasule byly přeneseny na novou 
kasuli fialové barvy zřejmě ve druhé polovině 19. století. 
Za jejich zachování snad vděčíme právě námětu, protože 
mnohé další kasule zhotovené stejnou technikou, vyřa-
zovali jako „obyčejnější“. Ani tato kasule není evidována 
v seznamu památek, zřejmě nerozpoznali její jedineč-
nost, ale je také možné, že kasule se zde kolem roku 
1970 fyzicky nenalézala. Zdejší depozitář textilu určitě 
prověřován byl, neboť ve Vraném je celá polovina (dvě!) 
památkově chráněných parament na Slánsku.

Pokud jde o paramenta ze vzorovaných tkanin, 
ve Vraném se nachází soubor kasule z počátku třicátých 
let 18. století a dvou dalmatik z doby po 1740. Oba sou-
bory jsou zhotoveny z tzv. naturalistických látek.10 Kasule 
představuje samý počátek naturalistického období, dal-
matiky již jeho poslední etapu. Naturalismus s mezníkem 
v roce 1733, kdy Jean Revel zdokonalil útkové vzorování 
tak, že bylo možné do tkaniny převést sebesložitější 
malířskou předlohu s prostředky jemného stínování, je 
pojmenován podle věrného zpodobování květin a plo-
din s meziobdobím architektury. Květy byly zejména 
ve vrcholném období na konci třicátých let vytkány 
s maximální přesností s nadsazením jejich šťavnatosti. 
Tyto tkaniny potom ovlivnily výšivku, která technikou 
malby jehlou toto období často plnohodnotně doháněla.

9 Gobelínový steh (na povrchu jako diagonála, pokud je krátká, může 
působit jako drobný bod) byl kombinován s křížkovým (na povrchu 
jako rovnoramenné „x“). Gobelínovým stehem byly vykryty jemněji 
vykreslené části obličejů, středů květin apod.
10 Naturalismus – v textilu zejména období třicátých a čtyřicátých 
let 18. století, kdy na tkalcovských stavech vznikaly tkaniny s bohatě 
vytkávanými vzory naturalistických květů.

Kasule z Vraného, kolem 1700, dorsální strana, detail celoplošné 

výšivky ukřižovaného Krista střední části středního pruhu. Výšivka 

je provedena technikou gros point a petit point vlnou a hedvábím. 

Výšivka je kromě několika detailů téměř zachovaná, boční pruhy byly 

ve druhé polovině 19. století vyměněny.
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Kasule z Vraného sestává ze dvou vzorovaných 
tkanin. Tkanina uplatněná v krajních pruzích představuje 
nákladnější typ, v němž jsou květy vytkávané barevným 
hedvábím usazeny pomocí dracounů do pozadí vytka-
ného v různé ozdobné struktury připomínající vytepání 
kovu. Na střed kasule je užita tkanina s vyšším raportem 
s diagonálně kladenými velkými květy, v jejichž středech 
jsou položeny barevné květiny realisticky vytkané. 

Celý soubor dalmatik je zhotoven z jedné vzoro-
vané tkaniny. Na bílém saténovém základě jsou vytkány 
technikou brošování naturalistické květy, avšak již řidčeji 
a systematičtěji rozmístěné než v předcházejícím období 
vrcholného naturalismu.

Vrcholný naturalismus pak zastupují excelentní 
kusy v kostele sv. Gotharda ve Slaném. Jak zmíněno 
v úvodu, do soupisu památek se tyto textilie nedostaly.

Můj příspěvek představuje malou sondu do litur-
gického textilu na Slánsku. Téma by si však zasloužilo 
větší prostor hlavně proto, aby se dostalo do povědomí 
širší veřejnosti a zabránilo se dalším zbytečným ztrátám. 
Nejenom kasule z Ledců, ale i mnohé další se ztratily. 
Textil není v interiéru kostela prezentován celoročně. 

Když je vyřazen, jak k tomu došlo nejvíce po II. vatikán-
ském koncilu, povědomí o jeho existenci se postupně 
ztrácí. Potom záleží na konkrétním správci farnosti, jak 
po čase k vyřazenému textilu přistupuje – zda dodržuje 
současné předpisy a textil uchovává, nebo volí histo-
ricky zažitý způsob likvidace spálením. Přitom by stačilo 
základní poučení o hodnotě těchto předmětů, případně 
povolání odborníků, aby vytřídili kvalitní kusy a sezná-
mili vlastníka s jejich vhodným uložením, které není tak 
náročné. Takový postup by nám zajistil vděčnost našich 
potomků.

Na to, aby byli před likvidací textilií přivoláni 
znalci, apelují další řádky. Kvůli neznalosti může dojít 
k vyřazení barokních textilií, a to paradoxně z důvodu 
jejich opravdu špičkové kvality – hlavně u vzorovaných 
tkanin. Tyto ve své době luxusní tkaniny jsou často 
ve skvělém stavu. Složitost a barevnost jejich vazby může 
laika přesvědčit o tom, že jde o textilii novější. Naopak 
např. textilie z let 1820–1840, kdy se používaly ne zcela 
kvalitní materiály a kdy tvarosloví bylo podobné barok-
nímu, jsou obecně pokládány za starobylejší.

Aby se zachoval textil v lepších podmínkách, než 
jsou vystěhované fary a zdevastované kostely, přistupuje 
se ke svozům. Je žádoucí, aby takto svezené textilie byly 
označeny lokalitou původu, aby mohly být případně 
porovnány s písemnými prameny. Pokud tuto základní 
informaci opomeneme, znemožní to následné bádání. 
Samotná památka bude sice zachráněna, ale bez znalosti 
dalších souvislostí. U textilu, pokud nejde o výjimečné 
kusy, je popis v písemných pramenech tak obecný, že je 
obtížné správně jej lokalizovat.

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se přiči-
ňují přes všechny obtíže o záchranu historických liturgic-
kých textilií. 

Kališní velum ze Slaného, kolem 1740, detail vzorované hedvábné 

tkaniny (pravděpodobně Lyon) s velkými a drobnými květy. Na narů-

žovělém základě taftu jsou vytkány brošováním nekrouceným hedvá-

bím a kovovými lamelami motivy květů a listů.
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Tuchoměřické panství jezuitů – terra felix?1

Ivana Čornejová

Jezuité sice počali svou enklávu s centrem 
v Tuchoměřicích budovat až po Bílé hoře, ale staroměst-
ská kolej Tovaryšstva u sv. Klimenta získala v blízkém 
okolí statky ještě během 16. století, kdy jí Rudolf II. daro-
val ves (Přední) Kopaninu a posléze i Nebušice.2 Tyto 
lokality, které byly od Klementina vzdáleny ( jestliže beru 
v úvahu tehdy dostupné komunikace) zhruba 10 km, byly 
bezpochyby velmi vhodnými statky. Lze se domnívat, 
že pozdější koupě Tuchoměřic byla motivována kromě 
jiného ekonomickou rozvahou: v těchto dostupných 
místech s úrodnou půdou mohlo s úspěchem vzniknout 
hospodářské zázemí nejstarší z českých kolejí Societatis 
Iesu. Tuchoměřice patres zakoupili od pana Jindřicha Oty 
z Vartenberka v červenci roku 1621 za 36 tisíc kop míšeň-
ských grošů. Učinili tak nedlouho poté, co se 22. listo-
padu 1620 mohli spolu s vítězným vojskem Maxmiliána 
Bavorského vrátit do Čech ze svého exilu, do kterého je 
vykázali stavové záhy po defenestraci.3

Prodávajícím byl šlechtic, který se vcelku význam-
ným způsobem zapsal do naší historie, byť tento zápis 
nehýří příliš jasnými barvami. Jindřich Ota z Vartenberka, 
jeden z posledních výhonků slavného českého panského 
rodu, rozhodně nebyl člověkem honosícím se vyso-
kými morálními kvalitami, ale zato mu nechyběly silné 
ambice a touha po moci i majetku. Tuchoměřice nedržel 
dlouho, koupil je v roce 1615 od Benjamina Sluzského 
(Služského) tehdy za 40 tisíc kop. Pán z Vartenberka, 
nekatolík, se postavil na stranu povstání hned v roce 
1618. Obávám se ale, že více než čest království a stavů 
ho už tehdy zajímalo dědictví po předčasně zemřelém 
Albrechtu Smiřickém. Čerstvý vdovec pán z Vartenberka 
vysvobodil jeho sestru Elišku Kateřinu ze Smiřic z vězení 
na hradě Kumburku, kam ji uvrhl otec kvůli sexuálnímu 
excesu s kovářem. Ačkoliv se objevují pozdní líčení pojí-
mající tuto urozenou dámu jako trpitelku a jejího osvobo-
ditele jako ušlechtilého rytíře, všechno bylo jinak. Hna-
cím motorem byla Vartenberkova touha po majetku, a to 
nemalá. S Eliškou Kateřinou se oženil v roce 1619 a oba se 
usídlili v centru panství, v Jičíně. Oprávněnou držitelkou 
ale měla být mladší sestra Markéta Saloména ze Smiřic, 
žena Jindřicha Slavaty z Chlumu a poručnice slabomy-
slného bratra Jiřího Jindřicha. Vartenberk byl pohnán 
do Prahy před soud a na místě měla stav věcí vyšetřit sta-

1 Tento příspěvek vznikl v rámci grantového projektu GA ČR 
14-05167S Zdroje, forma a funkce monastické historiografie raného 
novověku v českých zemích, jehož nositelem je Historický ústav AV 
ČR a řešitelkou PhDr. Kateřina Valentová, Ph.D.
2 Jediné souhrnné dějiny Tuchoměřic přináší nevelký sešitek: BOLOŇ-
SKÝ, S. (ed.), Tuchoměřice od nejstarších dob k dnešku, Tuchoměřice 
2001. Tam jsem uveřejnila stručný náčrt místních dějin v 17. a 18. 
století: ČORNEJOVÁ, I., Tuchoměřice za panství jezuitů, s. 27–33.
3 O osudech jezuitů mezi lety 1618–1620 nejpodrobněji zpravuje 
na podkladě pramenů (vesměs řádových) KROESS, A., Vypuzení 
jesuitů z Čech r. 1618, Sborník historického kroužku 8, 1907, s. 9–27.

vovská komise, která přijela do Jičína a jejímž členem byl 
i Jindřich Slavata. Eliška Kateřina, která na místě prodlé-
vala, využila nestřeženého okamžiku a vešla se zapálenou 
pochodní do sklepení plného sudů se střelným prachem, 
čímž zlikvidovala nejen sebe, ale i celý zámek.4 Varten-
berk se stal znovu vdovcem, přišel o švagra a pozbyl 
nadějí na zbohatnutí. Nejen to, zakrátko, po bělohor-
ské bitvě, mu jako přímému účastníku vzpoury hrozila 
konfiskace všech statků. Tento obratný muž, jemuž se 
nejen kvůli tělesnému postižení (napadal na nohu), ale 
jistě i kvůli charakterovým vadám mělo dostat označení 

„křivá“ (tedy kulhavá) šelma (Krumbe Schelm), konverto-
val k „pravé víře“, odřekl se své účasti na „ohavné rebelii“ 
a získal milost. Ještě předtím, než dosáhl generálního 
pardonu v roce 1622, směl ale plně disponovat s majet-
kem, a tak mohl jezuitům už v roce 1621 Tuchoměřice 
právoplatně prodat.

Svůj zisk z prodeje obrátil Vartenberk do koupě 
markvartického zboží ( jedná se o Markvartice u Děčína). 
A tam nakonec doplatil na své bezskrupulózní jednání. 
Jako „Poturčenec horší Turka“ nutil nevybíravě své 

4 Tento příběh se stal skutečně velmi populárním, už díky románu 
Josefa SVÁTKA Pád rodu Smiřických (1894). V době nedávné beletri-
zovala drama Elišky Kateřiny v dílku žánrově na pomezí historického 
románu a fantasy veleplodná spisovatelka Zuzana FRANCKOVÁ (Osu-
dová láska, 1999). Eliška Kateřina sice byla starší (narodila se roku 
1590) než Markéta Salomena (nar. 1597), ale byla vyděděna kvůli 
svému mravnostnímu prohřešku.

Rezidence staroměstských jezuitů, kostel sv. Víta, Tuchoměřice. 

(foto Eva Volfová)
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tamní poddané, vesměs luterány, k okamžité konverzi. 
Nic nedal na jejich prosby, aby jim povolil odklad, 
aby se mohli zachovat po příkladu děčínských měšťanů. 
Poddaní se vzbouřili, v roce 1625 přepadli jeho tvrz 
a spolu s manželkou (v pořadí už třetí) ho ubili. Dva-
cet z nich pak zaplatilo životy při následné trestné vojen-
ské výpravě.5

Kupní smlouva na Tuchoměřice z roku 1621 je 
precizně právně stylizována. Není divu: majetkově právní 
pořízení té doby byla pravidelně podložena písemnými 
vyhotoveními pamatujícími na eliminaci všech možných 
budoucích obtíží. V našem případě se jedná o několika-
stránkový doklad, kde se píše, že pán z Vartenberka „pro-
dává své dědictví zpupné“ Tuchoměřice se všemi pečlivě 
vyjmenovanými náležitostmi a „druhý statek a dědictví 
své též zpupné a nezávadné, totiž tvrz Číčovice“, opět se 
všemi náležitostmi a také platy a povinnostmi za 36 tisíc 
kop grošů míšeňských.6 Něco však přece jen Vartenberk 
rektorovi od sv. Klimenta „nábožného bratrstva Societa-
tis Iesu“ zamlčel – totiž, že na těchto statcích ještě vázne 
určitý majetek původního pána Benjamina Služského, 
jehož statky byly konfiskovány (na rozdíl od Jindřicha 
Oty setrval ve víře i přesvědčení). Ferdinand II. později 
tento závazek zrušil a jezuitům konfiskát věnoval, ale 
Tuchoměřice spolu s Číčovicemi byly intabulovány až 
v roce 1630.7

V Tuchoměřicích byla zřízena rezidence8 staro-
městské koleje, zprvu zde, dle všeho už tehdy v někdej-
ším sídle majitelů panství – nepříliš výstavné tvrzi, sídlili 
jen dva, výjimečně až čtyři jezuité. Bývali to dva kněží 
a jeden až dva koadjutoři.9 Záhy se vydávali na misie, aby 
obraceli obyvatele na svém panství. Středočeské obyva-
telstvo se často hlásilo k utrakvismu (či podle dobového 
katolického názvosloví – k husitismu). Podle řádových 
pramenů obyvatelé proti konverzi nekladli větší odpor. 

