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Anotace

Disertační práce se zabývá otázkou nástěnné malby městského prostředí 16. a
počátku 17. století na pomezí Čech a Moravy jakožto příkladu výzdoby v čes-
kých a moravských městech regionálního významu. Hlavním zájmem jsou nejen
malby v exteriérech a interiérech městských domů, ale i ve zdejších sakrálních
objektech. V tomto časovém období byla výzdoba spjata s pestrostí konfesijního
vyznání doby reformace. Specifičnost daná praktikovaným vyznáním objednava-
tele však spočívala především v otázce ikonografické než umělecké či formální.
Důležitým aspektem pro nástěnnou malbu byly zahraniční vzory, které výtvar-
nou formu zdejšího prostředí utvářely. Italské a německé země ovlivňovaly skrze
svá významná centra a grafickou produkci uměleckou tvorbu Evropy, včetně ná-
stěnné malby nejen v tuzemském prostředí. Pro sakrální prostředí hrálo důležitou
úlohu rovněž Sasko a přilehlé spolkové země.

Klíčová slova: nástěnná malba, 16. století, počátek 17. století, Českomoravská
vysočina, Sasko, předlohy



Abstract

The dissertation deals with the topic of mural paintings in the urban environment
on the borderland between Bohemia and Moravia in 16th and beginning of 17th
century as an example of decoration in Czech and Moravian cities of regional
importance. The main focus is not only on paintings in exteriors and interiors of
urban houses, but also in local sacral buildings. In this period of time decorati-
on was connected to the confessional diversity of the reformation era. However,
the specificity given by the client’s religion consisted particularly in iconographic
rather than artistic or formal matters. International patterns were an important
aspect for mural paintings and formed the artistic shape of the local environment.
Italian and German countries influenced the European art, including the mural
paintings, through their important artworks and graphic works. It was also Sa-
xony and adjacent federal countries which played an important role in the sacral
environment.

Keywords: mural painting, 16th century, beginning of 17th century, Czech-
Moravian Highland, Saxony, templates
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Úvod
Předkládaná disertační práce se zabývá otázkou nástěnné malby 16. a počátku
17. století v městském prostředí na pomezí Čech a Moravy. V dané lokalitě se
dochovalo poměrně velké množství více či méně celistvých maleb v technice al
secco či v kombinaci s technikou al fresco, jež vypovídají o podobě městských
domů a chrámů přibližně v období renesance. Především bohatí měšťané se po
vzoru šlechty snažili reprezentativním způsobem zdobit své domy a poukázat
tak na svoje postavení a finanční zabezpečení. Na práce si přitom najímali jak
zdejší řemeslníky, tak mistry přicházející z ciziny. Charakteristické ztvárnění in-
teriérových prostor se promítlo do sakrální architektury, na daném území rovněž
dochované. Právě sakrální interiéry ve svém pojetí odrážejí nejen dobová umě-
lecká centra Čech i okolních zemí, ale jistým způsobem charakterizují převažující
konfesi v dané obci. Toto hledisko je pravděpodobně možné hledat i u maleb
městských domů.

Téma práce jsem si zvolila, jelikož se na zvoleném území dochovalo poměrně
značné množství nástěnných maleb z 16. a počátku 17. století, které byly z velké
části dosud badateli opomíjeny (více viz Literatura k tématu). Mnohé z nich,
především výmalba chrámových interiérů, jsou přitom pozoruhodnými doklady
doby a někdejší konfesní tematiky, která charakterizovala dobové milieu. Malby
z velké části vypovídají o životě tehdejší společnosti, kultuře i vnímání světa,
jež bylo z velké části ovlivněno myšlením německých zemí a tamním uměním.
Zvolené téma přispívá k současnému směru badatelského zájmu, kdy se v posled-
ních letech začala zdvihat vlna pozornosti směřované k dříve opomíjenému umění
16. století. Z bohatého repertoáru vědeckých článků a studií lze uvést např. epi-
tafní studie Ondřeje Jakubce,1 zájem o měšťanské prostředí Zdeňky Míchalové,2
nejen teoretické studie Mileny Bartlové, Michala Šroňka a dalších (viz níže).

Práce si klade několik výzkumných cílů. Kromě zmapování nástěnných maleb
z 16. a počátku 17. století na pomezí Čech a Moravy, které lze zároveň vztáhnout
k renesančnímu tvarosloví, se zaměří především na určení uměleckých zdrojů, ze
kterých umělecká díla vycházela. Předpokládají se jak zdroje z německých zemí,
tak i z italských uměleckých center. Soupisová část práce je pojímána jako přehle-
dová s podrobněji prostudovanou problematikou jednotlivých objektů. Ačkoliv ji
považuji za přínosnou z hlediska studia poznání nástěnných maleb, není hlavním
cílem bádání. Studiem uměleckých zdrojů se text pokouší určit či přiblížit hlavní
inspirační proudy, z nichž zdejší umělecká tvorba vycházela. Formální analýzu
maleb doplňují grafické předlohy vypovídající o kořenech zdejšího umění, stejně
jako o myšlenkových proudech odrážejících dobovou atmosféru. Již na začátku
práce bylo možné předpokládat možnost určení hlavních uměleckých center ovliv-

1Jakubec 2015, Jakubec/Malý 2010.
2Např. Zdeňka Míchalová: Odraz reformace v obrazových pramenech vrchnostenských měst

Zachariáše z Hradce. In: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století: stati a rozšířené
příspěvky z 31. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci
s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., a Institutem mezinárodních studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 2012 v Clam-Gallasově paláci v Pra-
ze. Praha 2014, 573–589; Zdeňka Míchalová: Měšťané a výtvarné umění ve vrchnostenských
městech na počátku raného novověku. Případ Telče a Slavonic v 16. století. Disertační práce
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2016.
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ňujících uměleckou tvorbu lokality. Za jednu ze stěžejních oblastí přitom považuji
německé země s dominancí Saska, jako hlavního inspiračního proudu doby a ko-
lébky reformace klíčící na daném území již před polovinou 16. století. Doplňující
vlivy jsou předpokládány z italských center, odkud bylo renesanční umění pře-
vážně inspirováno, avšak tyto prvky byly patrně transformovány přes německé
země. Ikonografickou analýzou budou určeny hlavní ikonografické náměty užíva-
né v rámci nástěnných maleb a bude poukázáno na častěji opakované, případně
na typické motivy. Toto určení by zároveň mohlo pomoci k celkovému pohledu
na nástěnnou malbu v Čechách a na Moravě. Určené formální prvky a ikono-
grafická schémata budou posléze podrobeny studii v souvislosti s náboženským
vyznáním objednavatelů a případně vyvozeny obecnější závěry. Dílčím cílem je
zodpovězení otázky souvislosti umělecké výzdoby (forma, ikonografie) s vyznáním
objednavatele.

V souvislosti s uvedenými cíli práce bude použito kombinace náležitých uměle-
cko-historických metod vhodných k docílení sledovaných záměrů. Kromě metody
formální analýzy a metody komparativní, které jsou nezbytné pro sledování for-
málních rysů maleb a ikonografického rozboru děl umožňujícího jejich faktický vý-
klad, bude užita rovněž metoda kulturně-historická zasazující umělecko-historické
informace do dobového kontextu. Tímto způsobem práce dospěje k věrohodnému
ukotvení děl do dobové situace, jejich výkladu v kontextu konfesijním i symbo-
lickém a také k jejich správnému zasazení do pomyslných sfér formálních prvků
uměleckých center.

0.1 Základní termíny
V následujících odstavcích je třeba ujasnit několik základních výrazů, se kterými
v textu pracuji, především termín nástěnná malba a renesance, neboť oba tyto
výrazy mohou být do značné míry chápány v různých úrovních.

Vybrané téma vychází z několika vzájemně souvisejících předpokladů. Pomezí
Čech a Moravy bylo zvoleno jak pro velký počet dochovaných maleb, které jsou
v převážné většině dosud opomíjeny badatelskou veřejností, tak pro jistou histo-
rickou ukotvenost sounáležitosti zvoleného území. Dnešní okresy Havlíčkův Brod
a Pelhřimov v české části a Jihlava v moravské části kraje Vysočina sice nebyly
součástí většího územního celku, např. šlechtického panství, jako oblast rožmber-
ského a pernštejnského dominia či dominia pánů z Hradce, jednotlivá centra však
mezi sebou nejen v 16. století čile komunikovala a obchodovala. Jejich ojedinělá
historická hodnota tkví nicméně na poli konfesijním. Obyvatelstvo německé Jih-
lavy jako první přijalo luterské vyznání, jež se záhy rozšířilo do dalších českých
měst, která s touto největší obcí oblasti byla v hojném kontaktu. Zcela přiro-
zeně Jihlava ovlivňovala dění i v ostatních uvedených městech. Kromě velkých
center Jihlavy, Havlíčkova Brodu a Pelhřimova se jednalo především o města Le-
deč nad Sázavou, Polná, Telč a několik dalších menších obcí, které dotvářejí náš
dnešní pohled na podobu zdejší oblasti v 16. století. O blízkosti a sepětí jednot-
livých obcí svědčí i skutečnost, že přibližně toto území později vykrystalizovalo
v etnografickou oblast označovanou jako České a Jihlavské Horácko.3 Vzhledem

3Etnografická oblast České Horácko pokračuje dále do východních Čech. Srov. Horáci. In:
Ottův slovník naučný. Díl XI. Praha 1897, 558–560; Josef Jančář a kol.: Vlastivěda moravská:
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k nedefinovatelným hranicím českomoravského pomezí byly k práci vybrány sou-
časné okresy Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Jihlava, které výše uvedeným důvodům
přibližně odpovídají a dostačují ke studiu dochovaných maleb stranou hlavních
uměleckých center. Tento výběr zároveň umožňuje usnadnění rozsáhlého studia
tématu na základně mnohdy obtížně dostupných primárních a sekundárních pra-
menů v rámci jednoho kraje a třech okresů, které spadají pod jedno pracoviště
Národního památkového ústavu, ÚOP v Telči, a tří okresních archivů, Státního
okresního archivu (SOkA) Pelhřimov, Jihlava a Havlíčkův Brod. Studium bylo
naopak částečně ztíženo historickým vývojem oblasti, kdy se území rozprostíralo
ve třech historických krajích, v Táborském, Čáslavském (Čechy) a Jihlavském
(Morava).4

