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Úvod 

 

Diplomová práce by měla navazovat na mou bakalářskou práci, která  

se taktéž věnovala Sázavskému klášteru především pak osobnosti sv. Prokopa  

a staroslověnské vzdělanosti. Práce na bakalářské práci mi postupně otevírala nová  

a nová témata, která by byla vhodná ke zpracování, avšak rozsah práce to neumožňoval.  

I z tohoto důvodu padlo rozhodnutí pokračovat v mapování nejstarších dějin 

Sázavského kláštera. Motivací pro sepsání této práce bylo též rozšířit povědomí o 

Sázavském klášteře, nejen jako centru staroslověnské liturgie, ale i jako o centru umění 

a kultury všeobecně. Vždyť v sázavské kapitulní síni, která se bohužel kvůli barokní 

přestavbě, dochovala jen zpola, se nacházejí nástěnné malby vysoké kvality. Tyto 

fresky jsou zajímavé nejen kvalitou svého provedením, ale také mimořádným 

ikonografickým programem. Nachází se zde například motiv Infantia Christi. Jedná se o 

zobrazení malého Ježíška, který je veden milující matkou, která pozvedá prst jakoby 

káravě. Tento výjev není jinak v českém prostředí příliš populární. I z tohoto důvodu lze 

tvrdit, že na výmalbě kapitulní síně pracovali jen ti nejlepší mistři, kteří byli znalí i 

zahraničního prostředí.  

Hovoříme-li o Sázavském klášteře, neměla by být opomenuta ani jeho 

architektonická složka. Četnými přestavbami získal zvláštní ráz. Dnes je jakousi 

syntézou církevně – světských budov, avšak ani to mu neubírá na kráse. V této práci 

jsem se zabývala především gotickou přestavbou, z níž byla zachována část jižní lodi 

s jižní věží, již zmíněná kapitulní síň a rozličné dekory např.: na svornících. I tyto 

drobné fragmenty indikují, že zde pracovala kvalitní stavební huť. Lze také 

předpokládat, že v Sázavě existovala samostatná, velice kvalitní stavební dílna. Byla 

zde pravděpodobně i založena huť sklářská a zdejší umělci se věnovali malířskému a 

sochařskému umění. Sázavští umělci pravděpodobně pracovali i nedaleké kostelu sv. 

Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice. Jedná se o malý románský kostel, který je zvenčí 

zdoben reliéfním zobrazením fantaskních zvířat. Jeho interiér je pak zdoben unikátními 

malbami s Christologickým cyklem a legendami o sv. Jakubu Větším, Mikuláši a patrně 

i sv. Prokopovi. Jedná se o jedny z nejpůsobivějších románských maleb na našem 
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území. Dále je v souvislosti se sázavskou stavební hutí, třeba zmínit i kostel v blízkých 

Hrusicích. Na jeho stavbě, zejména pak na kostelním portále, pravděpodobně také 

pracovali sázavští mistři.  

V souvislosti se Sázavským klášterem a jeho uměleckou hutí je třeba zmínit i 

osobnost opata Božetěcha, který vynikal svou uměleckou činností a sám začal klášter 

umělecky povznášet. I jeho nástupci opati Silvestr a Reginhard se zasloužili o kulturní 

rozvoj kláštera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

1. Přehled literatury 

 

Literatury, která by se primárně týkala nejstarší historie Sázavského kláštera, se 

bohužel dostává jen pomálu. Komplexnější publikací, která se tomuto okruhu věnuje, je 

kniha v edici Květy Reichertové „Sázava – památník staroslověnské kultury 

v Čechách.
1
“ 

Nezanedbatelným zdrojem informací ke starší etapě Sázavského kláštera je kronika 

Mnicha sázavského ve Fontes rerum Bohemicarum II, 
2
 které jsem používala především 

v digitalizované podobě. 

Součástí pro hlubší pochopení Sázavského kláštera je sborník v edici Petra Sommera 

„Sv. Prokop, Čechy a střední Evropa
3
“, či publikace téhož autora „Sázavský klášter“

4
 

Samotné legendy o sv. Prokopu, jsou též zdrojem mnoha informací ke studiu 

Sázavské komunity.
5
 Jak již bylo zmíněno výše, bohužel publikací se týká pouze 

Sázavského kláštera a jeho kulturního vývoje. V literatuře se zmiňuje především pro 

svou staroslověnskou etapu a do pozadí ustupuje jeho architektonická podoba. 

Z původního středověkého konventu zbylo již málo, a proto jeho rekonstrukci lze 

provést pouze na základě popisu jiných benediktinských klášterů, jako se tomu věnoval 

J. Kuthnan v publikaci „Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura.“
6
 

Důležitými informačními zdroji mi byly i příspěvky z konferencí a sborníků jako 

například sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu 

"Život ve středověkém klášteře“.
7
 

                                                
1 REICHERTOVÁ 1988: Květa REICHERTOVÁ: Sázava – památník staroslověnské kultury v Čechách.   

Praha 1988 
2
 FRB 1874: Životy svatých a některých jiných osob nábožných/ Vitae sanctorum et aliorum 

quorundam pietate insignium (= Fontes rerum bohemicarum, Tom I.) Praha 1874 
 
3 SOMMER 2006: Petr SOMMER (ed.): Sv. Prokop, Čechy a střední Evropa. Praha 2006 
4 SOMMER 1996: Petr SOMMER: Sázavský klášter. Praha 1996 
5 SOMMER 2007: Petr SOMMER:  Sv. Prokop: z počátků českého státu a církve. Praha 2007 
6 Kuthan 2014: Jiří Kuthan: Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura. Praha 2014 
7 FOLTÝN/CHARVÁTOVÁ/SOMMER 2005 – Dušan FOLTÝN / Kateřina CHARVÁTOVÁ / Petr SOMMER 

(ed.): Historia monastica I.: sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu 

"Život ve středověkém klášteře". Praha 2005 
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Důlležitou součástí pro zkoumání architektonické vývoje Sázavského kláštera byl 

Stavebně historický průzkum, Národního památkového ústavu.
8
  

Kapitulní síň Sázavského kláštera je zdobena krásnými nástěnnými malbami 

s výjevem Infantia Christi, který pro Čechy není příliš typický. Tyto malby byly 

objeveny ve 40. letech 20. století. Nástěnným malbám v kapitulní síni, se věnovala  

Z. Všetečková.
9
 Práci též usnadnila digitalizace některých dokumentů jako  

např.: „Dějiny umění národa českého“
10

 J. F. Lehnera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 NPÚ 1979 – NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV: Statní zámek klášter Sázava stavebně historický 

průzkum. Praha 1979 
9 VŠETEČKOVÁ 2011 – Zuzana VŠETEČKOVÁ: Středověká nástěnná malba ve středních Čechách. Praha 

2011 
10 LEHNER 1874 – Ferdinad Josef LEHNER: Dějiny umění národa českého. Praha 1874 
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2. Slohový vývoj 

 

V českém prostředí se v raně středověké architektuře používalo kleneb dvojího 

tvarového původu. Jeden typ byl odvozen z kulového základu, tedy půlkruhové kupole 

a čtvrtkulové konchy, druhý z válcového základu, tedy klenby křížové a valené. Tyto 

typy měly základ již v římské architektuře, nicméně středověcí architekti je spojili 

s hmotným tělem stavby a jejich funkci značně osamostatnili. Užití našly zejména 

v předrománských a románských rotundách a kostelích. Ačkoliv se u nás dlouho 

tradovalo otonské pojetí kostela, tedy prostor uzavřený plochým stropem s hladkými 

zdmi, postupně se začalo využívat křížových a valených kleneb.  

Kolem druhé poloviny 12. století do Čech začaly, sice pomalu přes Německo, 

zasahovat systémy burgundské architektury. Od 13. století se začalo používat žebrových 

kleneb s profilovaným žebrem. Tento prvek byl syntézou architektonických prvků 

používaných v normansko-severofrancouzském a burgundském prostředí. Díky 

cisterciákům, se tato stavební technika rozšířila po celé střední Evropě. V českých 

zemích převládala raně gotická architektura burgundského typu, tedy křížová klenba 

s průběžným obrazcem, oproti šestidílné severofrancouzské klenbě. Té využívali 

cisterciáci jen výjimečně v Německu, avšak i v Čechách našla své uplatnění například 

v kostele v Potvorově.
11

 V českém prostoru byl architektonický vývoj závislý na 

německém prostředí, avšak od 30. let 14. století lze zaznamenat jakýsi odklon 

k samostatnosti, který lze charakterizovat tzv. českou gotikou. Ke konci 14. století 

začala křížovou klenbu, nahrazovat složitější klenba, síťová.
12

 Zde bylo zásadním 

stavebním prvkem prostorové vytváření, oproti žebru samotnému, „vyvíjela se tedy tak, 

jako by šlo o pouhou křížovou klenbu bez žeber.“
13

  

Nový klenební typ převzal tvar vzduté románské klenby, doplnil jej o žebra  

a upravil s ohledem na lomené tvary čelních oblouků. Diagonální oblouk byl zpravidla 

půlkruhový s nižšími, tupějšími čelními oblouky, menšími poloměry. Anuloidická 

klenba se velmi rychle stala populární, především díky svému tvaru. Ve vrcholové části 

                                                
11 Srov.: LEHNER 1905, 97. 
12 Srov.: MENCL 1974, 10-48. 
13 MENCL 1974, 48. 
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připomínala kupolovou klenbu, prostor pak plně objímala a uzavírala a izolovala ho tak 

od sousedních polí v intencích raně gotické skladby. Pro anuloidické klenby  

je příznačné, že pokud sousední plochy anuloidů splynou, pak se pod žebrem klenební 

plocha neláme a nevytváří tak hranu, je tedy stejnoměrně vzdutá. Žebro klenební plochy 

pak neohraničuje dva vzájemně pronikající systémy a svým tvarem může evokovat 

českou placku.
14

 

Koncem 13. století se anuloidické klenby začaly transformovat  

do expresivnějších, dynamičtějších tvarů. Klenby začaly být vyšší s ostřeji lomenými 

oblouky, díky čemuž se žebra a klenební křivky jevily vertikální a plošná celistvost 

kupolovitých klenebních prsou byla porušena ostrým prolomením ve vrcholnicích. 

Právě kvůli zvýšeným čelním obloukům klenba přišla o kupolovitý vrchlík a kříž 

vrcholnic se zvýraznil jako lomy prsou. Postupem času se klenba transformovala  

do takové podoby, že neobsahovala jediný půlkruhový tvar. 

Během 14. století, došlo k dalšímu vývoj – zejména vertikálnímu prolamování 

klenby a odhmotňování jejího plastického jádra -  klenebních prostor. Výsledkem bylo 

odstranění žebra a prsou. Křížová klenba byla nahrazena prostým plochým stropem, 

položeným na kříži lomených žeber, bohatě prolamovaných kružbou. V první polovině 

14. století se k vertikálnímu pohybu, přidaly pohyby hloubkové, což vyústilo ke stírání 

jasných hranic mezi jednotlivými klenebními prostorami a bylo nutné klenbu a její tvar 

opět proměnit. Klenební tvar se začal prohlubovat, prolamovat a tím pádem  

i odhmotňovat díky hlubokým příčným lunetám, což zapříčinilo opětovné použití 

vrcholnic. S tím se zrychlil i rytmus kleneb a jejich půdorys se změnil ze čtvercového 

na obdélníkový. Což zapříčinilo, že na delší straně zůstala klenba anuloidická, kratší 

konoidickou, s plochou lunetou klínového půdorysu. Klenba je hluboko prolamovaná.
15

 

Souběžně s expresivně exaltovaným poklasickým slohem, začal ve třicátých 

letech 14. století vznikat styl, jenž lze nazvat českou gotikou. Oproti poklasickému 

slohu, její základ nebyl mystický, ale senzuální – architektura měla být „uchopitelná“ 

především pouhým zrakem. Prostor se začal volně rozkládat do stran a přestal se dělit  

                                                
14 Srov.: MENCL1974, 47-48. 
15 Srov.: MENCL 1974, 47-48. 
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se na klenební pole. Do centrálního prostoru jsou centrálně umístěny sloupy, ze kterých 

vybíhají klenební žebra a prsa připomínající větvovou korunu palmy. „Tvarová 

soudržnost diagonálních křížů se zeslabuje, v klenbě už přestáváme spatřovat do sebe 

uzavřený a terčem středního svorníku korunovaný útvar“
16

, místo něj lze spatřit 

jednotlivá trojúhelná kápě, jež jsou spojena obdobnými plošnými částmi přilehlých 

kleneb, a posléze se sbíhají do palmovitého vějíře. Tyto vějíře se pak v  trojlodním 

prostoru jeví, že se v horní ploše vzájemně lomí a prostupují v místě původních 

klenebních vrcholnic. Tyto klenby částečně vycházely ze starších slohových tvarů 

používaných ve 13. století, avšak na místo osmi kruhových rotačních anuloidu, bylo 

použito anuloidů elipsovitých. V takto uspořádaných klenbách zůstaly stejné půdorysné 

hvězdice, avšak čelní a diagonální žeberní oblouky se přestaly sestávat z kruhů, nově  

je začaly tvořit křivky podobné elipsám. Tím se zapříčinilo, že především čelní oblouky 

jsou tvořeny proti sobě postavenými eliptickými výseky, „takže vrcholový lom 

diagonály je už neznatelný (diagonálou může však být i plná elipsa). Takový tvar 

oblouku nyní už tak nestoupá, jako když se skládal z kružnic“
17

 Tvarově je měkčí, 

neboť je v patce zakřivenější, než v přímějším vrcholu, až se zdá jako by péroval. 

Klenební plochy jsou však celistvé, jen s drobným zlomením ve vrcholnicích, příčným a 

podélným prostor stavby tak tvoří tunel. V mírných úhlech se ke klenební ploše lomí 

střední styčná žebra. K nejstarším příkladům klenby s eliptickými rameny hrotitých 

oblouků, patří i kapitulní síň v klášteře na Sázavě. Tento intimní a jednoduchý prostor, 

lze dát do souvislosti s právě nastupujícím náboženským hnutím devotio moderna, které 

kladlo důraz na osobní zbožnost. 
18

 

Postupné odhmotňování prostoru vedlo k tomu, že byl prostor brán jako tvarový 

celek, který již společně s klenbou nebylo potřeba chápat jako oddělené architektonické 

části. Naopak se zde jasně ukazuje snaha setřít, nebo zcela zrušit, jasné meziklenební 

hranice. To mohlo nastat pouze v případě, že se zcela opustí klenební křížové schéma. 

Nejlépe to lze sledovat v pracovním postupu Petra Parléře, který nejprve pracoval 

                                                
16 MENCL 1974, 48. 
17 MENCL 1974, 48. 

      7 Srov.: MENCL 1974, 48. 
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s křížovou klenbou, které však změnil čtvercový půdorys na trojúhelná klenební pole. 

Tento tvar vznikl díky obkročnému posunutí patek na protilehlých stěnách, díky čemuž 

klenby nevybíhaly do diagonálního kříže, ale do vzájemně se vkliňujících trojpaprsků 

s jednotnou klenební plochou. Avšak stále se ještě nejedná o klenbu síťovou, neboť  

ta klenba je stále ještě závislá na členění podpor a stěn.  

Vznik obkročných kleneb má základ v poklasickém období v podunajském 

prostoru, u nás byla obdobná klenba použita cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě, 

v jeho  kapitulní síni. „Do centra nevelkého čtverhranného prostoru byl totiž vsazen 

pilíř nesoucí klenbu.“ 
19

 Střední sloup se tak netypicky zdvihá přímo proti vstupu  

do kapitulní síně. „Sokl pilíře je osmiboký, na každé straně spatřujeme trojúhelný 

vimperk (…). Mezi vimperky zdobí sokl vyšebrodského pilíře střídavě rozmístěné 

motivy rostlinné a hlavy ovcí a beránků.“
20

 Jednak svým středovým zaklenutím  

i bohatým dekorem připomíná pilíř v sázavské kapitulní síni. Jako sázavská, potažmo 

roudnická architektura, je i ta vyšebrodská zřejmě inspirovaná francouzským 

prostředím. 
21

 

 Tvar vyšebrodské klenby vychází z okolního prostoru a to především polohy oken a 

rozet. Pouze čtyři z osmi přípor končí na pilíři kapitulní síně, celý prostor je pak 

zaklenut „ čtyřmi třípaprsčitými klenbami.“
22

 Podobných trojpaprskovitých kleneb bylo 

užito v kapitulní síni v Maulbronnu. Z hlediska trojpaprskovité klenby je zajímavý  

i kostel sv. Markéty (1330 - 1340) v klášteře Zlatá Koruna. Střední pilíře a čtverečná 

pole, jsou zde použity jako u křížové klenby, naproti nim na obvodových stěnách jsou 

však lunety a okna, nikoliv klenební patky. Vznikla tak tunelová lomená plocha, do níž 

jsou střídavě z obou stran vloženy lunety, celá plocha klenby je tvořena z různě proti 

sobě ležících vydutých naklopených políček. Žeberní síť je pak vytváří osmicípé 

hvězdy, které se mohou jednotlivě lišit, ale pouze na základě uspořádání rohových 

klenebních lunet. Tohoto klenebního členění bylo užito v kapitulní síni Sázavského 

kláštera.
23

  

                                                
19 KUTHNAN 1983, 241. 
20 KUTHNAN 1983, 241. 
2121 Srov.: KUTHNAN 1983, 243. 
22 KUTHNAN 1983, 243. 
23 Srov.: MENCL1974, 61-64. 



 

14 

3. Stavební vývoj kláštera 

 

První sázavský klášter byl vybudován ze dřeva. „Jednoduché stavby vznikly 

krátce po jeho založení ve 30. letech 11. století.“
24

 Jádro dřevěného kláštera  

se nacházelo někde v místech dnešní kapitulní síně. „Tento princip stabilitatis loci, totiž 

že mladší klášterní stavby obvykle konzervativně navazovaly na prostory svých 

předchůdců, potvrdil archeologický výzkum.“
25

  Původní klášterní kostel nebyl nalezen, 

avšak podle zvyklostí lze předpokládat, že stával v místě dnešního gotického kostela a 

jeho východní okraj byl posunut lehce západním směrem. Z kroniky Mnicha 

sázavského víme, že roku 1095, byl vysvěcen nový korvetní kostel, o jehož stavbu se 

zasloužil opat Božetěch.
26

 „Šlo o chrám bazilikálního typu, s kněžištěm obráceným 

k východu.“
27

 Jižně od baziliky pravděpodobně stával románský klášter. V případě 

Sázavy je určování, kde mohly jednotlivé objekty stát  jednoduší, neboť je zde značně 

omezující terén. Ten nám i ukazuje, kde se mohla nacházet původní zástavba, jež 

zanikla pravděpodobně se stavbou hradební zdi kolem celého objektu. Pozornost poutá 

výrazná linie oddělující dvě samostatné části areálu v úrovni severního okraje křídla 

bývalých stájí při faře, a pokračujících až k východnímu okraji území. V celé délce zde 

stávala zeď. Tato linie je značně stará, zástavba na pravé straně parku je až druhotně 

přistavěna. Vzniká zde tedy jakési dvojdílné území. Nelze předpokládat, že se na severu 

nacházely hospodářské budovy, pokud zde měl stávat i románský kostel, jehož 

rudimenty zde byly nalezeny zbytky románských a středověkých budov. Na správnost 

teorie by poukazovali i ojediněle vykopané zdi. Při menším románském kostele 

pravděpodobně stával špitál. Celý klášter byl pak opevněn. 
28

 

Současná podoba kostela, je založena na gotickém presbytáři, jehož 

trojlodí zůstalo nedostavěno a presbytář byl barokně obnoven vložením kleneb  

a povrchovou úpravou interiéru.  