5 Vartenberkovy osudy jsou dodnes, jak se zdá, živé. Alespoň 
i na internetu nalezneme četné odkazy. Např. na adrese http://
Markvartice-unas.cz se dočteme o „Zániku rodu Vartenberků“. Ani 
tento titul není zcela nepravdivý, Jindřich Ota nezplodil dědice a o pět 
let později zemřel v saské emigraci, rovněž bez potomků, jeho bratr 
Jan Jiří. Na rozdíl od svého bratra svou víru nezradil. Během 17. sto-
letí zemřeli i další členové rodu z jiných větví. Rodový predikát z Var-
tenberka pak přešel na jejich vzdálené příbuzné – pány z Valdštejna.
6 Národní archiv, (dále NA), fond Jesuitica, JS, sign. LXXXVIII/1, č. 6.
7 Benjamin Služský byl odsouzen ke ztrátě třetiny majetku, v to se 
počítala i část trhové sumy za Tuchoměřice, které prodal v roce 1615 
Vartenberkovi, jednalo se o 10 tisíc kop, které Ferdinand II. jezuitům 
věnoval: BÍLEK, T. V., Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 I, 
Praha 1918, s. 523.
8 Rezidence je nižší typ řádového domu podle nomenklatury Tova-
ryšstva. Buďto zůstala podřízena mateřské koleji a její členové měli 
na starosti misijní působení a hospodářské zajištění kolejí, nebo byla 
jakýmsi „předstupněm“, po němž následovalo založení vyššího typu 
řádového domu – koleje.
9 Bohužel prameny k tuchoměřické rezidenci obsahují především 
ekonomické záležitosti, o činnosti zde působících jezuitů se příliš 
nedočteme (ani ve výročních zprávách, litterae annuae klementinské 
koleje). Jen namátkou jsou zdejší jezuité připomínáni jmenovitě. Kupř. 
k roku 1683 annuae dokládají, že v tuchoměřické rezidenci pobývali 
P. Catullus (operarius a preses bratrstva sv. Isidora), P. Daniel Lhoták 
(rovněž operarius a preses bratrstva sv. Isidora) a ekonom Jiří Vysoký.

Pravdivost tohoto tvrzení je těžko ověřitelná, jednak pro 
dvacátá a třicátá léta 17. století chybí autentické pra-
meny, jednak lze zdroje jezuitské provenience o počtech 

„obrácených heretiků“ chápat jako historicky málo 
hodnověrné. Počty bývaly nadsazené, resp. řada lidí byla 

„obrácena“ opakovaně. Lze ovšem usuzovat, že obra-
cení oveček a jejich uvádění do náležitého ovčince bylo 
skutečně v okolí Prahy snazší, než tomu bylo v druhé 
významné staroměstské rezidenci, severočeských Liběši-
cích a k nim příslušejícím městě Úštěku, kde se poddaní 
hlásili k luterství. Jezuité vycházeli na misie i do širšího 
okolí, i na Slánsko, kde jim o více než třicet let přibyla 
konkurence v nové piaristické koleji.

V Tuchoměřicích působil od počátku 16. sto-
letí relativně početný bratrský sbor, jehož příznivcem 
a ochráncem byl Ctibor Služský (Zikmundův otec). 
Na to, že protežoval Jednotu, si už v roce 1576 stěžovala 
utrakvistická konzistoř Rudolfu II. záhy po jeho nástupu 
na český trůn. Nicméně tuchoměřická bratrská obec pod 
záštitou pana Ctibora utěšeně vzkvétala, majitel panství 
jí daroval pozemek, kde byl vystavěn dům a měla být zří-
zena škola. Nejvýznamnějším bratrským představitelem 
byl bratr Efreim, který se předtím podílel i na překladu 
Kralické bible.10 Nedávno nalezené rejstříky členů Jed-
noty v pražských městech a okolí z roku 1607 dokládají, 
že nejsilnější oporu měla tehdy Jednota v domácnosti 
pana Benjamina Služského a jeho manželky Alžběty, 
v obci je evidováno devět členů.11 Nepodařilo se mi najít 
zmínky o tom, že by se jezuité ujali tohoto zboží s vědo-
mím, že vymýtí vzpomínky na zdejší „pikarty“,12 pří-
slušné řádové prameny hovoří jen, že se patres hned ujali 
misijní činnosti, jmenovitě je uváděn otec Jan Celarus 
(dle všeho se stal prvním superiorem, či operariem, 
tedy hlavním duchovním představitelem). Také není 
zcela zřejmé, nakolik se bratrská obec sžila s jinými oby-
vateli ve vsi.

Jezuité začali budovat své tuchoměřické panství 
v čase, který měl být pro Tovaryšstvo v Čechách velmi 
příznivý. Ačkoliv se to může zdát až absurdní, v rušných 

10 V NA ve fondu Jesuitica je dochován sešitek s „pamětmi“ bratra 
Efreima z let 1594–1596. Tyto zápisky vydal PROKEŠ, J., Paměti B. 
Jana Efreima o bratrském sboru v Tuchoměřicích, ČČM 107 (1933), 
s. 205–221. Za upozornění na tento článek velice děkuji PhDr. Jiřímu 
Justovi, Th.D. Zprávy o tuchoměřickém bratrském sboru uvádí i FEJ-
TOVÁ, O., Jednota bratrská v městech pražských v době předbělo-
horské a rejstřík členů pražského sboru, Praha 2014, s. 10–11, ale 
neopírá se ani o písemnosti z Jesuitic, ani o Prokešův článek.
11 FEJTOVÁ, Jednota bratrská… (pozn. 10), s. 100. Autorka objevně 
využívá písemností z unikátního nálezu v Mladé Boleslavi, kde byl 
v roce 2006 objeven archiv bratrského biskupa Matouše Konečného.
12 Diarium collegii Clementini…, Národní knihovna České republiky, 
oddělení rukopisů a starých tisků, sign. XXI A 1 (zápisy k roku 1621–
1623). Bohužel tento diář není příliš podrobný, ani příslušné výroční 
zprávy – Litterae annuae – nepřinášejí doklady o tom, že by se jezuité 
konfrontovali s činností bratří. Vzhledem k tomu, že příslušníci Jed-
noty byli mezi prvními, kdo byli vyháněni a jejich činnost zakazována, 
asi i z Tuchoměřic odešli nejpozději poté, co se zboží stalo jezuitským 
majetkem. Ale vzhledem k tomu, že Efreimův zápisník je dochován 
právě v jezuitské pozůstalosti, není třeba pochybovat o tom, že by 
patres o tuchoměřické bratrské obci neměli podrobné zprávy.
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letech krvavé třicetileté války zaznamenala Societas 
ve střední Evropě největší rozmach, vznikla celá řada 
nových řádových domů, resp. ty starší byly posíleny, 
výrazně narostl počet členů řádu. V roce 1623 vznikla 
samostatná Česká provincie TJ a ze zahraničí ji přišli 
posílit nadějní muži (mezi nimi je třeba vyzdvihnout 
především Španěla Rodriga Arriagu nebo Crala Groben-
doncqua ze španělského Nizozemí). Současně přibývá 
i domácích rodáků a do řádu vstupují hojně mladí lidé.13

Jak už jsem naznačila, tuchoměřická rezidence 
měla být především hospodářským zázemím Klementina. 
Už před rokem 1615 byly Tuchoměřice prosperujícím 
statkem (pán z Vartenberka za krátký čas nestačil nic změ-
nit). V kupních smlouvách se vypočítávají tyto náležitosti: 
zámek Tuchoměřice (podle dnešní terminologie bychom 
čekali znamenitější objekt, ale jednalo se jen o tvrz), 
poplužní dvůr s poplužími, pole, louky, zahrady, štěp-
nice, ovčíny, pivovar s chmelnicí, vinice s vinným lisem 
(„presem neb lisem vinným vnově vystavěným“), dvěma 
mlýny, olejnou, rybníky etc. a rybářskou chalupou při 
Vltavě, „jež slove na Muráni“, svobodným lovem ryb 

13 To lze doložit i např. v katalogu (Catalogus primus Collegii Pragen-
sis), Österreichische National Bibliothek Wien, Cod. 11997,
f. 105a–114b.

a také přívozem…, item celou ves Tuchoměřice s poda-
cím právem ke zdejšímu kostelu, se dvěma krčmami 
a jednou v Kněžívce… a se všemi „osedlými i neosed-
lými“, „platy stálými i běžnými, kurami, vejci, robotami 
všelijakými povinnostmi…“14 Tuchoměřice zůstávaly 
po celou dobu existence jezuitského panství největším 
statkem, i když se panství postupně rozrůstalo. Současně 
s Tuchoměřicemi jezuité nabyli i sousední (rovněž dost 
významné) Číčovice.15

V roce 1646 daroval jezuitům Jaroslav Bořita 
z Martinic statek Okoř a vymínil si přitom, že z výnosu 
panství budou jezuité vydržovat tři chlapce v semináři, 
později byl tento počet snížen na dva. Šlo o fundaci pro 
nadané chlapce z daného panství. Pán z Martinic učinil 
tento odkaz „z pobožnosti a pravé lásky“. Jednalo se 
o ves Okoř s krčmou, „starý zámek pustý“, poplužní 
dvůr, mlýn a další obvyklé příslušenství.16 Zatímco v roce 

14 NA, JS, sign. LXXXXVIII/1, kopie smlouvy z 5. 9. 1621. Obsah této 
smlouvy téměř doslova souhlasí s dokumentem, který byl zhotoven 
při prodeji v roce 1615.
15 Je třeba zdůraznit, že jisté „dědiny“ v Číčovicích zakoupil už bratr 
Efreim, viz PROKEŠ, Paměti B. Jana Efreima… (pozn. 10), s. 217.
16 Záznam o darování Okoře přinášejí opakovaně jezuitské prameny, 
zde konkrétně čerpám z výpisu z desk zemských, NA, JS, kart. č. 104, 
sign. LXXXIX/1, f. 7.

Rezidence staroměstských jezuitů, Tuchoměřice. (foto Vladimír Přibyl)
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1649 byl hrad Okoř „pustý“, o třicet let později „zámek 
Vokoř je na skále postavený, pod cihlou přikrytý, při něm 
věž vysoká a pokojův drahně v něm, též kaple vystavěná, 
pavlače a vížky při nich též cihlou přikrytý…“ O opravu 
Okoře se postarali jezuité a nechali zde vybudovat novou 
kapli sv. Václava.17

Berní rula vypočítává vsi Tuchoměřice s Kněžív-
kou, Kopaninu, Číčovice, Okoř (Vokoř), Třebovízky 
(mělo se jednat o pustou ves, takto byla uváděna do roku 
1673).18 V roce 1666 pak k Tuchoměřicím přibyly ještě 
ves Holá (od Anny Walderode) a Letka ( jezuité ji koupili 
od Fridricha Viléma, markrabího braniborského) a další 
koupí se rezidence obohatila v roce 1669 o ves Řepo-
ra (Řeporyje) a Zlíchov, snad ještě v první polovině 
17. století získali jezuité i Kněževes, Libochovice a Libo-
chovičky.19

Z let 1655–1680 se dochovalo hned několik 
popisů panství, včetně zdejších urbářů. Dobré dochování 
pramenů jednak svědčí o tom, jakou důležitost přiklá-
dali jezuité kancelářské a archivní práci, jednak dokládá 
i fakt, že na prameny hospodářské povahy se dbalo i při 
rušení řádu ze zcela praktických hledisek.20 V záhlaví 
jednoho z těchto popisů (cca mezi lety 1675–1680) 
čteme hrdé vyznání: „Arcula, ubi nostri resident, bene 
accomodata, earum templo S. Viti noviter aedificata. In 
Okorz arx vetusta, ita modo accomodata ut frumentum 
servari proscit, ac unum vel alterum habita.“21 Autentický 
pramen dosvědčuje, že v té době už byla dokončena 
výstavba rezidence na místě staré tvrze. Soupis památek 
Čech vzniklý pod vedením Emanuela Pocheho uvádí, že 
stavba rezidence se započala v roce 1665 (snad za účasti 
Domenica Orsiho), v roce 1669 byla přerušena požárem 
a dokončena v roce 1675. Před koncem sedmdesátých let 
byl dostavěn i přilehlý kostel sv. Víta. Bohužel o výzdobě 
jeho interiéru z té doby nemáme zprávy, působivé 
iluzivní malby oltářů pocházejí až z 18. století a jsou 
dílem Josefa Kramolína. Kolem poloviny sedmdesátých 
let vznikla i hřbitovní kaple sv. Rozálie.22 Tvůrci soupisu 
se mohli opřít i o jezuitské zápisy, kde se hovoří, že 
stavby se započaly za rektora Matěje Tannera. A hřbitovní 