Nástěnná malba je v textu disertační práce chápána ve smyslu techniky al
secco, tedy malba na hlazenou omítku, a al fresco, malba do vlhké omítky, kdy je
třeba užití malířského způsobu zhotovení. Obě techniky byly v období 16. století
běžně kombinovány (fresco-secco).5 Naopak sgrafito již ve své podstatě zahrnu-
je namísto malby vyškrabávání do vlhké omítky, a je tak založeno na odlišném,
spíše kreslířském principu než výše uvedené techniky malby. Jejich společným
východiskem jsou grafické předlohy kolující evropským prostředím a kreslířský
základ, označovaný již v italském quattrocentu jako princip disegna.6 V literatu-
ře jsou přitom poměrně často tyto způsoby výzdoby staveb dávány pod souhrnné
označení nástěnné malby, ať již v zahraničí či v tuzemsku. Např. v knize Mariny
Dmitrievy Italien in Sarmatien. Studien zum Kulturtransfer im östlichen Europa
in der Zeit der Renaissance,7 dále ve stati Jarmily Krčálové Renesanční nástěnná
malba v Čechách a na Moravě8 a další. Tuzemská malba 16. a počátku 17. století
byla v minulosti značně opomíjena pro svou kvalitu, v současné době se však
i ona těší většímu zájmu badatelů.9 Z posledních desetiletí lze zmínit například
studii Ivo Hlobila o nástěnné malbě na Olomoucku Úvodní glosy k nástěnné malbě
pozdní gotiky a rané renesance na Olomoucku10 či text Jakuba Vítovského Mo-
numentální malířství a sgrafito,11 oba vypracované v rámci katalogu výstavy Od
gotiky k renesanci. Na důležitý aspekt hodnocení nástěnných maleb poukázala
již Jarmila Krčálová, když ve stati Renesanční nástěnná malba v Čechách a na
Moravě vystihla stanovisko objednavatele, který chce

”
něco pro oko i pro srdce“,12

země a lid. Lidová kultura na Moravě. Strážnice / Praha 2000, 14; Richard Jeřábek et al.:
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. IV, Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a
Slezska (1500–1900): národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny. Praha
2004.

4Více viz Tomáš Burda: Historické hranice a proces polarizace prostoru v Česku. Praha
2016.

5Kombinace obou technik byla často užívána ve středověku a renesanci. Více viz např. Ro-
man Kubička / Jiří Zelinger: Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství. Praha
2004, 37, 75.

6Více viz např. Jiří Kroupa: Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 1. Brno 2007,
73–74.

7Dmitrieva 2008.
8Krčálová 1989, 62–91.
9Hodnocení méně kvalitní tvorby české malby viz např. Jarmila Vacková: Závěsné malířství

a knižní malba v letech 1526–1620 (Dvorský 1989, 93) či Jarmila Krčálová (Krčálová 1989,
63).

10Hlobil 1999.
11Vítovský 1999.
12Krčálová 1989, 62 – 91.
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a poukázala tím na kvalitu tuzemských nástěnných maleb odlišnou především od
italského chápání umělecké tvorby založené na umělecké zručnosti.

Otázce renesance, její periodizace i kvalitě umění této doby se v posledních
letech ve své tvorbě věnuje především Milena Bartlová. Článek Renaissance and
Reformation in Czech art History: Issues of Period and Interpretation13 vydaný
v časopise Umění IX v roce 2011 upozorňuje na dosavadní jednostranný přístup
k umění doby renesance. K otázce periodizace se vyjadřuje jako k přesně nedefino-
vatelnému problému, který závisí na vnějších okolnostech včetně otázek z církevní
historie. Přestože tuzemské umění, až na díla vznikající u dvora Rudolfa II., není
srovnatelné s tvorbou pocházející např. z Itálie, vidí v něm M. Bartlová hodnotu,
která si badatelský zájem zaslouží.

Z hlediska terminologie renesance, reformace a konfesionalismu je důležitým
dílem sborník In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech
a Moravy (2013), který vznikl pod vedením Kateřiny Horníčkové a Michala Šroň-
ka.14 Hlavní studii na toto téma s názvem Renesance a reformace v českých
dějinách umění: otázky periodizace a výkladu přitom zpracovala opět Milena
Bartlová.15 Autorka zde mimo jiné upozorňuje na chybějící ukotvení základního
výzkumu renesance a shrnuje dosavadní problematiku. Termín česká renesance
navrhuje ukotvit nově jako

”
posunuté 16. století“, což trefně vystihuje situaci

od nástupu Habsburků po Bílou horu. Hlavním problémem uvedeného termínu
je národnostní zabarvení vymezující se vůči

”
německé renesanci“ uplatňované

v německém bádání v první polovině 20. století.16 Terminologickou otázku ba-
datelka uvádí v návaznosti na další autory, např. Jiřího Kroupu a jeho stínovou
renesanci, která vystihuje větší či menší míru forem převzatých z antiky. Upozor-
ňuje rovněž na odlišnost českého a moravského prostředí, které toto umění začalo
přijímat dříve prostřednictvím Uher. Tímto tématem se zabýval především Ivo
Hlobil, např. v rámci výstavy Od gotiky k renesanci (1999).17 Společně s Tho-
masem DaCostou Kaufmannem18 zastávali názor o opoždění renesance z důvodu
utrakvismu. Autorka k tématu dále napsala příspěvek zaměřený na problematiku
středoevropské skulptury okolo r. 1500 s názvem Gothic? Renaissance? Manne-
rism? Interpretation Models for Central European Sculpture after 1500.19 Té-
matem se okrajově zabývá rovněž Ondřej Jakubec v rámci studia sepulkrálních

13Bartlová 2011.
14Horníčková/Šroněk 2013.
15Bartlová 2013.
16Česká badatelská veřejnost se soustředila především na otázku renesanční architektury.

Souhrn literatury viz stať Renesanční architektura v Čechách a na Moravě Jarmily Krčálové
(Dvorský 1989, 6–62, 160–181).

17Hlobil 1999, 406–429.
18Thomas DaCosta Kaufmann: Court, Cloister, and City: The Art and Culture of Central

Europe, 1450–1800. Chicago 1995; Thomas DaCosta Kaufmann: Toward a Geography of Art.
Chicago 2004; a další.

19In: Adam Organisty / Dobrosława Horzela (eds.): Wokot Wita Stwosza. Materaly
z konferenci naukowej. Krakow 2006, 341–347. Z evropského hlediska se zaalpskou renesancí
zabýval např. Otto Bensch v knize The Art of Renaissance in Northern Europe. Its Relation
to the Contemporary Spiritual and Intellectual Movements (Cambridge 1945), dále Winfried
Eberhard a Alfred A. Strnad v díle Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der
Reformation (Köln / Weimar / Wien 1996), James Elkins ve spisu Renaissance Theory (New
York 2008), Thomas DaCosta Kaufmann v knize Court, Cloister and City. The Art and Culture
of Central Europe 1450–1800 (Chicago 1995), Norbert Nussbaum, Claudia Eukirchen a Stephen
Hoppe ve Wege zur Renaissance (Köln 2003).
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památek Čech a Moravy, např. v knize Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční
epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku.20 Na rozdíl od Bartlové
se nesnaží renesanční umění blíže definovat v rámci časového či stylového úseku,
ale své badatelské téma zasazuje do kontextu pohledů ostatních badatelů.21

Na termín renesance dále navazuje užívání pojmu
”
umění české reformace“,

bezprostředně spjatým se stejnojmenným katalogem výstavy z roku 2010, této
definici však předcházel jistý vývoj. Na nemožnost sjednotit pojem reformace
s uměním upozorňuje již Josef Macek v článku Hlavní problémy renesance v Če-
chách a na Moravě (1988), přičemž se ve svém příspěvku pro české prostředí
ztotožňuje s pojmem reformace, jenž charakterizuje část výtvarné produkce.22

Milena Bartlová v článku Renaissance and Reformation23 uvedeném výše kromě
uvedených pojmů také rozlišuje termín umění české reformace užitý na výstavě
Umění české reformace. Tento pojem lze užívat od nástupu Habsburků na český
trůn do bitvy na Bílé hoře nebo do Obnoveného zřízení zemského o sedm let
později. Autorkou je shledán jako vhodný k lepšímu pochopení zejména figurál-
ního umění české renesance, jež vystihuje především specifickou konfesijní situaci
v Čechách a na Moravě.24 Táž autorka na definici navazuje v knize Pravda zví-
tězila. Výtvarné umění a husitství 1380–1490,25 kdy ho definuje jako etapu od
práce reformních teologů a kazatelů poslední čtvrtiny 14. století rovněž po bitvu
na Bílé hoře. Husitství je přitom vnímáno jako protoreformace. Názor na českou
reformaci dotváří především katalog k již zmíněné výstavě Umění české reforma-
ce,26 který vznikl pod vedením Kateřiny Horníčkové a Michala Šroňka, kde je na
ni nazíráno v rámci reformace evropské. Jako reformační umění je vnímáno umění
od pozdní gotiky, tedy 15. století, po Bílou horu, spjaté s nekatolickým vyznáním.
Podrobněji se otázkou terminologie katalog bohužel nezabývá. Tímto pojetím je
zdůrazněna především kontinuita umění 16. století s tvorbou 15. století.

Dalším termínem souvisejícím s daným obdobím je pojem konfesionalizace.
Bartlová se staví proti užívání tohoto pojmu vzhledem k umělecké nesamostat-
nosti v otázce konfese v průběhu 15. a 16. století, neboť stejní umělci pracovali
pro objednavatele z různých náboženských skupin.27 Za vhodný ho nepovažuje
ani Kateřina Horníčková, neboť díla s tímto označením je nutné vysvětlit prá-
vě z konfesijního hlediska. Od obrazu přitom nelze očekávat jednoznačné sdělení
podobně jako u textu, konfesní čtení památky se rovněž mění v závislosti na
dobovém kontextu.28 Pokud odhlédneme od termínu jako takového, konfesijní
otázkou díla se zabývá např. Ondřej Jakubec ve svých studiích o sepulkrálních

20Jakubec 2015.
21Kapitola Epitafy v domácím dějepisu umění a potíže s

”
českou renesancí“ (Jakubec 2015,

69–75, především 73–75).
22Josef Macek: Hlavní problémy renesance v Čechách a na Moravě. In: Studia Comeniana

et Historica 18, č. 35, (1988), 8–43.
23Bartlová 2011.
24Obecně o termínu reformace pojednává např. Josef Válka, který ho definuje jako pojem

pocházející z náboženské oblasti, ale obsahující všechny oblasti života. Kromě nového pojetí
zbožnosti zahrnuje společenské problémy, především vztah člověka ke světu, moci, vzdělání a
vědě (Válka 1996, 14). O pojmu rovněž M. Bartlová – Bartlová 2013, 36–37.