                                                
24 SOMMER 1996, 9. 
25 SOMMER 1996, 9. 
26 Srov.: FRB II, 1874, 251. 
27 SOMMER 1996, 9. 
28 Srov.: NPÚ 1979, 150-155. 
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Ve 14. století se totiž hospodářské poměry kláštera zlepšily natolik, že mohla být 

zahájena nejen gotická přestavba kláštera
29

, „ale i stavba nového klášterního chrámu 

v roce 1315.“
30

 Nicméně v Sázavě byl nalezen zlomek přípory, který byl datován  

do poloviny 13. století, což nasvědčuje tomu, že gotická přestavba začala ještě před 

rokem 1315.
31

 Z archeologických výzkumů vyplývá, že pro stavbu nového kostela bylo 

vybráno stejné místo, jako na kterém stával románský kostel. Původní kostel jistě musel 

sloužit k bohoslužbám, dokud nebylo nové presbyterium, alespoň vysvěceno pro konání 

bohoslužeb. P. Sommer hovoří o tom, že novostavba vytěsňovala starý chrám pouze 

pozvolna a tak se v původním románském kostele i nedále mohly sloužit mše. Hlavní 

gotická přestavba byla započata za opata Matěje a lze se domnívat, že pokračovala  

i za jeho nástupců, než stavební úpravy přerušily husitské boje. Slohový charakter 

objektu do této doby dobře zapadá. Protáhlá obdélná klenební pole proporcí 1:2  

i dochované prvky tvarosloví. Presbytář byl budován od své jižní strany, jak nasvědčují 

okna staršího typu s prostými okoseními špalet v jižním průčelí  

a vprostřed závěrového polygonu. Zde jsou ostění profilována dvěma půlkruhovými 

výžlabky. Tato vyžlabení se vyskytují i v klášteře v Roudnici, který je z doby jen o něco 

málo mladší.
32

 „Prostor presbyteria obsahoval čtyři klenební pole a končil závěrem o 

sedmi stranách pravidelného dvanáctiúhelníku.“
33

 Jak tomu bylo užito i například v již 

zmiňovaném roudnickém klášteře, či v kostele sv. Tomáše v Praze.  

Mezi další zajímavé prvky patří i krypta, která se dnes nachází přímo pod 

kněžištěm. Krypta je koncipována jako centrální prostor, „jehož klenba spočívala  

na středním sloupu.
34

 To dokládají nálezy klenebních žeber a kruhových otisků 

středového pilíře na skalním podloží prostoru. Presbytář byl po celém svém obvodu 

podepřen opěráky.  Složitá je otázka starší zástavby v místě presbytáře. 

Z terénního reliéfu vyplývá, že nový kostel byl vysunut dál k východu z části na svah 

sklánějící se k řece, kam byla umístěna krypta. Podle zvyklostí nový kostel zásadně 

                                                
29 Srov.: NPÚ 1979, 57. 
30 REICHERTOVÁ 1988, 138. 
31 Srov.: SOMMER 1996, 22. 
32 Srov.:NPÚ 1979, 157. 
33 REICHERTOVÁ 1988, 138. 
34 SOMMER 1996, 23. 
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nebyl budován mimo starší svatyni, kterou je tedy nutno předpokládat dále k západu,  

ač nebyla archeologickým výkopem potvrzena. Nutno připomenou nález 

dvou východozápadních zdí v západní části kostela, se spojující zdí  západojižní na 

západě  a s krátkým výběhem další zdi směrem k západu na jihu. Pravděpodobně měly 

nahrazovat starší románský závěr, nebo měly sloužit jako základ nového presbytáře, 

stavěného v době vlády Přemysla Otakara I. Bylo zde použito takových prvků, jako jsou 

hrušková žebra s náběžním štítkem, nebo starší  nepravidelné kvádříkové zdivo.  

Z charakteru zdiva vyplývá, že mělo jít o stavbu vnitřní tj. s lehkou vnitřní 

konstrukcí.  Nález zdiva nebyl konfrontován s dalšími nálezy, které byly výkopem 

odkryty bezprostředně za průčelím kostela.
35

  

Jak již bylo zmíněno výše, nový presbytář byl stavěn po obvodu staršího 

objektu, který fungoval souběžně se stavbou, což bylo poměrně běžným jevem. Bylo 

zde použito staršího nepravidelného kvádříkového zdiva, což nemusí samo o sobě 

značit  starší fázi stavby dokonce ani fázi románskou, neboť zdiva mohlo být použito 

druhotně. Současně s presbytářem vznikala jižní 

obvodová zeď zamýšleného bazilikálního trojlodí s dvouvěžním průčelím a s mezivěžní 

kruchtou. Bazilika měla být zaklenuta ve střední lodi týmiž klenbami jako v presbytáři  

s proporcí 1:2, v bočních lodích mělo vzniknout šest klenebních polí a to od 

triumfálního oblouku až k západnímu průčelí mezi dvěma věžemi, na což  upozorňují 

částečně zachovalé kružbově tvarované konzoly a klenební výběžky v jižní obvodové 

zdi.
36

 Tato strana jižní boční lodi, byla postavena dříve, „protože měla být společná jak 

kostelu, tak křížové chodbě.“
37

 Vysoké hranolové soklíky, na arkádě jižního ostění 

spadají do doby kolem roku 1330. Avšak hrotité oblouky arkád a všechna patra věže 

byly postaveny ve druhé polovině 14. století. V této době došlo ke změně „bazilikální 

dispozice a začalo se realizovat stejně vysoké síňové trojlodí.“
38

 

Tato změna je přičítána nástupu arrasovské huti, odtud lze vyvodit systém pilířů i prvky 

předsíně.   

                                                
35 Srov.:NPÚ 1979, 157-161. 
36 Srov.:NPÚ 1979, 157-161. 
37 REICHERTOVÁ 1988, 141. 
38 REICHERTOVÁ 1988, 144. 
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Spolu s jižní stranou presbytáře byla stavěna úzká sakristie, dnes však má již raně 

barokní tvarosloví a nelze zde tušit původní gotickou úpravu. Sakristie byla původně 

spojena lomeným pasem s kaplí Panny Marie. Ta byla průchozí, směrem k presbytáři 

byla zaklenuta hrotitým portálem a do ambitu ji otevírala volná arkáda. Kaple patřila 

ještě i k ambitu a spojovala jej přímo s presbyteriem kostela. Spojena byla také s jižní 

boční lodí, za pomoci lomeného gotického portálku. Celá kaple pak byla zaklenuta 

dvěma poli s hruškově profilovanými žebry.
39

 „Na jižní straně vybíhala žebra 

z kružbových konzol, na severní straně splývala s bohatými svazkovými 

příporami“(…)
40

 V poslední třetině 14. století, bylo opuštěno od původního plánu  

a bazilika s „rytmicky členěnými klenebními poli byla zaměněna na trojlodní síň se 

všemi loďmi stejně vysokými a prostorem rytmicky uvolněným.“
41

 Byly zvýšeny boční 

lodě, snížil se počet arkádových pilířů, což mělo za následek zvětšení rozponu 

arkádových oblouků. Mezi triumfálním obloukem a jižní věží byly vyklenuty pouze 

čtyři arkády, místo původně zamýšlených, arkád šesti. To mělo za následek, že ony čtyři 

arkády,  

se staly vyššími a širšími, než samotný triumfální oblouk. Dle  

E. Pocheho, živá profilace pasů a hruškových výžlabků arkád, byla odvozena  

ze svatovítské arkády Matyáše z Arrasu. Na vnitřní arkádové zdi byly připojeny 

pětiboké hranoly příložek, které se měly rozvinout, z listového vlysu říms, žebra 

širokých kleneb. Profilace arkád vyrůstá přímo ze střechovitě klopených ploch soklů.  

Vnitřní pilíř západní věže, jeho oba arkádové oblouky, celé první patro obvodové zdi 

síňové trojlodí, okna a dvě dochované kružby, konzoly všech kleneb s maskami 

parléřovského typu, to vše náleží do druhé stavební etapy. Kvůli propuknutí husitských 

bojů, však nemohla být stavba dokončena. Nebyla postavena severní boční loď, severní 

věž, západní štítová věž, ze které zůstaly jen rudimenty ozubů.  

Ze západní předsíně se dochovala fiála opěrného pilíře a výběhy klenebního 

pole. Jediným svědkem, těchto stavebních úprav zůstává hmota jižní věžě, která jako 

jediná beze změn přestála všechny stavební úpravy Sázavského kláštera. 

                                                
39 Srov.:REICHERTOVÁ 1988, 141-144. 
40 REICHERTOVÁ 1988, 144. 

     41
 REICHERTOVÁ 1988, 144. 



 

18 

Nejasným prvkem stavebního vývoje kostela jsou fragmenty západního průčelí 

dnešního kostela. Především v jižní lodi je patrný na levé straně výběh tesaného 

lomeného oblouku, který by měl vrchol výše nad vrcholem dnešního barokního 

okna empory. Ve střední lodi přiléhá k mezilodním arkádám výběh oblouku, patrně 

triumfálního s patkou zhruba ve výši patky záklenku okna barokní empory.   

Podle K. Reichertové je tento oblouk profilován dvěma výžlabky na hranách základního 

obdélného profilu, tedy vlastně pasem žeber. Jelikož oba oblouky se váží jak  

k presbytáři, tak k trojlodí, náležejí neznámé výstavbě. Vysvětlením by mohlo být to,  

že starší presbytář byl v dnešním presbytáři ukončen v určitém odstupu od dnešního 

západního průčelí.
42

  

Mimořádně složitý a dodnes ne zcela vyjasněný stavební vývoj konventu a jemu 

přilehlých staveb, má své počátky v raném středověku. Není zcela jasné, kde se původní 

románský konvent nacházel, neboť nalezené zbytky raně středověkých zdí jsou kusé  

a nelze tak určit přesnou polohu. Pokud bychom ovšem přijali předpoklad, že románská 

bazilika se nacházela na místě pozdější baziliky gotické, mohli bychom i románský 

konvent situovat na místo dnešního konventu. Románské zdivo, použité při stavbě 

konventu, nebylo sice přesně datováno, nicméně víme, že pochází ze dvou stavebních 

etap. Starší je východozápadní zeď v prodloužení jižní líce dnes již neexistujícího 

schodišťového rizalitu u západního křídla, mladší je zdivo severojižní a východozápadní 

u severní strany. 
43

 Románský konvent nesahal tak daleko k východu jak je tomu dnes.  

Původně byl omezen strmým svahem, který byl překonán teprve gotickou výstavbou. 

Raně středověká zástavba končila zhruba v místě dnešního západního okraje rajského 

dvora. Podoba gotického konventu je nám jasná, díky zachovalým zbytkům zdiva  

a podle vykopaných zbytků základů dalších zbořených křídel. Gotický rajský dvůr byl 

vzhledem k dnešnímu posunut a byl užší. Na východní straně stávalo křídlo gotického 

ambitu, které při barokní přestavbě zaniklo. Dvůr naopak pokračoval dále k západu, zde 

se nacházel ambit, tedy pod dnešním barokním křídlem. Půdorys ukazuje, že hloubka 

východního křídla, včetně kvadratury, je 17,5 m. Což se rovná vzdálenosti od dvorní 

                                                
42 Srov.: NPÚ, 1979, 164. 
43 Srov.:NPÚ 1979, 165. 
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líce k západnímu křídlu kvadratury, líci i věži kostela. Původně se tedy zřejmě 

předpokládalo, že západní křídlo bude vybudováno obdobně jako východní s obytným 

traktem. Konzoly, které byly odhaleny v jižním obvodu trojlodí, dosvědčují existenci 

ambitu a jeho hloubku. Naopak obytný trakt zde vystavěn nebyl a ani zde nebyl 

zamýšlen. Rajský dvůr tak na západní straně uzavírala pouze jednoduchá chodba, 

přízemní křídlo prostorově připomínající hradební zeď. Na jižní straně byl trakt posunut 

do středu dnešního dvora, ve kterém byl z části umístěn obytný trakt nejspíše 

s refektářem a kuchyní. I zde opět vzdálenost lící směrem od jihu k východu odpovídá 

hloubce traktu východního. Archeologický výkop odkryl v jižním barokním křídle 

pozůstatky středověkých zdí a stržených kleneb sklepa.“Ze zdiva prvního patra 

dnešního zámku se podařilo získat gotické architektonické detaily (především 

z opěráků), které pocházely z částečně ubouraných nebo nedokončených staveb první 

gotické etapy.“
44

 Nicméně vztah mezi objevenými zdmi a obvodem křídla není zcela 

vyjasněn. Zdá se, že vznikl neobvyklý trojtrakt, pro který nemáme analogii a který lze 

jen těžko interpretovat. Gotický původ jižního traktu potvrzuje jeho návaznost na jižní 

průčelí jihozápadního traktu. Dvorní trakt příčného dvojtraktu obsahoval menší prostor 

v dnešním jihovýchodním koutě dvora, kde se zachovala jeho západní obvodová zeď 

provedená zčásti v základech jako základový pas překlenujíc starší zdivo. Další 

samostatný trakt byl na západní straně, kde byl objeven gotický sklep. Ve středu křídla 

bylo nalezeno topeniště, které pravděpodobně souviselo s provozem kuchyně.  

V dnešním západním křídle se nachází zeď, která v půdoryse není průběžná - jižně  

od schodiště je lehce posunuta na západ. Tuto nepravidelnost lze vysvětlit tím, že má 

vazbu na starší gotické zdivo. Severní část pravděpodobně obsahuje zbytky dvorní 

průčelní stěny, nebo je snad zbudována na jejím základu.
45

 

Gotickou podobu východního křídla lze nejjasněji poznat díky obvodovému 

zdivu, které se zachovalo dodnes a to jak v přízemí, tak v patře. Kapitulní síň  

se nacházela na severní straně. Jednalo se o prostor zaklenutý na středový sloup, 

z něhož vybíhaly čtyři klenební pole. Barokní přestavbou se bohužel kapitulní síň 

                                                
44 SOMMER 1996, 29. 
45 Srov.: NPÚ 1979, 165. 
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nezachovala celá, pouze střední sloup a část klenebních polí. Na severní a jižní straně 

vybíhají ze středních konzol pouze tři klenební výběhy, což by naznačovalo, že  

se klenba vyhýbala vstupnímu portálu. Toto řešení by pak deformovalo křížová pole. 

Gotického původu je i sousední jižní trakt, který navazuje na sklep. Dále k jihu  

se nacházel dormitář, který byl zaklenut čtyřmi dvojicemi křížových polí na střední 

sloupy. Ve sklepě je dobře patrné bývalé dvoulodí, kde zachovalé čelní oblouky svědčí 

pro existenci křížových kleneb bez žeber s dělícími pasy na střední pilíře. Podobný typ 

klenby lze spatřit i v přízemí jihozápadního traktu. Klenební typ je zde tradiční 

v podstatě raně středověký. Z gotické výstavby se zachovala zeď východního křídla  

a dnešní dvorní průčelí. Gotického původu je zřejmě i pokračování zdi dvorního průčelí 

s odkrytým portálem. Lze tak usuzovat podle její mohutnosti vůči ostatním zdím, stejně 

jako průčelí východního křídla a dvě střední zdi.  Z jižního křídla lze předpokládat 

zachování gotických zdí s největší pravděpodobností v jižním průčelí a přilehlém úseku 

východní strany refektáře. Jižní průčelí tohoto křídla je zřejmě též gotické, ač je 

nápadná jeho poloha v malé vzdálenosti odhalené souběžné zdi výkopu. Pro středověký 

původ svědčí i archaický charakter zdiva, odlišný od přilehlého jižního průčelí 

západního křídla, které bylo pravděpodobně v líci přezděno v baroku.
46

  

Na jižní straně se v prvním patře dochovala gotická místnost, která byla 

zamýšlena jako reprezentační prostor. „Omylem se jí říká Opatská kaple, a to pro její 

podobu vznosného, jakoby sakrálního prostoru, zaklenutého dvěma poli křížové klenby 

opatřené hruškovými žebry.“
47

 „Opatská kaple“ dále pokračovala, až do míst dnešní 

vstupní brány. Z barokních vedut v „Jiskra slávy svatoprokopské“ vyplývá,  

že „v místech dnešní brány stával ve středověku vstupní patrový objekt v jehož přízemí 

existovala velká brána a mala branka pro pěší.“
48

 Toto spojení brány a gotické místnosti 

v klausuře dodnes dokládá portálek, který lze spatřit na vnější straně opatské kaple. Svůj 

mylný název dostala opatská kaple proto, že tato místnost byla přístupná z budovy 

opatství. „Že jde o omyl, vyplývá především ze zjištění stavebního průzkumu, při němž 

                                                
46 Srov.: NPÚ, 1979, 170. 
47 SOMMER 1996, 30. 
48 SOMMER 1996, 30. 
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se ukázalo, že „kaple“ byla na jižní stěně vybavena vysunutý záchodem a ve východní 

stěně krbem.“
49

 To vylučuje, že by tento prostor byl stavěn pro sakrální účely.  

Střední mezitraktová zeď jižního křídla je pravděpodobně barokní, neboť svým 

směrem nesleduje charakter gotických zdí. Jihozápadní trakt, který pokračuje dále 

k západu, je též gotického původu. Výstavba konventu pokračovala jako obvykle  

od severního konce východního křídla kapitulní síně v křídle východním. Konvent  

je pozoruhodný svým zasazením do terénu, neboť jeho spodní patro je zapuštěno  

do paty svahu, který se na severním konci stavby začíná prudčeji zdvíhat. Svým jižním 

koncem budova navazuje na linii jižního průčelí konventu krátkým úsekem mohutné zdi 

s chodbovitým traktem, se kterým však zeď nesouvisí. To poukazuje na to, že prelatura 

měla v minulosti v místě dnešního vstupu do kláštera ještě křídlo navazující na konvent. 

Existenci tohoto spojovacího křídla kromě nápadně totožné linie stavební čáry obou 

objektů potvrzuje i vysunutý jihozápadní trakt konventu s prostorem klenutým žebrovou 

klenbou v patře, která se svými úrovněmi neváže na gotický konvent a ani jak se zdá, 

nebyl s ním přímo spojen průchodem. Váže se spíše na prelaturu, kam směřoval  

i vstupní portál. Z křídla je doložen ještě trakt v místě sklepa zachovaného pod terénem. 

Důležitým dokladem směřujícím k témuž závěru je nález omítaného líce v prostoru 

půdy na straně konventu, kde si střední zeď zachovala omítku právě v délce 

odpovídající délce odstraněného křídla. Křídlo obsahovalo dále vstupní bránu, zaniklou 

zřejmě v baroku.  