17 NA, JS, rkp. 15, sign. XCI/6, f. 168 a.
18 Berní rula II, Slánsko, rekonstrukce ztracené berní ruly; Urbář 
koleje u sv. Klimenta z roku 1679, Archiv Národního muzea, F,
f. 275–276.
19 Uvádím na základě fase – statky příslušné ke koleji sv. Klimenta 
z roku 1770, NA, JS, kart. č. 103, sign. LXXXVI/4. Z roku 1749 potom 
pochází „Obrichkeitlicher Bekanntnuss Tabella über die bei Guth 
Tuchoměřitz und Řepora befindliche Dominical – Realitaeten, und 
sammentliche Nutzungen“, kde je tento přesný výčet: ves Tuchomě-
řice, dvůr Tuchoměřice, ves Pazderna, dvůr Kopanina, ves Kopanina, 
dvůr Číčovice, dvůr Libochovice, ves Libochovice, dvůr Okoř, ves 
Okoř, ves Holá, dvůr Letka, ves Letka, dvůr Řepora, ves Zadní Kopa-
nina, ves Řepora, Zmrzlík, Nová Ves, dvůr Vohrada, dvůr Zlíchov, ves 
Zlíchov, ves Kněžívka, NA, JS, kart. č. 104, sign. LXXXVII, f. 124–129.
20 Bohužel právě po zrušení Tovaryšstva vzala řada jiných písemností 
za své, ale přesto z té doby jsou ztráty menší, než tomu bylo za hro-
madného rušení klášterů za Josefa II.
21 NA, JS, kart. č. 104, sign. LXXXVII 1a.
22 POCHE, E. (ed.), Umělecké památky Čech 4, T–Ž, Praha 1982, 
s. 111–112.

kapli, stejně tak jako kapli sv. Václava na Okoři vysvětil 
„velebný pan prelát Pešina toho času velebné kapitoly 
decanus“.23

Bylo jistě na výsost prospěšné, že kapli vysvětil 
vysoký církevní hodnostář, protože to bylo místo taju-
plné. Stalo se prý někdy v první polovině sedmdesátých 
let 17. století, že jakási dvanáctiletá dívka zde slýchala 
záhadné hlasy. Autor zápisu informujícího o tomto jevu 
si poznamenal, že to byly snad hlasy nebeské. Ale aby 
nemohl být nařčen, že chce neoprávněně vyvolávat 
dojem zázraku, raději pochybovačně připsal „nescio“, 
tzn. nevím, zda ony hlasy byly opravdu nebeské.24

Jezuité se pochopitelně starali o šíření a upev-
ňování víry a zbožnosti mezi poddanými. Většinou 
ten z otců, který stál v čele rezidence, býval kazatelem 
(kázalo se tu až na výjimky česky) a zpovědníkem. Jistě 
hlavně z jejich iniciativy vznikla na tuchoměřickém pan-
ství dvě zbožná bratrstva – jedno sloužící ke cti sv. Isidora 
(patrona sedláků) a druhé mariánské. Záznamy o čin-
nosti zdejších sodálů se pravidelně objevují v řádových 
výročních zprávách. Členové bratrstev (kongregací či 
konfraternit) se scházeli ke společným modlitbám a osla-
vám důležitých svátků. Pořádali procesí v okolí koste-
lů nebo i na vzdálenější posvátná místa. Úcta ke 
sv. Isidorovi byla typická pro venkovská společenství.25

23 NA, JS, rkp. 15, f. 145b. Pochopitelně se jedná o známého děkana 
pražské kapituly, vlastence, historika, spisovatele, přítele Bohuslava 
Balbína Tomáše Pešinu z Čechorodu.
24 NK ČR, oddělení rukopisů a starých tisků, sign. XXIII 105 d (Cim 
C 65 d/4) Annuae Collegii ad S. Clementem A. 1675, f. 250r.
25 Nejvíce se u nás bratrstvům věnuje Jiří Mikulec. Z jeho četných 
prací na toto téma připomenu alespoň: MIKULEC, J., Barokní nábo-
ženská bratrstva v Čechách, Praha 2000, nebo TÝŽ, Náboženský ži-
vot a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013, zejm. s. 154–178.

Znak jezuitů na portálu sýpky, 1711, Tuchoměřice. 

(foto Vladimír Přibyl)
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Vraťme se ale nyní zpět k popisu panství a k urbá-
řům, abychom mohli nahlédnout i do všedního života 
poddaných. Největšími vesnicemi byly Tuchoměřice 
a Číčovice, přitom v Číčovicích žilo v polovině 17. století 
deset sedláků a deset chalupníků, zatímco v Tuchoměři-
cích dva sedláci a devatenáct chalupníků, největším dvo-
rem byl ten tuchoměřický. Poddanské povinnosti sedláků 
a chalupníků se příliš nelišily, jen s tím rozdílem, že movi-
tější sedlák např. na robotu posílal své čeledíny. K roku 
1679 musel jeden každý sedlák (kromě stálých platů na sv. 
Jiří a sv. Havla, kdy se odváděly slepice a vejce) na lukách 
hrabat sena a otavy, pak je sušit, lovit rybníky, koupat 
a stříhat ovce, česat chmel, chodit na lov, „čihadlo stro-
jiti, ponocovati, cesty opravovati“, vydržovat podruha 
a „všechny jiné sousedské povinnosti zachovávati“. 
Pokud by neživil podruha, měl by za to vrchnosti zaplatit 
20 grošů českých. Od chalupníka se očekávalo totéž, jen 
za podruha měl platit méně. Na výsost zajímavé je ovšem 
závěrečné „poznamenání“ pro věčnou paměť. Stojí za to 
ho ocitovat in extenso: „…že se v starých knihách urbur-
ních nic nenacházelo, co by sedláci s potahem vrchnosti 
robotovati měli, však poněvadž již všudy ten obyčej, že 
někde celý tejden, někde tři a nejméně dva dny robotují 
a přitom také i přímo jednoho robotěze načkoliv potřebu 
jest posílají…“, tak proto se patres rozhodli i na tomto 
panství stanovit robotu na dva dny s potahem. Pokud by 
vrchnost požadovala více, musí za to svému poddanému 
zaplatit, konkrétně sedlákovi za každý den 10 krejcarů.26

Připomínám, že tento zápis o nových robotních 
povinnostech byl učiněn jen rok před výbuchem vel-
kého nevolnického povstání. Na tuchoměřickém pan-
ství poddaní nepovstali, jak vyplývá z výše uvedeného 
zápisu, robotní povinnosti byly dokonce mírnější, než 
později stanovil panovnický patent, a otcové superioři 
zde asi dokázali být vlídnou vrchností. Povstání se ale 
silně dotklo severočeské rezidence v Liběšicích, kde 
musel vzbouřence uklidňovat vynikající jezuitský eko-
nom, pater Kryštof Fischer, autor knihy hospodářských 
instrukcí a někdejší liběšický superior (1654–1668).27 
V této knize ekonomických návodů a pokynů se hned 
v první kapitole praví: „…[rozumný majitel panství, pozn. 
I. Č.] chce míti hospodáře dobrotivého a vlídného, nebo 
skrze dobrotivost a přívětivost snadno to dovede, aby 
ho poddaní poslušni byli.“ Asi se touto radou řídili víc 
v Tuchoměřicích než Fischerovi nástupci v Liběšicích 
(především tamní tehdejší superior – pater Tolesius). Jen 
na okraj připomenu ještě jednu z Fischerových dobrých 
rad: „Mnohým nepříjemnostem ujde pán gruntu, bude-li 
mít hejtmana neženatého (svobodného, zde – caeliba-
tem), neboť velmi těžká věc jest, zvláště při hospodářství, 

26 NA, JS, rkp. 15, f. 182b.
27 Kryštof Fischer se narodil 25. 7. 1611, do Tovaryšstva vstoupil 
v roce 1627, kromě jiného byl na sklonku života misionářem v Průho-
nicích a Tuchoměřicích, 1657–1666 byl také regentem všech statků 
klementinské koleje, zemřel 9. 8. 1680; k tomu srv. též MIKULEC, J., 
Poddanská otázka v barokních Čechách, Praha 1993, zejm. s. 95–97.

dvěma pánům sloužiti: totiž pánovi a rozkazovačné 
manželce.“28

Samostatně se hospodařilo ve dvorech, kte-
rých bylo na tuchoměřickém panství osm. Např. v tom 
tuchoměřickém dvoře bylo k roku 1655 kromě čeládky 
dvacet devět osob. Chovali zde hovězí dobytek, tažné 
koně a klisny, hříbata i jízdní valachy, tažné voly, býky 
a krávy (3 býky a 35 krav), odstavená telata, prasnice 
(21 a k nim 3 kance), „indiány“ (tzn. krocany a krůty), 
slepice, kapouny a kachny. V ovčíně žilo značné množství 
ovcí (až 400). Ke dvoru patřila vinice a chmelnice, dvě 
štěpnice (tedy ovocné sady, ale ve špatném stavu), čtyři 
rybníky pro chov kaprů, potok pohánějící mlýn, louky 
a dubové „háje velkým i malým dřívím porostlý“.29

Autor zápisu chválí péči patera Jana Molitora, 
protože v době, kdy byl rektorem koleje, se velmi zlepšila 
i správa tuchoměřických statků. Byla vystavěna včelnice, 
špýchar, zdi okolo maštale a „voda od studánky ovčácký 
do dvora po trúbách přivedena“ do kašny.30

Z téhož pramene se dočteme, i kolik který 
zaměstnanec při dvoře, resp. ve vrchnostenské kance-
láři za svou práci dostával. Purkrabí měl roční plat 107 
zlatých, řeporyjský správce 45, písaři po 20, myslivec 16, 
zahradník 20, kuchařka v rezidenci 16, v pivovaru sládek 
30, bečvář 34, mládek 16, kominík 17, při dvoře potom 
šafář 19, šafářka 9, pohůnek 10, ponocný 18, „vejrovník“ 
15, skoták 8 a sviňák 6 zlatých.31 Už zmíněný pater Fischer 
přitom dokládá, že na statcích blíže Prahy dostávala 
čeládka (svobodní i poddaní) více peněz, než tomu bylo 
na vzdálenějších statcích. Důvody, které k tomu vedly, 
ale nezná.32

V průběhu 18. věku se už statky příslušející 
k tuchoměřickému panství příliš nerozhojnily, prameny 

28 Oeconomia suburbana, výňatky z druhého dílu a vlastní český pře-
klad těchto pasáží vydal KALOUSEK, J., Archiv český XXIII, s. 465–466.
29 NA, JS, sign. LXXXVII/1a, Vypsání statku tuchoměřického, číčov-
ského a kopanského… léta 1655, m. Martii.
30 Tamtéž.
31 Specifikací čeledi sloužící při statku tuchoměřském, co jeden každý 
ročního platu má, NA, JS, LXXXVII/2.
32 Archiv český XXIII, s. 468.

Rezidence staroměstských jezuitů, nádvoří, Tuchoměřice.

(foto Vladimír Přibyl)
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opakují jen známá jména vsí a jiných držav. Rekapitu-
laci přináší např. přiznávací fase z roku 1770, kde jsou 
uvedeny i nadace, které sloužily ke správě budov, kostelů 
a kaplí.33 Tereziánský katastr dále připomíná, že na pan-
ství působil panský sládek s tovaryši a krajánky (ve výčtu 
je uveden na prvním místě), kovář, řezník, truhlář, řeme-
nář, panský zahradník, dva mlynáři ve vlastních mlýnech 
a kromě jiných i švec – zároveň učitel.34 Vzhledem k tomu, 
že ve vsi Tuchoměřicích působil t. č. švec jako učitel, se 
lze domnívat, že v jezuitské rezidenci nebyla ani elemen-
tární škola, která bývala obvyklá u jiných řádových domů 
tohoto typu. V roce 1773 vzešla z papežské kanceláře bula 
Dominus ac Redemptor noster, jíž byl jezuitský řád zru-
šen. Tuchoměřice a okolní statky, které svatoklimentská 
kolej vlastnila, se staly součástí studijního fondu, ale ještě 
předtím byl sepsán zdejší majetek, popsán stav panství 
a velká pozornost byla věnována především sakrálním 
objektům a jejich mobiliáři. Stalo se tak hned v roce 1774.35 
Popis počíná kostelem sv. Víta, o němž se píše, že má 

„kamennou věž, v níž jsou tři menší zvony“, hlavní oltář 
je zasvěcen sv. Vítu, nad tabernáklem se skví mramorová 
socha P. Marie. Zmiňován je obraz sv. Václava, sv. Petra 
a sv. Pavla i sochy sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského. 
V chrámu sv. Víta jsou evidovány bohoslužebné před-
měty ze stříbra, „skvostná“ monstrance, kalichy a patény, 
ciborium i kasule různých barev podle liturgické potřeby, 
další roucha, štoly, dřevěné svícny a knihy. Mnohem 
skromněji byl vybaven starobylý kostel sv. Máří Mag-
dalény v Kopanině, kde pořizovatelé seznamu nalezli 
stříbrný kalich, misál, několik kasulí a „nějaké peníze“. 
Ve svatováclavské kapli na Okoři stál za zaznamenání 
zvonek, misál a dřevěný svícen.36

Otázka z titulu mého příspěvku je samozřejmě 
trochu nadsázkou. O tom, nakolik šťastné mohlo být toto 
území ve srovnání s jinými, se lze jen dohadovat. Někteří 
badatelé soudí, že zátěž poddaných na církevních stat-
cích byla nižší než na světských panstvích, protože kněží 
neutratili tolik prostředků na vlastní reprezentaci. Kromě 
toho jezuité získávali až do druhé poloviny 18. století 
četné majetkové i finanční dary od svých movitých příz-
nivců. Na druhé straně výstavba tak obrovského areálu, 
jako je Klementinum, byla značně nákladným podnikem. 
Prokazatelné je, že jezuité, jako řád zabývající se i škol-
stvím, velmi podporovali odchod nadaných chlapců 
na studia.37 Zdejší obyvatelé byli převážně česky mluvící, 
to dokládá i většina dochovaných písemností úředního 
charakteru, které jsou psány česky.