25Bartlová 2015a, 21.
26Horníčková/Šroněk 2010, 13.
27Bartlová 2011, 8.
28Horníčková 2013, 14–16.
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památkách, především epitafech,29 ale i v rozšiřujících studiích o umění, tak jako
v článku Konfesijnost – (nad)konfesijnost – (bez)konfesijnost: diskuse o renesanč-
ním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace vzniklým ve spoluautorství
s Tomášem Malým.30 Ve svých studiích dochází k závěru o nemožnosti přesného
určení díla ke konkrétní konfesi, neboť stejné ikonografické motivy byly užívány
všemi. Termín ve významu konfesijní obraz užívá Petr Hrachovec31 v článku Ma-
ria honoranda, non adoranda. Studie k poznání role obrazů a umělecké výzdoby
v luteránském kostele éry konfesionalizace, kde je sousloví chápáno jako obraz vy-
stihující konkrétní konfesi. Dílo tak jasně dokládá určité vyznání, jak prezentuje
Jan Harasimowicz v kapitole Das große Sterben in der Kunst’ in den Ländern
der siegreichen Reformation knihy Kunst als Glaubensbekenntnis. Beiträge zur
Kunst- und Kulturgeschichte der Reformationszeit (Baden-Baden 1996).

Kromě pojmů definujících umění daného časového úseku se v odborné litera-
tuře často mluví o renesančním stylu či renesanční formě. Ačkoliv je v literatuře
o umění i v této práci užíváno především pojmu renesanční styl, je třeba ho ale-
spoň v úvodu této práce lépe ozřejmit. Pojem styl je chápán ve starší literatuře,
např. v článku Josefa Macka Hlavní problémy renesance v Čechách v časopise
Studia Comeniana et Historica (1988) pouze v rámci sociální komunikace a eko-
nomické situace, ze které vznikl, tedy tak, jak ho chápal i Jacob Burckhardt.
Charakteristika forem v tuzemském prostředí druhé poloviny 16. století a počát-
ku 17. století již odpovídá formám vrcholné renesance a především manýrismu,
na který je v dalším textu upozorňováno spíše jen v extrémně charakteristických
a tím i více odlišných případech, tak jako např. na klenbě domu v ulici Komen-
ského 1333/10 v Jihlavě. M. Bartlová navrhla sedm základních tezí, v nichž se
termín renesančního umění pohybuje a z nichž lze několik vztáhnout na proble-
matiku nástěnné malby. Pro české prostředí, především pro figurální tvorbu a
dekorativní formu, je více odpovídající termín manýrismus. Čeští patroni dáva-
li z různých důvodů přednost odlišným formám, jež lépe odpovídaly světským i
církevním potřebám.32 To lze mimo jiné sledovat i na námi zvolené lokalitě, kde
budou tyto formy studovány. Autorčino upozornění na více umělecký charakter
obrazů je v nástěnné malbě více či méně rovněž uplatněno. Poznámka o neak-
tuálnosti moderních hranic je pro historika umění zabývajícího se renesančním
uměním zcela přirozená, považuji však za vhodné upozornit na obdobnou situaci
i v rámci menších územních celků, např. dnešních krajů či dřívějších okresů.

Periodizace epochy renesance je v českém umění stále otevřena, dokládá to
mimo jiné názor předních současných badatelů. Půda pro nové umění byla při-
pravována postupně a nelze ji dogmaticky vztáhnout např. na dobu nástupu
Habsburků na český trůn.33 Milena Bartlová jako vhodný mezník pro počátek
renesance dává již 90. léta 15. století vycházející ze studia kulturních, hospodář-
ských a sociálních dějin,34 či výše uvedený rok nástupu Habsburků na český trůn.
Pro potřeby nástěnné malby se nicméně nabízejí dvě možnosti periodizace. První

29Např. Jakubec 2015, kapitola Náboženský, devocionální a konfesijní smysl epitafů, 33–37.
30Jakubec/Malý 2010.
31Hrachovec 2013.
32Bartlová 2011, 12. O manýrismu též Bartlová 2015b.
33Srov. Jiří Kropáček: K výměru pojmu české renesance. In: Jaromír Homolka (ed.): Itálie,

Čechy a střední Evropa. Praha 1986, 182–191; Bartlová 2011, 6, 13; Bartlová 2013, 27.
34Petr Čornej / Milena Bartlová: Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437–1526. Praha

/ Litomyšl 2007, 631–670.
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z nich sleduje výše uvedený údaj s tím, že zpočátku se jedná převážně o malbu
pozdně gotickou, do které jsou renesanční prvky postupně vetkávány. Jako druhá
možnost se nabízí periodizace přibližně od poloviny 16. století, které v tuzemském
prostředí souviselo s ekonomickým rozvojem a tím i s větším počtem objednávek
již ve stylu vrcholné renesance. Konec období je obecně pojímán bitvou na Bílé
hoře.

Nejen nástěnná malba dosáhla počátkem 17. století jistého zlomu, kdy na
pražském císařském dvoře vrcholí rudolfínské umění. To je počátkem druhého
desetiletí oslabeno smrtí císaře Rudolfa II., a tím i Prahy jako hlavního města
císařství, navíc řada rudolfínských umělců zemřela či v důsledku změny centra
odešla ze země. Kvalitní umění poté sloužilo především pro propagaci katolictví
spjatého s událostmi po Bílé hoře. Pozdně renesanční a manýristická malba se
však nadále udržela ve venkovských městech. Nositeli byli především bohatí měst-
ští patricijové, kteří nebyli zruinováni válkou. Vysoké rudolfínské umění přitom
bylo v tomto kontextu často kombinováno s archaickými, např. gotickými sché-
maty a jeho rysy poněkud zhrubly. Toto umění lze považovat, jak poukázal již
Jaromír Neumann v knize Malířství XVII. století v Čechách: Barokní realismus
(1951), za vědomé udržování souvislosti s rudolfínským uměním. To se na někte-
rých místech udrželo až do 80. let 17. století.35 Podobně jako měšťané v tomto
ohledu tradici udržovala také venkovská šlechta, která si chtěla udržet nezávislost
na koruně.

K uvažovanému tématu je potřeba vztáhnout termín periferie, s nímž se v čes-
kém prostředí často nepracuje, je však důležitou součástí uvažování o dané oblasti
jako okrajové části většího celku pod vlivem uměleckého centra či spíše umě-
leckých center. Tématem se v zahraniční literatuře zabývalo několik badatelů,
v poslední době např. Marina Dmitrieva v knize Italien in Sarmatien. Studien
zum Kulturtransfer im östlichen Europa in der Zeit der Renaissance36 či v článku
Reinventing the Periphery. The Central East European Contribution to an Art
Geographical Discourse.37 Současně s Dmitrievou se k problematice vyjadřoval
německý historik umění Sergiusz Michalski v článku The Concept of National
Art, Problems of Artistic Periphery and Questions of Artistic Exchange in Early
Modern Europe.38 Oba autoři navazují na starší bádání Jana Białostocki, Jana
Bakoše či chorvatského badatele Ljubo Karamana, který jako první zhodnotil pe-
riferii jako oblast s jistým odstupem od uměleckých center, zároveň ovšem jako
místo s uměleckou svobodou. Autoři upozorňují na obvyklý pejorativní význam
pojmu, který však předpokládá existenci tvůrčího střediska, jehož styl odráží.
V těchto oblastech se typicky odráží zpoždění vůči centru a záliba v detailu.
Periferie oproti centru stagnuje, Jan Białostocki na přednášce Some values of
Artistic Peripheries přednesené na kongresu dějin umění v roce 1986 upozornil
na vynalézavost a tvůrčí svobody periferních oblastí, jež jsou navíc ovlivňovány
i dalšími podněty. Slovenský historik umění Jan Bakoš později požadoval pozi-

35Neumann 1951, 67. V tomto ohledu k nejvýznamnějším městům patří Chrudim s vý-
znamnou iluminátorskou a malířskou tvorbou Matouše Radouše, jehož následoval Jiří Sokol a
Jiří Mydlář zv. Smilipeus. Z 80. let 17. století je známa např. křížová cesta malíře Brdičky z do-
by okolo r. 1683 či obraz sv. Víta v Českém Krumlově od tyrolského mistra Matyáše Leutnera
z hradu Hall (1683) (Neumann 1951, 68–69).

36Dmitrieva 2008, 27–30.
37Dmitrieva 2007, 245–252.
38Michalski 2007, 209.
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tivní význam tohoto označení hodnotný svou univerzální platností. V obdobných
regionech se sbližují různé umělecké směry, jež se mohou překrývat i souznít pa-
ralelně vedle sebe. Thomas DaCosta Kaufmann v knize Toward a Geography of
Art (2004) v tomto ohledu studuje střední Evropu, jejíž umělecká centra vnímají
samy sebe jako periferie vzhledem k centrům italským. Periferie je tedy defino-
vána jako oblast daleko od centra, nezávislá na jednom uměleckém centru. Více
uměleckých center formuje zdejší umění, vlivy se potkávají a vytvářejí vlastní
specifické prvky dosahující originálního charakteru. Z hlediska střetávání více
uměleckých center lze právě o periferii hovořit rovněž na pomezí Čech a Mora-
vy, kde se odrážejí jednak prvky z pražského uměleckého centra, především jeho
manýristický charakter, a prvky německých zemí.

0.2 Literatura k tématu
K tématu nástěnné malby existuje široká škála tuzemské i zahraniční literatury,
avšak jen vzácně se badatelské úsilí věnovalo přímo malbám na pomezí Čech a
Moravy. Velká část z nich vznikla v rámci psaní této disertační práce, jedná se
o články Živoucí renesance: Přežívání slohu v nástěnné malbě na příkladu děl
z Českomoravské vysočiny,39 Obsah a forma renesanční nástěnné malby v otázce
měšťanské reprezentace,40 Ikonografie malířské výzdoby kaplí při kostele sv. Barto-
loměje v Pelhřimově,41 Otázky výkladu vybraných renesančních nástěnných maleb
a jejich souvislosti,42 Renesanční náhrobek Anny Magdaleny Vencelíkové z Malo-
vic v Kamenici nad Lipou: Ojedinělé dílo na pomezí Českomoravské vysočiny,43

Kontemplace kajícnosti: Výmalba hřbitovní kaple sv. Máří Magdaleny v Kamenici
nad Lipou44 a Výzdoba městských domů v Jihlavě: Renesanční nástěnná malba
jako prostředek reprezentace i dekorace.45 Ke starším příspěvkům k dané lokalitě
patří především studie s několika katalogovými hesly z Jihlavy Jakuba Vítovské-
ho Monumentální malířství a sgrafito46 zaměřená na zelené světnice městských
domů a uveřejněná v katalogu výstavy Od gotiky k renesanci (1999). Obdobně
se vybranými nástěnnými malbami v Jihlavě zabývala bakalářská práce Dimitrije
Neuwirtha Malířská výzdoba interiérů měšťanských domů v Jihlavě v 16.–18. sto-
letí (2005). Některé realizace jsou okrajově zmíněny v článcích Jarmily Krčálové
Renesanční nástěnná malba v Čechách a na Moravě a Heleny Machálkové ve spo-
lupráci s Vlastou Dvořákovou Malovaná průčelí české pozdní gotiky a renesance.
Jednotlivými díly se výjimečně zabývají samostatné články či statě, např. od Ja-
roslava Huňáčka o výzdobě jihlavské radnice Velká gotická síň – nápisy v klenbách
a vitraje v oknech, Antonína Nováka o jihlavském domě čp. 40 Otázky konzervace
maleb v exteriéru či Vratislava Nejedlého Nález renesančního malovaného prů-
čelí patricijského domu v Jihlavě publikovaného v časopise Umění v roce 1981.
Drobné zmínky o existenci nástěnných maleb lokality lze nalézt v soupisových

39Hamrlová 2016.
40Hamrlová 2017a.
41Hamrlová 2017b.
42Hamrlová 2018a.
43Hamrlová 2018b.
44Hamrlová 2019a.
45Hamrlová 2019b.
46Vítovský 1999.
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pracích, např. v Uměleckých památkách Čech Emanuela Pocheho (1977), v dosud
nedokončeném soupisu Umělecké památky Moravy a Slezska Bohumila Samka či
v Jihlavských nemovitých památkách (2002) Zdeňka Jaroše apod. Uvedené prá-
ce mají pouze charakter soupisový, navíc zdaleka neúplný, a nesnaží se zařadit
malby do širšího uměleckého kontextu.