Hlavní budova vlastní prelatura v dodnes stojícím rozsahu si zachovala patrně 

gotické valené klenby v přízemí. Uspořádání křížového pole nabízí hypotézu jeho 

vložení do prvotního půdorysu během období renesance.
50

 

V souvislosti s architektonickou přestavbou kláštera je třeba zmínit i plastiku, 

jenž se v Sázavském klášteře dochovala jen poskrovnu. Jako první lze uvést erbovní 

znamení Ronovců – dvě zkřížené ostrve. Jindřich z Lipé a jeho dva synové, byli držiteli 

hradu v nedalekých Ratajích nad Sázavou a vlastnili i mnoho statků v Posázaví.
51

  

                                                
49 SOMMER 1996, 30. 
50 Srov.:NPÚ 1979, 165-181. 
51 Srov: REICHERTOVÁ 1988, 157. 
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Je důvodné se domnívat, že kapitulní síň měla Ronovcům sloužit i jako místo 

posledního odpočinku. Je zřejmé, že Ronovci byli nejvýznamnějšími donátory, avšak  

ne jedinými. Dalším významným sponzorem byl pražský biskup Jan IV. z Dražic. 

Motivace Jana IV. z Dražic, pro podporu sázavského kláštera, možná není zprvu jasná, 

vždyť s Ronovci příliš nesympatizoval, neboť každý z nich zastával jiný tábor v tehdy 

rozděleném českém království. Kronikář František Pražský  

Jana IV. z Dražic popisuje jako muže se silným národním cítěním. „S tehdejším 

sázavským opatem byl pražský biskup, pokud byl ovšem v Čechách, v trvalém 

kontaktu.“
52

 Díky značným finančním prostředkům se mohl, především po svém 

návratu z Avignonu, věnovat donátorské činnosti „jeho význam jako jednoho 

z iniciativních mecenášů a pěstitelů výtvarného umění dosahuje předstupně a domácího 

vzoru pozdějšího uměleckého patronátu císaře Karla IV.“
53

 Jan IV. z Dražic inicioval 

založení augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem. Jedná se o projev národního 

cítění, které ve středověkém universalismu, není běžným jevem. Klášter v Roudnici  

je s tím sázavským spjatý nejen podobnými slohovými znaky, právě z doby kolem roku 

1340, ale i tím, že do roudnického kláštera měli být vybírání pouze ti řeholníci, kteří 

byli po obou rodičích Čechy. V Březnickém rukopisu Dražického misálu, který vznikl 

v Roudnici, je sv. Prokop opěvován jako „genus native zelator“ tedy jako bojovník  

za českou národní myšlenku. Podobně Jana IV. z Dražic vykreslil Františkem 

Pražským. Kronikář hojně popisoval biskupovu oddanost králi při jeho tažení 

k osvobození Čech, či při jeho zakladatelské činnosti právě roudnického kláštera.
54

  

Sázavský a roudnický klášter jsou názorným příkladem kulturního transferu. 

Sázavský klášter poskytl tomu roudnickému literární inspiraci a naopak roudnický 

klášter architektonicky povznesl ten sázavský. Dnes to lze hodnotit především 

z prostoru již zmíněné kapitulní síně. Ze středního válcového pilíře vybíhá klenba, která 

působí jako koruna stromu. Sloup vyrůstá z trnože, která činní téměř polovinu jeho 

výšky. „Z této třikrát odstupněné trnože, členěné dvěma páry kružbových panelů, 

završených ozubenou římsou, napovídající formu cimbuří a tím i symbolický význam, 

                                                
52 REICHERTOVÁ 1988, 157. 
53 REICHERTOVÁ 1988, 157. 
54 Srov.: KRONIKY DOBY KARLA IV. 1987, 81-86. 
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se vyčleňuje deset menších soklů pro přípory,“
55

 do kterých jsou vloženy jednotlivé 

donátorské erby, které přípory „rozpojují do té míry, že se jejich hlavice v oblasti 

náběžních štítků navzájem izolují, takže tu prohlédá vlastní oblé jádro podpěry.“
56

 Pilíř 

spolu s ostatními architektonickými, či dekoračními články, představuje promyšlené 

středověké dílo.  

Pozornost je potřeba obrátit i ke dvěma dochovaným svorníkům. První svorník 

je stylizován do symetrické čtyřlisté agrafy s trojlistým křížem se svými  kadeřavými 

blanitými trojlisty, připomíná opatský kříž. Druhý svorník nese erb Ronovců – 

překřížené ostrve. Roudnická huť přinesla do Sázavy francouzský architektonický styl. 

Pravda, v některých případech tvarově tuhý, až retardovaný. To lze akceptovat  

za předpokladu mísení domácí tradice s novými francouzskými prvky. Ne vždy jich 

bylo správně použito, jako je tomu v případě kružbové konzole ve středu 

meziklenebního žebra.
57

  

V první gotické etapě, v ambitu kláštera vznikly i svorníky s hlavami krále  

a na půl maskarona a divého muže, které zřejmě byly součástí složitějšího 

ikonografického programu. „Hlava krále má úzké, vysoké čelo, schematicky a ostře 

řezané rozevřené oči, aristokraticky úzký nos, silně vyvinuté lícní kosti a úží  

se nenápadně k bradě s ornamentálně zkadeřeným vousem.“
58

 Kolem obličeje 

panovníkovi spadávají, jemně zvlněné, kadeře vlasů. Panovníka zdobí vysoká liliová 

koruna. Ve všech směrech jde o ideální zobrazení. „Motiv korunované hlavy je sám  

o sobě znakem dvorského umění, jak ukazuje již sama tradice ztvárnění posledních 

Přemyslovců.“
59

 Lze se také domnívat, že původně byl tento dekor použit v klenbě 

presbyteria přímo nad oltářem. Odpovídalo by to tradici, že panovník je vládce 

zastupující Krista na zemi.
60

 Oproti tomu hlava maskarona, je jakýmsi protipólem  

ke kultivovanému křesťanskému panovníkovi, pohanským divým mužem. Symbolu 

divého muže – pohana – měl představovat divokou zemi, či lesní pustinu, tedy místo 

                                                
55 REICHERTOVÁ 1988, 162. 
56 REICHERTOVÁ 1988, 162. 
57 REICHERTOVÁ 1988, 154-162. 
58 REICHERTOVÁ 1988, 163. 
59 REICHERTOVÁ 1988, 164. 
60 Srov.: REICHERTOVÁ 1988, 164. 
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kam se velmi často uchylovali poustevníci. Tento motiv „na Sázavě zůstal izolován (…) 

bez patřičné ikonografické souvislosti.“
61

 Inspirací pro tyto svorníky byla zřejmě 

francouzská plastika, která pravděpodobně ovlivnila i sochařskou výzdobu západního 

průčelí na domě U kamenného zvonu. Na stavbě Sázavského kláštera se jistě podílela  

i svatovítská huť, především mistři vyučeni Matyášem z Arassu, na což upozornil  

E. Poche „srovnáním profilace vznosných svazkových pilířů arkád nedokončené boční 

lodi kláštera.“
62

 V kontextu s arassovskou hutí nelze opomenout vnitřní část lodi jižní 

stěny nedokončeného sázavského kostela, kde se nachází pět figurálních konzol, které 

mají zřejmě představovat symboly nectností. Hlavy se zduřelými tvářemi, obříma 

ušima, jsou stylově nejblíže maskám na opěráku polygonálního závěru svatovítské 

katedrály a konzolám, postaveným právě arrasovskou hutí.  Zajímavý je také svorník 

v podvěžní kapli, s tváří Krista - Veraikonem, který nese určité rysy Parléřovské hutě. 

Kristus má vysedlé lícní kosti a minimálně stylizované vlasy a vousy. Trnová koruna je 

vtlačena hluboko do čela a není nijak dramaticky výrazná, což je příznačné pro období 

kolem roku 1360. Celý reliéf je na pozadí křížového nimbu. Námět Veraikonu se často 

objevoval v českých kostelích, neboť zobrazení Kristovy tváře bylo vždy završením 

celé církevní stavby. „Vždyť Kristus, úhelný kámen celé stavby nebeské církve, 

završuje její stavbu.“
63

  

Svorníky jsou způsobem záznamu, kterak výrazová exprese, fantazie, karikující 

groteska prostupovala umělecké postoje kameníků, již od dob, kdy Matyáš z Arassu, 

přišel na český královský dvůr. Vzácností sázavské architektonické plastiky je také 

motivace v potřebě hlubšího výkladu symboliky jejího významu. V Sázavském klášteře 

je interpretace o to těžší, že zde chybí dostatečný počet figur, který by ukazoval jejich 

protiklad, či vytyčil určitou cestu, kterak plastiku „číst“. Je smutkem, že, „všechny 

plastiky gotických světců a vůbec typů, představujících morálně esteticky pozitivní, 

ideální hodnoty, byly totiž zničeny.“
64

 

 

                                                
61 REICHERTOVÁ 1988, 164. 
62 REICHERTOVÁ 1988, 165. 
63 REICHERTOVÁ 1988, 165. 
64 REICHERTOVÁ 1988, 165. 
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4. Nástěnné malby kapitulní síně 

 

Kapitulní síň, se kvůli barokní přestavbě, dochovala zřejmě jen z poloviny. Dnes 

je zaklenuta dvěma křížovými poli na střední bohatě profilovaný sloup, jenž je bohatě 

zdoben slepými kružbami, zvířecí plastikou, erbovními štítky a stojí na dvojitě 

odstupněném soklu. Na jednom ze svorníků, který spojuje hruškovitá žebra, je erbovní 

štítek Ronovců – dvě zkřížené ostrve – patřící Jindřichu z Lipé a jeho dvou synům, kteří 

vládli na hradě v nedalekých Ratajích
65

. „E. Poche, V. Mencl a V. Dvořáková zdůraznili 

slohové analogie mezi architekturou augustiniánského kláštera v Roudnici a stavbou 

kláštera na Sázavě.“
66

 Odtud měla Sázava přejmout typy hlavic s kružbami a zvířecí 

plastiku stavební hutě biskupa Jana IV. z Dražic, jejíž inspirací byla francouzská 

architektura.  

Nástěnné malby v kapitulní síni v sázavském klášteře zaujmou vysokou 

výtvarnou kvalitou a výrazným mariánským programem. Mariánský cyklus začíná  

na severní straně zasnoubením Panny Marie se sv. Josefem, jenž je zasazeno  

do iluzivního prostoru chrámu s „trojicí oblouků baldachýnové architektury, spočívající 

na štíhlých, jednoduše profilovaných sloupcích.
67

 Iluze architektury je umocněna 

použitím šedých a bílých barevných tónů na modrém základě. Scéně zasnoubení 

dominuje ústřední figura velekněze, jenž je zobrazen frontálně s hlavou lehce 

pootočenou směrem k Panně Marii. Gestem Dextrarum iunctio
68

 spojuje ruce Panny 

Marie s sv. Josefa. Velekněz je oděn v bílé roucho a zelený spodní šat. Oděv je bohatě 

řasen a dává tak vyniknout lehké ponderaci pravého kolena, které vede k drobnému 

esovitému prohnutí těla. Knězovu hlavu zdobí vysoká bílá pokrývka připomínající 

pozdější biskupské mitry.  

Jedná se o mnohofigurální scénu, neboť Pannu Marii doprovází skupina čtyř žen,  

a sv. Josefa přibližně osmi mužů. Barevnost se zachovala jen částečně, avšak i přesto 

lze spatřit, že na pláštích obou družin převládají barvy zelená a modrá. Důkazem, že jde 

                                                
65 Srov.: VŠETEČKOVÁ 2011, 267. 
66 VŠETEČKOVÁ 2011, 267. 
67 VŠETEČKOVÁ 2011, 267. 
68 Sepjetí rukou 
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o kvalitní malířskou práci, může být i fakt, že inkarnáty ženských postav jsou světlejší, 

kdežto u mužů převládají tmavší barvy jejich pleti. Nejlépe pozorovatelné je to zejména 

na postavě sv. Josefa, jehož tmavě zelenohnědý inkarnát obličeje umocňují v kontrastu 

světlé vlasy a vousy. Je oděn do bílého šatu se zeleným rouchem a jako jediný z mužů 

má svatozář. Skupina osmi mužů je zachycena ve vzájemném dialogu, muži mají 

výraznou fyziognomií obličejů a různorodé pokrývky hlavy.  

Pozornosti neunikne ani lukovité prohnutí těla a pokorné gesto Panny Marie, při 

němž její levá ruka je pozdvižena k prsům a pravou vkládá do ruky  

sv. Josefa. Je oblečena v zelenkavé roucho s bohatou draperií mísovitých záhybů, které 

pod levou rukou vytváří bohatší motiv. Inkarnát oválného obličeje je světle růžový 

s okrově naznačenými detaily tváře, okolo níž spadají dlouhé vlasy, přes útlý krk  

až na ramena. Přiléhavý šat zdůrazňuje útlý figurální kánon. Podobně jako u sv. Josefa, 

je Panna Marie jediná z žen, kterou zdobí svatozář.
69

 „Pro tváře dívek bylo příznačné 

vysoké čelo, dlouhý nos, hluboce posazené oči, drobná ústa a kulatá brada. Na poměrně 

dlouhý krk navazují útlá ramena a výrazná gesta rukou.“
70

 

Vpravo od Zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa, pokračoval další výjev, jehož 

námět dnes lze jen těžko určit. Zachoval se pouze fragment trůnu italizujícího 

charakteru. Pod malbou vedl iluzivní architektonický pás s motivy rozet a pročleněnou 

horní lištou zelené a okrové barvy. Zcela vlevo se pak nachází vyrytý konsekrační kříž. 

Následuje výjev Zvěstování Panny Marie, jenž je od Zasnoubení oddělen lištou  

s ne zcela zachovaným latinským nápisem. 

Zvěstování Panně Marii je umístěno v horním pásu. Zde je dominantní postava 

klečícího anděla žehnajícího Bohorodičce. Je oděn do světlého šatu s červeným 

spodním okrajem. Andělovu oválnou tvář lemují žluté vlasy se svatozáří, poměrně 

velkou plochu zabírají dekorativně rozložená křídla. Panna Marie sedící na italizujícím 

baldachýnovém trůnu je jakoby skloněná, pravděpodobně zachycena v okamžiku, kdy 

v pokoře přijímá archandělovu zprávu o početí. V zadní části výjevu, lze tušit nižší 

architekturu s cimbuřím, které snad ohraničuje zahradu.  

                                                
69 Srov.:VŠETEČKOVÁ  2011, 267-268. 
70 VŠETEČKOVÁ 2011, 268. 
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Na protější jižní stěně je v horním pásu vyvedena narativní scéna Narození Krista, kde 

je dominantní postavou Panna Marie, která drží Ježíška oběma rukama. Jejich tváře  

se láskyplně dotýkají.  Před chlévem, kde se celá scéna odehrává, Panna Marie sedí  

na jednoduchém lůžku. Vlevo, opíraje se oběma rukama o hůl, sedí sv. Josef 

s poutnickou čapkou.
71

  

Scéna narození je spojena s výjevem přípravy koupele pro Ježíška. Zde jsou 

vyobrazeny dvě služky: Hebamma, která asistuje při koupeli a natahuje ruce pro 

Ježíška, druhá Salome sedí v popředí a připravuje lázeň. V pravé ruce drží džbán  

a levou zkouší teplotu vody ve vědru. Nad střechou chléva jsou zachyceni tři andělé 

s betlémskou hvězdou nad hlavou. Jeden z nich hledí k postavě přicházejícího pastýře, 

jenž si pravou ruku klade nad čelo, jakoby si stínil zář, kterou vydává betlémská hvězda.  

Tato scéna se dává často do souvislosti s Narozením na Vyšebrodském oltáři, 

oproti tomu zde Panna Marie sedí. Zajímavé je též přidání pastýře do prvního plánu.
72

 

Další scéna je opět oddělena lištou s latinským nápisem. Klanění tří králů je umístěno 

do krajiny. Odvíjí se zleva, kde je frontálně zobrazen chlapec, držící velbloudy. První 

dva králové jsou lehce sehnuti, třetí poklekává před Bohorodičkou, Vykupitelem  

a sv. Josefem. Panna Marie je zde zachycena z profilu v modrém plášti s červeným 

spodním šatem, v klíně drží nahého Ježíška, který se sklání k prvnímu králi. Scéna  

se odehrává před chlévem, vzadu lze spatřit hlavu býčka. První  klečící  král  

je zahalen do světlého pláště s hermelínovým límcem, prostřední král je oděn  

do zeleného šatu s červeným pláštěm a hlavu má pokrytou vysokou a špičatou frygickou 

čapkou s liliovitou korunou, v obou rukou nese dar. Poslední král je skloněn podobně 

jako prostřední a i on má frygickou čapku s korunou. Oděn je ve světlý šat a zelný 

plášť. I on oběma ruka přidržuje dar.
73

 

Spodní architektonický iluzivní pás je obdobou pásů na protější severní stěně.  

Od severní stěny jsou v návaznosti další malby, které vyplňují úzká pole podél 

gotických oken. Jedná se o ikonograficky vzácné Pochyby sv. Josefa, scéna 

zaznamenaná v Jakubově Protoevangeliu. Obraz líčí Josefův návrat po šesti měsících 

                                                
71 Srov.: VŠETEČKOVÁ 2011, 268. 
72 Srov.: VŠETEČKOVÁ 2011, 268. 
73 Srov.: VŠETEČKOVÁ 2011, 268-271. 
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domů. Josef s úžasem hledí na Pannu Marii v naději, jenž sedící přede. Za pozornost 

stojí zejména její esovité prohnutí těla, které umocňuje její zobrazení jako Maria mater 

gravida. Panna Marie sedí lehce profilově natočena s rozepjatýma rukama – v pravé 

zřejmě třímala vřeteno, zatímco levou soukala nitě.   

Vyklenutí postavy Panny Marie se podobá zobrazení sochařských děl  

ze 70. let 14. století. Oděna je do modrého šatu s okrovým pláštěm, který je bohatě 

dekorován a jeho záhyby tvoří typickou niku. Směrem k Panně Marii hledí sv. Josef, 

jehož udivenou, starou tvář lemují šedé vlasy a vousy. Celá scéna je pak zasazena  

do prosté chýše, jejíž střechu podpírají štíhlé sloupky. Nad ní se vznášejí dva andělé, 

jejichž zobrazení není úplné, neboť je porušeno restaurátorským zásahem. Nicméně  

i dnes můžeme rozpoznat jemné inkarnáty, které podtrhují jejich jemné rysy obličeje  

a krku. Celý výjev je skvěle kolorován.
74

  

V druhém poli je pak zobrazena stojící Madona typu Eleusa. Panna Marie  

na hrudi drží Ježíška, který je zahalen jen v partii boků. Podobně jako u výjevu 

Narození Páně, má Panna Marie tvář přitisknutou k malému Spasiteli. Protáhlý figurální 

kánon, jenž navozuje pocit, že vzorem by mohla být socha Madony, je umocněn 

modrým rouchem a jeho vertikálními záhyby. Panna Marie „stojí na pročleněném, 

perspektivně podaném soklu před architektonickou nikou s trojúhelníkovým štítem. 