33 NA, JS, LXXXVI/4, kart. č. 103.
34 CHALUPA, A. – LIŠKOVÁ, M. – NUHLÍČEK, J. – RAJTORAL, F. 
(edd.), Tereziánský katastr český. Sv. 2 Rustikál (kraje K–Ž), sumář 
a rejstřík, Praha 1966, s. 314–315.
35 Písemnosti dochovány především v NA ve fondu Exjesuitica ( jsou 
to vlastně dokumenty vyčleněné ze spisů zemské vlády – gubernia).
36 NA, Exjesuitica (EJ), i. č. 728, sign. F 3/2–23 (F 3/1), kart. č. 96.
37 K tomu i KROESS, A., Geschichte der Böhmischen Provinz der 
Gesellschaft Jesu III. Die Zeit von 1657 zur Aufhebung der Gesell-
schaaft Jesu im Jahre 1773, Praha 2012, s. 142.

Možná se tomuto území poněkud vyhýbala 
i válečná litice. Snad tomu tak bylo za třicetileté války, 
kdy jen víme, že v roce 1633 zde rabovalo čtyřicet rejtarů 
Valdštejnova vojska (hůř na tom ovšem asi byly Libě-
šice, kde se v té době pohybovali polští kozáci).38 Více 
ohroženo bylo tuchoměřické panství v 18. století, pře-
devším při pruském tažení ku Praze v roce 1757. Tehdy si 
účetní zdejších statků poznamenal, že bylo nutno vydat 
povinné odvody pro vojsko (tedy to domácí), a pak, že 
velké škody utrpěly Tuchoměřice při „ložírování“ prus-
kých husarů, jimž bylo třeba poskytnout „pivo, víno, 
čočku, jiné luštěniny, kapouny, slepice, krocany a krůty, 
husy, kachny, vepře, hovězí dobytek…“ a jiné poživa-
tiny. Další škody byly způsobeny svévolným chováním 
vojáků. Celkem správa panství vyčíslila škody v  Tucho-
měřicích, Číčovicích, Letce, Libochovicích, Pazderně, 

„Vokoři“ a jiných známých lokalitách na 77 000 zlatých 129 
krejcarů!39 Jaké satisfakce se jezuitská vrchnost i poddaní 
dočkali, se bohužel z pramenů už nedozvíme…

A panství i jeho obyvatelé mohli být šťastni, 
pokud zdejší jezuité dokázali naplnit desiderata výše 
zmíněného patera Fischera: „Více pomáhá stálá podda-
ných láska nežli mnohých drábů bedlivá stráž. Nikdá 
nově vymyšlenými daněmi lid obtížen býti nemá, nýbrž 
tak s ním jednáno býti má, aby on rád poslouchal a sám 
volně sloužiti měl.“ (překlad Josefa Kalouska)40

38 KROESS,A., Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft 
Jesu II/1, Wien 1927, s. 350.
39 NA, JS, sign. C 1–4, kart. č. 107.
40 Archiv český XXIII, s. 465.

 Hřbitovní kaple sv. Rozálie, Tuchoměřice. (foto Vladimír Přibyl)
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Stevensovy obrazy z Martinické kaple
ve Svatovítské katedrále1

Radka Tibitanzlová a Štěpán Vácha

Předmětem této studie je tematicky pozoru-
hodný, v literatuře dosud jen málo známý pár protějš-
kových obrazů z Vlastivědného muzea ve Slaném, které 
tvořily původní výzdobu Martinické kaple před její rego-
tizací v druhé půli 19. století (obr. 1 a 2). Jejich rozbor byl 
spojen s řešením řady dílčích problémů, které jsme pro 
větší přehlednost pojednali samostatně v následujících 
kapitolách.

Martinická kaple ve Svatovítské katedrále
a její výzdoba ze 17. století

Dnešní vzhled Martinické kaple, nazývané též 
Dušičková, sv. Ondřeje či sv. Ondřeje a sv. Silvestra, je 
výsledkem pozdně romantické, veskrze puristické úpravy 
po roce 1870. Mramorový oltář vytvořil Theodor Vilém 
Achtermann, nástěnné malby František Sequens, který 
také dodal návrhy vitrají.2 Pozůstatkem staršího vybavení 
je pouze dvojitý epitaf pod oknem, sestávající ze dvou 
desek nestejného stáří – vpravo desky Jana Jiřího z Mar-
tinic († 1577) a vlevo desky Jaroslava Bořity z Martinic 
s polepšeným hraběcím znakem.

Na původní zařízení kaple upozorňují tištění 
průvodci Svatovítskou katedrálou z první poloviny 
19. století.3 Při východní stěně stál oltář s obrazem Ukři-
žování a v nástavci s menším obrazem svatých Ondřeje 
a Vavřince, v koutě protější stěny oltář sv. Silvestra s pro-
sklenou rakví přechovávající ostatky římského mučedníka 
sv. Lucida. Na oltářní mense prvně zmíněného oltáře 
se nacházel starobylý obraz Madony, některými autory 
připisovaný Cimabueovi, na stěně poblíž visel vyšívaný 
pohřební štít Jiřího Bořity z Martinic z roku 1598.4 Při 
oltáři po stranách podle popisů byly dva obrazy, jeden 
představující Smrt hraběte Jaroslava Bořity z Martinic 
a Bolestnou Pannu Marii, druhý Martinicův „Katafalk“ 
a Duše v očistci. Oltář včetně postranních obrazů nechal 
roku 1873 převézt hrabě Jaroslav Jindřich Clam-Martinic 

1 Tento článek je průběžným výstupem výzkumného projektu Pražští 
malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži (GA ČR, grant 
č. 13-13174S).
2 PETRASOVÁ, T., Dostavba katedrály, in: MERHAUTOVÁ, A. (ed.), 
Katedrála sv. Víta, Praha 1994, s. 205–236, zde s. 229–230; VLČEK, 
P. a kol., Umělecké památky Prahy. Díl 4. Pražský hrad a Hradčany, 
Praha 2000, s. 105.
3 WELEBA, W. F., Der Führer und Erklärer der Merkwürdigkeiten 
der Metropolitan- oder Domkirche zu St. Veit in Prag, Prag 1832, s. 
62; HONSATKO, A. F. M., Die kaiserl. königl. dann des Königreichs 
Böhmen Haupt und Metropolitan Kirche zu St. Veit ob dem Prager 
Schlosse, Prag 1833, s. 218–224; PEŠINA Z ČECHORODU, V. M., 
Krátké popsání kr. chrámu Páně pražského sv. Víta, s přiloženým 
plánem, s. l., 1837, s. 9–10; WELEBA, W. F., Der Führer und Erklärer 
der Merkwürdigkeiten der Metropolitan- oder Domkirche zu St. Veit 
in Prag, Prag 1842, s. 63; PEŠINA Z ČECHORODU, V. M., Stručné 
popsání Pražského hlavního chrámu Svatého Víta jakožto hrobov-
ního kostela sv. Jana Nepomuckého, Praha 1848, s. 6.
4 K mariánskému obrazu též pozn. 40 dále v textu.

do františkánského kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném.5 
Zde se oltář v jižním rameni příčné lodi nachází dodnes, 
zatímco postranní obrazy jsou vystaveny v kapli bývalé 
piaristické koleje, dnes slánského Vlastivědného muzea.

Oltářní retábl je velmi kvalitní ukázkou rene-
sanční edikulové architektury odvozené ze soudobých 
italských předloh (obr. 3). V pohřebním kázání dóm-
ského kazatele Christopha Johanna Reinhelda ke skonu 
hraběte Jaroslava Bořity z Martinic († 1649) se o něm 
píše jako o „nejkrásnějším oltáři v metropolitním chrámu 
sv. Víta“.6 Monumentalitu celku zdůrazňuje dvojice 
kanelovaných sloupů podložených pilastry, vynášejících 
plasticky profilované kladí, na kterém spočívá nástavec 
výrazně šířkového formátu završený trojúhelným fron-
tonem. Titulní malba malovaná na dřevěné desce před-
stavuje ukřižovaného Krista, po stranách s Pannou Marií 
a sv. Janem Evangelistou, u kříže klečí Máří Magdaléna, 
poblíž leží Adamova lebka s hnátou (obr. na straně 9). Při 
ramenech kříže se na potemnělé obloze spatřuje sluneční 
kotouč a měsíc. Krajinu v pozadí vyplňují postavy řím-

5 VELC, F., Soupis památek historických a uměleckých v království 
Českém od pravěku do počátku XIX. století. Politický okres slánský, 
Praha 1904, s. 253–255; PODLAHA, A., Posvátná místa království 
Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterův 
i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. 
Řada první: Arcidiecese pražská. Díl VII. Vikariát Slanský, Praha 1913, 
s. 165–166.
6 REINHELD, CH. J., Leich-Lob-und Grabmahl dess hoch wolgebohr-
nen Herzen, Herrn Iaroslai Borzitae dess H. Röm: Reichs Graffen von 
Martinitz, Regierern dess Hauses Schmerzna, Herrn auff Schmeczna, 
Schlan, und Planitz [et]c. …, Prag 1650, nepag.: „das [sic!] schönste 
Altar in der Erzstul- und Haubt-Kirchen S. Viti“.

Obr. 1 a 2. Antonín Stevens, Obrazy z Martinické kaple ve Svatovít-

ské katedrále, kolem 1657. Vlastivědné muzeum ve Slaném.

(foto Ústav dějin umění AV ČR – Vlado Bohdan)
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ských vojáků na koních opouštějících Golgotu. Kvalitní 
malba, dříve dokonce připisovaná rudolfínskému dvor-
nímu malíři Hansi von Aachenovi, nese signaturu praž-
ského malíře Jana Jiřího Heringa a dataci 1628 a je právem 
považována za jeho vrcholné dílo.7 Pod obrazem je 
na predele latinský nápis informující o odpustkovém pri-
vilegiu uděleném papežem Klementem VIII. roku 1600 
pro duše zemřelých, za které by byla u oltáře sloužena 
mše.8 Nástavcový obraz je v současnosti přechováván 
v sakristii téhož kostela (obr. 4). Apoštol sv. Ondřej opí-
rající se o kříž je zachycen v čelním pohledu, sv. Vavřinec 
oblečený do jáhenského roucha se k divákovi natáčí přes 

7 O něm OPATRNÁ, M., Umělecká tvorba malíře Jana Jiřího Heringa, 
diplomová práce Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze, 
Praha 2011, s. 30–35; také SUCHOMEL, M., K restaurátorským pra-
cím na domnělém Aachenově obrazu Ukřižování ze Slaného, Památ-
ková péče 30, 1970, s. 161–173. Dále v této publikaci srv. OPATRNÁ, 
M., Slánské Ukřižování v kontextu italské malby, s. 9–13.
8 Přepis podává HONSATKO, Die kaiserl. königl… (pozn. 3), 
s. 218–219; také VELC, Soupis památek… (pozn. 5), s. 254.

levé rameno, jednu ruku pokládá na rošt a druhou drží 
palmovou ratolest.9

O tématice a funkci postranních obrazů pojed-
náme vzápětí, na tomto místě se zastavíme u jejich autor-
ství. Obrazy nejsou datovány, vyobrazení skonu Jaroslava 
Bořity z Martinic, které je při spodním okraji komento-
váno nápisem: „Moriens Jarosl. Bořita de Martinitz, Sup. 
Regni Praef. † XXI Nov. MDCXXXIX. Fundator huius 
Altaris“, dává bezpečné datum post quem 1649. Posunutí 
datace vzniku až k roku 1657 zdůvodníme dále v textu. 
Studium malířského rukopisu umožňuje přesvědčivě 
určit obrazy jako práce pražského malíře Antonína Ste-
vense (kolem 1610 – asi 1675).10 Tomu nasvědčují i malí-
řovy vazby na martinický rod. Již roku 1643 mu udělil 
hrabě Martinic za prokázané služby predikát „ze Stein-
felsu“ a právo užívat rodový znak.11 Antonín Stevens byl 
také autorem nedávno zaniklého obrazu Klanění pastýřů, 
který na objednávku Jaroslavova syna Maxmiliána Valen-
tina namaloval pro boční oltář kostela sv. Bartoloměje 
v Kyjích (1655),12 a inventorem grafického listu univer-
zitních tezí Františka Broye z Geiselbergu (1666), jenž 
má za program oslavu dalšího Jaroslavova syna Bernarda 
Ignáce (obr. 5).13

Hrabě Jaroslav Bořita z Martinic
Jaroslav Bořita z Martinic se narodil jako pohro-

bek Jaroslava (I.) dne 6. ledna 1582. Matka Johana 

9 OPATRNÁ, Umělecká tvorba… (pozn. 7), s. 36–39.
10 Recentně k němu VÁCHA, Š., Pražský malíř Antonín Stevens ze Ste-
infelsu ve službách knížete Gundakera z Lichtenštejna, Časopis Matice 
moravské 132 (Supplementum 5: Lichtenštejnové a umění), 2013, s. 
163–177; TÝŽ, Antonín Stevens ze Steinfelsu. Nové poznatky k jeho 
původu, životu a tvorbě, in: STOLÁROVÁ, L. (ed.), Karel Škréta 
a malířství 17. století v Čechách a Evropě. Sborník příspěvků z odbor-
ného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. 
Anežky České ve dnech 23.–24. března 2010, Praha 2011, s. 99–114; 
TÝŽ, K rané tvorbě pražského malíře Antonína Stevense ze Steinfelsu, 
in: KROUPA, J. – ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, M. – KONEČNÝ, L. (edd.), 
Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka (= Opera Universitatis 
Masarykianae Brunensis, Facultas Philosphica. Spisy Masarykovy 
univerzity v Brně, Filozofická fakulta, č. 382), Brno 2009, s. 165–174.
11 VÁCHA, Antonín Stevens… (pozn. 10), s. 100–103.
12 CIKÁNKOVÁ, J., Antonín Stevens. Život a dílo, diplomová práce 
Katedry dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, Praha 1985, s. 69–71, s. 222–223, kat. č. 22.
13 ZELENKOVÁ, P., Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české, 
Praha 2009, s. 60–61, kat. č. 21.