Pro studium jsou velmi důležité i obecněji pojaté statě a studie jako disertační
práce Renesanční nástěnná malba na panství pánů z Hradce a Rožmberka Jarmily
Krčálové (1964). Táž autorka přispěla ke studiu nástěnné malby a sgrafita v Če-
chách a na Moravě zásadním způsobem, z její práce lze dále uvést např. článek
Grafika a naše renesanční nástěnná malba,47 Italské podněty v renesančním umění
českých zemí v časopisu Umění48 či stať Renesanční nástěnná malba v přehledové
práci Dějiny českého výtvarného umění (1989). Vlivem dřevorytů a frankfurtské
knižní malby na české renesanční umění se zabývala Milada Lejsková-Matyášová
v článcích Ohlas Solisových dřevorytů v českém renesančním malířství v časo-
pise Umění a Der Einfluss der Frankfurter Buchillustration auf die dekorative
Kunst der böhmischen Renaissance publikovaný v periodiku Archiv für Frank-
furts Geschichte und Kunst. Autorka se dané lokality dotkla v článku Renesanční
dům jihlavského náměstí a jeho obnovené malby publikovaném v časopise Umění
v roce 1968. Přibližně ze stejné doby pocházejí studie Josefa Krásy dotýkající se
rané renesance Nástěnné malířství49 a Nástěnná malba.50 Ze starší literatury je
třeba zmínit text Karla Chytila dotýkající se rovněž raně renesančních děl České
malířství prvních desetiletí XVI. století (1931). K souhrnným dílům se zmínkami
o nástěnné malbě patří také starší publikace od kolektivu významných českých
badatelů Jarmily Krčálové, Jaromíra Neumanna, Emanuela Pocheho, Jarmily
Vackové a Jiřiny Hořejší Renaissance Art in Bohemia z roku 1979.

Práce z velké části pracuje se zahraniční literaturou sloužící jako zdroj infor-
mací ke komparaci děl na pomezí Čech a Moravy a nástěnných maleb převážně na
území dnešního Německa a Švýcarska, částečně rovněž Itálie. Obdobně jako v tu-
zemsku se touto specifickou problematikou specializovaně zabývá jen minimum
odborných textů, především studie Bemalte Fassaden. Geschichte, Vorbild, Tech-
nik, Erneuerung (1975) od Margarety Baur-Heinhold,51 dále např. méně rozsáhlé
práce o fasádní malbě jednotlivých měst Marii Becker Architektur und Malerei.
Studien zur Fassadenmalerei des 16. Jahrhunderts in Basel (1994),52 augšpurská
studie Doris Hascher Fassadenmalerei in Augsburg vom 16. bis zum 18. Jahrhun-
dert (1996)53 či curyšský text Jürga E. Schneidera a Jürga Hansera Wandmalerei
im Alten Zürich (1986).54 Problematiky nástěnné malby se dotýkají některé texty
soustředěné primárně na tvorbu umělců jako Die Wandmalereien Hans Bocks d.Ä.
von 1608–1611 am Basler Rathaus: zu ihrer Geschichte, Bedeutung und Maltech-

47Umění 10, 1962, 276–282.
48Umění 33, 1985, 54–82.
49Josef Krása: Nástěnné malířství. In: Rudolf Chadraba (red.): Dějiny českého výtvarného

umění I/2. Praha 1984, 566–579.
50Josef Krása: Nástěnná malba. In: Jaromír Homolka a kol.: Pozdně gotické umění v Če-

chách (1471–1526). Praha 1978, 258–314.
51Baur-Heinhold 1975.
52Becker 1994.
53Hascher 1996.
54Schneider/Hanser 1986.
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nik Christiana Heydricha (1990)55 či kniha o vlivné malířské rodině Bocksbergerů
Die Malerfamilie Bocksberger aus Salzburg: Malerei zwischen Reformation und
italienischer Renaissance Susanny Kaeppele (2003).56

Výzdoba chrámů, převážně chrámových interiérů je uvedena v několika sou-
hrnných knihách, tak jako u publikace Denisy Steger Bilder für Gott und die Welt.
Fassadenmalerei an Kirchengebäuden in Deutschland vom Ende des 12. bis zum
Anfang des 16. Jahrhunderts (1998)57 či ucelené dílo editorky Sigrid Kupetz 900
Jahre Wandmalereien, Gewölbemalereien und Brüstungsmalereien in deutschen
Kirchen und Klöstern (2008).58 Ikonografií se zabývá např. text Hassa von Posera
a Große Naedlitze Nachreformatorische Ausmalungsprogramme in Niedersachsen
v téze knize. Poslední scelující studií je kniha Kathriny Ellwart Evangelischer
Kirchenbau in Deutschland (2008).59 S chrámovým prostorem městského prostře-
dí souvisejí i přední šlechtické drážďanské a neuburské kaple uvedené ve studiích
Heinricha Magiria Die evangelische Schlosskapelle zu Dresden aus kunstgeschicht-
licher Sicht (2009)60 nebo Reinharda H. Seitze Die Schloßkapelle zu Neuburg a.
d. Donau: einer der frühesten evangelischen Kirchenräume im Spiegelbild von
Reformation und Gegenreformation (2016).61

Vliv italského prostředí je možné částečně pozorovat díky knihám o nástěn-
ných dekoracích Architektur und Ornament. Venezianischer Bauschmuck der Re-
naissance (2000) Wolfganga Wolterse,62 „Finto e favoloso“: Dekorationssysteme
des 16. Jahrhunderts in Florenz und Rom Wiebke Fastenrath-Vinattieri (1995)63

či ze starší avšak výstižné knihy Gunthera a Christely Thiemových Toskanische
Fassaden-Dekoration in Sgraffito und Fresko. 14. bis 17. Jahrhundert (1964).64

0.3 Problematika primárních a sekundárních pra-
menů

Kromě literatury a maleb samotných byly důležitým zdrojem informací samo-
zřejmě archivní prameny. V převážné většině se jednalo o prameny sekundární
zahrnující řadu stavebně historických průzkumů, restaurátorských zpráv a jiné
odborné dokumentace. Převážná většina těchto zdrojů byla uložena na Národním
památkovém ústavu v Telči, případně na pracovišti v Brně a rovněž na pobočkách
Státních okresních archivů Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Jihlava. Velmi přínos-
ný byl z hlediska stavební historie především Stavební archiv v SOkA Jihlava.
Tyto prameny podávaly podnětné informace týkající se technologie, datace, ale i
druhotného života spjatého s nezbytným restaurováním maleb, při němž mohlo
dojít k různým mírám novodobých doplňků a retuší apod. Především míra au-
tenticity je pro hodnocení děl jedním z důležitých faktorů. Např. malba v síni

55Heydrich 1990.
56Kaeppele 2003.
57Steger 1998.
58Kupetz 2008.
59Ellwart 2008.
60Magirius 2009.
61Seitz 2016.
62Wolters 2000.
63Fastenrath-Vinattieri 1995.
64Thiem/Thiem 1964.
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domu č. p. 100/66 na Masarykově náměstí v Jihlavě je v současné době novodo-
bou replikou. Naopak primární prameny neobsahovaly zprvu očekávané informace
týkající se autorství, řemeslných dílen či dalších souvislostí. I nadále zůstává ne-
objasněna otázka dílen a jejich dochovaných maleb, které lze případně spojit jen
na základě formálního rozboru a komparativní metody. Vzhledem k rozsáhlosti
území s poměrně početným souborem studovaných objektů a omezeným časovým
možnostem nelze vyloučit, že budou tyto otázky objasněny v následujících letech.
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1. Historické dění na pomezí
Čech a Moravy ve druhé polovině
16. a na počátku 17. století
Pomezí Čech a Moravy prošlo během 16. a počátku 17. století řadou historických
událostí spjatých především s jednotlivými lokálními centry. Území zaznamenalo
stejně jako zbylé části království především ve druhé polovině 16. století značný
hospodářský růst umožňující dostatek finančních prostředků pro umělecké reali-
zace, včetně realizací spjatých s nástěnnou malbou. Hlavními zdroji příjmů byl
především obchod pramenící z pozice měst na zemských stezkách vedoucích do
Rakous a Prahy, významným zdrojem financí byla i těžba stříbra či soukenictví
provozované na řadě míst kraje. Finanční příjmy a dostatečná ekonomická zá-
kladna stály za renesančními přestavbami, jež formovaly ucelenou koncepci měst.
Nepostradatelný výraz mětského prostoru během staletí ovlivňovaly i požáry a
následné opravy, díky nimž značná část renesanční výstavby zanikla stejně rychle,
jako v 16. a 17. století byla vystavěna. Dobře rozběhlý rozvoj zastavily přede-
vším válečné události sužující kraj rabováním vojsk. Po jejich zásahu se obce ještě
dlouho vzpamatovávaly, přesto lze dodnes spatřit příklady výstavby i umělecké
tvorby v meziválečném období. V dalších letech následovala výstavba i umělecká
sféra již v novém barokním duchu. Při studiu jednotlivých obecních dějin si lze
povšimnout určité provázanosti jednotlivých obcí, především v rámci okresů či
směrem k nejvýznamnějšímu městu Jihlava; kromě kontaktů pak bývaly spjaty i
rodově. Západní část území, především Pacovsko, bylo z hlediska vazeb soustře-
děno na jižní Čechy pod správou Rožmberků, Jihlava či Havlíčkův Brod se i díky
svému postavení naopak soustředily spíše na Prahu či Vídeň.