Architektura symbolizovala pravděpodobně chrám, v němž vyniká červená opona, 

podobnou P. Marie na předchozím výjevu tkala.“
75

 Nad oponou architektura pokračuje 

v podobě sdružených půlkruhových oken završených trojúhelníkovým štítem. Na celou 

scénu zleva přihlíží tři andělé. Madonin oválný obličej určují živé oči, protáhlý nos  

a především jakoby spadlé koutky úst, „které podobně jako na mladším diptychu 

z Basile vyjadřují budoucí utrpení P. Marie.“
76

 

Podél druhého okna je zobrazena Panna Marie jako Ochranitelka, oběma rukama 

přidržujíce červený plášť nad věřícími. Štíhlá postava odpovídá figurálnímu 

zobrazování světic sedmdesátých let, předjímající pozdější krásný sloh. Zajímavá  

je především tvář Panny Marie s drobnými ústy, protáhlým jemným nosem a úzkýma 

                                                
      74Srov.:VŠETEČKOVÁ 2011, 268-271. 

75 VŠETEČKOVÁ 2011, 271. 
76 VŠETEČKOVÁ 2011, 271. 
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štěrbinovitýma očima, jenž si v mnohém nezadá s pracemi soudobých italských mistrů. 

Obdobně jako v předchozím výjevu, stojí Ochranitelka před „chrámovou oponou, 

kterou v edikulové architektuře přidržují dva andělé.“
77

 Stejně jako Panna Marie  

i „chráněné“ postavy pod pláštěm mají protáhlá štíhlá těla. Vlevo šedohnědá barva 

charakterizovala benediktinské mnichy, vpravo tóny použité modré ukazují, že pod 

ochranu byli vzati i laici. Poměrně dobře se zachovala i celá barevnost 

architektonických prvků. Červeně a modře je vybarven dekorativní sokl, zeleně 

chrámová opona s kružbovými rozetami světlými tóny. 

Třetím vyobrazením na jižní stěně je Infatia Christi: Madona, která vede malého 

Ježíška.  Pachole boží je oděno do bílé košilky a v pravé ručičce drží košík a hlavu 

obrací k matce, ta se k němu sklání a jakoby mu něco vysvětlovala, tento dojem 

podporuje i gesto její pravé ruky, která Ježíška jakoby kárala. Pravděpodobně se jedná  

o scénu návratu svaté rodiny z Egypta.
78

  

 Další důležitou součástí výmalby, je šestnáct andělů, vymalovaných vždy  

po páru, v kápích kapitulní síně. Nad scénou Zvěstování Panny Marie je zobrazen pár 

andělů s dlouhými jemnými perutěmi. Anděl vlevo má esovitě prohnuté tělo, jeho 

nakloněná hlava a gesto rukou evokuje myšlenku, že anděl na Pannu Marii dohlíží, 

zatímco protější anděl má gesto rukou při modlitbě. V další kápi mají oba andělé krásně 

zachovanou kresbu obličeje, lehce sklopené oči, drobná ústa, dlouhý rovný nos. 

Svatozáře andělů, tvoří plastický dojem známý z italské malby, jedná se o nimby 

s paprsčitou výplní. Ve výtvarném pojetí andělů je jasně čitelná snaha umělce od sebe 

odlišit jednotlivé postavy. Andělé mají různě vystínovaná křídla, inkarnáty, gesta  

a oděvy. Je zde uplatňován dvorský charakter malby.  

Bohatá výzdoba kapitulní síně, jasně poukazuje na to, že se jednalo o místnost 

s reprezentační funkcí. Běžně kapitulní síně sloužily pro čtení martyrologia, denní 

služby, udílení trestů a pokání, zdejší pravděpodobně sloužila i jako pohřební místo 

Ronovců.
79

 

                                                
77 VŠETEČKOVÁ 2011, 271. 
78 Srov.: VŠETEČKOVÁ 2011, 271 
79 Srov.: VŠETEČKOVÁ 2011, 271-278. 
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Motiv mariánského cyklu pro kapitulní síň jistě nebyl vybrán náhodou. 

Pěstování mariánské úcty benediktinskými mnichy je zřejmé již od 12. století, více  

se však projevovalo ve 13. století, v českých zemích dosáhl vrcholu ve 14. století. 

V dochované části kapitulní síně, lze usuzovat, že zde byla Panna Marie uctívána jako 

Mater Domini a Mater Omnium, neboť ani na jednom z dochovaných výjevů nemá 

korunu. Typ Madona Regina zde byl nahrazen typem zobrazení Madona Beata. Kult 

milostivé Panny Marie pěstoval Jan Očko z Vlašimi a lze předpokládat, že obdobné 

tradice se držel i jeho nástupce Jan z Jenštejna.
80

  

Pokud bylo jako inspirace pro zdejší výmalbu použito Jakubovo 

protoevangelium – pro což by svědčil málo používaný motiv, Pochyby  

sv. Josefa – , lze uvažovat o tom, že v nedochované části kapitulní síně byly výjevy jako 

vyhnání Jáchyma z chrámu, setkání Jáchyma a Anny, narození a uvedení do chrámu 

Panny Marie, vyvolení sv. Josefa pro Pannu Marii.  Oproti tomuto názoru stojí  

H. Stein – Kecks, která se domnívá, že výzdoba dále pokračovala Pašijemi  

a Ukřižováním, ta dává výzdobu sázavské kapitulní síně do spojitosti s malbou 

v Malborku, neboť i zde je Panna Marie zobrazována bez koruny. Dále uvádí Augsburk, 

pro nápis ve znění: „Habitaculum Dei cum homini“, tedy že řeholníci sdílejí prostor 

s Kristem, uvádí i španělský klášter v Sigene, kde se ve výzdobě objevuje raritní scéna 

s koupelí malého Krista
81

.  

Pokud sázavská kapitulní síň sloužila jako pohřebiště Ronovců, jistě by se dalo 

spíše uvažovat o Christologickém námětu. Panna Marie by zde vystupovala jako 

přímluvkyně – Madona mediatrix a Ježíš Kristus ve své tradiční roli Spasitele  

a Vykupitele, společně by pak dohlíželi na místo posledního odpočinku Ronovců.  

Inspirační zdroje sázavské kapitulní síně nejsou tedy zcela jednotné. Pro 

jednotlivé výjevy pravděpodobně sloužily jednotlivé umělecké proudy, či přímo 

jednotná umělecká díla. U většiny však lze najít průsečík v podobě osoby Karla IV. 

Kupříkladu scéna Pochyby sv. Josefa, má zřejmě hlavní inspirační zdroj v nizozemském 

oltáři, dnes se nacházejícím v Berlíně, jenž R.L. Wyss, připisuje Sebaldu 

                                                
80 Srov.: VŠETEČKOVÁ 2011, 271. 
81 Srov.: VŠETEČKOVÁ 2011, 271. 
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Weinschrötterovi, norimberskému malíři, který pracoval pro na dvoře Karla IV. 

Badatelka tak usuzuje zejména kvůli nápisové pásce s textem „Dominus possedit me“  

a žalmu 35,10
 82

 do kontextu dává i nástěnné malby v kapli sv. Martina v Bregenzu. 

Sázavskému zobrazení Pochybám sv. Josefa předcházel izolovaný devótní obraz Panny 

Marie v naději, často označovaný jako Maria mater gravida. Následuje scéna 

s Narozením Krista, kde by hlavními inspiračními zdroji mohl být Vyšebrodský oltář, 

nebo miniatury z Liber viaticus Jana ze Středy. Možný je též vliv italského malíře 

Vitale da Bologni a nástěnných maleb z Mezzaretty, kde je taktéž ztvárněn ne příliš 

častý motiv koupele Ježíška.
83

 Ve scéně narození Páně je Panna Marie opět ztvárněna 

v typu Eleusa, tedy jako milující matka, jež láskyplně chová své dítko, oba se vzájemně 

dotýkají obličeji v jakémsi náznaku polibku. Dalšími inspiračními zdroji, pro narativní 

scény, mohly být například Evangeliář Jana z Opavy, či Misál Jana ze Středy. „Oválný 

obličej Madon má předstupeň na deskovém obraze Bostonské Madonky z doby kolem 

roku 1360.“
84

 

Sázavské malby se též často dávají do kontextu s emauzským cyklem. I zde  

je Panna Marie zobrazena bez koruny, s hlavou zahalenou pláštěm či rouško nebo zcela 

prostovlasá. Není zcela jasné, zda se jedná o specifický benediktinský projev 

mariánského kultu, či má toto zobrazování původ ve východní liturgii, což  

by se vzhledem k původnímu založení a osazení obou klášterů, jevilo jako více 

pravděpodobné. Na vzájemný vztah poukazují všechny čtyři narativní scény, zejména 

pak jejich architektonické vypořádání a figurální vypořádání. Výzdoba kláštera  

Na Slovanech je dramatičtější a jsou na ní jasnější italské vlivy, nicméně je jasné,  

že na sázavské koncepci se musel podílet velmi vzdělaný mnich, znalý dobových 

literárních pramenů a musela, mu být známá i méně populární mariánská umělecká díla. 

Dokládá to i použití iluzivní architektury a styl, jakým jsou zpracovány tváře, jenž 

v mnohém připomíná severoitalskou techniku. Je možné, že malby mají italský nádech 

díky Karlu IV. a jeho římské cestě, uskutečněné v roce 1368. Technika malby je vysoce 

                                                
82 Pán stvořil mne/Každá kost ve mně řekne: „Hospodine, kdo je tobě roven? Poníženého ty 

vysvobozuješ z moci silnějšího, poníženého ubožáka od uchvatitele. 
83 Srov.: VŠETEČKOVÁ 2011, 275. 
84 VŠETEČKOVÁ 2011, 278. 
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kvalitní a tak lze předpokládat, že se na ztvárnění podílel i pražský malířský ateliér.  

Lze to pokládat za pravdivé, už pro dvorskou kvalitu malby.
85

 

Malby v mnohém předznamenávají příchod krásného slohu. Patrné je to zejména  

na protáhlých figurálních kánonech, zde uplatněných zejména na postavě Panny Marie  

a andělech. Na inspiraci severoitalskou malbou „naznačují typy tváří zejména dívčích  

a ženských postav; ale může to být dané i nedochováním svrchní barevné vrstvy 

v technice secco malby.“
86

 V mimice obličejů je zachycena zájem o okolní dění, tím  

se sázavské malby odlišují od ostatních. V dodávání obrazů jakési živosti, pak pokračují 

malby v Libiši, nebo nedaleké Kouřimi.  

 Co se týče časového zařazení maleb, badatelé se zde jednoznačně neshodnou, 

nicméně výmalba kapitulní síně vznikala někdy mezi 70.-80. lety 14. století. Spolu 

s emauzským, karlštejnským cyklem a malbami v katedrále sv. Víta, se sázavský cyklus 

řadí k nejhodnotnějším a nejkvalitnějším nástěnným malbám.
87

 

Téma výmalby bylo zřejmě voleno jak mnichy, tak i Ronovci jako donátory. 

Mariánský kult je v benediktinském prostředí velmi silný a jak již bylo zmíněno výše, 

uplatňuje se zde motiv panny Marie jako přímluvkyně a ochranitelky. Pakliže byla 

kapitulní síň skutečně využívána jako pohřebiště Ronovců, výběr zasvěcení musel být  

o to jednodušší. Panna Marie zde byla ochranitelkou nejen mnichů, ale měla ochraňovat 

na poslední cestě i donátory. 
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5. Benediktini v Českých zemích ve středověku 

 

 Benediktinské mnišství spoluutvářelo nejen české dějiny, po karlovské říši  

se benediktinské kláštery rychle rozšiřovaly. V 10. století vzniklo v klášteře v Cluny 

reformní hnutí, které reagovalo na panská vlastnická práva. Benediktinské hnutí  

se rychle rozšířilo do francouzských a italských oblastí, posléze i do anglosaských  

a německých oblastí, zde se „reformní snažení vesměs vázalo na činnost jednotlivých 

osobností, (…) opatů, biskupů, (…) kteří přáli obnově ve svých institucích.“
88

 Tyto 

reformní potřeby vyústily ve vznik reformního centra v klášteře v Gorze. Z tohoto 

kláštera vzešli např.: opati magdeburský, či řezenský. Gorzská reforma, na rozdíl  

od clunyské, měla větší úctu k moci světské či biskupské. V 11. století se gorzská 

reforma šířila říšskými kláštery, posléze díky působení kláštera v Niederalteichu, došlo 

k jakési syntéze mezi gorskou a clunyskou reformou. Kolem poloviny 11. století  

se tento reformní potenciál vyčerpal.  

 Nejstarší český klášter byl založen někdy kolem roku 973 na Pražském hradě,  

za pomoci knížecí dcery Mlady, která dostala souhlas od papeže Jana XIII.  Mlada byla 

vychovávána v klášteře sv. Emmerama v Řezně.
89

 Z tohoto kláštera byly do Čech 

vysílány misie a je pravděpodobné, že ke své misijní činnosti používali slovanský jazyk. 

V klášterní kapitule, se totiž dochovaly tzv.: Frizinské památky „pontifikál se zpovědní 

modlitbou, zpovědní homilií a zpovědní formulí ve staroslověnském jazyce.“
90

 Vliv 

řezenského kláštera, lze spatřit v patrociniu toho pražského, neboť sv. Jiří byl řezenský 

klášter původně zasvěcen. Princezna Mlada taktéž pobývala v Římě, v klášteře  

na Aventinu, který byl tehdy pod vlivem clunyské reformy a nelze tedy vyloučit, že i při 

zakládání svatojiřského kláštera toto reformní hnutí hrálo určitou roli. Nicméně by tato 

clunyská tradice, zřejmě neměla dlouhého trvání, neboť klášter byl osazován dívkami 

z domácího prostředí a nad to byl jediným klášterem v Čechách. O možné clunyské 

orientaci, zřejmě nelze uvažovat ani při založení břevnovského kláštera, neboť 

                                                
88 HLEDÍKOVÁ 1997, 7. 
89 Srov.: SOMMER 2001, 17. 
90 ZESCHICK 2007, 14. 
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 Sv. Vojtěch v době svého pobytu v Říme, pobýval právě v klášteře na Aventinu, odkud 

byla původní břevnovská komunita 12 mnichů.
91

 Nicméně ke konci 10. století  

se v aventinském klášteře „projevovaly řecké reformní vlivy v syntéze samostatného 

italského hnutí.“
92

 Navíc Vojtěch byl žákem magdeburského opata Adalberta, takže byl 

jistě seznámen i s gorzskou reformou. S druhým Vojtěchovým odchodem z Čech, odešli 

i původní břevnovští mniši a v klášteře tak pravděpodobně zůstali pouze mniši 

domácího původu, tím se komunita orientovala, ještě za podpory opata Meinharda, 

orientovala k Niederalteichu, který byl v okruhu gorzské reformy.  

Klášter v Niederalteichu stál i u zrodu Ostrovského kláštera a gorzská reforma 

pak formovala i následně zakládané kláštery. Po latinizaci Sázavského kláštera, byl 

klášter osazen břevnovskými mnichy.
93

 Fakt, že břevnovská komunita byla schopna 

během „půlstoletí vyslat tři kolonie pro vznik nových klášterů (…) dokládá (…) rychlý 

rozkvět v prvých dobách (…) existence v průběhu 11. století.“
94

 Postupem času, zřejmě 

i kvůli vzniku nových řádů jako cisterciáků a premonstrátů, se aktivity gorzského 

reformního snažení vyčerpaly, nicméně se začala tvořit další reformní větev  

a to ve schwarzwaldském klášteře v Hirsau. Klášter z 8. století, byl v polovině  

11. století osazen mnichy z Einsiedelnu a posléze z řezenského kláštera sv. Emmerama. 

Klášter se též dostal pod ochranné privilegium udělené papežem Řehořem VII. Toto 

privilegium umožňovalo hirsauskému klášteru jakousi nezávislost na panské moci. 

„Oproti clunyským zvyklostem položily ještě větší důraz na vymezení postavení 

konvršů (…) a akceptovaly i vznik jakéhosi třetího řádu pro muže i ženy.“
95

 Dalším 

rozdílem bylo i to, že Hirsau, oproti Cluny, nevyžadovalo vrchní pravomoc nad jimi 

reformovanými kláštery, což vedlo k tomu, že tato reformní vlna nevytvořila 

kongregaci. Hirsauská reforma byla vázána na ideje papeže Řehoře VII., klášter měl 

poskytovat zázemí pro odpůrce laické investitury a panovnické moci nad církví. Je však 

nepravděpodobné, že by podobnou roli zastávaly i české kláštery hirsauské reformy.  

                                                
91 Srov.: SOMMER 2001, 17. 
92 HLEDÍKOVÁ 1997, 8. 
93 Srov.: HLEDÍKOVÁ 1997, 8-9. 
94 HLEDÍKOVÁ 1997, 9. 
95 HLEDÍKOVÁ 1997, 10. 
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V průběhu času se prvotní rozdíly mezi gorzskou a hirsauskou reformou setřely. 

Orientace českých klášterů ve 13. století, byla směřována na vlastníka pozemků, který 

spadal pod královskou komoru, které platil berni a vždy při nastoupení nového opata 

platil ostrožné. V Čechách byly zakládány kláštery knížecí a královské (Břevnov, 

Ostrov, Sázava), či soukromé (Vilémov), od čehož se pak odvíjel i jejich vztah 

diecéznímu biskupovi, který byl silnější u soukromých klášterů, které si užší vazbou 

zřejmě chtěly potvrdit svá postavení. 

Ve 13. století lze zaznamenat pokles počtu mnichů v klášterech, to lze spojit 

s inkorporovanými farami. Mniši v klášterech nemuseli přebývat, ale zastupovali opata 

právě na inkorporovaných farách.
96

 „Inkorporace byly u nás od 13. století časté, šlo 

však v podstatě většinou o převzetí patronátního práva již existujícího kostela, zatímco 

k plným inkorporacím docházelo až od sklonku století.“
97

 Biskup vždy opatovi udělil 

souhlas a pravomoc pro osazování a správu inkorporované fary. Dle řádu mnich na faře 

nemohl pobývat sám a tak lze předpokládat, mnichy alespoň dva, či mohla být fara 

osazena mnichem a laickým bratrem. Z inkorporovaných far občas vznikala probošství 

či menší klášterní komunity. Probošství spadající pod Sázavský klášter není mnoho, též 

vznikali – oproti ostatním klášterním probošstvím – v poměrně pozdním 

14. století. Vysvětlení není zcela jednoznačné, nicméně důvodem by mohlo být 

několikeré vyměnění komunity a tím pádem nestálý směr rozvoje. 

 

5.1. Klášterní majetky 

 

Na počátku rozdělení klášterních majetků stojí dva subjekty: imunita a exempce. 

Imunitou se král vzdal své soudní a daňové suverenity, u exempce se biskup vzdal své 

světící suverenity. Kláštery v úplné exempci vytvořili jakési minidiecéze v biskupské 

diecézi. Klášter si mohl světit mnichy a opat kláštera pod plnou exempcí byl  

i představným kněží. Takovému klášteru se také dostávalo práva volně hospodařit 

s obětními dary, nezřídka kdy se jednalo o dary pozemkové. Takto vznikl středověký 

                                                
96 Srov.: HLEDÍKOVÁ 1997, 10-12. 
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systém „Don et contredon“ systém daru a protihodnoty, díky čemuž se kláštery staly 

největšími pozemkovými vlastníky. Rozsáhlý pozemkový majetek činil z opatů mocné 

politické osobnosti. Protihodnotou k onomu pozemkovému daru, pak kláštery nabídly 

modlitby žalmů, celebrování mší, almužny chudým. Do klášterů byli také propouštěni 

otroci, aby zde byli pod ochranou patrona příslušného kláštera. 