Obr. 3. Dušičkový oltář z Martinické kaple, kolem 1604 nebo 1628. 

Slaný, kostel Nejsvětější Trojice. (foto Štěpán Vácha)

Obr. 4. Jan Jiří Hering, Sv. Ondřej a sv. Vavřinec, 1628. Slaný, kostel 

Nejsvětější Trojice. (foto Štěpán Vácha)
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Dašická z Barchova se záhy poté provdala a výchovu 
syna přenechala chlapcovu strýci Jiřímu z Martinic 
(1546–1598), který mu zajistil vzdělání u jezuitů. Po strý-
cově smrti zdědil Jaroslav panství Smečno, Okoř, Malí-
kovice a přibližně čtyřicet poddanských vesnic. O profes-
ním životě cílevědomého Jaroslava Bořity bylo napsáno 
již mnohé – zde jen ve stručnosti uveďme, že jeho slibný 
kariérní postup (působení ve funkcích královského rady, 
dvorského maršálka, karlštejnského purkrabího a zem-
ského místodržícího) pozastavila v roce 1618 květnová 
defenestrace a následný odchod do emigrace v Mnichově 
a posléze Pasově. S návratem do Prahy na začátku dva-
cátých let 17. století pak Martinic navázal na předchozí 
úspěchy a obsadil nejvyšší místa v důležitých zemských 
úřadech – působil jako nejvyšší sudí, komorník, hof-
mistr a od roku 1638 byl nejvyšším purkrabím, což byl 
jeden z nejvýznamnějších postů ve státní sféře.14 Záhy 

14 K osobě Jaroslava Bořity z Martinic zejména RYBIČKA, A., Pan 
Jaroslav Bořita z Martinic a město jeho Muncifaj v letech 1600–1612, 
in: Zprávy o zasedání Královské české společnosti nauk v Praze 
1882, Praha 1883, s. 94–101; VOLF, M., Jaroslav Bořita z Martinic 
po defenestraci, Středočeský sborník historický VII, 1972, s. 76–90; 
HÁJEK, R., Jaroslav Bořita z Martinic na počátku renesance svého 
rodu, Slánský obzor 16, 2008, s. 14–22; VYTLAČIL, L., Bavorský exil 
Jaroslava Bořity z Martinic, Posel z Budče 26, 2009, s. 27–29; ŠIMŮ-
NEK, R., Bořita z Martinic († 1478) – nositel Řádu zlatého rouna? Tra-

po návratu z emigrace se Martinicovi podařilo rovněž 
rozhojnit rodové državy a postupně vybudovat nový 
majetkový komplex se smečenským fideikomisním 
panstvím.15 Ruku v ruce s kariérním postupem se dostavil 
i úspěch na poli společenském. Panovník prostřednic-
tvím majestátů z let 1621 a 1622 povýšil Jaroslava Bořitu 
do stavu říšských hrabat a polepšil rodový erb.16 V ro-
ce 1633 obdržel hrabě Martinic od panovníka palati-
nát – právo udělovat predikát a erb.17 Ke společenské 
prestiži bezesporu přispěl v roce 1601 sňatek s Marií 
Eusebií ze Šternberka (1584–1634), dcerou nejvyššího 
pražského purkrabího Adama ze Šternberka, s níž měl 
deset dětí.18

Věrnost habsburským panovníkům prokázal 
hrabě Martinic i na sklonku svého života, když se roku 
1648 zapojil spolu se svým synem Bernardem Ignácem 
do bojů na pomoc Praze při obsazení Hradčan Švédy. 
Jaroslav Bořita byl raněn do boku a oba Martinicové 
upadli do švédského zajetí, z něhož byli propuštěni 
za výkupné ve výši 30 000 tolarů.19 Následky zranění 
i vyšší věk přispěly k Jaroslavovu skonu o rok později. 
Na počátku srpna roku 1649 sepsal hrabě Martinic tes-
tament, v němž si vymínil pohřeb „beze všeho prachtu“ 
v rodové kapli ve Svatovítské katedrále. Aktuální poli-
tickou situaci ilustruje doložka, že pokud by byl Pražský 
hrad v době Martinicovy smrti stále okupován švédskými 
vojáky, má být zesnulý dočasně pochován u staroměst-
ských jezuitů u sv. Klimenta.20 K takové situaci však nedo-

dice a fabulace v historické paměti Bořitů z Martinic 1500–1650, in: 
Memoria et damnacio memoriae ve středověku, Colloquia mediaeva-
lia Pragensia 14, Praha 2011, s. 145–160.
15 V roce 1623 získal Martinic Ahníkov, Prunéřov a okolní statky. 
K nově založenému majetkovému komplexu mohl připojit ještě 
panství Hořovice a Komárov, která vlastnila jeho žena; srv. VYTLAČIL, 
L., Jaroslav Bořita z Martinic, Heraldická ročenka 2008, s. 7–23, zde 
s. 19.
16 Mezi stříbrná lekna v červeném štítě se dostala zlatá osmihrotá 
hvězda ze znaku Martinicovy manželky, mezi křídla s lekny v klenotu 
nově umístěn rakouský štítek se zlatými iniciálami panovníků FMR, 
každou v jednom pruhu, štítek korunován císařskou korunou, z níž 
vyniká zlatý latinský kříž, ke znaku přidáni zlatí gryfové jako štítonoši. 
FIALA, M. – LOCH, J., Martinický palatinát, Heraldická ročenka 2008, 
s. 24–95, zde s. 29, pozn. 6.
17 Originál palatinátu nebyl nalezen, dochovala se jenom registra, 
kam se v celém rozsahu zapisovaly listiny vydané z titulu palatinátu; 
srv. FIALA – LOCH, Martinický palatinát (pozn. 16).
18 Podobu Jaroslava Bořity z Martinic a jeho ženy Marie Eusebie ze 
Šternberka pravděpodobně zachycují protějškové portréty od Bar-
tolomea Sarburga (Národní galerie v Praze), srv. VLNAS, V. (ed.), 
Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století 
(kat. výst.), Praha 2001, s. 169, kat. č. I/5 (autor hesla Zdeněk Hojda). 
Martinic se po smrti své první ženy oženil ještě třikrát – s Alžbětou 
Marií Magdalenou z Vrtby († 1643), Ludmilou Talackovou z Ještětic 
(† 1649) a Helenou (Alenou) Barborou Kostomlatskou z Vřesovic 
(† 1682). Z těchto dalších sňatků se již žádné děti nenarodily; srv. 
HÁJEK, Jaroslav Bořita… (pozn. 14), s. 15.
19 HÁJEK, Jaroslav Bořita… (pozn. 14), s. 21 a 22 (pozn. 34, s. 22).
20 „… tělo pak mé k počestnému pohřbu manželce mé nejmilejší 
a synům mým milým poroučím s obzvláštním důvěřením, že je v kapli 
rodu našeho v hlavním kostele sv. Víta na Hradě pražském beze 
všeho prachtu pohřbíti, pakli by ještě lid švédský nahoře zůstávaje, 
z Malé Strany nevytáhl, tehdy zatím v českým kostele Collegii Soc[i-
etas] Jesu v Starém Městě pražském depositýrovati a též mnohejmi 
mší svatými a pobožnejmi modlitbami za hříšnou duši mou pilně 

Obr. 5. Matthäus Küsel podle Antonína Stevense, Oslava hraběte 

Bernarda Ignáce z Martinic. Univerzitní teze Františka Broye z Geisel-

bergu, 1666. Mnichov, Staatliche Graphische Sammlung.
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šlo, neboť již na konci měsíce následujícího po sepsání 
Martinicovy poslední vůle se Švédové stáhli z levobřežní 
části Prahy.21 Hrabě zemřel 21. listopadu 1649 a mohl 
tak být pohřben podle svého přání v rodinné hrobce 
v nejvýznamnějším chrámu království. Pohřební kázání, 
které vyšlo tiskem, pronesl Christoph Johann Reinheld 
(† 1665), děkan kapituly a německý kazatel u sv. Víta; 
zádušní obřady proběhly v Praze dne 17. února 1650.22

Martinická fundace a očistcové privilegium
Důvodů, proč si Jaroslav Bořita z Martinic vyvolil 

za místo svého posledního odpočinku kapli ve Svato-
vítské katedrále místo rodové hrobky ve Smečně, je jistě 
více. Kromě větší prestiže místa a rodové tradice (Mar-
tinicové drželi patronát nad touto kaplí prokazatelně 
od začátku 16. století)23 hrál svou roli zřejmě i osobní 
vztah ke kapli, pro kterou se Martinicovi podařilo získat 
významné oltářní privilegium. O okolnostech získání 
privilegia a složitém průběhu zřizování fundace k oltáři se 
dovídáme díky dochované korespondenci mezi Martini-
cem a metropolitní kapitulou. 

V milostivém létě vyhlášeném v roce 1600 Mar-
tinic navštívil Věčné město a od papeže Klementa VIII. 
získal odpustkové breve. Toto odpustkové privilegium, 
datované 7. března, bylo zamýšleno pro oltář v rodové 
kapli sv. Ondřeje v katedrále sv. Víta.24 V návrhu dohody 
s kapitulou ohledně zřízení fundace Martinic výslovně 
upozornil na výjimečnost udělení takových odpustků: 

„Kteréžto milosti a tak hojné odpustky zde v Čechách 
zřídka komu [papež] dává.“25 Odpustky měly být podle 
privilegia určeny pro duše v očistci: „…kdy a kolikráte 
koliv na tom oltáři mše svatá za dušičku kteréhokoli 
mrtvého věrného katolického člověka, kterýž by bez 
hříchu smrtedlného v milosti Boží z tohoto světa vykročil, 
sloužiti se bude, že ta každá dušička z pokladu církev-
ního odpustky takové užíti a zásluhou Pána a Spasitele 
našeho Ježíše Krista, též blahoslavené Panny Marie 
a Všech milých Božích svatých přímluvami z očistcových 
muk vysvobozena býti má…“26 Martinic dále („jsa toho 
z povinné křesťanské lásky velmi žádostiv“) doporučoval 
časté sloužení mší svatých za trpící duše, nezapomínaje 

vykonati dají.“ Srv. SOA Praha, Velkostatek Smečno, inv. č. 97, Kšaft 
Jaroslava Bořity z Martinic, 4. 8. 1649. Další vazbu na jezuitský řád 
dokládá také testamentární odkaz panství Okoř pro jezuitský seminář 
u sv. Václava na Malé Straně; srv. v této publikaci ČORNEJOVÁ, I., 
Tuchoměřické panství jezuitů – terra felix?, s. 39–44.
21 Švédské vojsko opustilo zmíněná pražská města dne 30. 9. 1649; 
srv. MÍKA, Z. a kol., Dějiny Prahy v datech, Praha 1989, s. 126.
22 REINHELD, Leich-Lob-und Brabmahl… (pozn. 6).
23 Srv. pozn. 29.
24 Privilegium bylo určeno do kaple „…v nížto rod jeho … hrabat Mar-
tiniců pohřební sklípek svůj svobodný od starodávna sobě nákladně 
způsobený má, i tu ho skutečně užívá“; srv. Archiv Národního 
muzea (dále jen ANM), Genealogická sbírka H, sign. H39, z Martinic 
na Smečně, totéž v SOA Praha, Velkostatek Smečno, inv. č. 1018, 
Výpis z desk zemských ze dne 26. března 1643 o vkladu z 20. března 
1643 nadace k oltáři sv. Ondřeje v Martinické kapli.
25 Archiv Pražského hradu, Archiv Metropolitní kapituly, kart. 59, 
fasc. 1 (nedat.). 
26 Tamtéž.