1.1 Jihlava jako kulturní a hospodářské centrum
Původní význam Jihlavy jako významného královského hornického města upadl
po zemětřesení r. 1328 a následném zatopení štol spodními vodami, jež znemož-
nily další těžbu. Město se dále rozvíjelo ve sféře obchodu a řemesel,1 a jeho role
tak byla i po dobu dalších staletí poměrně významná, i když ne tolik jako dříve.
Přesto se během 16. i 17. století město Jihlava stalo svědkem dění, jež se někdy
dotýká dějin českých zemí v obecnějším měřítku. Poté, co byl rakouský arcivévo-
da a budoucí římský císař Ferdinand I. zvolen za českého krále na základě rodové
dohody podepsané s Jagellonci bez přizvání Moravanů, byla moravskými městy
uznána za markraběnku jeho žena Anna Jagellonská. Pro další vyjednávání byli
z hlavních moravských měst, Brna, Jihlavy, Olomouce, Znojma, Uherského Hra-
diště a Uničova, posláni zástupci do Vídně. Za Jihlavu jednal Hanuš Schidl. Po
zvolení Ferdinanda I. králem byla uskutečněna korunovační cesta do Prahy, jež
zahrnovala i zastávky v Brtnici a Jihlavě. Král byl během svého pobytu ubyto-
ván v Kandlerově domě, dnes Masarykovo náměstí 47, s malovanými klenbami
přízemí rostlinným dekorem a kdysi bohatě malovanou fasádou, královna pak

1Vošahlík 1981, 97.
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v protějším Lertrogově domě, Masarykovo náměstí 46. Oba domy byly při této
příležitosti dokonce dočasně propojeny dřevěnou chodbou, aby byl umožněn ne-
rušený kontakt královských hostů. Při další cestě byl královský pár zastaven na
zemské hranici na louce Lukáše Pausperta a přivítán nejvyšším komorníkem krá-
lovství Jaroslavem ze Šelmberka. Složení přísahy českým stavům a Ferdinandovu
přítomnost na zemské hranici dodnes připomíná renesanční památník.2 V knize
Nemovité památky Jihlavy od Z. Jaroše je publikován kompletní přepis pamět-
ního textu Památníku královské přísahy na Ferdinanda I., uveden je i kameník
Stefan Tattelmayer a roky oprav.3 Cesta,4 jež zahájila tradici korunovačních jízd
Habsburků z Vídně do Prahy, dále pokračovala přes Německý (Havlíčkův) Brod.5
Jihlava či Brtnice představovaly na daleké cestě pravidelnou zastávku, kontakt
měšťanstva s vládnoucí vrstvou byl tak běžnou součástí života těchto měst. Pří-
jezdy byly vždy velmi honosné a zástupci obcí vítali hosty před hradbami, na
radnici poté následovala bohatá hostina. Další cesty Ferdinanda I. přes Jihlavu
se konaly i v letech 1531, 1556 a 1561, naopak r. 1532 byl nocleh ve městě záměr-
ně vynechán pro údajné varování před hrozbou smrti.6 Pro okázalou reprezentaci
obce byl v době poslední císařovy návštěvy vyzdoben sál rádnice vyjadřující ryze
protestantský duch města skrze citáty z Písma.

Dění uvnitř obce přibližně v této době poznamenává povstání roku 1524, na
jehož konci si řemeslníci vymohli silnější pozici a zastoupení v městské radě.7
Událost jako by předznamenala těžké vztahy království. Nová habsburská vlá-
da vedla k centralizaci a obraně vlastních svobod, čímž došlo k vyvolání napětí
a ozbrojenému konfliktu panovníka a stavovské opozice.8 Jihlava zaznamenala
s panovníkem řadu sporů. O velkém sebevědomí zdejších měšťanů svědčilo i jed-
no z přivítání císařského průvodu, při němž bylo zvykem, že se všichni radní
města vypravili králi naproti. Při jedné takové události vyjelo z města Ferdi-
nanda pozdravit pouze 24 radních, neboť jim ceremoniál připadal příliš okázalý.
O jistém respektu svědčí váhavý postoj Jihlavy při složení vojska českých stavů
na obranu českých svobod, neboť se obávala ztráty svého statku ve Stříteži. Po
Ferdinandově vítězné bitvě 24. dubna 1547 u Mühlbergu byli spiklenci potrestáni,
a do měst dosazeni královští rychtáři. Jihlava se změn dočkala až po dvou letech a
od podkomořího Přemka z Víckova dostala jen přátelské napomenutí. K souzení

2Památník byl vybudován r. 1565 městskou radou (Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 54),
o události informuje kronika městského písaře Martina Leupolda z Löwenthalu (Svěrák 2009a,
248).

3Jaroš 2002 75.
4Cesta z Prahy do Vídně přes Jihlavu procházela již od středověku jako tzv. Haberská

stezka. Korunovační cesty sledovaly běžnou hlavní trasu. Podrobněji se touto problematikou
zabývá např. František Vlk, dle něhož zákres cesty do císařské mapy provedl roku 1569 královský
lékař Pavel Fabricus, stejná trasa byla využívána i ke korunovačním cestám. Tradice se držela
až do barokní doby, např. při korunovaci Marie Terezie. Popisovaný úsek vedl přes Znojmo,
Moravské Budějovice a Jihlavu. Na středověký základ posléze od r. 1749 navázala tzv. císařská
cesta o délce 322 km (Vlk 2006b).

5Svěrák 2009a, 247.
6Svěrák 2009a, 250–251.
7Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 53.
8V knize Umělecké památky Jihlavy je situace popisována jako vzbouření kvůli sociální

nespravedlnosti. Ač je jádro pravdivé, terminologie autorů vystihuje spíše dobu vzniku knihy
(Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 53).
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osmi členů městské rady a osmi zástupců obce bylo přistoupeno až r. 1549.9
Historické události spjaté s vládnoucí vrstvou se do dějin města promítly i

za vlády Maxmiliána II., při jehož korunovaci i v Jihlavě zvonily zvony k jeho
poctě. Panovník daroval městu dvě pozlacené číše za 200 zlatých naplněné 800
uherskými dukáty. Císař se ve městě zastavil dvakrát, r. 1571 při cestě do Prahy,
kdy ho vítal průvod s bubny, píšťalami a zlatými dary, a r. 1575. Zastavení císaře
Rudolfa II. již v Jihlavě doloženo není, kontakty s dvorem však dosvědčují zmínky
o dvorských šlechticích Davidu Ungnadovi, Jindřichu Slavatovi z Chlumu a Ko-
šumberka a Hertvíkovi Žejdlicovi ze Šenfeldu, jež byli ubytováni v domě Matěje
Lídla v r. 1585. Naproti tomu císař Matyáš vyjíždel z Jihlavy roku 1608 při své
korunovační cestě do Prahy a ještě týž rok byl v Jihlavě ubytován v domě Georga
Stubika při příležitosti vedení moravského a uhersko-rakouského vojska. Znovu
byl v pramenech uváděn v letech 1611–1612 před korunovací v Praze, o deset let
později při cestě na pohřeb Rudolfa II., při níž daroval městu stříbrnou skříňku
s mincemi.10

Prosperita města spočívala v hospodářském růstu11 díky prodeji dřeva, mý-
ta, dani z domů a nemovitostí, provozovala se zde mnohá řemesla, cihelna či
doly.12 Vše přes skutečnost, že finance vzkvétajícího města ve velké míře odčer-
pával panovník pro boj proti Turkům.13 Významné bylo především soukenictví,
kloboučnictví a pivovarnictví.14 Koncem 16. století bylo v soukenickém cechu za-
hrnuto na 700 mistrů.15 Není proto divu, že soukenictví ovlivnilo i chod místní
správy. V tomto období byl důležitý především vznik soukenické obchodní společ-
nosti v letech 1591–1602. Ve stejné době vynalezl soukeník Dobroner tzv. jihlavské
sukno, boy, a r. 1611 došlo k založení soukenické barvírny Hanse Hoffstettera.16

Hospodářskou základnu města tvořily vesnice.
Nepříjemnými okamžiky byly válečné události, jež se nevyhly žádnému mís-

tu. Během panovnických sporů při tažení Matyáše proti Rudolfovi tábořilo před
hradbami města Matyášovo vojsko a znepříjemňovalo mu život. Císař Matyáš po
převzetí moci v království sice potvrdil jihlavským privilegia r. 1615, ani to jim
však nezaručilo klid. O čtyři roky později bylo město obsazeno Matyášem Thur-
nem, vůdčím členem protihabsburského proudu.17 Během stavovského povstání
se Jihlava nakonec vzdala oddílům císařského vojska pl. Rudolfa Tiefenbacha.18

Velkým mezníkem z hlediska místních dějin bylo dobytí města Švédy r. 1645 pod
vedením velitele Samuela Oesterlinga.19 Během 16. století Jihlava prodělala řadu
požárů, které zásadně utvářely její vizuální podobu a urychlily postupnou pře-
stavbu k renesanční formě celku. Během ohně v roce 1523 bylo zničeno téměř celé

9Svěrák 2009a, 249.
10Svěrák 2009a, 252–254.
11Hospodářskou situací nejen v období renesance se podrobně zabývá kniha Zdeňka Jaroše

– Jaroš 2001.
12Vosáhlo 2009. V roce 2007 byla vydána souhrnná publikace o dolování v Jihlavě vy-

cházející z již dříve konaných konferencí: Stříbrná Jihlava: studie k dějiným hornictví a důlních
prací. Brno 2007.

13Svěrák 2009b, 282–283.
14Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 53.
15Vošahlík 1981, 98.
16Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 54, 56.
17Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 55–56.
18Jaroš 1999a, 36.
19Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 56.
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město a v podstatě tak byla ukončena středověká fáze stavitelství.20 Tři požáry
byly v roce 1548 dokonce založeny úmyslně tamním paličem Barabášem.21 Ce-
chovní město prosperovalo na základě vlastních snah, nikoli díky aristokratickému
mecenátu, jak tomu často u umění bývalo.22 Bohatý finanční základ umožnil za-
městnání řady italských umělců, především stavebníků,23 kameníků a štukatérů,
doložených v městských knihách. Důležitým aspektem života byla i náboženská
situace. Kolem roku 1600 bylo v Jihlavě uváděno kolem 4600–7800 obyvatel,24

velký růst byl zaznamenán již od konce 15. století, kdy se do konce 16. stole-
tí počet obyvatel ztrojnásobil. Do počtu měšťanů i vývoje obce zasáhlo několik
morových epidemií, největší z nich r. 1541, kdy podlehlo 8000 obětí, počet, který
v pozdější době odpovídal množství obyvatel celého města. Další rány následovaly
v letech 1562, 1571,25 1574 a 1597.26 Měšťané se během svého života často snažili
vyrovnat šlechtě, ale jen někteří z nich usilovali o panský stav. Většina z nich
byla obchodníky, řemeslníky, tovaryši, často původem z Bavorska, Frank, Saska,
Lužice, Braniborska, Kladska, Slezska i Rakouska. České obyvatelstvo dosahova-
lo pouhé desetiny, i to však najdeme mezi významnými jihlavskými rodinami.27

Není proto divu, že dobře zajištěné měšťanstvo stavělo honosné domy zdobené
sgrafitem i nástěnnou malbou. Jen na náměstí se do dnešních dnů dochovala
např. bohatě zdobená fasáda domu Znojemská čp. 2 s pásovou výmalbou scén,
čp. 92/4 s fragmenty erbu a iluzivní architektury i nákladně zdobené interiéry
domu s postavami alegorií čp. 68/14, čp. 643/25 zdobené ornamenty a groteskou
či biblické scény s proroky čp. 1196/40.