V 10. století byla zavedena právně-liturgická procedura, která upravovala, kdo a jak 

může být účasten duchovního dobrodiní. Donátoři předávali majetek klášteru a ten jim 

na oplátku zajišťoval duchovní pokání i pro mrtvé. Formálně se tato smlouva uzavírala 

v kapitulní síni před kapitulní knihou obsahující příslušnou řeholi. 

Tento systém daru a protidaru, byl již v karolinské době podroben kritice, neboť 

řeholním kněžím bylo zakázáno zpovídat. Kritice byl též podroben příjem majetku, 

neboť služebníci Boží by měli být živi pouze z desátků a darů. Začalo docházet 

k názorovým štěpením ohledně vlastnictví majetku. Nejradikálněji postupovalo hnutí 

Štěpána Muretského (+1124), které odmítalo jakékoliv vlastnictví majetků a lukrativní 

příjmy z desátků, či obětních darů. Živo bylo pouze z almužen. Radikální také byli 

cisterciáci, kteří sice disponovali určitým majetkem, nicméně obhospodařovali si ho 

sami si ho sami. Jakoukoliv směnou službu odmítali. 

Konečně lze říci, že ač se pozemkové donace ocitli pod palbou kritiky, jako takové 

neskončili, pouze se jim dala jiná právní forma 
98

 

 

5.2. Hmotné zabezpečení nejstarších benediktinských klášterů 

v Čechách  

 

Pro nejstarší dobu není příliš informací. Teprve doba kolem 12. století poskytuje 

větší množství dokumentů, které evidují nárůst klášterních majetků, imunit a exempcí. 

Nicméně nelze tyto dokumenty považovat za zcela důvěryhodné, neboť se většinou 

jedná o diplomatická falza. Jedná se o spletité záznamy, ve kterých je jen málo 

informací o původním majetku kláštera.  U Sázavského kláštera chybí souborný výčet 

statků a příjmů, navíc zde není zcela jasné, zda v předhusitské době vůbec nějaký 

                                                
98 Srov.: ANGENENDT 2006, 26-30. 
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takovýto soupis vznikl. Jediným informačním zdrojem, pak může být Letopis Mnicha 

sázavského, popřípadě starší prokopské legendy.  

Spolu se systémovými a majetkovými změnami, kterými procházel přemyslovský stát, 

procházel změnami i klášterní svět. Původní beneficiátní majetkový systém, se postupně 

rozpadl a jak šlechta, tak kláštery dostaly majetky do „osobního“ vlastnictví. Otázkou 

však je, kde kláštery vzaly původní kapitál. Na základě polských výzkumů, lze říci že, 

nejstarší kláštery zřizované panovníkem vlastní majetky neměly, avšak byly 

zaopatřovány ze státních, či biskupských důchodů. Otázkou je, zda tomu tak bylo  

i v případě Sázavského kláštera, neboť legendy hovoří o tom, že kolem sv. Prokopa se 

nejdříve začala tvořit jakási komunita a až sekundárně byl tento světec knížetem 

povýšen do stavu opatského.  

Jistě proto není náhodou, že první české kláštery vznikaly buď v Praze, nebo 

v jejím bezprostředním dosahu. Kníže tak mohl zaručit klášterům i jistou dávku 

ochrany, tím pádem zde vznikal i prostor vhodný k osídlení.  

Církev byla ve svých počátcích, na území českého státu, velmi silně vázána na světskou 

moc. Hradní kostely byly závislé na důchodech příslušného hradu. Zakládající listina 

boleslavské kapituly uvádí, že základ klášterních a kapitulních majetků tvořily tři 

složky: lidé, země a podíly z vybraných knížecích důchodů. Nicméně skutečným 

majetkem se pro tato církevní seskupení stávaly pouze výnosy z obdělávané půdy, 

nikoliv půda samotná. Další příjmy plynuly klášterům z nejrůznějších poplatků, které 

jim byly připsány opět skrze návaznost na hradskou soustavu. Jakási majetková 

samostatnost přichází, až s přechodem k „osobnímu vlastnictví“, tedy kdy jsou majetky 

připsány šlechtě, církvi a panovníkovi.
99

 

 

5.3. Sázava a české kláštery 11. století 
 

Na našem území se nejprve objevovali mniši jako misionáři. Misijní delegace, 

byly na české území vysílány především z kláštera sv. Emmerama v Řezně. Klášterní 

jednotky, podobné těm na Západě, začaly na našem území vznikat na konci  

                                                
99 Srov.: ŽEMLIČKA 2006, 265-273. 
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10. století. První mužský klášter vznikl na Břevnově roku 993. U jeho zrodu stál  

sv. Vojtěch, Slavníkovec, což může být i jedním z důvodů, proč klášter došel k většímu 

rozkvětu, až kolem třicátých let, kdy byl na opatský trůn dosazen opat Meginhard, který 

příslušel procísařské gorzské reformě. Záhy po založení Břevnovského kláštera, byl 

založen klášter sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle. I ten náležel ke gorzské reformě. 

Klášter byl sice ustanoven, až za vlády Boleslava III., nicméně je vysoce 

pravděpodobné, že o jeho založení usiloval již Boleslav II. Gorzské kláštery jsou úzce 

vázány na panovníka a oproti Clunyjské reformě, gorzské kláštery odmítaly 

centralizmus, spojovaly je jednotné zvyklosti (consuetudines). Reforma se začala šířit 

roku 933 z kláštera sv. Gorgonia u Metz, v Lotrinsku do trevírského kláštera  

u sv. Maximina a dále pak do řezenského kláštera sv. Emmerama odtud pak do kláštera 

v Niederalteichu. „Snad tedy jako náhradu za Břevnov, který jej zklamal, zamýšlel 

Boleslav II. novou benediktinskou fundaci.“
100

 Opatem na Ostrově se měl stát proffesus 

z Niederalteichu, výběr to jistě nebyl náhodný neboť, jak již bylo zmíněno, klášter  

v Niederalteichu byl zastáncem procísařské gorzské reformy. Archeologické výzkumy 

ukazují, že ve středu kláštera stály pouze dřevěné stavby a nebyl zde žádný jednolodní 

kostel, jak předpokládali F. Stehlík a V. Mencl. Severně od kostela byly nalezeny 

rudimenty několika dřevěných budov. Z archeologického průzkumu vyplývá, že již 

první stavební etapa kláštera se nesla v duchu klasického benediktinského stavebního 

schématu, tedy že konventní kostel tvořil osu řeholního domu s postranní klauzurou. 

K přestavbě kláštera zřejmě nedošlo, až do třicátých let 12. století. Z toho  

a archeologických výzkumů, lze vyvodit, že „raně středověká česká monumentální 

architektura byla mnohdy velmi jednoduchá, vycházela z tradic domácího stavitelství  

a mnohdy vznikala ze dřeva.“
101

 Toto tvrzení podporuje i poznatky ohledně Sázavského 

kláštera, který byl v první etapě své existence rovněž zbudován ze dřeva. Původní 

konvent se rozkládal přibližně ve středu dnešních klášterních staveb, klauzura se pak 

nacházela někde v místech dnešního zbytku kapitulní síně. První dřevěný kostel Panny 

Marie a sv. Jana Křtitele, nebyl nalezen, nicméně lze předpokládat, že stával někde 
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v prostoru ve východní části dnešního kostela, neboť právě zde se našly dřevěné zbytky 

konventu, s nímž musel být kostel v přímém kontaktu. Konvent byl postaven  

na půdorysu benediktinského schématu, nicméně byl vybudován starou domácí 

technikou. „V zásadě jde o stavení se třemi nebo čtyřmi rameny, která leží po obvodu 

čtvercového rajského dvora. Rajský dvůr může na čtvrté straně uzavírat stavba 

konventního kostela nebo rameno konventního stavení, vložené mezi rajský dvůr  

a kostel.“
102

 Archeologický průzkum odkryl pouze východní rameno stavby. Šlo  

o objekt na půdoryse obdélníka o rozměrech asi 12x6 m, který byl částečně zahlouben. 

Delší osa objektu, byla orientována severojižně. „Po obvodu a v dlouhé středové ose 

stavby se nacházely
103

 velké kůlové jámy o průměru, až 50 centimetrů, což jsou 

pozůstatky po mohutných dřevěných nosných kůlech.“ Důkaz o dřevěné budově 

klauzury, byl odhalen při archeologických pracích v probíhajících v šedesátých  

a sedmdesátých letech.  

Na rajském dvoře byly objeveny kůlové jámy, které však nebylo možné sestavit  

do půdorysu, nicméně s vrstvou zbytků dřeva z první etapy kláštera, je důkazem právě  

o existenci klauzury. Velmi podobné typy staveb, byly nalezeny například v Reichenau, 

Chimsee, či Augsburgu.  

Jedná se o jednoduché stavby, které se podobají laickým stavbám. „Nález takové 

stavby v Sázavě (…) je velmi zajímavým dokumentem o rozporuplné podobě 

nejstarších českých duchovních ústavů, v jejichž primitivním prostředí vznikaly často 

špičkové výtvory tehdejšího umění.“
104

 Jednalo se především o literární produkci  

a liturgické předměty. Zde je na místě vzpomenout sázavského opata Božetěcha, který 

proslul svou zručností a uměleckým citem.
105

  

Hovoříme-li o zániku původního dřevěného kláštera, lze na základě nálezů tvrdit, že byl 

rozbořen. Je také dobré si uvědomit, že klášter netvořil pouze kostel a klauzura, ale  

i několik hospodářských budov a zřejmě i špitál sv. Jana Křtitele a sídliště laických 
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služebníků. Pro tyto laiky, byl postaven tetrakonchální kostel sv. Kříže, dle uvedených 

zdrojů byl vysvěcen roku 1070. 

 

5.4. Patronátní kostely Sázavského kláštera 

 

Pramenná základna pro zkoumání vzniku klášterních majetků, je poměrně 

skromná. Avšak od poloviny 14. století, díky byrokratizaci církevní správy, jsou  

k dispozici zprávy o dvanácti sázavských patronátních farách. Tyto prameny, spolu 

s kronikou Mnicha sázavského, pomáhají přiblížit velikost panství a tím pádem  

i prostor, na které měl Sázavský klášter největší vliv. Sázavský Mnich do kroniky 

zaznamenal, že klášteru byla svěřena půda, „od řeky Milobuze, až k jeskyni ješto 

obecně slove Zákolnica, s lukami a lesem vůkol (…) až k lesu Strnovníku, i také 

vesnice Skramníky a jedno jezero a dřevěné přístroje k lovení ryb.“
106

 Ve vsi 

Skramníky měl klášter poplužní dvůr. Místní kostel zasvěcený Stětí sv. Jana Křtitele,  

je zmiňován k roku 1352, nicméně dle archaicky působícího zasvěcení lze předpokládat, 

že kostel vznikl již dříve, zřejmě kolem 11. století. Kostel byl evidován v rejstříku 

papežských desátků a patronem mu byl sázavský opat. Do kostela byli dosazováni 

světští kněží, nicméně po smrti jednoho z nich se sázavský opat Nevlas, rozhodl osadit 

farnost sázavským řeholníkem. „O pomoc byl požádán římský a uherský král Zikmund, 

který se roku 1419 obrátil na papeže s prosbou, aby farní kostel přivtělil k Sázavskému 

klášteru.“
107

 Papež Martin V. inkorporací pověřil vilémovského opata, nicméně 

vzhledem k tehdejší politické situaci lze předpokládat, že se jednalo pouze o formální 

akt.  

Mimo knížecí donaci, kronikář k roku 1132 zaznamenává donaci vsí Hostivař  

a Bosákovice s přilehlým lesem, poli, loukami a veškerým statkem, ve prospěch 

kláštera. V Hostivaři se též nachází původně románský kostel zasvěcení Stětí sv. Jana 

Křtitele. K roku 1372 je Sázavský klášter doložen jako patron tohoto kostela. Klášter 

nejen dostával do správy kostely, ale sám je i budoval. Dle Mnicha sázavského, opat 
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Silvestr
108

 ve vsi Mnichovice vystavěl kostel sv. Michaela.
109

 Není jistě překvapivé, že  

i v tomto případě byl Sázavský klášter patronem kostela. Další zprávy o patronaci 

kostelů a majetcích Sázavského kláštera pocházejí ze 14. století. Jedná se o Horní 

Kruty, Vavřinec a Polní Voděrady. Polní Voděrady, „Sázavskému klášteru nepatřily 

(…) celé, ale byl jediným patronem farního kostela.“
110

 Jakési majetky, měly náležet 

Vyšehradské kapitule a to již od časů krále Vratislava. Ve vsích Skvrňov a v Rovné  

u Stříbrné Skalice, měl klášter pouze spolupatronátní právo.“ Rozdělení patronátního 

práva bylo odrazem rozdrobeného vlastnictví vsi.“
111

 

Na počátku 15. století majitelé ratajského a talmberského panství svěřili své 

patronátní fary do správy Sázavského kláštera. Do těchto far, původně zřejmě určených 

pro světské kněží, byli dosazováni mniši ze Sázavského kláštera. Dosazovaní mnichů do 

far, určených pro světské kněží, však vyžadovalo speciální dispens od místního 

ordináře. Sázavskému klášteru byly přímo inkorporovány tři fary. U první sázavské fary  

sv. Martina nebyla, zřejmě z blízkosti, ke klášteru vyžadována konfirmace. Další 

inkorporovaná fara se nacházela na hradě Dřevíči ve Slánsku, byla tak nejdále 

položenou patronátní farou. Zde již, zřejmě i z praktických důvodů, byla konfirmace 

kněze vyžadována. Dřevíč byl knížecím přemyslovským hradem, sloužil pro knížecí 

úředníky a jak sídlo provincie. Důležitějším statkem bylo pravděpodobně proboštství ve 

Zbýšově a nedaleké Lochy, kde však měli majetky i další vlastníci. Pro zakládání 

proboštství benediktinští mniši úmyslně vybírali vzdálenější lokality, neboť jim šlo 

především o hospodářské zajištění kláštera a vzdálenost nehrála tak důležitou roli. 
112
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6. Kulturní vliv kláštera 
 
 

6.1. Sázavský klášter v ideových souřadnicích nejstarších 

českých dějin  

 

 Jako nejčetnější zdroje, pro sledování vývoje kláštera, lze označit 

svatoprokopské legendy a samozřejmě sázavský letopis. Tyto legendy, nebo alespoň ta 

první, byly sepsány na základě staroslověnské předlohy, která se bohužel nedochovala. 

V. Chaloupecký řadí vznik legend následovně: Vita antiqua, Vita minor, Vita maior. 

Vita antiqua je nejkratší a „nejchudší“ legendou ze tří nejstarších svatoprokopských 

legend. Vita minor i Vita maior, jsou již doplněny o další příběhy a zázraky světce. 

Otázka posloupnosti legend, není zcela uzavřena. Jisté je, že jako rok Prokopova 

svatořečený, se určuje rok 1204, nicméně i zde jsou jisté pochybnosti, neboť k tomu  

to aktu nebyl dochován žádný kanonizační protokol a nejasnosti se vyskytly i ohledně 

světícího biskupa. Jakoby dalším z Prokopových atributů, měla být nejasnost,  

či zastřená pravda.  

Za nejjistější zdroj ohledně nejstarších informací ohledně kláštera a osoby  

v. Prokopa, proto lze považovat kroniku Mnicha Sázavského. Tento neznámý mnich 

čerpal informace klášterní knihovny, jejímž stěžejním prvkem bylo zřejmě nekrologium 

a krátké soubory relací. Nejstaršími údaji byly soupisy klášterního majetku, tyto soupisy 

zasahovaly až ke konci Prokopovy doby. Prokop se podle sázavských letopisů odmítal 

stát opatem v nově vzniklém klášteře. Ustoupil až pod nátlakem knížete Břetislava.  

Jeho opatský nástupce Vít pak byl vybrán volbou bratří, jak píše Mnich sázavský: 

“Tedy po sejití nejblaženějšího otce Prokopa tovaryšstvo družné z vlastní vůle  

ve shromáždění zvolilo jest synovce jeho Víta.“
113

 Jimram byl pak do opatské funkce, 

se svolením bratří, ustanoven přímo Vítem. I zde Sázavský klášter a jeho prostředí 

vystupují opět z běžných tradic, neboť Vít byl do funkce opata, jmenován bez vědomí,  

a tím pádem i souhlasu, panovníka. U Jimrama se tato situace již neopakovala a byl pro 
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něj obezřetně vyžádán panovníkův souhlas. K tomu Mnich sázavský: “Blažený pak opat 

Vít, muž velké pilnosti a rozšafnosti s přivolením bratří, když se blížil konec jeho 

života, odevzdal jest právo opatské řízení arcikláštera svého Emmeramovi, svému 

pokrevnímu příteli, muži skvějícímu se svatostí, ve shromáždění knížete a velmožu 

jeho.“
114

 Tito první tři opati byli jednoho rodu. Nástupnické privilegium zde bylo 

ošetřeno jakousi závětí, Prokopovým mystickým viděním. Prokop měl k sobě povolat 

synovce Víta a syna Jimrama, aby jim na smrtelné posteli vyložil jejich poslání. Toto 

vidění, lze chápat jako ustavující akt, který měl zajistit, rodině její správu nad klášterem, 

který byl poměrně bohatou institucí. Po Jimramovi byl do funkce opata, knížetem 

Vratislavem, jmenován Božetěch. Prokopově rodinné linii, tak byla po půl století 

z rukou odebrána správa nad klášterem. Nedlouho po Božetěchově nástupu byla 

v klášteře zaznamenána vlna nevole, směřující právě proti opatovi. Jen těžko si lze 

představit, že by tato „špatná nálada“ mířila přímo ke knížeti a snad i proto se stočila 

směrem ke „knížecímu“ opatovi.
115

 Kníže Vratislav vystupuje v pramenech jako 

ochránce slovanského kláštera, nicméně je potřeba si uvědomit že Sázavský klášter 

nebyl založen z knížecího přičinění, nýbrž vznikl z Prokopovy nadace. Je tedy 

pravděpodobné, že dosazením opata Božetěcha, si chtěl kníže Vratislav klášter zajistit. 

Spor o nástup Božetěcha jako opata, mohl rozlítit konzervativnější část komunity, která 

si přála za opata opět někoho z Prokopovy rodinné linie. Tento spor mohl přesáhnout 

hranice kláštera. Konzervativní strana mohla své argumenty na podporu pokračování 

opatů z Prokopovy linie, podpořit spisem o Prokopovi jako světci, a ten mohl být 

později přeložen do latiny a vložen do svatoprokopské legendy a sázavských letopisů.  