přitom na svůj rod: „…snad i některých předkův mých 
milých v mukách se zdržujícím dušičkám k vysvobození 
z těch jich trápení do věčného blahoslavenství [aby] 
spravedlivě pomáháno bylo.“27 Podle návrhu dohody se 
Martinic zavazoval založit fundaci ve výši 600 kop grošů 
pražských, která měla zajistit sloužení alespoň dvou mší 
týdně – jedné za zesnulé a druhé za žijící příslušníky 
rodu. Závěr konceptu obsahuje Martinicovu osobní 
poznámku, že kapitula z jeho původního návrhu mnohé 
vypustila a naopak sama leccos přidala a nejeví zájem se 
dohodnout. Šlechtic s lítostí konstatuje, že bude muset 
asi nechat privilegovaný oltář zřídit buď ve Smečně nebo 
v jiném pražském kostele, nebo „té starosti se zbaviti 
a jeho Svatosti papežské s poděkováním breve aposto-
licum navrátiti, i za jakou příčinou na Hradě pražském 
v kapli naší postaven i fundován býti nemůže, poníženě 
se omluviti.“28

K dohodě nakonec došlo a „snešení o narovnání 
o plat k oltáři a kapli, a v ní jakým způsobem se služby 
boží držívati mají,“ bylo písemně dojednáno dne 8. pro-
since 1604 a následně zapsáno do zemských desk. Roční 
výnos z fundace činil 80 kop míšeňských a připočítával 
se k ní navíc roční plat 25 míšeňských kop, který založil 
ve prospěch Martinické kaple Jaroslavův praděd Hynek 
Bořita v roce 1523.29 Celkem tedy roční fundace činila 
105 kop míšeňských. Roku 1643 Jaroslav Bořita učinil 
další zápis „…uznávaje ten [původní plat] … příliš malý 
a skrovný … aby na témž oltáři ten častěji a více mší sva-
tých pobožně slouženo bylo“ a fundaci navýšil o dalších 
295 kop – v souhrnu se tedy k oltáři vázala částka ve výši 
400 kop míšeňských, z níž se výnos vyplácel pravidelně 
při suchých dnech, tedy pravidelných čtvrtletních post-
ních dnech, během nichž také zasedal zemský soud nebo 
se konala cechovní shromáždění. Po fundátorově smrti se 
měly mše sloužit denně „na tom privilegírovaným oltáři“, 
a to jedna za spásu duše Jaroslava Bořity a druhá za duši 
Martinicovy první manželky, která na fundaci rovněž 
přispěla hotovostí, jakož i za všechny martinické předky 
a potomky.30 Ve dnech, kdy liturgický kalendář neu-
možňoval sloužit zádušní mše, se měla držet mše svatá 

27 Tamtéž.
28 „Pročež když se srovnati nemůžeme a oběma ( jak se jedný a zase 
jináče druhý straně zdá) do ničeho se nechce, musím toho opykati 
a ten nový oltář ne tu ( jakž jsem při pohřbu předkův mých nejprve 
chtěl a myslil), ale jinde buď v Praze v některým kostele jiným, buď 
na Smečně, kdež bych potom při něm po smrti sám ležeti chtěl, jej 
dáti postaviti a na týž oltář túž fundaci snesitedlněji učiniti a naří-
diti…“; srv. tamtéž.
29 Fundace Hynka Bořity z Martinic na 25 míšeňských kop z roku 1523 
byla po požáru zemských desk znovu zapsána do nových zemských 
desk v roce 1542; srv. SOA Praha, Velkostatek Smečno, inv. č. 1018.
30 „… jedna missa defunctorum neboližto zádušní mše svatá předně 
za duši téhož fundátora Jaroslava hraběte z Martinic (hned po smrti 
jeho), tolikéž i za duši předešlé manželky jeho nejmilejší, dobré 
a hodné paměti Marie Eusebie z Šternberka, již také tu v dotčeném 
sklípku u Pána Boha odpočívající (poněvadž jest ona z obzvláštní 
pobožnosti své k této nové fundaci jemu hraběti Jaroslavovi, manželu 
svému nejmilejšímu, dobrou pomoc na penězích hotových skutečně 
učinila), též za všech milých předkův i dědicův a budoucích potom-
kův jeho obojího pohlaví celého toho rodu z Martinic v pravém poslu-
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za Jaroslava Bořitu a všechny žijící členy rodiny, vždy však 
se vzpomínkou na mrtvé.31 K dalšímu navýšení fundace 
došlo ještě v roce 1651, kdy Jaroslavův syn Bernard Ignác 
zvýšil částku na 1000 zlatých rýnských.32

Martinickou kapli a její význam pro rod ještě 
v 19. století připomněl při sepisování historie rodu Mar-
tiniců František Palacký jako místo, kde: „…von sehr lan-
gen Zeith seine Martinitzische Ahn Herrn (aus welichen 
kein eintziger Ketzer käme gennenet werden) das jus 
sepulturae sich verschaffet hätten, er aber eben denselben 
Altar die Fundation verneuert und vermehret habe.“33

Stevensovy obrazy – otázky a odpovědi
Vraťme se k obrazové výzdobě Martinicova dušič-

kového oltáře. Podle tištěných průvodců Svatovítské 
katedrály visely oba Stevensovy obrazy na stěně po jeho 
stranách a tvořily jakási retáblová křídla k ústřednímu 
obrazu Heringova Ukřižování. Který z nich byl vlevo 
a který vpravo, nelze z popisů přesně vyvodit. V souladu 
s jejich vazbou na oltářní stavbu mají obrazy, namalované 
na plátně o rozměrech 324 × 130 cm, výrazně výškového 
formátu, vždy po dvou výjevech nad sebou (obr. 1 a 2). 

Na prvním z nich je ve spodní části vyobrazena 
úmrtní scéna – na posteli pod nebesy z červené látky leží 
umírající hrabě Jaroslav Bořita z Martinic, kolem lůžka 
jsou shromážděni rodinní příslušníci a kněz s ministran-
tem zajišťující poslední pomazání (svátost nemocných). 
Horní výjev představuje Pietu. I když figurální sestava 
silně připomíná gotickou plastiku, vyobrazení Panny 
Marie je podáno naturalisticky, takže nenavozuje na první 
pohled představu polychromovaného povrchu kamene 
či dřeva; pozadí dotváří textilní drapérie. Na protějším 
obrazu dole je alegorickými prostředky tématizována 
smrt – nad pažitem s pohozenými klenoty se vznáší 
bizarní erb zahalený do červeného pláště, korunovaný 
lebkou s klenotem v podobě přesýpacích a mechanic-
kých hodin a se zkříženými rýčem a motykou obtoče-

šenství svaté katolické římské církve z tohoto světa sešlých věrné 
duše; srv. SOA Praha, Velkostatek Smečno, inv. č. 1018.
31 „U kterýž by pak dní, jako nedělní, sváteční a pašijový, dle způsobu 
církevního a řádu katolického defunctorum neboližto zádušní mše 
svatý konaný bejti nemohly, tehdy v takový dny missa de tempore, to 
jest podle běhu každého času mše svatá za téhož hraběte Jaroslava 
a nynější manželku jeho nejmilejší Alžbětu Marii Magdalenu hra-
binku z Vrtby i všeckny děti a budoucí potomky jeho tehdáž v živobytí 
se nacházející obojího pohlaví k uprošení jim hodného požehnání 
a milosrdenství božího (s doložením však předce také při tom 
commemorati za mrtvý téhož rodu) pobožně čtena a sloužena byla.“ 
Srv. ANM, Genealogická sbírka H, sign. H39, z Martinic na Smečně; 
SOA Praha, Velkostatek Smečno, inv. č. 1018.
32 SOA Praha, Velkostatek Smečno, inv. č. 1023, sign. II 1 91, Výpis 
z desk zemských ze dne 4. února 1651 o vkladu ze dne 19. ledna 
1651 Ignatia Bernarda z Martinic nadace pro Martinickou kapli u sv. 
Víta v Praze.
33 Genealogische Beschreibung der hochgräflichen Familie von 
Martinitz, napsal František Palacký. – ANM, Genealogická sbírka H, 
sign. H39, z Martinic na Smečně. Srv. poznámku o příslušnosti členů 
rodu k jediné pravé katolické církvi na listu univerzitních tezí Františka 
Broye z Geiselbergu s oslavou rodu Martiniců, z nichž: „co paměť 
sahá, nebyl žádný heretik z tohoto rodu.“ Srv. ZELENKOVÁ, Barokní 
grafika… (pozn. 13), s. 60.

nými hady. Nahoře je očistcová scéna zaplněná postavami 
duší sužovaných pekelnými mukami, z nichž některých 
se ujímají andělé; v pozadí v chrámovém interiéru je 
vyobrazen kněz před oltářem v okamžiku proměňo-
vání. Zastavme se u každého z jednotlivých výjevů 
zvlášť a zaměřme se na některé zajímavé ikonografické 
momenty.

Při pohledu na plátno se jako první nabízí otázka 
identifikace vyobrazených osob. Umírajícím je nepo-
chybně Jaroslav Bořita z Martinic, což dosvědčuje nápis 
ve spodní části obrazu zmíněný výše v textu. Ferdinand 
Velc popsal scénu s umírajícím Martinicem slovy: „Kněz 
podává mu poslední svátost u přítomnosti celé jeho 
rodiny, která stojí kolem postele a pláče. Obraz je pěkně 
komponován, draperie nebes nad postelí jest krásně 
sdrhnuta a portraity zdají se býti zdařilé a věrné.“34 Zde-
něk Hojda určil ze skupiny kolemstojících jako přísluš-
níky rodiny pouze Bernarda Ignáce se sepjatýma rukama 
u lůžka a Jaroslavovu manželku Alenu Barboru Kosto-
mlatskou z Vřesovic.35 Na základě srovnání s podobizna-
mi Jaroslavových synů (obr. 13, 14 a 15) se však lze přiklo-
nit k Velcovu názoru, že jde o zobrazení Martinicových 
synů – vlevo na diváka hledí nejstarší syn, prezident české 

34 VELC, Soupis památek… (pozn. 5), s. 254.
35 VLNAS, Sláva barokní Čechie… (pozn. 18), s. 387, kat. č. II/3.141 
(autor hesla Zdeněk Hojda).

Obr. 6. Antonín Stevens, Umírající Jaroslav Bořita z Martinic (detail 

obr. 1.) (foto Ústav dějin umění AV ČR – Vlado Bohdan)
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komory a kancléř, Jiří Adam (1602–1651), naproti zcela 
vpravo stojí se sepjatýma rukama nejvyšší hofmistr a pur-
krabí Bernard Ignác (asi 1614/1615–1685) a za ženou vza-
du shlíží na otce Maxmilián Valentin (1620/1621–1677).36 
Z Martinicových synů chybí pouze vyšehradský probošt 
Ferdinand Leopold Benno (1619–1691), pomineme-li 
skutečnost, že by mohl být vyobrazeným knězem.

Vzhledem k tomu, že obraz sochy Piety je nama-
lován nad výjevem smrti Jaroslava Bořity z Martinic, je 
na místě uvažovat, zda nejde o vyobrazení konkrétní 
sochy. O Martinicově úctě k Panně Marii netřeba se zvlášť 
rozepisovat. Právě jí byla připisována záchrana místodrží-
cích při defenestraci roku 161837 a dómský kazatel Rein-
held v pohřebním kázání upozorňuje, že hrabě Martinic 
skonal na svátek Obětování Panny Marie (dnes Zasvě-
cení Panny Marie v Jeruzalémě), jejímž věrným ctitelem 

36 K Martinicovým synům např. ANM, Sbírka Ch, Martinic, 1558–1852, 
sign. Ch14; Národní archiv, Sbírka Dobřenského, Bořita z Martinic, 
inv. č. 88. Podrobněji k osobě Jiřího Adama zejména HOJDA, Z., 
Z katolického exilu do západní Evropy. „Velká cesta“ Jiřího Adama 
z Martinic v letech 1620–1625, in: BOBKOVÁ, L. – NEUDERTOVÁ, 
M. (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis 
Purkynianae Philosophica et historica, Studia historica II, 1995, s. 
301–306. Podobně k Bernardu Ignáci z Martinic: HOJDA, Z., Bernard 
Ignác z Martinic – pokus o portrét fundátora, in: Slánské rozhovory 
2008, s. 12–18. Maxmiliána Valentina popisuje August Sedláček při 
výkladu o rodových portrétech jako „pána hezké tváře“; srv. SEDLÁ-
ČEK, A., Hrady, zámky a tvrze království Českého VIII, s. 124.
37 Srv. votivní obraz Viléma Slavaty s výjevem pražské defenestrace, kde 
je akcentována Panna Maria jako zachranitelka místodržících (zámek 
Telč). Srv. VLNAS, V. (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kul-
tuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 62, obr. 28. 

a služebníkem byl již od dětství.38 V rodové úctě k Panně 
Marii po smrti Jaroslava Bořity pokračovali i jeho synové, 
zejména Bernard Ignác, který inicioval řadu zbožných 
mariánských fundací.39 Mariánský obraz ostatně nechyběl 
ani v Martinické kapli ve Svatovítské katedrále. Na oltáři 
byl uctíván starobylý obraz Panny Marie, který Jaroslav 
Bořita údajně zakoupil během svých cest ve Florencii.40 
Václav Michal Pešina z Čechorodu tento „starobylý obraz 
rodičky Boží“ datoval k roku 1260.41 V souvislosti se Ste-
vensovou malbou stojí za zmínku, že v soupisu památek 
slánského okresu je v bývalém františkánském kostele 
vedle oltáře sv. Kříže zmiňován výklenek s Pietou „starou 
to řezbou slušné práce ze 17. století, velmi podobnou oné 
na obraze, kde Martinic umírá“.42 Kde se dnes tato socha 

38 „…seelig den 21. mehrgedachten Monaths an Mariae Aufopfe-
rung Fest, deren getrewer Liebhaber und Diener er allzeit und von 
Kindheit an gewesen…“; srv. REINHELD, Leich-Lob-und Grabmahl… 
(pozn. 6), nepag.
39 HOJDA, Bernard Ignác z Martinic… (pozn. 36), s. 12–18.
40 „Unterhalb steht ein vortrefliches Mariengemälde von dem genan-
ter Grafen in Florinz gekauft und nach dem Urtheil der Kenner von 
Zimabue einer geborenen Griechen und Gründer der florentinischen 
Schule gemalt, links ein Gemälde auf Leinwand darstellt den Todt 
des Grafen Martinitz ao. 1649…“; srv. ANM, Topografická sbírka F, 
sign. F 188, kart. 147, Merkwürdigkeiten der Metropolitan Kirche zu 
s. Veit in Prag, s. d., Martinitzische Kapelle.
41 PEŠINA Z ČECHORODU, Stručné popsání… (pozn. 3), s. 6.
42 VELC, Soupis památek… (pozn. 5), s. 255.