1.2 Český Německý Brod jako protiváha němec-
ké Jihlavě

Německý Brod28 byl v období 15. a 16. století v regionální literatuře znám spíše
jako české město, jež v jistém smyslu soupeřilo s nedalekou německou Jihlavou.
I zde ještě počátkem 15. století setrvávala silná německá národnostní skupina
bohatých patricijských rodin. V polovině století bylo město prodáno Oldřichem
z Rožmberka spolu s hradem Lipnice šlechtickému rodu Trčků z Lípy,29 kteří
obec udrželi krom malé přestávky po dlouhých 200 let. Pouze v letech 1560–1595

20Vošahlík 1981, 98.
21Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 54.
22Kroupa 2009, 319.
23Například v roce 1580 jsou v Jihlavě doloženi vlašští stavitelé Antonio a Stefano (Bartů-

šek/Kába/Fejt 1960, 54).
24Svěrák 2009c, 265.
25Pravděpodobně v souvislosti s morovou epidemií vzniká r. 1572 renesanční kostel Nejsvě-

tější Trojice (Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 54).
26Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 54–55.
27Svěrák 2009c, 270.
28K historii města Německý Brod, dnes Havlíčkův Brod, se váží z hlediska literatury spíše

menší knihy a několik článků. K souhrnějším dílům patří kniha Jiřího Sochra Havlíčkův Brod a
staletí vydaná 1971 a nověji Pavla Nocara Havlíčkův Brod, ohlédnutí za historií našeho města
z roku 2008. Z hlediska náboženské problematiky je velmi přínosný článek Tomáše Zdechov-
skoho Příspěvek k průběhu a výsledkům pobělohorské rekatolizace v Havlíčkobrodském regionu
publikovaný ve vlastivědném sborníku Havlíčkobrodska r. 2005.

29Na sklonku husitských válek město kupuje Mikuláš Trčka z Lípy (Štěch 1945, 3).
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se obec dostává pod správu pánů z Thurnu.30 České obyvatelstvo začalo převa-
žovat již po dočasném usazení Zikmundova vojska a následném obsazení města
husity r. 1422. Poničené domy poté čekala dlouhá obnova především českými při-
stěhovalci z blízkého okolí.31 Dobré situování města dokládalo např. svolání vojsk
Jiřího z Poděbrad při výpravě na Moravu roku 1470.32 Zde se posléze konala i
schůzka znepřátelených stran utrakvistů a katolíků o rok později. Nepřátelská
situace s Jihlavou souvisí s napadením města o další rok později jihlavským voj-
skem, které do nitra opevnění vpustil jeden z měšťanů.33 Svár spočíval nejen
v národnostní či politické otázce, ale i v prostém faktu, že zde řada německých
obyvatel zanechala velký majetek.34 Město přes tato klopýtnutí nadále vzkvétalo
a následně skoupilo okolní obce. R. 1488 se dočkalo potvrzení práv Vladislavem
II. Jagellonským a svolení k pečetění červeným voskem. Během 16. století i nadále
pokračovala příznivá situace a již nedocházelo k podstatným změnám. V rámci fi-
nanční přízně byl upraven zdejší gotický kostel a vystavěn kostel nový, hřbitovní.
Oba chrámy přitom byly vyzdobeny nástěnnou malbou. Po polovině století bylo
město i s hradem Lipnicí prodáno Františku hr. Thurnovi, jenž městu daroval
řadu svobod příznačných pro královská města a který měšťany navíc zbavil pod-
danství. Vděční obyvatelé na oplátku pánovi půjčovali peníze.35 Tato skutečnost
vedla k většímu sebevědomí vůči panstvu. Jejich postoj ke šlechtě byl brzy spíše
vyhraněný a snažili se proto zcela osvobodit, podobně jako v Pelhřimově.36 Vý-
znamné změny jsou zaznamenány s příchodem 17. století, kdy byla po potvrzení
privilegií r. 1600 novým majitelem Janem Rudolfem Trčkou z Lípy obec stíhána
řadou válečných konfliktů, po Bílé hoře navíc doprovázených morovou epidemií
r. 1624, jež zahubila na 900 lidí.37 Po Trčkově smrti a po zavraždění jediného
dědice,38 navíc nekatolického pána,39 byl jeho majetek konfiskován a následně
rozdán mezi královské důstojníky. Město bylo poté věnováno generálu Filipovi
Fridrichu Breunerovi ze Stübingu. Milosrdné nebyly ani události třicetileté vál-
ky spjaté s drancováním, ani neblahý pětiměsíční pobyt vojska v roce 1641. Na
podobu města měly vliv velké požáry v letech 1662 a 1679, při nichž shořela vý-
chodní strana náměstí, jižní strana včetně radnice i gotický kostel sv. Kateřiny.
Po následné obnově se obec rozšířila spolu s nově stavěnými domy zdobenými
domovními znameními i mimo hradby.40

První velký rozkvět město zažilo již ve třetí čtvrtině 15. století, kdy se rozvíjela
řemesla i živnosti měšťanů a ze zisků bylo umožněno postavit domy s kamenný-
mi štíty41 či novou radnici.42 Hospodářská situace města neustále vzrůstala již

30Nocar 2008, 8.
31Sochr 1971, 36, 44.
32Nocar 2008, 8.
33Tradičně je uváděno jméno Hnát, s jeho osobou je dodnes ve městě spjat kámen zv. Hnátův

v centru obce.
34Sochr 1971, 46.
35Nocar 2008, 9.
36Sochr 1971, 88.
37Nocar 2008, 10.
38Štěch 1945, 4.
39Zdechovsky 2005, 41.
40Nocar 2008, 10–11.
41V. V. Štěch původní urbanistickou koncepci včetně jejích dispozicí hodnotí jako pozůstatek

německé kolonizace (Štěch 1945, 3).
42Nocar 2008, 9.
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od 15. století, těžištěm příjmů bylo řemeslo organizované v ceších, z nichž nej-
významnější byl cech soukenický, ne však jediný. Obnoveno bylo i hornictví, jež
zapříčinilo nevraživost s Jihlavany a stálo za útočnými výpady. Paradoxně díky
těmto svárům byly v následných obnovách vybudovány renesanční štíty, v někte-
rých případech dochované dodnes.43 I zde byly některé z nich zdobeny nástěnnou
malbou, dokládá to především dům čp. 179, kde je dochováno vyobrazení Pan-
ny Marie v iluzivním architektonickém rámu. Pro rozvoj města hrál bezpochyby
významnou roli i obchod plynoucí ze strategické polohy na zemských stezkách.
Díky rozšíření práv Františkem z Thurnu mohli měšťané dovážet např. uherské
víno, navíc od pána získali i závazek o nezasahování do vnitřního života města.44

O rozvoji v kulturní sféře vypovídá zpěvník z dílny Pavla Mělnického vyhotovený
roku 1506 a zhotovený na náklad Buriana II. Trčky z Lípy pro tamní literátské
bratrstvo.45 Poměrně významná byla i zdejší latinská škola zajištěná městskou
radou s pevnými platy učitelů i poplatky žáků. Učil zde např. Benedikt Vavřinec
z Nedožier, autor první české gramatiky.46

1.3 Výstavní renesanční město Pelhřimov
Město Pelhřimov,47 ač samo menší rozlohy i významu, dosahovalo již během
15. století ojedinělého postavení na rozhraní několika mocenských zájmů. Na zá-
pad se rozprostíralo území převážně kališnického vlivu, na východ pak katolického
v čele s Jihlavou. Situace se během 16. století značně změnila, město se dostalo
z držení rodu Trčků z Lípy do vlastnictví dosud méně významné vrchnosti pá-
nů z Říčan, jež se teprve koupí Pelhřimova dostala ke středně zámožné panské
vrstvě.48

První pán Adam Říčanský z Říčan město vlastnil od r. 1550 a do urbánní
podoby obce zasáhl založením svého sídla,49 první panskou rezidencí v obci,50

vsazenou do jižní strany náměstí. Již jeho nástupce Karel Říčanský z Říčan měl
s měšťany velmi špatné vztahy, mimo jiné i kvůli sporu o právo várečné. Spor
nakonec rozhodl císař ve Vídni ve prospěch měšťanstva.51 V návaznosti na nepří-
jemné události Karel Říčanský ztratil o město zájem a vše vyvrcholilo vykoupením

43Štěch 1945, 4.
44Sochr 1971, 77.
45Nocar 2008, 9.
46Sochr 1971, 83.
47Historie města Pelhřimov je detailně zpracována již Josefem Dobiášem v roce 1950 v obsáh-

lé několika dílné sérii Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí a na tento propracovaný
základ navazují všichni další badatelé. V nedávné době vyšla nová souhrnná publikace Pelhři-
mov od kolektivu autorů pod vedením Zdeňka Martínka, v níž je vylíčena komplexní historie
od počátků po současnost. Kapitoly zahrnující 16. století líčí nejen historii, ale i podobu města
včetně nastínění náboženského dění. Dějiny tohoto století jsou podrobněji líčeny i ve článku
Lenky a Zdeňka Martínkových Od gotiky k renesanci, od poddanství ke svobodě vydaném ve
Vlastivědném sborníku Pelhřimovska v roce 2002. Z hlediska historie i urbanistického dění se
Pelhřimov po boku Jihlavy řadí k nejpropracovanějším městům našeho zájmu.

48V rámci oddlužení rodu Trčků pelhřimovské panství prodává Vilém Trčka r. 1549 za 9 545
kop grošů českých (Martínková 2014a, 152).

49Kvášová 2008, 6.
50Martínková 2014a, 154.
51Polesný/Wirth 1911, 16; Martínková 2014a, 158–166.