I takovéto spory uvnitř komunit, byly součástí klášterního života, o čemž se zmiňuje  

S. Patzold.  

 Největší zvláštnost Sázavského kláštera spočívá v užívání staroslověnštiny jako 

liturgického jazyka. Ač první kláštery na našem území, používali pro celebrování mše  

a jako klášterní jazyk latinu. Sázavský klášter pokračoval ve starší tradici, která měla 

kořeny ještě ve velkomoravské době a na českém území byla pravděpodobně ještě stále 
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živá. Lze tak chápat argument papeže Jana XIII., který svolil k tomu, že v Čechách 

ustanoví biskupství, avšak jen za předpokladu, že bude podléhat západnímu latinskému 

ritu. Až do roku 1055 byly v Sázavském klášteře slouženy mše ve staroslověnštině. 

Nicméně na základě příkazu knížete Spytihněva II., byli slovanští mniši vyhnáni  

a nahrazeni benediktiny západního ritu tedy mnichy, kteří bohoslužby celebrovali 

v latině. Je potřeba si uvědomit, že k této obměně došlo pouhý rok po církevním rozkolu 

a slovanská liturgie mohla být chápána jako nevhodná pro další vývoj Spytihněvovi 

politiky. Stejně jako jeho předchůdci toužil po královské koruně a aby bylo v Praze 

založeno arcibiskupství. Jeho prosby nebyly vyslyšeny. Spytihněvovi se nicméně 

dostalo práva nosit mitru, nutno podotknout že za nemalý roční poplatek 100 hřiven. 

Není tedy s podivem, že Spytihněvův nástupce Vratislav II. přistoupil k situaci jinak  

a Sázavský klášter – onen důkazní materiál dlouhotrvající křesťanské tradice – opět 

osadil staroslověnskými mnichy. Biskupem Jaromírem, nechal vysvětit klášterní kostel, 

jako opata jmenoval Božetěcha, kterému i věnoval patřičnou přízeň.  

Jejich zřejmě blízký vztah, pak eskaloval v roce 1085, kdy Božetěch Vratislava 

korunoval. „Král však prveřečený, člověk nejkrásnější, miloval jej tak jediného,  

a milostí jeho týž opat byl tak velice povýšen, že se zdál býti v důstojenství vznešenější 

skoro nade všechny opaty české. Tudy týž opat, počínaje si opovážlivě, biskupu svému 

přejal úřad o jedné z největších slavností. Nebo vsadil jest řečenému králi korunu na 

hlavu, což měl Kosmas biskup jeho učiniti.“
116

 Tento akt, lze chápat hned v několika 

rovinách. Božetěch a stejně tak i Vratislav si museli být vědomi významu korunovace. 

Božetěch se zřejmě chtěl stylizovat do role Metodějova nástupce a tím i přidat hodnotu 

Sázavskému klášteru. Vratislav, stejně jako jeho předchůdci, jistě usiloval o zřízení 

arcibiskupství v Praze, historická hodnota Sázavy by jistě mohla, spolu se svatořečením 

sv. Vojtěcha, přispět k dosažení povýšení z biskupského na arcibiskupský stolec. Zda se 

jednalo o moudré rozhodnutí, vzhledem k postoji papeže Řehoře VII., který zakazoval 

slovanskou liturgii, je otázkou.
117
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Postupem času, sázavská fundace ztrácela na významu a tak není divu, že během vlády 

knížete Břetislava II., se v klášteře opět začala sloužit mše latinská. „Se zakázáním 

slovanské liturgie bylo spjato i utlumení úcty k domácím světcům.“
118

 Není náhodou,  

že v Kosmově kronice není zmínka o knížeti Rostislavovi, jeho povolání soluňských 

bratří a konečně o sv. Prokopovi a Sázavském klášteře. Ve 12. století měl Sázavský 

klášter opět štěstí na dobrou ruku opatů a to zejména opata Silvestra (1134 – 1161)  

a Reginharda z Mét (1162 – 1173). Opat Silvestr nechal vysvěti kaple sv. Máří 

Magadleny, Panny Marie, kostel sv. Jana Křtitele nechal vyzdobit nástěnnými malbami, 

též se vrhl na přestavbu chrámu a v chóru od oltářů sv. Martin a sv. Štěpána nechal 

postavit zdi s apsidami uprostřed, též nechal zhotovit novou podlahu z kamene z hory 

Petřína; „zbudoval nový dormitář, refektář, cellarium kuchyni a klášterní dvůr kolem 

dokola se sloupky a výklenky“
119

 Do sféry Silvestrova vlivu, lze zasadit i stavbu kostela 

sv. Jakuba Většího v Rovné. Činnost sázavské stavební huti, je dávána i do souvislosti 

s portálem kostela v nedalekých Hrusicích. 
120

 Opat Silvestr byl jistě velmi schopným 

mužem, neboť v roce 1137 se vydal do Jeruzaléma. Opat Silvestr také krátce pobyl na 

biskupském stolci (1139-1140) avšak ještě před složením biskupského slibu, od funkce 

odstoupil.
121

V této funkci se mu však zřejmě nelíbilo, a tak se o rok později vrátil do 

opatské funkce. Z ní byl ovšem sesazen papežským legátem Guidem, který jako důvod 

pro zproštění funkce uvedl nepravdivé pomluvy. Avšak na přímluvu olomouckého 

biskupa Zdíka, byl Silvestr opět dosazen do funkce, v níž setrval až do své smrti roku 

1161. “Léta od narození páně 1144 Guido kardinal a legát stolice apoštolské, popuzen 

lichými nářky některých, stavil jest úřad opatovi Silvestrovi, ale následujícího roku dal 

jej skrze Jindřicha biskupa olomouckého, když se vrátil, opět dosaditi.“
122

  

Na jeho místo krátce nastoupil mnich Božata, avšak ten  

ve funkci pravděpodobně kvůli svému vysokému věku působil pouze rok. V roce 1162 

byl do opatské funkce, knížetem Vladislavem II. a biskupem Danielem, jmenován 

Reginhard z Mét. Reginhard byl původně opatem v Želivě, nicméně byl z tohoto postu 
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biskupem sesazen. Jako důvod Mnich sázavský uvádí pomlouvačné řeči.
123

 Reginhard, 

stejně jako Silvestr, či Božetěch byl taktéž uměleckého založení „byl umělý v malování 

a řezání jakýchkoliv obrazů ze dřeva, z kosti nebo také z kovu rozličného druhu; také 

nebyl nezběhlý v řemesle kovářském, jakož i ve všem díle, které se skládá ze skla“
124

 

Na základě těchto zpráv, se lze domnívat, že v Sázavském klášteře byla i huť sklářská.  

Za Reginhardova nástupce, opata Blažeje, byl roku 1204 kanonizován sv. Prokop. Opat 

Blažej se o tuto kanonizaci silně zasloužil, neboť se sám vydal k papeži do Říma,  

se spisem Vita minor, aby papeže požádal a přesvědčil o kanonizaci sv. Prokopa. Podíl 

na konečném pozitivním výsledku nelze připsat pouze Blažejovi, o kanonizaci se jistě 

velmi silně zasadil i Přemysl Otakar I. „Král Přemysl Otakar I. si prý vyžádal na opatu 

Blažejovi rámě z těla světcova a dal je uložit v biskupském chrámě sv. Víta, aby:“...tím 

ramenem království české velemocně před přáteli bylo chráněno.“
125

 V průběhu  

13. století se kult sv. Prokopa šířil do Čech a na Moravu, mimo jiné  

to dokládají stavby jemu zasvěcované, jako například kaple sv. Prokopa v Brně, nebo 

bazilika v Třebíči. Dalším dokladem o rostoucí síle svatoprokopského kultu, budiž  

i zpráva z bitvy u Kressenbrunu roku 1260, kdy je vítězství na straně  

Přemysla Otakara II., připisováno – mimo jiných domácích světců – i sv. Prokopovi.  

O váženosti Sázavského kláštera svědčí i zpráva, že za vlády Přemysla Otakara II.  

se sázavskému opatovi dostalo privilegia vybírat desátky na podporu křížové výpravy 

do Jeruzaléma.
126

  

 V souvislosti s kulturním transferem Sázavského kláštera je také opodstatněné 

zmínit, výskyt jména Prokop mezi kleriky. Středověk byl dobou gest,  

výběr – nejen- klerikálního  jména měl mnohem větší význam, než jaký můžeme cítit 

dnes. „Výběr křestního jména nebyl pouhou formalitou, nýbrž vědomým výběrem,“
127

 

který byl ovlivněn sympatiemi s určitým kultem zemských, či místních patronů. 

„Můžeme v této souvislosti dokonce použít i slovo móda, samozřejmě nikoliv 
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v hanlivém smyslu.“
128

 Výzkumem, ohledně popularizace jména Prokop, se zabývala  

E. Doležalová. Zdrojem pro mapování popularizace jména Prokop, jí byly ordinační 

seznamy kleriků pražské diecéze z let 1395 – 1406. S vládou a zbožností Karla IV. 

rozkvétá na českém území podpora kultů světců, ale i jejich ostatků. Sám panovník 

inicioval „založení“ mnoha kultů, např. kult sv. Zikmunda (1354), který byl umocněn  

o to víc, že jeden z Karlových synů dostal právě světcovo jméno. „Dalšími světci, 

jejichž význam podtrhla vláda Karla IV., byli  

sv. Vít, samozřejmě sv. Václav a také sv. Prokop.“
129

 Poslední jmenovaný,  

se velmi rychle stal, společně se sv. Václavem a sv. Vojtěchem českým zemským 

patronem. V návaznosti na staroslověnskou tradici sázavského kláštera, Karel IV. 

založil roku 1437 v Praze klášter na Slovanech zasvěcený Panně Marii, sv. Cyrilovi 

 a sv. Metodějovi a sv. Vojtěchovi a sv. Prokopovi. „Sv. Prokop patřil v té době 

k nejoblíbenějším českým světcům. O jeho oblibě svědčí dochované legendy, mešní 

formuláře a oficia.“
130

 

Ordinační seznamy byly vydány A. Podlahou r. 1922 pod názvem Liber 

Ordinationum Cleri. Vzhledem k tomu, že matriky v této době ještě neexistovaly, jsou 

ordinační seznamy a některé další písemnosti, jediným zdrojem pro mapování křestních 

jmen. Počet osob, které jsou v ordinačních seznamech uvedeny, nelze přesně vyčíslit, 

neboť některé jsou uvedeny duplicitně, či několik osob má stejné jméno, jméno otce  

či se překrývají i jiné faktory, které by pomohly lehčeji identifikovat danou osobu. 

Z ordinačních seznamů vyplývá, že jméno Prokop (latinsky Prokopoius), není 

nejčastějším křestním jménem. Jakési prvenství má jméno Jan, dále pak Václav, 

Mikuláš, Petr, Martin, Jakub, Matyáš, Ondřej, Pavel a Jiří. Za pozornost jistě stojí  

i jména otců, která jsou proměnlivější. Vyskytují se zde různé přezdívky, domácké 

formy jmen, či dokonce zárodky příjmení. „Pouze v 6 záznamech je Prokop současně 

jménem svěcence i jménem otce.“
131

 Lze tedy zcela vyloučit hypotézu, že by svěcenec 

dostával jméno po svém otci. Současně s tím lze i sledovat vzrůst oblíbenosti jména 
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Prokop. U otců svěcenců, je výskyt nižší, časově lze „otce“ zařadit do období vlády 

Karla IV., kdežto „svěcence“ je třeba řadit až do poslední dekády vlády Karla IV., či do 

období po jeho smrti. V generaci synů/svěcenců je výskyt jména Prokop asi třikrát 

vyšší. Z ordinačních seznamů, lze také určit lokalitu původu svěcence. „V generaci otců 

pocházelo v rámci pražské diecéze nejvíce Prokopů z pražského arcijáhenství (…)  

a kouřimského arcijáhenství.“
132

 V generaci synů byla situace prakticky totožná.  

„Z uvedených výsledků vyplývá, že jméno Prokop patřilo mezi oblíbené, a tedy 

památka a kult svatého Prokopa byly živé.“
133

 V průběhu vlády Karla IV., tedy během 

jedné generace, lze mapovat, kterak se zvýšil počet jmen svěcenců, ale v důsledku  

i jejich otců. Z toho lze odvodit, že míra úcty, k sv. Prokopu, se rapidně zvýšila.  

„Lze předpokládat, že to bylo mj. důsledkem podpory Prokopova kultu ze strany 

panovníka“
134

 Nejvyšší podíl výskytu jmen Prokop, je evidován v pražském  

a kouřimském arcijáhenství, to je snadno vysvětlitelné tím, že obě arcijáhenství  

se nacházeli nedaleko center svatoprokopské úcty. Kouřim je blízká klášteru na Sázavě 

a pražské arcijáhenství bylo blízké dalšímu staroslověnskému centru, neboť v době 

Karla IV. byl založen klášter na Slovanech, mimo jiné zasvěcen i sv. Prokopu, jak již 

bylo zmíněno výše. „Je nutno se také zmínit o nacionálně českém podtextu 

svatoprokopského kultu a prokopských legend 14. století.“
135

 Jméno Prokop bylo 

oblíbené hlavně u jazykově české populace, V německé komunitě v Čechách, jméno 

Prokop příliš oblíbené nebylo a ani svatoprokopský kult za hranice Čech příliš 

nepronikl. „Zřetelný růst jeho obliby na konci 14. století tak možná ukazuje  

i na rostoucí české národní uvědomění v předhusitské době.“
136
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6. 2. Koncepce mnišství v nejstarších prokopských legendách 

 

Hlavním inspiračním zdrojem pro sepsání svatoprokopské legendy, byl Život  

sv. Benedikta. V. Chaloupecký a B. Ryba ve své studii k prokopským 

legendám uvádějí textové paralely, nicméně se nejedná o přímé textové citace.  

Textové paralely se týkají toho, kde byl klášter umístěn, boje s démony 

a prorockého daru. Tyto motivy lze chápat tak, že měly zasadit Prokopa  

do "západokřesťanského kontextu benediktinského monastického ideálu."
137

  Motivy 

jsou dokladem, že legenda sv. Prokopa měla být příkladem a návodem pro příkladný 

život, díky kterému lze dojít spasení. Zároveň s tím je také důležité sledovat motiv 

vztahu mezi církví a světskou mocí, který je ve většině případů ponechán stranou  

a představitelé obou sfér stojí proti sobě jako rovný k rovnému, je také velmi často 

zachycen v nejrůznějších legendách. Sv. Prokop je v legendách ztělesněním svatosti 

v její nejčistší formě a je tak prvním českým svatým, který je příkladem raně křesťanské 

askeze. 

 Důležitým prvkem je poloha Sázavského kláštera. Nachází se v ohbí řeky 

Sázavy, důležité je to zejména proto, že s tím přichází i koncepce mnišství takzvaného 

peregrinatia. Jedná se o raně středověký koncept mnišství, které se v mnohém podobá 

poustevnictví. Tato koncepce mnišství situuje své řeholníky a jejich kláštery buď přímo 

na ostrov, nebo k těsné blízkosti řek. Pro peregrinatio je typická třístupňová konstrukce, 

a to: 1. opuštění domova a zpřetrhání vazeb ke světu a lidem, 2. opuštění hříšného 

života, 3. opuštění otcovskému domu, respektive opuštění pomíjivého a obrácení 

k věčnému. Obsah prokopských legend tento ideál splňuje.  

Neméně důležitým motivem je Prokopův boj s démony, což souvisí se starším 

pojetím asketického poustevnictví. I zde je opět určité schéma:  

světec prochází zkouškou v podobě boje s démony, pakliže světec tento boj vyhraje,   

je mu vyšší mocí poskytnuta přízeň či pomoc.  V prokopské legendě je tento boj pojat 

trochu netradičně. Prokop se usadí v jeskyni, která je obývána démony, nicméně 

v jeskyni spolu žijí, až do doby než démoni z vlastního rozhodnutí z jeskyně odejdou. 
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50 

Jedná se poněkud o netypické vyústění situace, pro srovnání lze, minimálně pro české 

prostředí, uvést legendu o sv. Ivanovi, který taktéž obýval jeskyni s démony a o jejich 

vyhnání se pokoušel tak dlouho, dokud se mu to za pomoci krucifixu nepodařilo.  

S vyhánění démonů souvisí i exorcismus, jenž je v prokopských legendách také 

zaznamenán. Předlohu má zřejmě v legendě sv. Havla, avšak ta je oproti té prokopské 

poněkud obšírnější. Démon se sv. Havlovi identifikuje, rozmlouvají spolu a sv. Havel 

nakonec démona posílá do pekel.  Prokop pouze vymýtá ďábla, který posléze opouští 

tělo posedlého jako černý pták. Spolu s vymýtáním ďáblů z jeskyně se pak zřejmě jedná 

pouze o topoi a nemá čtenáři přinést bližší informace o osobnosti sv. Prokopa. Otázkou 

zůstává, z jakého důvodu nebyla světcova postava vykreslena precizněji. Bránil tomu 

snad nedostatečný kulturní přehled klášterních bratří? I to je možné, nicméně je potřeba 

vzít v potaz i dobové politické klima, které kvůli táhlým mocenským konfliktům, jistě 

neusnadňovalo potřebné vzdělávací podmínky.
138

 

 

6.3. Opat Božetěch 

 

Opat Božetěch je jistě výraznou osobností v dějinách Sázavského kláštera. 

K poznání jeho osobnosti, bohužel nemáme dostatek pramenů, nicméně kronika Mnicha 

sázavského podává jeho popis takto: “člověk velmi u všech oblíbený a ke všem 

štědrý.“
139

 Nicméně kronikář dále pokračuje:“ Muž veliké výmluvnost a hbité paměti, 

ale dychtivý slávy lidské, domýšlivý, hněvivý, poněkud nepravostem oddaný.“
140

  

Do opatské funkce byl Božetěch ustanoven králem Vratislavem II., čímž byla porušená 

prokopská rodová linie opatů. S tím souvisel i jakýsi odboj mnichů Demetria, Kanana  

a Goliše, kteří se hrubě vyhrazovali proti novému opatovi. S Vratislavem II. Božetěcha 

zřejmě pojilo úzké pouto. V. Tatíček vyřkl teorii, že první manželkou Vratislava II. byla 

Božetěchova sestra.
141

 Mnich sázavský hovoří o tom, že opat Božetěch byl 

                                                
138 Srov.: RYCHTEROVÁ 2005, 146-152. 
139 FRB II 1874, 249. 
140 FRB II 1874, 249. 
141 TATÍČEK 2004, 11. 
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Vratislavovým nejmilejším opatem.
142

 Asi i z tohoto důvodu se Božetěch dovolil 

korunovat Vratislava králem, ačkoliv toto privilegium patřilo pouze biskupovi.  