Obr. 7. Antonín Stevens, Pieta (detail obr. 2).

(foto Ústav dějin umění AV ČR – Vlado Bohdan)

Obr. 8. Antonín Stevens, Katafalk a Řády zlatého rouna (detail obr. 2). 

(foto Ústav dějin umění AV ČR – Vlado Bohdan)



��

Slánské rozhovory 2013 a 2014

nachází a jaký význam měla pro Jaroslava Bořitu, pří-
padně pro jeho syny a potomky, se nepodařilo dohledat.

Z úmrtní symboliky poutá pozornost katafalk 
s rakví překrytý tmavým suknem, na kterém jsou umís-
těny krucifix a svícny. Před ním na zemi leží tři polštářky 
s vystavenými Řády zlatého rouna. Tento řád byl osob-
ním vyznamenáním udělovaným španělskými Habsburky. 
Na rozdíl od řádových kolan, které se vracely, zůstávaly 
samotné odznaky v majetku dědiců jako vzácná památka 
na vyznamenaného předka.43

I když je zřejmé, že zobrazené řádové klenoty 
patří členům martinického rodu, jejich počet na první 
pohled neodpovídá uvažované situaci v předpokládané 
době vzniku obrazu, tedy po roce 1649, neboť jeden 
obdržel Jiří Adam v roce 1647 a druhý jeho bratr Bernard 
Ignác o deset let později.44 Třetí řád tak nejspíš odkazuje 

43 MÍRKOVÁ, M., Řád zlatého rouna a rodová prestiž v představách 
Adama Matyáše z Trauttmansdorffu, in: BŮŽEK, V. – DIBELKA, J., 
Utváření identity ve vrstvách paměti, Opera historica 15, České Budě-
jovice 2011, s. 249–282, zde s. 253.
44 Jako další členové martinického rodu obdrželi Řád zlatého rouna 
Jiří Adam II. v roce 1697, Maxmilián Guidobald roku 1721 a Adolf 
Bernard v roce 1731. KOLÁČNÝ, I., Řády a vyznamenání Habsbur-
ské monarchie, Praha 2006, s. 77. Bibliografie k tématu MÍRKOVÁ, 
Řád zlatého rouna… (pozn. 43), s. 251, pozn. 7. Jiří Adam i Bernard 
Ignác se nechali s Řádem zlatého rouna portrétovat. Podobizna Jiřího 
Adama v životní velikosti „v plném ornátu rytíře zlatého rouna“ visela 
mezi rodovými portréty v západním křídle smečenského zámku, kde 
spolu s protějškovým portrétem Jiřího manželky Marie Josefy ze 
Šternberka mezi ostatními obrazy prý vynikala. SEDLÁČEK, Hrady, 
zámky a tvrze… (pozn. 36), s. 124; VELC, Soupis památek… (pozn. 5), 
s. 292. Nedlouho po vytvoření soupisu byla portrétní galerie převe-

k Bořitovi z Martinic († 1478), úspěšnému diplomatu, 
držiteli několika dvorských úřadů a zakladateli reziden-
čního sídla ve Smečně i nekropole v tamějším kostele Nej-
světější Trojice.45 Pro martinický rod představoval Bořita 
významného předka, ostatně právě jeho osobní jméno 
bylo zvoleno za rodové příjmení.46 Legenda o získání 
Řádu zlatého rouna Bořitou z Martinic sahá do sklonku 
čtyřicátých let 17. století, jak dosvědčuje malovaný 
rodokmen z let 1649–1650, který snad byl dekorací 
interiéru smečenského zámku, a nástěnná malovaná 
erbovní výzdoba v tamní zámecké kapli sv. Anny, kde erb 
Bořity z Martinic byl dekorován řádovým odznakem.47 
Na základě vyobrazených tří Řádů zlatého rouna se lze 
domnívat, že obraz vznikl pravděpodobně až z popudu 

zena na hrad Clam u Lince, kde se nachází dosud. K několika zpo-
dobněním Bernarda Ignáce zejména hesla: STOLÁROVÁ, L. – VLNAS, 
V. (edd.), Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo (kat. výst.), Praha 
2010, kat. č. VI.14 a VI.15, s. 302–305; kat. č. IX.9, s. 384 a 385. Jako 
Jiří Adam z Martinic recentně určen Škrétův portrét dříve pokládaný 
za vyobrazení Antonína Pankráce Gallase, tamtéž, kat. č. VI.7,
s. 288–289.
45 ŠIMŮNEK, R., Smečno v pozdním středověku. Počátky rezidenč-
ního města Bořitů z Martinic, Průzkumy památek 19/2012, č. 1, 
s. 7–30; ŠIMŮNEK, Bořita z Martinic… (pozn. 14).
46 Tamtéž, s. 157.
47 Tamtéž, s. 155–157, podle STACH, J., Nově objevený rodokmen 
Martiniců z poloviny 17. století, Heraldika a genealogie 22/1989, 
s. 65–77.

Obr. 9. Matthäus Küsel podle Karla Škréty, Sv. Ondřej, patron Řádu 

zlatého rouna, žehná Bořitovi z Martinic, kolem 1661. Národní gale-

rie v Praze, inv. č. R 241 473. (foto Národní galerie v Praze)

Obr. 10. Matthäus Küsel podle Karla Škréty, Oltář fundovaný pro 

rodovou kapli v v katedrále sv. Víta (detail obr. 9).

(foto Národní galerie v Praze)
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Jaroslavova syna Bernarda Ignáce, který byl dekorován 
Řádem zlatého rouna roku 1657.48

Fakt, že dva Martinicové krátce po sobě dosáhli 
tak významného vyznamenání, se projevil ve výtvarné 
reprezentaci rodu po polovině 17. století. Markantním 
příkladem je grafický list Matthäuse Küsela podle návrhu 
Karla Škréty Sv. Ondřej, patron Řádu zlatého rouna, 
žehná Bořitovi z Martinic (obr. 9).49 Sv. Ondřej, který 
byl osobním patronem zakladatelů řádu – burgundských 
vévodů – a zároveň patronem oltáře rodové kaple Marti-
niců ve Svatovítské katedrále, shlíží s nebes na klečícího 
rytíře v historizujícím brnění, jasně identifikovatelného 
jako zástupce rodu Martiniců, který předvádí světci 
desku s vyobrazením světcova oltáře (obr. 10). Mohlo by 
jít o prvního fundátora Martinické kaple Hynka Bořitu 
(1470–1523), pravděpodobnějším se však zdá výše zmí-
něný Bořita z Martinic. Jen tak lze vysvětlit vyobrazení 
odznaků Řádu zlatého rouna, které dopadají na marti-
nická lekna. Bořita z Martinic jako první nositel řádu je 

48 VLNAS, Sláva barokní Čechie… (pozn. 18), II/3.141, s. 387 (autor 
hesla Zdeněk Hojda).
49 ZELENKOVÁ, Barokní grafika… (pozn. 13), s. 50–51, kat. č. 16; 
zde datováno s nejistotou do roku 1661. 

nejspíš vyobrazen v podobě jezdce v brnění také na Škré-
tově kresbě datované do stejné doby (obr. 11).50 Legendu 
o prvním držiteli řádu rozvíjí i list s univerzitními teze-
mi Františka Broye z Geiselbergu od Matthäuse Küsela 
podle návrhu Antonína Stevense z roku 1666 (obr. 5).51 
Zde jsou kolem alegorické postavy Čechie shromážděni 
andílci, kteří na nápisových kartuších připomínají, že 

„četní“ příslušníci rodu byli rytíři zlatého rouna, a to prý 
od samotného počátku řádu.

Očistcová scéna na čtvrtém výjevu je pro pocho-
pení významu obrazového souboru v Martinické kapli 
zásadní. O novodobý rozvoj potridentské očistcové 
zbožnosti, která byla podpořena tridentským koncilem 
na zasedání 3. prosince roku 1563, se zasloužil papež 
Řehoř XIII. (1572–1585), který se stal propagátorem 
privilegovaných (odpustkových) oltářů (altare privile-
giatum).52 Roku 1577 obdařil oltáře v několika kostelech 

50 STOLÁROVÁ – VLNAS, Karel Škréta… (pozn. 44), kat. č. IX.8.A, 
s. 384–385. Na martinickém malovaném rodokmenu pocházejícím 
z let 1649/1650 je jako praotec – fiktivní prapředek – vyobrazen Smil 
Bořita, uváděný k roku 1194. STACH, Nově objevený rodokmen… 
(pozn. 47), s. 65 a 72. 
51 ZELENKOVÁ, Barokní grafika… (pozn. 13), s. 60–61, kat. č. 21.
52 MALÝ, T. – SUCHÁNEK, P., Obrazy očistce. Studie o barokní imagi-
naci, Brno 2013 (Knižnice Matice moravské 40); také MALÝ, T., Smrt 

Obr. 11. Karel Škréta, Alegorická oslava Bořity z Martinic jako rytíře 

zlatého rouna, 1661. Národní galerie v Praze, inv. č. K 1985.

(foto Národní galerie v Praze)

Obr. 12. Antonín Stevens, Výstup duší z očistce (detail obr. 2).

(foto Ústav dějin umění AV ČR – Vlado Bohdan)
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v Boloni a Římě zvláštní výsadou, kdy za splnění urči-
tých podmínek a sloužení mše na úmysl zemřelého bylo 
možno získat pro něho ulehčení posmrtných muk. Tímto 
gestem solidarity se zesnulými, které se v průběhu násle-
dujícího století dočkalo masivního rozšíření na území 
celého katolického světa, byly položeny základy k spe-
cifické zbožnosti. I ikonografie očistce se proměnila, 
novým rysem je kladení důrazu na eucharistickou oběť 
při zprostředkování spásy. Jsou to obvykle svatí patroni, 
kteří stojí či klečí u oltáře znázorněného v pozadí a stávají 
se přímými protagonisty a současně svědky prospěšnosti 
mše pro duše zemřelých. Výstup duší z očistce za asis-
tence andělů se namnoze stával samostatným tématem 
obrazu, časným příkladem je Rubensův obraz v katedrále 
v Tournai (1635).53

Potridentský očistcový kult byl nedávno před-
mětem zevrubného pojednání Tomáše Malého a Pavla 
Suchánka, nicméně při líčení jeho počátků se autoři 
omezují na obecné konstatování, že jako součást potri-
dentské katolické nauky byl do českého prostředí uveden 
na přelomu 16. a 17. století.54 Stát se tak mělo zásluhou 
prvních jezuitských (prozatím mariánských) konfraternit 
a farních bratrstev, jež s podporou církevních řádů rov-
něž iniciovala budování prvních privilegovaných oltářů.55 
Zvláštní pozornost věnují Škrétově obrazu Ukřižovaného 

a spása mezi Tridentinem a sekularizací. Brněnští měšťané a pro-
měny laické zbožnosti v 17. a 18. století, Brno 2009 (Knižnice Matice 
moravské 24), s. 123–181; GÖTTLER, CH., Die Kunst des Fegefeuers 
nach der Reformation. Kirchliche Schenkungen, Ablaß und Almosen 
in Antwerpen und Bologna um 1600, Mainz 1996 (= Berliner Schrif-
ten zur Kunst 7), zejm. s. 71–92.
53 Tamtéž, s. 292, obr. 108.
54 MALÝ – SUCHÁNEK, Obrazy očistce… (pozn. 52).
55 Tamtéž, s. 42–43.

s Pannou Marií a dušemi v očistci (1644) z kaple sv. Bar-
bory při jezuitském kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, 
který označují za „nejstarší námi doložené potridentské 
znázornění očistce v českých zemích“.56 S tím lze – vzhle-
dem k námi navrhovanému datování Stevensových 
obrazů k roku 1657 – souhlasit, na druhou stranu nejde 
o nejstarší dochovaný „očistcový oltář“ v Čechách. Tím je 
Martinicův oltář v rodové kapli ve Svatovítské katedrále, 
zřízený někdy kolem roku 1604 a po roce 1628 znovu 
postavený a vyzdobený obrazy Jana Jiřího Heringa.57

Získáním odpustkového privilegia Jaroslavem 
Bořitou z Martinic v roce 1600 byl položen základ k prv-
nímu u nás známému dušičkovému oltáři. Šlo veskrze 
o privátní iniciativu předního šiřitele katolicismu před 
rokem 1620 a po něm. Stevensovy obrazy jsou dosti 
ojedinělým celkem, vymykajícím se konvenčnímu pojmu 
oltářní obraz. Spíš jde o rodový „epitaf“, který současně 
reflektuje zvláštní funkci dušičkového oltáře v Martinické 
kapli. Snad protože ikonografie Heringova obrazu byla 
shledána za příliš konvenční, respektive očistcově nespe-
cifickou, vyvstala potřeba exemplifikovat na Jaroslavu 
Bořitovi z Martinic „ars moriendi“ a názorně představit 
osvobozování duší z očistce pomocí eucharistické oběti.