22



se města z poddanství r. 1572.52 O několik let později, r. 1596, se z obce stalo listi-
nou Rudolfa II. město královské. V době stavovského povstání se obec přiklonila
na stranu Ferdinanda II.,53 nicméně vyplenění Švédy r. 1622 pod vedením generá-
la Dampierra se ani jemu nevyhnulo.54 Válečné události první poloviny 17. století
obec vyčerpaly a připravily ji o značné částky. V kombinaci s pobytem císařských
i stavovských vojsk55 byl dopad fatální. Vše bylo dovršeno katastrofou v podobě
velkého požáru r. 1646, po němž zůstalo pouhých pět domů.56 Následná obnova
byla opět dokonána požárem roku 1766, po němž následovaly barokní úpravy
nejen měšťanských domů. 19. století do renesanční podoby zasáhlo především
zrušením podloubí,57 ale i řadou přestaveb a úprav.

Pelhřimov během druhé poloviny 16. století zaujal jedinečné místo mezi ostat-
ními zkoumanými obcemi v otázce vlastní samostatnosti. Kvůli nelehkému životu
pod vedením nového panstva se měšťané rozhodli vykoupit z poddanství. Než
bylo k tomuto velkému a odvážnému kroku přistoupeno, snažili se měšťané nejpr-
ve vymoci přivlastnění některých výsad, např. vaření piva, o které se přeli nejen
s Adamem ale i Karlem Říčanským. Kvůli řadě vleklých sporů58 je místními his-
toriky vyloučena jednotná renesanční koncepce města daná panstvem, stalo se
tak naopak vzájemným ovlivňováním měšťanů během dlouhé postupné obnovy.
Roku 1572 se městu, jako jedinému z okolí, podařilo vykoupit se za 46 000 kop
z poddanství, spolu s vnitřním městem bylo přitom zahrnuto i předměstí.59 Část-
ka pro obec představovala nesmírnou zátěž, jež byla částečně vyrovnávána i dary
obyvatel či prodejem některých liturgických předmětů. Samostatnost posléze po-
tvrdil Rudolf II. roku 1577.60 V souvislosti s takto významnou událostí vznikla
ve městě politická elita61 a obec nadále fungovala jako samosprávná a nezávislá
korporace,62 mající ovšem i svá úskalí. Město bez pána potřebovalo urovnat a
ujasnit veřejnoprávní poměry, proto se měšťané obrátili na Michala Španovského
z Lisova a na Pacově,63 který zastával funkci ochránce města do r. 1596, kdy
císař Rudolf II. vydal majestát k povýšení měšťanstva do třetího stavu.64 Již dle

52Okolnostmi vykoupení se z poddanství se blíže zabývá např. L. Martínková v kapitole
Koupě pelhřimovského statku (Martínková 2014a, 166–175).

53Věrnost císaři je zachována v opisu městských pečetí:
”

Pečeť královského a vždy věrného
města Pelhřimova“ (Kvášová 2008, 7).

54Kvášová 2008, 7.
55Svatoň 1981, 263–264.
56Polesný/Wirth 1911, 265. Dění ve městě v průběhu 17. století je nastíněno v kapitolách

Mezi císařskou Vídní a stavovskou Prahou, Boj o záchranu městské svobody, Doba Obnovy a
Měšťané a panovnická moc (Martínková 2014b, 206–214; Martínek 2014b, 216–227).

57Svatoň 1981, 265.
58Spory měšťanů s Karlem Říčanským jsou obšírně popsány u Josefa Dobiáše. Vše dospělo

dokonce tak daleko, že Karel např. nutil řezníky krmit své lovecké psy či měšťany týral fyzicky.
Není divu, že si občané na jeho chování jezdili stěžovat až k císaři do Vídně (Dobiáš 1950,
333–410).

59Martínková/Martínek 2002, 9–10.
60Polesný/Wirth 1911, 16–17.
61K nejvýznamnějším stavebníkům patřil primas Adam Horník a Jan Hodáček, kteří měli

kontakty na vrchnost a ochránce města Michala Španovského (Martínková/Martínek 2002,
10).

62Martínková/Martínek 2002, 10.
63O jeho působení na město a ne zcela nezištném poměru k němu pojednává L. Martínková

v podkapitole Pod ochranou Španovských z Lisova (Martínková 2014c, 178–189).
64Polesný/Wirth 1911, 18. Život ve městě pod královským patronátem je vylíčen v pod-
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středověkých zvyklostí byl plnoprávným měšťanem ten, kdo ve městě vlastnil ne-
movitost,65 domy se tak staly jakýmsi měřítkem váženosti a zámožnosti každého
z nich. To se samozřejmě projevilo i na výstavnosti a zdobnosti fasád.66 Ojedinělá
podoba z větší části zanikla požárem roku 1646.67 Samotní obyvatelé vnitřního
města představovali jen menšinu všech zde žijících, elitu, jejíž moc se opírala
o politický vliv často spojený s funkcí v městské radě.68

Polovina 16. století pro město znamenala jakýsi přelom i z pohledu stavební
historie, kdy se v nově vznikající zástavbě začal uplatňovat renesanční sloh. Už
po roce 1551 počalo budování zdejšího zámku, jenž předznamenalo pouhý začátek
řady urbanistických změn, které jeho stavbu doprovázely.69 Přestavbou mezi léty
1561 a 1620 prošla severní a západní strana náměstí.70 Po všech stranách dostala
jednotný ráz skrze podloubí, jež chrání chodce před povětrnostními vlivy. Z ur-
banistického hlediska regulace domů nejvíce zasáhla před panským zámkem,71

kde byly dva domy zbourány,72 aby otevřely prostor před šlechtickým sídlem73

a bylo tak dosaženo působivého renesančního sídla dominujícího celému náměs-
tí. U nově postavených domů převažoval průjezdový,74 komorový a síňový typ.75

Typ s mázhauzem byl vystaven u domů s dílnou či krámem. Jednou z nejvýstav-
nějších staveb bylo čp. 61 řezníka Jiřího Karba zdobené sgrafity, dále čp. 17 se
střílnami či čp. 38 Adama Horníka z r. 1555.76 Z dalších známých staveb, dnes
již nedochovaných, byl čp. 46 s diamantovými psaníčkovými sgrafity doplněnými
nápisem a renesanční iniciálou s rokem 164277 a čp. 27 s arkýřem tvaru válcové
nárožní věže, jehož povrch zdobila figurální a psaníčková sgrafita.78

Podobu města průběžně výrazně ovlivnila řada vlivů, od epidemií, válek po
požáry, jež se výrazně zapisovaly do tváře všech měst. Při požáru v r. 1561 shořelo
40 domů,79 jejichž obnova trvala až do 70. a 80. let 16. století.80 Jednalo se o jeden

kapitole Poddanými krále (Martínková 2014d, 190–205).
65Cena domu se pohybovala okolo 2000 míšenských grošů, přitom průměrný dům v polovině

16. století stál 100–300 kop, dům na předměstí kolem 100 kop (Martínková 2014c, 8).
66Kvášová 2008, 29.
67Dobiáš 1950, 301.
68Martínková/Martínek 2002, 7.
69Původní panský dům se nacházel na čestném místě v západní frontě domů na Rynku

v blízkosti farního kostela (Martínková 2014a, 154).
70Informace vyplývá z mapky při článku Martínková/Martínek 2002, 5.
71Ke středověkému sídlu původně vedla jen úzká cesta podél kostela, při renesanční přestavbě

bylo vybourání vynuceno renesanční ideou zámku (Polesný/Wirth 1911, 60).
72Otevření prostoru provedl Adam Říčanský z Říčan (Dobiáš 1950, 291).
73Polesný/Wirth 1911, 60.
74Kvášová 2008, 31.
75Martínková/Martínek 2002, 5.
76Wirth dům čp. 38 označuje dokonce za nejzachovalejší renesanční dům v Pelhřimově (Po-

lesný/Wirth 1911, 111).
77Sgrafitová výzdoba byla zničena při přestavbě v roce 1926, dům pak při stavbě obchodního

domu Dům služeb v r. 1971 (Kvášová 2008, 32).
78Výzdoba domu byla odhalena ve 20. letech 20. století, arkýř byl odstraněn již při přestavbě

v 60. a 70. letech 19. století. K degradaci sgrafit došlo při úpravách v roce 1925 (Kvášová
2008, 32).

79V době tohoto požáru shořel kostel, fara, škola, radnice, pivovar, masné krámy a kostel
sv. Víta, kronikář lituje především měšťanských domů s nákladně vypravenými ozdobnými štíty
(Polesný/Wirth 1911, 57).

80Kvášová 2008, 31. Karel Říčanský apeluje na občany, aby opravili své domy prokazatelně
ještě v roce 1565 (Martínková 2014a, 154).
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z nejrozsáhlejších požárů, zničené domy se rovnaly celé třetině obce,81 jež mohla
dosahovat kolem 150 domů. Pro stavební podobu obce katastrofa představovala
mezník, při němž byla zničena především gotická podoba města a následně byla
zahájena rozsáhlá renesanční přestavba.82 Další požáry se vyskytovaly i v letech
1573, při němž bylo zničeno 22 domů, a 1582.83 V této době Pelhřimov čítal na 222
domů84 a o několik let později, jako královské město, dosáhl běžné velikosti. Uvnitř
hradeb byla přitom řada nezastavěných parcel či provizorních objektů, jejichž
pozemky byly zastavěny až v druhé polovině století. K nejreprezentativnějším
patřila patrně západní strana náměstí. Z původních domů se dochovaly klenby,
kamenná ostění, portálky a někdy i heraldická výzdoba, krásnými příklady jsou
dodnes domy čp. 17 se střílnami, či čp. 14 a 16.85

Přes snahu měšťanů o obnovu města bylo jejich úsilí komplikováno spory
s panstvem, Karlem Říčanským.86 Po polovině století nový pán postavil vlastní
pivovar a uzurpoval tak právo měšťanů.87 Zástavba představovala na rozdíl od
jiných měst, např. výstavní Jihlavy, domy malé, jednopatrové doplněné v příze-
mí podloubím a srubovým patrem, uvnitř pak s černou kuchyní. Vrchol uzavírala
vysoká šindelová nebo došková střecha.88 Přes stavební snahy pokračovala obno-
va města velice pomalu a u řady veřejných budov bylo doloženo jejich neúplné
dokončení ještě na počátku 17. století, u měšťanských domů opravy probíhaly do
70. a 80. let.89 V době pobělohorské bylo ve vnitřní části evidováno 77 domů, za
hradbami dalších 145. Trýznivým okamžikem bylo období po porážce stavovského
povstání, v roce 1630 bylo 95 domů opuštěno a 18 zbořeno. Vše dovršil požár roku
1646, po němž zůstalo jen pět domů, mezi nimi sgrafitový dům s dekorativními
pásy kolem oken čp. 17, sgrafitový dům s dekorativními pásy a květinami mezi
okny čp. 61, zámek a špitál.90 Zasažena byla především část s nejhonosnějšími a
finančně nejnáročnějšími domy při jižní a západní straně Rynku.91 Další obno-
va probíhala opět pomalu a ještě po polovině 17. století byla řada domů stále
v troskách.92 Výstavba byla v jistém smyslu řízena či korigována,93 na rozdíl od
jiných měst, např. v nedaleké Telči, Jindřichově Hradci či Slavonicích, však model
výstavby nebyl přímo iniciován či určen panstvem ani nevznikal ve vzájemném
ovlivňování, ale byl motivován měšťanstvem samotným.94 Malovaná výzdoba do-

81Martínková/Martínek 2002, 5.
82Martínková 2014a, 156–157.
83Kvášová 2008, 33.
84Pelhřimov se rozrůstá pomalu, ale stále prokazatelně již od konce 14. století. V roce 1390

je zaznamenáno 168 domů, roku 1573 230 při 2100 obyvatel, kolem 1598 je zaznamenán mírný
pokles ke 220 domům i s předměstím. Tento počet je udržován, jak dokazují léta 1604 i 1618,
v polovině 17. století, r. 1652, poté počet klesá v důsledku válek na 122 domů (Polesný/Wirth
1911, 56).