To popudilo biskupa Kosmu, který jej chtěl sesadit z funkce, nicméně na prosby lidu tak 

neučinil a pouze Božetěchovi dal trest. Božetěch měl vyřezat krucifix ve své velikosti a 

odnést ho až do Říma do metropolitního kostela sv. Petra. Trest to pro Božetěcha mohl 

být jen z části, neboť jak uvádí F. J. Lehner.: „S Božetěchem objevuje se na jevišti dějin 

umění českého první umělec jmenovitě uvedený, který jako patriarcha zahajuje dlouhou 

řadu slovutných mužů, oslavivší národ svou krokvicí a dlátem, štětcem a paletou.“
143

  

   Božetěch byl malířem, sochařem, řezbářem, ale i architektem, neboť jak 

vypočítává sázavský kronikář, kostel rozšířil, opatřil střechou, zvony a kříži a také 

vybavil klášter patřičným klášterním příslušenstvím. Svou stavitelskou činnost neomezil 

jen na revitalizaci samotného kostela, nýbrž podrobil přestavbě také klášter s ambitem  

a všemi přilehlými budovami. Není se čemu divit, kostel i klášter byly ještě z dob 

Prokopových a od té doby zřejmě neprošly žádnou větší rekonstrukcí, díky Vratislavově 

donátorské činnosti, rozsáhlejšímu sázavskému majetku a Božetěchově osobnosti, zde 

byla konečně možnost klášter povýšit také architektonicky. Dle F. J. Lehnera stál 

Božetěch za sochařskou, ale i malířskou výzdobou nejen samotného sázavského 

kláštera, ale i kostelů přilehlých jako například v nedalekém kostelu sv. Jakuba 

v Rovné. F. J. Lehner vyslovuje hypotézu, zda opat Božetěch, nebyl také přítomen při 

stavbě chrámu sv. Víta. Svoji teorii zakládá nejen na uměleckém cítění Božetěchově, 

ale i na přátelském vztahu, mezi opatem a Vratislavem II. Z toho vyplývá i další 

Lehnerova myšlenka, že Božetěch byl zakladatelem dvorské malířské školy a že  

je autorem Vyšehradského kodexu.
144

 

Z výše zmiňovaného je důvodné se domnívat, že v Sázavě existovala huť, 

s kovoliteckou a zlatnickou dílnou, jistě zde byla i dřevařská dílna. 

Po dokončení přestavby kláštera v roce 1095, přijel místo vysvětit pražský 

biskup Kosmas. Mnich sázavský píše, že světící akt trval tři dny  

od 14.-16. října, postupně byly vysvěceny všechny oltáře s mnoha ostatky svatých, 

                                                
142 Viz.: str 44. 
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především Panny Marie, Jana Křtitele a ostatky z trnové koruny a oděvu Ježíše Krista. 

Biskup též znovu posvětil  kapli sv. Kříže, původně vysvěcenou roku 1070 biskupem 

Gebrhartem. Otázkou zůstává, zda byl tomu vysvěcení přítomen i Božetěch, neboť 

v klášteře proti němu vznikla vzpoura – mniši si u knížete Břetislava II.
145

 na opata 

stěžovali. Kníže se rozhodl situaci vyřešit následovně, vyhnal nejen opata, ale  

i vzbouřené mnichy. Mnich sázavský tuto situaci komentuje krásnými, leč žalostnými 

slovy, která ani po staletích neztrácejí na moudrosti: 

“Porazím pastýře a rozprchnou se ovce ze stáda“.
146

 Vyhnaní mniši se po čase opět 

navrátili do kláštera, avšak jistě se nejednalo o šťastný návrat, neboť v klášteře již 

vládla jiná tradice. 

 

6.4 Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné 

 

Tento farní kostel je dnes součástí obce Stříbrná Skalice, která je položena 

nedaleko Sázavy. Jedná se o malý kostel ze 12. století „skládající se z polokruhové 

apsidy, obdélníkové lodi a věže v průčelí, jako stavebního materiálu zde bylo užito 

kvádrů červeného pískovce.“
147

 Kostel byl pravděpodobně součástí velmožského 

dvorce, kterému náležela osada – Rovná. 

Podoba raných panských sídel se bohužel, především kvůli použitému 

stavebnímu materiálu, nedochovala. Zůstaly především kostely, u nichž bylo použito 

kvalitního stavebního materiálu.
148

 V případě Rovné se jedná o „vlastnický“ kostel, 

který byl těsně spjat s velmožským obydlím. „V jeho prostorovém a provozním 

uspořádání se odráží záměr zvýraznit přítomnost vznešeného zakladatele.“
149

 K ukázání 

vyvýšenosti majitele bylo nejčastěji při stavbě kostela použito tribuny, tedy vyvýšené 

pavlače v západní části chrámové lodi. Tato tribuna byla zpravidla přístupná přímým 

samostatným vstupem. Dle vyvýšené polohy se lze domnívat, že kostel byl přímo 

spojen s panským sídlem, popřípadě na tribunu vedlo samostatné schodiště.  U kostela 

                                                
145 Král Vratislav zemřel r. 1092 
146 FRB II 1874, 250. 
147 PODLAHA 1907, 146. 
148 Srov.: HAUSEROVÁ 2013, 11. 
149 HAUSEROVÁ 2013, 11. 
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sv. Jakuba v Rovné je tento tribunový vstup dodnes zachován, na stejné straně kde 

býval hlavní vstup do kostela, proto je důvodné se domnívat, že zde bylo použito obou 

způsobů vstupu. Původní vstupní portál, byl dle zvyklostí umístěn na boční straně 

kostela, v Rovné v polovině severní stěny. Z archeologických výzkumů vyplývá,  

že vstupní portál byl zpravidla otočen do míst, kde bývalo osídlení.
150

 Nad bývalým 

hlavním vstupem se nacházejí románské skulptury fantaskních zvířat, v Čechách zcela 

ojedinělých reliéfů. „Svým výtvarným pojetím a ikonografickým programem poukazují 

k činnosti sázavské stavební huti.“
151

 Dnes jsou čitelné pouze tři skulptury. Fragmenty 

zbývajících šesti skulptur poukazují na to, že zde byl pravděpodobně zobrazen 

zvěrokruh, odkazující na Kosmos a Mappa Mundi. Tuto teorii lze doložit přítomností 

reliéfu slona, který spolu se lvem, či jejich dvojicí, „měl stát na stráži a bránit nečistým 

silám symbolizovaným monstry ve vstupu do chrámu, a zároveň ukazovat spravedlivým 

křesťanům správný směr cesty vedoucí ke spáse.“
152

 Z vnější strany je pak na apsidě 

kostela použito obloučkového podřímsí, původní románské okno bylo v baroku 

rozšířeno.
153

  

Interiér kostela je osvětlen jednoduchým oknem. Původní románskou kruchtu  

do lodního prostoru otevírá půlkruhový oblouk, který je lemován provazovitě 

vroubkovaným oblounem, podobně je ozdoben i půlkruhový oblouk pod kruchtou.  

Na horní poprsní zdi, je použito profilované římsy. Původní tribuna zcela chybí.  

Na základě archeologického průzkumu z roku 1946, bylo objeveno, že původní tribunu 

podpíral střední sloup, ze kterého vybíhaly dva oblouky. Z tribuny na jižní stěně vedlo 

schodiště do chrámové lodi. Postupem času a změnou společnosti se význam tribuny 

vytratil a tak byla tribuna zbourána a chrámový prostor zvětšen. „Chybějící roli kruchty 

pak přejalo adaptované patro románské věže.“
154

  

Ve 40. letech minulého století byly v kostele sv. Jakuba Většího odkryty 

románské fresky. „Ve složitém ikonografickém programu jeho výzdoby měl být 

                                                
150 Srov.: HAUSEROVÁ 2013, 11-12. 
151 ŠMIED 2013, 23. 
152 ŠMIED 2013, 23. 
153 Srov.: PODLAHA 1907, 146. 
154 HAUSEROVÁ 2013, 14. 



 

54 

znázorněn nádherný svět nebeského Jeruzaléma symbolizovaného interiérem stavby.“
155

 

Kontrastem k tomuto království nebeskému pak byl vnější svět plný nástrah a zlých sil. 

Věřícím tak byla alegoricky podána cesta ke spáse a Bohu. V horizontálních pásech je 

zde zpodobněn Christologický cyklus a legendy o světcích, tyto motivy jsou pak 

rozčleněny ornamentálním dekorem.  

V apsidě kostela je zobrazena legenda a umučení patrona kostela – sv. Jakuba 

Většího. V levé části apsidy, jsou výjevy poškozeny, uprostřed jsou zobrazeny světcovy 

skutky, v pravé části je pak cyklus zakončen světcovým umučením. Výjevy jsou 

doplněny nápisovou páskou, která je dnes bohužel nečitelná. Nad ní je zobrazen Kristus 

se svými učedníky po boku. „Bosé postavy učedníků stojící pod arkádami jsou 

kompozičně jednoznačně ovládány polopostavou Ježíše, umístěnou pod oknem v ose 

apsidy.“
156

 Kristus zde představuje světlo, což reflektuje biblické verše Izajáše a Jana.
157

 

Jednotlivý učedníci stojí v v arkádě dělené dvanácti oblouky, což má odkazovat  

na nebeský Jeruzalém. Apoštolové jsou zobrazeni většinou bez atributů, pouze s knihou. 

K jejich identifikaci tak slouží jen jména zapsaná v obloucích arkády, nad jejich 

hlavami. „Postavy Apoštolů jsou oděny ve splývavá roucha a pláště snad  

až antikizujícího vzhledu.“
158

 Apoštolové jsou zde natočeni ke Kristu a směřují mu 

vstřícná gesta. Apoštolové jsou střídavě oblečeni do bílého roucha s purpurovým 

pláštěm a naopak. Ústřední postavou celého cyklu je Ježíš Kristus. Výzdoba apsidy 

vrcholí v konše, která svým tvarem zpodobňovala nebeskou báň. Je zde zobrazena 

scéna Maiestas Domini, ze které je bohužel dochován jen drobný fragment žehnajícího 

Krista v duhové mandorle. Ta je na každé straně držena andělem. Pozornost je potřeba 

věnovat zejména tomu levému, neboť jde o jednu z nejlépe dochovaných postav 

v celém interiéru chrámu. „Jeho hlava s velkýma očima, vlasy spadajícími na ramena  

a výraznou kresbou ve tváři patří mezi nejkrásnější hlavy románského malířství 

                                                
155 ŠMIED 2013, 23. 
156 ŠMIED 2013, 24. 
157 IZ 60,2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a 

ukáže se nad tebou jeho sláva.; J 1,5: To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.; J:1,9: Bylo tu 
pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa  

158 ŠMIED 2013, 24. 
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v Čechách.“
159

 Kolem mandorly jsou zobrazeny symboly evangelistů, „směrem 

k vítěznému oblouku (…) stojí rozměrné postavy Panny Marie a sv. Jana 

Evangelisty.“
160

  

V prostoru vítězného oblouku, přímo nad oltářní mensou, jsou zpodobněny oběti 

Kaina a Ábela. Toto zobrazení symbolizuje starozákonní předobraz Kristovy oběti.
161

 

Malby na jižní stěně kostela jsou členěny do vodorovných pásů. Ve spodní části  

je namalovaná drapérie, nad ní je potom ve třech pásech zobrazen Christologický 

cyklus. Počíná Zvěstováním Panně Marii, pokračuje k Navštívení Panny Marie, 

následuje Narození Páně. Dále je pravděpodobně zobrazeno Zvěstování pastýřům. 

Druhý pás je otevřen scénou Klanění tří králů, Bohorodička zde sedí na trůně jako 

Královna nebes. Za Pannou Marií je zobrazen sv. Josef, oděn v bílé roucho a purpurový 

plášť. „První král, který předstupuje v mírném úklonu před trůn Mariin, přádává jediný 

dar, královskou korunku – neboť pouze Ježíš je králem králů.“
162

Jedná se o zcela 

výjimečný ikonografický typ zobrazení. Následující malba není určitelná, neboť prostor 

byl zničen za barokní přestavby. Za prázdnou částí, je vyobrazen Kristův křest 

v Jordáně, jedná se ovšem o druhotnou malbu, neboť třetí pás je otevřen výjevem 

Vraždění neviňátek. Původně tak na místě vyobrazení Kristova křtu měl být Josefův sen 

a Útěk do Egypta. Na Vraždění neviňátek navazuje zpodobnění krále Heroda a jeho 

nohsledů. U nohou zbrojnošů jsou zobrazena tělíčka obětí. „Plynulé čtení výzdoby  

je pak přerušeno drapériovým pásem, který lemuje bývalé schodiště a stejně jako výjevy 

dále směrem k západu patří do druhé etapy maleb.“
163

 Pod schodištěm je zobrazena 

scéna, kterak tři Marie přicházejí k otevřenému Kristovu hrobu, u něhož stojí anděl 

s roztaženými křídli a ukazuje směrem k nebesům. 

Na západní stěně je zpodobněna legenda o sv. Mikuláši, tyto malby také spadají 

do druhé etapy výmalby kostela, ač se umělec snažil přiblížit se stylu původnímu. 

Námět zde nebyl vybrán náhodně, jednak je sv. Mikuláš je patronem horníků, stejně 

jako sv. Jakub Větší, a za druhé svatomikulášský kult v Čechách vzrostl kolem roku 

                                                
159 ŠMIED 2013, 29. 
160 ŠMIED 2013, 29. 
161 Srov.: ŠMIED 2013, 31. 
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163 ŠMIED 2013, 29. 
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1200. Ve spodní části západní zdi jsou pak fragmenty maleb znázorňujících snad 

legendy sv. Prokopa, jejíž umístění by zde dávalo logický význam, neboť Sázavský 

klášter je vzdálen pouze nedaleko. Na severní stěně pokračuje Christologický cyklus, 

z něhož dnes lze vyčíst pouze scény Poslední večeře Páně a Zajetí Krista. 

K  interiéru kostela patřil, až do počátku 20. století i křídlový trojdílný gotický 

oltář z 15. století. V horní části oltáře je zobrazeno korunování Panny Marie ve spodu je 

pak znázorněna smrt Panny Marie. Na předních křídlech je vyobrazeno Zvěstování 

Panně Marii, na zadní straně pak jsou ve spodní části zobrazeny dvojice světic – 

Kateřina a Dorota ; Barbora a Markéta – v horním poprsí jsou zobrazeni, ještě 

v intencích krásného slohu, proroci. Oltářní pohyblivá křídla byla v barokní době 

nahoře zkrácena a zakulacena.
164

 Dnes je oltář, v původní gotické úpravě, vystaven 

v Sázavském klášteře. 
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7. Sázavské dějepisectví 

 

Lze předpokládat, že již v počátcích Sázavského kláštera, zde vznikala literární 

díla, byť primárně určená pro liturgickou potřebu. I zde jistě byla vedena nekrologia, 

libri vitae a libri versariorum. Tato literární díla se však nedochovala, neboť padla  

za oběť dvojímu vyhnání slovanských mnichů. 

Úhelným kamenem pro sázavskou literární produkci se tak staly legendy  

o sv. Prokopovi. Tyto legendy byly dále zpracovávány, rozšiřovány o Prokopovi 

zázraky, které vústily ve světcovu, tolik diskutovanou, kanonizaci v roce 1204. Tyto 

svatoprokopské legendy se staly též dobrým zdrojem pro poznání vývoje sázavského 

kláštera. Nicméně i na dále je potřeba k legendám přistupovat jako k propagačnímu, 

nikoliv historickému zdroji. 

Prvním skutečně historickým spisem, který vznikl v klášteře v sedmdesátých 

letech 12. století, je Kronika Mnicha sázavského. Nejmenovaný sázavský mnich zde 

sepsal – či spíše vepsal - dějiny Sázavského kláštera od počátku, až do své doby,  

do Kosmovy kroniky. Mimo historii samotného kláštera letopisec podával zprávy o  

sv. Prokopovi. Zajímavý je drobný rozpor, který se pojí k Prokopově úmrtí, tuto událost 

Mnich popsal již dříve, avšak bez datace „A když vedl život tak blažený a slavný, leskl 

se znameními ctností ve chrámu božím jako slunce, až do skonání svého života.“
165

 

Podrobnější popis Prokopovi smrti a jeho pohřbu, kronikář popisuje, až o pár stránek 

dál: „Dokonal pak jest blahoslavený opat Prokop běh života svého šťastně v pánu léta 

od narození páně 1053; a toho roku dne 25. března u přítomnosti biskupa Pražského 

Šebíře v kostele svaté rodičky boží Marie, jejž sám vystavil, poctivě jest odevzdán 

pohřbu.“
166

 Oproti první zmínce je zde připojen stručný světcův nekrolog. Avšak první 

a druhá zmínka dohromady tvoří ucelený komplex zpráv, neboť v první zmínce, se 

hovoří o Prokopově vizi, že opatem se stane jeho synovec Vít, v druhé části přináší 

kronikář informaci o volbě Víta.  Další drobný rozpor, můžeme sledovat ve zprávě  

o vysvěcení sázavského kostela sv. Kříže biskupem Jaromírem v roce 1070, kterou 
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kronikář rozšířil o podrobnější o výčet ostatků uložených v oltáři.
167

 „Chronologické 

údaje ovšem až na epakty tomuto roku neodpovídají, v uvedeném složení však 

neodpovídají ani žádnému jinému roku druhé poloviny 11. století.“
168

 K roku 1095 

připisuje kronikář zprávu o vysvěcení sázavského kostela pražským biskupem Kosmou. 

K této informaci připojuje také obsáhlý popis relikvií světců.
169

 K roku 1097,  

o břevnovském proboštovi Děthardovi (1097 – 1133), jenž se v tomto roce stal opatem, 

již opět latinského kláštera na Sázavě. Ten, dle kroniky klášter převzal v zuboženém 

stavu, neboť jak se zmiňuje kronikář „Když tedy po nejprve přišel do místa, ku kterému 

zřízen byl za opata, následkem zmaření všelijakých věcí náležejících k úpravě 

klášterské, shledal takový nedostatek, že z potrav které tam nalezl, nemohl s bratry živ 

tam býti ani jeden měsíc.“
170

 Mnich sázavský opata Dětharda popisuje jako vzdělaného 

muže. Mimoto nám Mnich podává i informaci o stavu sázavské knihovny: „Týž opat 

knihy, jich nalezl v místě v sobě svěřeném kromě slovanských, sám v noci i ve dne 

s nesmírnou prací sepsal, některé koupil, některé dal sepsat písaři najatými a všelikými 

způsoby zjednal je.“
171

 Opat Děthard, též dle letopiscových zpráv, pracoval na 

architektonickém rozkvětu kláštera. Dále Mnich vypočítává vysvěcení na kněze 

budoucího opata Silvestra (1116), jeho vstup do kláštera (1123) a jeho přijetí 

benediktinské řehole (1125) a pozdější povýšení k děkanskému úřadu.  

Sázavská kronika bezprostředně navazuje na konec kroniky Kosmovy. Barvitě 

líčí události českých dějin, a je třeba zmínit, že s jitým ideologickým záměrem. 

Kronikář zde popsal bitvu u Chlumce (1126), která se odehrávala mezi Soběslavem I.  

a římsko-německým králem Lotarem, do které kronikář projektoval události z roku 

1172, kdy se český král Vladislav II. vzdal trůnu ve prospěch svého syna Fridricha. 

Tento počin však vzbudil nevoli českých velmožů a římského císaře Fridricha 

Barbarossy. Císař popuzen chováním tehdejšího spojence, české knížectví udělil  

na sněmu v Hermsdorfu v roce 1173 Oldřichovi, synu Soběslava I., který byl 
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bratrancem Vladislava II. Oldřich předal vládu bratru Soběslavovi II. Soběslav II. vládl 

pět let, než se císař Barbarossa, opět rozhodl udělit vládu Vladislavovi II. 