56 Tamtéž, s. 252.
57 Nelze vyloučit, že oltářní retábl pochází ještě z předbělohorské éry 
a že jeho původní obrazová výzdoba zanikla při kalvínské refor-
maci katedrály v roce 1619; srv. KRAMÁŘ, V., Zpustošení Chrámu 
svatého Víta v roce 1619, k vydání připravil Michal Šroněk, Praha 
1998 (Fontes historiae artium 6); také ČECHURA, J., Nový pohled 
na kalvínskou reformaci chrámu sv. Víta, in: BOROVSKÝ, T. – JAN, 
L. – WIHODA, M. (edd.), Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu 
Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 
2003, s. 761–769.

Obr. 13. Cornelis Meissens, Bernard Ignác 

z Martinic. Národní archiv, Sbírka grafických 

listů, kreseb a maleb, inv. č. 40, sign. I A 38.

Obr. 14. Anonym, Maxmilián Valentin z Mar-

tinic. Národní archiv, Sbírka grafických listů, 

kreseb a maleb, inv. č. 42, sign. I A 39.

Obr. 15. Jiří Adam z Martinic, mědiryt z knihy 

Franze Khevenhüllera Annales Ferdinandei, 

Band 14, s. 385, Universitätsbibliothek 

Augsburg, Digitale Sammlungen (Bildarchiv).
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Nad biblickými nápisy hrobky Clam-Martiniců

Josef Hřebík

Jako kněz a teolog bych rád něco málo dodal 
ke všemu zajímavému, co jsme v bohaté míře slyšeli 
na Slánských rozhovorech 2014 a co se většinou týkalo 
historie, tedy minulosti. Ale měli bychom se obrátit 
i do budoucnosti, ke slovům naděje, a to v duchu obou 
nápisů na clam-martinické hrobce ve Smečně. Jde 
o biblické citáty; jeden ze starozákonní knihy Moudrosti 
(3,4) zní takto: „Jejich naděje byla plná nesmrtelnosti“ 
a druhý z Nového zákona, z Prvního listu apoštola Pavla 
do Soluně (4,16): „Ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou 
nejprve“. Asi by tady nebylo nejvhodnější podrobně ana-
lyzovat oba citáty z literárního a teologického hlediska; 
proto si dovolím jen krátkou volnější úvahu spíše existen-
ciálního rázu, doplněnou dvěma dalšími úryvky ze sféry 
tzv. profánního umění: divadla a poezie, resp. hudby.

Ruku na srdce, kdo z nás by neřekl, že jeho 
naděje je plná nesmrtelnosti? Když jsme mladí, 
na začátku své životní dráhy, máme obvykle mnoho 
plánů: chtěli bychom plně rozvinout své možnosti, 
zdokonalit své vlohy tak, abychom realizovali svůj život 
nejlepším možným způsobem. Některé z těchto dobrých 
a ušlechtilých plánů se splní, některé ne; existuje ale 
v naší budoucnosti něco, co neplánujeme, dokonce ani 
plánovat nemůžeme, protože se to uskuteční s napros-
tou jistotou, nezávisle na našem rozhodnutí, a to je naše 
smrt. Docházíme tím k zásadnímu životnímu rozporu: 
na jedné straně chceme žít, chceme ze svého života 
udělat něco krásného a užitečného, a na druhé straně 
bezpečně víme, že zemřeme. A smrt je tak radikální, tak 
hluboký přeryv v naší existenci, že se zdá, jako by za ní 
nebylo nic, alespoň my nejsme schopni tam nic vidět. 
Přitom se v nás ale všechno vzpírá myšlence, že by to, oč 
jsme tady na světě, v čase, který nám je vymezen, hou-
ževnatě usilovali, pro co jsme žili, mělo být smrtí zcela 
přerváno, že by tomu okamžik smrti měl udělat defini-
tivní konec. Opravdu neexistuje žádné řešení tohoto 
bolestného rozporu v našem životě?

To je jeden možný pohled či spíše postoj ke sku-
tečnosti smrti a k tomu, co je nebo není za její hranicí. 
Možná jsme už ale sami, a třeba ne jednou, zažili postoj 
přesně opačný, kdy je smrt vzhledem k přítomnému 
životu nahlížena jako něco žádoucího. Snad každý 
člověk se totiž někdy, ať už pro vážnou nemoc, která ho 
sužuje, pro neštěstí, které ho stihlo, pro dlouhotrvající 
těžkou námahu, která nenese žádné ovoce, pro ztrátu 
blízkého člověka nebo pro hluboké zklamání, které 
zažil od někoho, komu důvěřoval, dostane do situace, 
kdy smrt naopak přivolává. Ano, ve chvíli, kdy se tento 
pozemský život jeví jako nesnesitelný, zdá se smrt být 
žádoucím vysvobozením; těžce zkoušený člověk v ní 
doufá nalézt konečně pokoj a nic jiného si už nepřeje. 
Tento pocit velmi působivě vyjádřil před více než čtyřmi 

staletími geniální Shakespeare v nejproslulejší scéně 
svého díla, v Hamletově monologu:

„Zda žít, či nežít, to je, oč tu běží. Zda je to ducha 
důstojnější snášet střely a šípy rozkacené sudby, či proti moři běd 
se chopit zbraně a skoncovat je vzpourou. Zemřít, spát, nic víc; 
a vědět, že tím spánkem skončí to srdce bolení, ta sterá strast, jež 
patří k tělu – to by byla meta žádoucí nade všechno. Zemřít, 
spát, spát… snad i snít? A v tom je právě háček! To, jaké sny 
by se nám mohly zdát v tom spánku smrti, až se těla zbudem; 
to nás zaráží, to je ten ohled, jenž bídě s nouzí dává sto let žít. 
Vždyť kdo by snášel bič a posměch doby, sprostotu panstva, útlak 
samozvanců, soužení lásky, nedobytnost práva, svévoli úřadů 
a kopance, jež od neschopných musí strpět schopný! Sám kdyby 
moh´ svůj propouštěcí list si napsat třeba šídlem… Kdo by 
chroptě se potil krví na galejích žitím, jenže strach… z něčeho 
po smrti, z těch krajů neobjevených, z nichž nikdo se nevrací, 
nám ochromuje vůli a dává raději snášet zla, jež známe, nežli 
prchnout k jiným, o nichž není zpráv.“

Všimněme si, že Hamlet tady sice začíná toužeb-
ným voláním po smrti, která by mu poskytla kýženou 
úlevu ode všech trápení, ale do toho jako by mu najed-
nou vstoupila neodbytná myšlenka na všelidský strach 
z toho, co by snad přece jen mohlo být za hranicí smrti. 
Napadlo vás už někdy, proč se vlastně každý člověk, přes-
tože to třeba popírá, podvědomě bojí smrti? Vždyť je to 
přece z biologického hlediska ta nejpřirozenější věc pod 
sluncem: všechno v přírodě docela samozřejmě spěje 

Hrobka Clam-Martiniců ve Smečně. (foto odboru kultury MěÚ Slaný)
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k zániku. Ponechme stranou skutečnost, že si Hamlet 
pohrává s možností sebevraždy jako vzdorovitého úniku 
na vlastní pěst, stůj co stůj, a položme si otázku, kterou 
tu vyslovuje velmi naléhavě. Nesouvisí náš strach ze smrti, 
kromě toho, že nevíme, kdy, kde a za jakých okolností 
zemřeme, také s tím, že vnímáme smrt jako závratný skok 
ze světla do tmy, z prostředí, které známe a na které jsme 
zvyklí, do oblasti, kde ve srovnání s tím panuje pro nás 
naprostá nejistota, odkud nemáme nejmenší tušení, co 
lze či nelze očekávat?

Jako křesťané sdílíme se všemi lidmi přirozený 
strach ze smrti a nestydíme se za to. Ovšem říká-li Hamlet, 
že se nikdo odtamtud nevrátil, pak jsme přesvědčeni, že 
existuje jedna jediná výjimka, která stačí, aby představu 
nicoty po smrti vyvrátila a strach z něčeho neblahého 
po ní překonala nadějí. Tou výjimkou je Ježíš Kristus, 
který zemřel násilnou a nesmírně krutou smrtí na kříži 
a o němž jeho nejbližší přátelé vydávají a prolitím své 
krve pak i stvrzují svědectví, že ho krátce po jeho smrti 
a pohřbu viděli na vlastní oči živého, že se ho dokonce 
mohli dotknout, že s ním jedli a pili. Nešlo tedy v žád-
ném případě o pouhý přízrak, přestože povaha Ježíšova 
vzkříšeného těla už nepodléhala zákonům času a pro-
storu, tedy ani smrti. V co lidé před Kristem mohli doufat, 
aniž by jejich naděje byla z Boží strany konkrétním 
způsobem potvrzena, to Boží Syn, který se stal člověkem, 
sám na sobě, svým vlastním životním příběhem jasně 
dokládá.

A jelikož se Boží Syn svým vtělením, tedy přije-
tím lidské přirozenosti, spojil těsným poutem s každým 
člověkem, přicházejícím na tento svět, je neméně těs-
ným poutem spojen také s každým, kdo křtem vstoupí 
do oblasti jeho nesmrtelného života, kdo svůj životní 
příběh vědomě a dobrovolně sváže s tím jeho, kdo chce 
milovat stejnou láskou, kterou je milován a která nezná 
hranic, protože jde doslova a do písmene až za hrob. 
Takový člověk s pevnou, teď už Kristem samým garan-
tovanou nadějí očekává nejen totální proměnu svého 
nynějšího, v mnoha ohledech omezeného údělu po své 
smrti; ale očekává také zásadní proměnu, k níž dospěje 
v závěru času celé tvorstvo, celý vesmír. To znamená, že 
i vše, co jsme tady na světě toužili uskutečnit, ale co 
z nejrůznějších důvodů zůstalo jen v podobě krásného 
snu, nedosažené či nedokončené, to vše bude naplněno 
a dovršeno, ukáže se v plném lesku, který bude od–les-
kem nepomíjející slávy Krista jako svrchovaného Pána 
všech věků, spravedlivého soudce celých lidských dějin.

Čím pevnější je naděje, která navzdory strachu 
ze smrti prostupuje náš každodenní pozemský život, tím 
blíže jsme jejímu naplnění v životě, který se dosud naší 
zkušenosti vymyká. Ale nejen to. Jakkoli je předmět této 
naděje nepřístupný našim smyslům, jakkoli přesahuje 
všechno naše pomyšlení, výjimečně se stává, že mystikům, 
ale také některým tvůrčím umělcům se jakoby darem 
na okamžik poodhrne clona a oni jsou schopni tou nepa-
trnou průrvou nahlédnout… Zcela ojediněle pak to, čeho 

byli svědky, dokážou i mimořádným způsobem ztvárnit, 
jako např. skladatel Gustav Mahler v nádherném závěru 
své druhé symfonie, zvané Vzkříšení, kde zhudebnil své 
vlastní verše.

Poslyšme tedy slova, o nichž bez nadsázky 
můžeme říci, že nejsou z tohoto světa, a uvažme: Mohlo 
by vůbec vzniknout dílo nesené takovouto nadějí, kdyby 
ta naděje byla jen klamnou fikcí?

„Vstaneš, ano, opět vstaneš, můj prachu, po krátkém odpočinutí!
Nesmrtelný život dá ti Ten, k němuž jsem volal.

Jsi zaset, abys znovu rozkvetl!
Pán žně jde a sbírá snopy, nás, kteří jsme zemřeli.

Ó věř, mé srdce, věř: nebudeš ztraceno!
Tvé je to, po čem jsi toužilo, tvé, co jsi milovalo, zač jsi bojovalo.
Ó věř: nadarmo ses nenarodilo, nadarmo jsi nežilo a netrpělo!
Co povstalo, musí pominout! Co pominulo, musí znovu vstát! 

Přestaň se třást! Připrav se k životu!
Ó bolesti! Ty vše pronikající! Tobě jsem vyrván! Ó smrti! Ty vše 

svírající! Teď jsi sevřena!
Křídly, která jsem získal ve žhavém úsilí lásky, se vznesu 

ke světlu, k němuž žádné oko neproniklo!
Zemřu, abych žil!

Vstaneš, ano, opět vstaneš, mé srdce, a to v okamžení!
Nad čím jsi zvítězilo, to ponese tě k Bohu.“

Vystoupení Josefa Hřebíka na Slánských rozhovorech 7. 10. 2014. 

(foto Pavel Vychodil)
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Kostel Narození sv. Jana Křtitele, kde proběhlo závěrečné zastavení Slánských rozhovorů v roce 2013. (foto Pavel Vychodil, letecké foto Ivo Horňák)
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Smečno – zámek a kostel Nejsv. Trojice, místo závěrečného zastavení Slánských rozhovorů v roce 2014. (foto Pavel Vychodil, letecké foto Ivo Horňák)
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