Po zaznamenání vítězné bitvy u Chlumce, se kronikář věnuje především 

církevním zprávám a změnám, které se týkaly Sázavského kláštera. Zaznamenává též 

zprávy o Silvestrových poutí do Jeruzaléma a Říma. Dále se objevují spíše kusé zprávy 

ohledně české politické scény. Delší pasáží je pak nekrolog věnovaný knížeti 

Spytihněvovi. “Léta od narození páně 1157 dne 9. ledna Spytihněv kníže, ano květ  

a sláva knížat, po hříchu příliš nevčasnou smrtí došel konce toho života, muž nad jiné 

darem dobrotivosti božské vysoce nadaný, i, buď s pokojem všech řečeno, celý ze samé 

skvělosti ctností složený, jehož kdož slušně připomene, nebude moc zůstati bez žalu  

a slz.“
172

 Z těchto zpráv lze vyčíst, že kronikář neměl s vnějším okolím, kromě kláštera 

na Břevnově a v Postoloprtech, žádný užší vztah. Kronikářova pozornost k poltickému 

dění v českém a říšském prostředí, se obrací, až s Vratislavovým tažením do Milána  

a jeho následnou korunovací. Poslední politické zprávy jsou věnovány, vpádu 

Přemyslovce Soběslava do Olomouce v roce 1161. „Téhož léta kněžic Soběslav vrthnul 

času nočního se šedesáti brannými bojovníky do hradu Olomouce. (…) O tom hned 

pověst létavá dotkla se uší krále Vladislava., který sebrav vojsko řečený hrad oblehl 

jest. (…) Vyzval jej (král) skrze posly k míru, ano slíbil a stvrdil“
173

 Tyto zprávy se 

prolínají s informacemi týkajících se Sázavského kláštera a církevního prostředí, jež 

zůstává hlavním kronikářovým tématem. Poslední záznam, týkající se dějin Sázavského 

kláštera, je věnován nástupu opata Reginharda z Mét v roce 1162 a jeho zásluh pro 

klášter. Reginhardovi skutky jsou v kronice popsány v minulém čase, nicméně jeho 

smrt, zde pospána není.
174

 „Vzhledem k tomu, že tento údaj u latinských opatů Mnich 

sázavský pravidelně zaznamenával, je možné, že vyprávění vzniklo ještě  

za Reginhardova opatství.“
175

 Kronika samotná končí redakcí Kosmovy kroniky  

a legendou o sv. Ludmile. Celý spis pak neleze považovat za kroniku státně-národní, za 

kterou ji považuje sám autor, ale za kroniku klášterní. Text Sázavské kroniky  
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je poněkud nevyvážený, obšírná vyprávění jsou kombinována s kusými informacemi. 

To je dáno jak samotným autorem, který v některých pasážích vyjadřuje i své myšlenky, 

tak především použitými předlohami. „Zápisy vložené do Kosmovy kroniky 

s následujícím samostatným pokračováním nemohl autor napsat bez opory v písemných 

pramenech.“
176

 Mimo již zmíněné Hersfeldské anály, autor zřejmě čerpal především 

z nekrologických análů sázavských, břevnovských a snad i pražských análů. Dále mu 

museli být k dispozici sázavské soupisy jako libri vitae či libri memoriarum, snad  

i klášterní anály a katalogy. Je důvodné se domnívat, že se v Sázavském klášteře 

nacházela i gesta opatů, neboť Mnich sázavský podal podrobné zprávy o opatech  

a jejich osobnostech.
177

  

Sázavská kronika je dílem kompilačním, a to nejen z hlediska řazení zpráv  

do Kosmovy kroniky, ale i stylistické rozdíly v jednotlivých částech kroniky. Výklad  

o počátku dějin Sázavského kláštera, kronikář převzal již sepsané z předešlé doby,  

na což ukazuje obsah textu, který není chronologicky rozčleněn do Kosmovy kroniky, 

ale jedná se o souvislý text, který popisuje vlastní založení kláštera po druhé vyhnání 

Slovanských mnichu v roce 1096. Lze v něm spatřovat celé dějiny slovanské Sázavy. 

V období od založení kláštera, vyhnání mnichů a návrat v některých částech, se shoduje 

s legendou Vita minor. V legendě je vyprávění postaveno tak, že Prokop se z lásky ke 

Kristu vzdal své rodiny. Usadil se v jeskyni, kde vedl zbožný život, který přilákal lid 

z okolí a ten ho následoval. Prokop nechal vystavět baziliku. Vznikl klášter, který byl 

podřízený řeholi sv. Benedikta.  Prokopův věhlas, se dostal, až ke knížeti Břetislavovi, 

který nechal Prokopa povýšit do stavu opata. Legenda dále hovoří o tom, že Prokop 

spravoval klášter až do jeho smrti 25. března 1053.  Mapuje též, Prokopovi zázraky  

a jeho vizi ohledně vyhnání mnichů za knížete Spytihněva.
178

  

V Sázavské kronice je koncept příběhu lehce odlišný. I zde Prokop opustil svou 

rodinu, aby se plně oddal víře v Boha. Při lovu ho v jeho jeskyni objevil kníže Oldřich, 

vzniklo zde úzké pouto mezi panovníkem a svatým mužem. Nejen knížete zaujal 

poustevník, ale i lid z okolí a jali se tohoto svatého muže následovat. Prokop pro 
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potřeby komunity postavil kostel a založil komunitu, jež se řídila benediktinskou řeholí. 

Kníže Oldřich se rozhodl Prokopa jmenovat opatem a klášteru zajistit potřebný majetek, 

dílo dokonal jeho syn, kníže Břetislav. Ten měl právně ošetřit veškeré Oldřichovi 

donace. Sázavská kronika hovoří o tom, že Břetislav vydal jakousi listinu, nicméně 

jedná se o fabulaci, 
179

 neboť jediné co mohlo být o donaci Břetislava I. sepsáno, by byl 

pamětní zápis (akt), nicméně i ten si daný klášter vždy sepisoval sám. Navíc tento akt, 

či donační listina neměla žádné právního významu. Dále vyprávění pokračuje výčtem 

Prokopových předností, proroctvím, smrtí a pohřbem. Nechybí ani poznámka  

o přítomnosti biskupa Šebíře na Prokopově pohřbu a následné vyplnění světcovi vize. 

Vita minor se ve vyprávění Mnicha sázavského odráží nejen obsahem, ale i formou.  

Do kroniky byly přepsány celé pasáže o vzniku Sázavského kláštera, většinou bez 

větších změn. Pouze datace se lehce liší. Dále autor vynechal Prokopovi zázraky, 

s výjimkou toho, kterak opat s berlou vyhnal německého opata. Dále text kroniky 

zaznamenává zprávu o smrti a následném pohřbu Prokopova synovce Víta. Ten před 

svou smrtí ustanovil svým nástupcem Prokopova syna Jimrama, tak jako bylo 

předpovězeno. Dále vyprávění popisuje Jimramovo působení ve funkci, které  

je hodnoceno – jak jinak- než kladně. Zpráva o jeho smrti a pohřbu není opět datována. 

Časově není ani zařazeno, ani působení opata Božetěcha. Dataci však lze odvodit, neboť 

opat Božetěch byl do funkce dosazen králem Vratislavem II. Až u latinských opatů 

Dětharda a Silvestra, je uvedena datace dosazení do úřadů, vysvěcení a úmrtí. To je 

dáno především tím, že Mnich sázavský čerpal vetšinu informací z legendy Vity Minor. 

Pro tu nebyla důležitá běžná data, ale pouze ta, která měla význam pro liturgii. Absence 

datací je zřejmě také důvodem, proč vyprávění nebylo chronologicky vloženo do textu 

Kosmovy kroniky.
180

 

Text o založení a nejstarších dějinách Sázavského kláštera, lze přiřadit  

ke spisům týkajících se založení kláštera a jeho majetkového vybavení, tedy ke spisům, 

jenž se nazývají Histoira fundationum monasterioruma. Tyto spisy se často odvolávaly 

na klášterní privilegia a prolínali se s oficiálními záznamy o založení a donacích. 
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„Někdy bývaly přímo připojovány k tradičním knihám nebo kopiářům listin.“
181

 Tyto 

listiny byly obraným prvkem každého klášterního majetku, ale byly i dokladem 

legitimity a historických tradic. „Historiae fundationum byly v období  

od 10. do 13. století charakteristickým typem benediktinské historiografie, i když někdy 

vznikaly i mimo benediktinské prostředí.“
182

 Tyto dokumenty se ve větším počtu začaly 

objevovat ve 12. století, kdy benediktinskému řádu vznikala konkurence 

v cisterciáckých a premonstrátských klášterech. Benediktini  kladli počátky klášterů  

co možná do nejstarší doby, zmiňovali významné zakladatele, odkazovali na boží 

znamení a výjimečnost místa, na kterém se klášter nacházel. Ve svých textech  

se odkazovali na starší prameny, ať již pravé či fiktivní. „Současně jsou historiae 

fundationum nositeli historické paměti, chránící zakladatele, vlastní založení a nadace 

kláštera před zapomněním.“
183

 

V těchto intencích vznikl i sázavský spis. Mnich Sázavský vyzdvihl Prokopovi 

kvality a dobu založení kláštera, oproti legendě, posunul ještě hlouběji do dějin. 

Důležitost a legitimitu Sázavské nadace, Mnich prohloubil také tím, že zaznamenal,  

že založení kláštera jeho majetkovém vybavení se podíleli nejen tři generace knížat, ale 

založení kláštera bylo – dle letopisce – odsouhlaseno i velmoži.
184

  

Sázavský mnich navíc ve své kronice vypočítává, že majetkové poměry byly zajištěny  

i „listinami“. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o fabulaci, neboť v českém právním 

prostředí 11. století, nebylo listin běžně používáno. „Církevní instituce si samy 

evidovaly majetek darovaný patronu jejich kostela (…)“
185

 Dějiny založení Sázavského 

kláštera, tedy obsahují vše potřebné: důstojného zakladatele, založení komunity řízením 

Božím, následné požehnání panovníka, který nadto klášteru věnoval majetek. 

Posledním inspiračním zdrojem, pro Sázavskou kroniku, byla pravděpodobně klášterní 

tradice. “Tu latinské komunitě zprostředkovali nejspíše slovanští mniši, kteří  

se po letech vrátili do „svého“ kláštera.“
186

 Vyprávění o nejstarším období dějin 
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kláštera, bylo do Sázavské kroniky zřejmě přejato jako celek, aby zdůraznilo jeho 

legitimitu. Především v nejisté době, kdy do Čech přicházeli nové řády jako cisterciáci  

a premonstráti. Právě premonstráti byli dosazeni do Želivského kláštera, což  

na benediktinskou komunitu na Sázavě mohlo silně zapůsobit, neboť se Želivským 

klášterem měla úzké vztahy. Želivský klášter, byl totiž při jeho založení osazen mnichy 

ze Sázavy. Po usazení premonstrátů v Želivě, se želivští mniši uchýlili právě do Sázavy. 

Legitimita a panovnická ochrana byla zřejmě i jedním z důvodů, proč se autor latinské 

kroniky, hlásil ke slovanské tradici. „Nápadné je přitom zdůrazňování a možná  

i zveličování sporů mezi slovanskými mnichy, které, alespoň podle autora vyprávění, 

vedly k oběma vyhnáním.“
187

 Od definitivního latinského osazení kláštera, jsou události 

datovány. Tato skutečnost je dána tím, že nově příchozí břevnovští mniši, si vedli 

obvyklé koriální knihy, pamětní zápisy a zřejmě i byla vedena i gesta sázavských opatů. 

Na druhou stranu je potřeba počítat i s tím, že latinská komunita zde již vydržela a proto 

zde byla i zachována knihovna, ze které bylo lze čerpat informace. Díky břevnovským 

mnichům, je kronika obohacena o zprávy břevnovského původu, které jsou do kroniky 

řazeny chronologicky.  

„Václav Novotný (…) upozornil na nápadnou shodu některých formulací  

i ideologické souvislosti kroniky Mnicha sázavského s německou Císařskou kronikou, 

(…) nebo oba prameny vycházely z téže předlohy.“
188

 Teorie o společné předloze  

se jeví jako pravděpodobnější, neboť v Císařské kronice nenalezneme datace a některé 

informace, nacházející se v kronice Mnicha sázavského, zcela chybí. Taktéž v Sázavské 

kronice je proměnlivé označení Lotara Suplimburského. V kronice je označen jako císař 

– zřejmě pod vlivem doby – nicméně je důvod se domnívat, že v původním pramenu je 

uveden titul král. Autor Sázavské kroniky, po celou dobu vyprávění nevystoupí 

z anonymity. Nicméně lze tvrdit, že mnich byl jistě členem Sázavské komunity. 

Pravděpodobně se mohlo jednat o Čecha s polskými kořeny, k čemuž by směřovala jeho 

poznámka „est meus attavus“ 
189

 Z textu kroniky lze usuzovat, že Mnich měl cit pro 

umění, což dokládají nadšené poznámky k počínání opata Božetěcha, Dětharda  
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a Silvestra. Na základě jeho sepsání bitvy u Chlumce, do níž projektoval nedávnou 

politickou situaci, usoudit, že se jednalo o muže s širokým intelektuálním záběrem. 

Snad i proto sepsal legitimizující kroniku, které možná měla být i jakousi motivační  

a zavazující knihou pro sázavské mnichy.  

Sázavskou kronikou vyvrcholilo „dějepisectví v Sázavském klášteře i dějepisectví 

Sázavského kláštera období středověku.“
190

 I v pozdější době zde byla udržována 

literární činnost, nicméně žádný další historiografický spis není znám.“Zřejmě úzký 

zájem o dějiny kláštera v pokračování Kosmovy kroniky způsobil, že je Sázavská 

kronika dochována pouze ve dvou rukopisech, z nichž jeden byl za druhé světové války 

silně poškozen.“
191
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Závěr 

Tato práce má navazovat na mou bakalářskou práci, ve které jsem se též 

věnovala Sázavskému klášteru. V mé bakalářské práci jsem se věnovala především 

historickému kontextu, ve kterém klášter vznikal, sv. Prokopovi, problematice 

svatoprokopských legend, a osobě Mnicha sázavského. Proto tato témata nejsou v této 

práci podchycena, a zmíněna jsou pouze rámcově. Ambicí této práce je společně s prací 

bakalářskou vytvořit jedno souborné dílo, které by bylo primárně věnováno 

Sázavskému klášteru v jakési ucelenější formě.  

Část práce je věnována benediktinskému řádu, jeho počátcích v Čechách, jak byl 

klasický benediktinský klášter spravován, clunyské, gorské a hirsauské reformě. Mapuje 

též klášterní majetky, pro něž máme doklady zejména ze 14. století, lze však 

předpokládat, že některé majetky byly inkorporovány i dříve. Tomuto tématu jsem se 

věnovala ze dvou důvodů. Prvním je ten, že jsem se především kvůli rozsahu práce 

nemohla tomuto tématu podrobněji věnovat ve své bakalářské práci, druhým pak je ten 

důvod, abych jasně poukázala na vliv Sázavy na okolí a tím se i pokusila setřít ono 

stigma, tedy že Sázavský klášter byl „pouhým“ centrem staroslověnské vzdělanosti.  

Co se týče stavebního vývoje, ten je částečně popsán v publikaci 

„Sázava – památník staroslověnské kultury v Čechách“, nicméně ke komplexnějšímu 

popsání a genezi stavebnictví jsem musela „sáhnout“ do obecnějších zdrojů, konkrétně 

k publikaci V. Mencla. Je až s podivem, že sázavské středověké architektuře není 

věnováno vícero titulů, pro svou staroslověnskou etapu, jako by bylo zapomenuto 

jiných krás, které tento klášter v sobě skrývá. Byť částečně zničeny, či přestavěny, 

dochovaly se do dnešních dob, alespoň některá torza z jistě honosné architektury. Za 

zmínku stojí především dekory náběžních štítků a svorníků. Na tomto místě je třeba 

zmínit i kapitulní síň a to nejen pro její architektonickou podobu, ale i pro její nástěnné 

malby. Cyklus kapitulní síně, se bohužel z důvodu barokní přestavby, nedochoval celý, 

nicméně dle dochovaných výjevů – a dle benediktinské zbožnosti – lze tvrdit, že se 

jedná o cyklus mariánský. Pozornost si tento cyklus zaslouží i proto, že je zde zobrazen 

motiv Infantia Christi, tedy Kristus v dětském věku, který nemá v našich končinách 
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zastoupení. Tato velkolepá výzdoba, mohla vzniknout za donátorské podpory pánů 

z Lipé, jejichž znak je uveden na jednom ze svorníků kapitulní síně a Jana IV. z Dražic, 

který se po svém avignonském vyhnanství stal jakýmsi filantropem. 

V této práci jsem se též snažila zachytit osobnost opata Božetěcha a jeho kulturního 

vlivu na Sázavský klášter. I zde bylo literatury k vykreslení jeho osoby nemnoho. 

Použila jsem především Kroniku Mnicha sázavského a Dějiny umění národa českého  

F. J. Lehnera. Jen pro doplnění knižní podobu Božetěchovi vtiskl V. B. Třebízský.  

Na tyto dva autory, se zřejmě pokusil svou publikací o opatu Božetěchovi navázat  

i V. Tatíček, nicméně tato publikace se mi jevila jako, až příliš smyšlená a proto jsem  

ji ke své práci nepoužila. 

Má práce pojednává o středověké etapě Sázavského kláštera, nicméně i jeho další 

osudy by si zasloužily podrobnějšího zmapování. Avšak troufám si tvrdit,  

že středověká etapa kláštera, byla jedna z nejlepších, bylo právě v době kdy se hřál na 

výsluní panovníkovi přízně a kdy byl povznesen architektonicky a výtvarně. Do dnes  

se z nejstarších přestaveb zachovala pouze torza, nicméně dle nich soudit, že na zdejší 

stavbě pracovali jedni z nejlepších své doby, i z tohoto důvodu se domnívám,  

že by Sázavskému klášteru měla být věnována větší pozornost, než dosud byla.  

Ráda bych též zmínila, z jakého důvodu se ani v jedné ze svých prací nevěnuji 

notoricky známé orbě s čertem sv. Prokopa. Motiv orby s čertem je, až záležitostí 

barokní literatury. Důvod proč je tento motiv tak populární a v široké veřejnosti silně 

zakotven, bude zřejmě mít původ ještě v baroku. V této době, jsou Čechy ve spise 

„Země dobrá, to jest země Česká“ přirovnávány k biblické Svaté zemi což podporuje 

 i fakt, že první tři velcí čeští benediktinští světci zkrotili a vyhnali mocnosti pekelné.
192

 

Úcta ke sv. Prokopovi žila po celé baroko a „nový rozměr posléze získala v souvislosti 

s rozvojem národního hnutí v 19. století.“
193

 Díky tomu zůstal  

sv. Prokop a především jeho ikonická orba s čertem, v povědomí lidí až do dnes. Své 

zásluhy na tom s určitostí nese i turistická stezka „Čertova brázda“ táhnoucí se od 

Chotouně – rodiště sv. Prokopa, až k Sázavskému klášteru. 

                                                
192 sv. Vojtěch, sv. Ivan, sv. Prokop 
193 FOLTÝN/KLÍPA/MAŠKOVÁ/SOMMER/VLNAS 2014, 409. 
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