85Martínková/Martínek 2002, 5–6.
86Kvášová 2008, 32.
87Polesný/Wirth 1911, 15. Celý spor je podrobně vylíčen na str. 15–16. Problémem se

zabývá i Lenka Martínková (Martínková 2014a, 153–154).
88Martínková/Martínek 2002, 5; Martínková 2014d, 202.
89Martínková 2014d, 201.
90Kvášová 2008, 33.
91Martínková 2014a, 157.
92Kvášová 2008, 33.
93O nařízení k opravám se zmiňuje Josef Dobiáš (Dobiáš 1950, 301).
94Martínková 2014d, 201.
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mů se spíše nedochovala, fragmenty byly zaznamenány v čp. 83,95 sgrafita kromě
výše zmíněných na čp. 46,96 26 a 91 vyvedená ve dvou pásech, přičemž v horní
ve figurální podobě a v dolní ve formě psaníček.97 Honosnou výzdobu reprezen-
tuje i rekonstruovaný dům čp. 14 s postavami Panny Marie a alegorií.98 Dnes je
z původní renesanční bohatosti patrné jen torzo, často schované pod barokními či
klasicistními fasádami, které byly ve větší míře obnoveny po požáru roku 1766.99

Z hlediska stylové nebyly v Pelhřimově ani v dalších městech renesanční formy
zažity do té míry, aby mohly být kombinovány s dalšími moderními vlivy, pře-
devším nizozemskými.100 To ovšem nelze zcela říci o pozdějších malbách kostela
sv. Bartoloměje provedených dle zahraničních předloh.

Z hospodářského hlediska hlavní zdroje obživy představovalo vaření piva, pro-
nájmy i rolnické hospodaření, kterému se věnovala většina obyvatelstva. Každý
z měšťanů obvykle vlastnil jeden i více předměstských dvorů. Značnou část obži-
vy tvořilo i řemeslo101 v podobě soukenictví.102 Objevovaly se i pokusy na obnovu
stříbrných dolů103 či příjmy plynoucí z půjčování peněz.104 O pelhřimovském sou-
kenictví byly dochovány záznamy od roku 1508, pravděpodobně se zde provozo-
valo již od 14. století. Největší rozkvět řemesla lze sledovat mezi lety 1561 a 1582,
kdy jako nejvýznamnější a největší105 cech, zasáhl do podoby města. Kulturní
sféru v obci ovlivňovalo bezpochyby vzdělání zajišťované latinskou školou, v níž
vyučovali bakaláři pražské univerzity.106 Důležitý pro chod obce i náboženské sfé-
ry byl oblíbený literátský kůr, doložený od poloviny 15. století. V rámci farnosti
fungoval při chrámu sv. Bartoloměje, dříve Panny Marie ve zdech. Členové sdru-
žení sloužili jako pohřební bratrstvo a pro své působení mimo jiné pořizovali i
knihy.107

95Martínková/Martínek 2002, 7.
96Zbořen v roce 1971 (Martínková/Martínek 2002, 7).
97Martínková/Martínek 2002, 7.
98Část originální sgrafitové výzdoby, podle které byla rekonstrukce provedena, je uložena

v Muzeu Vysočiny Pelhřimov.
99Martínková/Martínek 2002, 10.

100Polesný/Wirth 1911, 112.
101Během 16. století je doložena řada cechů, např. tkalcovský, řeznický, ševcovský, kožešnický,

hrnčířský a kovářský (Polesný/Wirth 1911, 26).
102O rozkvětu soukenictví svědčí např. záznam z r. 1446 o daru soukeníka Adama, který

věnoval farnímu kostelu pozlacený kalich s pozlacenou paténou, korporál a pozlacený křížek
(Polesný/Wirth 1911, 19).

103Martínková/Martínek 2002, 8. Podrobněji se problematikou dolování v 16. století
zabývá Josef Dobiáš. Těžba byla obnovena ve 30. letech 16. století, brzy však bylo zjištěno, že
náklady jsou přibližně stejné jako zisk. O obnovu těžby v dolech u obce Rohozná se panstvo
pokoušelo v polovině 16. století (Dobiáš 1950, 245–257, 299).

104Martínková/Martínek 2002, 9.
105Polesný/Wirth 1911, 19–20, 27.
106Polesný/Wirth 1911, 29; Martínková 2014d, 206.
107Martínková 2014d, 206.
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1.4 Bohatý náboženský život v Pacově
Město Pacov108 bylo z pohledu 16. století běžným středně velkým městem, jež
představovalo z hlediska politického i hospodářského poměrně stabilní prostředí.
Celé 15. století zde vládl rod Malovců,109 pod jejichž vládou město dosáhlo svého
prvního většího rozkvětu.110 Změna přišla s novými vlastníky v 16. století, kdy
celou obec koupil r. 1528 Václav Robmháp na Suché,111 místodržitel království
českého. Nový majitel stvrdil dosavadní práva112 a připojil i nová, k nejzajíma-
vějším výsadám měšťanstva patřilo především právo vykoupit se z poddanství.
Robmháp si však své město dlouho neužil a již r. 1531 zemřel.113 Další majitel
Zikmund Robmháp zanechal během svého působení řadu památek především ve
zdejším kostele sv. archanděla Michaela. Během jeho spravování obec postihla i
morová rána.114

Kolem poloviny 16. století se panstvo vystřídalo s rodem Španovských, při-
čemž téměř dvacet let bylo pod dohledem Jana Španovského z Lisova a na Paco-
vě.115 I jeho život byl úzce spjat s jihočeskými Rožmberky, kde vystupoval jako
člen dvora či štolmistr.116 Jan se během pozvolného rozkvětu sídla do místních
dějin zapsal vystavěním obecní solnice.117 Hlavní moment plného rozpuku přišel
v poslední čtvrtině 16. století, kdy město náleželo Michalu Španovskému z Li-
sova118 a na Pacově (1584–1600),119 jenž své mládí strávil u Rožmberků a pánů
z Hradce. I za jeho života trval pestrý náboženský ruch navazující na tradici ná-
boženské tolerance ve městě, podobně jako jeho předchůdci se i Michal přikláněl
k luterství a vůči ostatním církvím vystupoval vstřícně.120 Obec byla na sklon-
ku století, roku 1597, povýšena Rudolfem II.121 na panské město.122 Stalo se tak
na žádost Michala Španovského, nejvyššího písaře království. Z téhož roku byl
dochován i soupis měšťanů a součet domů čítající 174 objektů. Vzhledu či charak-
teru města se však informace nedotýkají. Renesanční podoba byla navíc v dalších
desetiletích zničena požáry a válkami, které měnily celkový charakter města.123

108Dějiny města Pacova jsou nejpodrobněji zpracované v nevydaném rukopisu Jana Vondráč-
ka Dějiny města Pacova a okolí z roku 1945, nicméně ve stejné době byla vydána i kniha Aloise
Pitrmanna Pacov, rodné město Antonína Sovy, kde je jedna z kapitol věnována historii. Z nejno-
vější literatury týkající se historie obce lze uvést knihu Pamětní kniha města Pacova 1473–1712
Pavla Holuba s historickým souhrnem v rámci jedné kapitoly.

109Vondráček 1945a, 116.
110Stejskalová 1997, 7.
111Robmhápové byli kariérně spojeni s jihočeskými Rožmberky (Holub 2015, 21).
112Vondráček 1945b, 9–10.
113Vondráček 1945b, 20–22.
114Vondráček 1945b, 39–42.
115Vondráček 1945c, 48.
116Holub 2015, 23.
117Pitrmann 1945, 17. Příčina prodeje města není známa (Holub 2015, 22).
118Michal Španovský od roku 1570 zastával úřad královského podkomořího a spravoval města

náležející královně. Za jeho panování došlo na čas k rozdělení panství a posléze ke koupi zbylé
části od bratra Jáchyma (Holub 2015, 24).

119Pakosta 2005, nestránkováno; Vondráček 1945c, 76–77.
120Vondráček 1945c, 76–77.
121Rudolf II. zasáhl do dějin města i roku 1601 při udělení práva na výroční trh ve čtvrtek

po neděli Cantate (Holub 2015, 21).
122Vondráček 1945c, 353, Holub 2015, 13.
123Stejskalová 1997, 9.

27



Přesto se v kostele sv. archanděla Michaela dochovaly malby především se sta-
rozákonní tématikou pocházející někdy z druhé poloviny 16. století. Na počátku
17. století panuje Mikuláš Španovský z Lisova a na Pacově (1601–1616) a po jeho
zesnutí střídavě synové Michal, Mikuláš a Jáchym.124 Ekonomický základ obce
bezpochyby ovlivnilo finančně a především materiálně náročné ubytování vojska,
jež se zde připravovalo na odchod do Uher.125 Pro české dějiny stěžejní rok 1620
byl v Pacově ve znamení rodu Vítů ze Rzavého a na Pacově (1616–1630), který
byl následně stižen konfiskacemi majetku.126 Novou vrchností se posléze stali An-
na Markéta Šléglovská (1621–1630), Jan Černín z Chudenic127 a kolem poloviny
17. století i Zikmund Myslík z Hiršova,128 generál císařských vojsk, jenž doká-
zal zamezit vstupu vojska do města. Během válek bylo přesto více než 50 domů
spáleno a opuštěno, po roce 1640 jich bylo evidováno dokonce 83.129

Hospodářský základ obce se během staletí měnil jen mírně. Velké příjmy v prv-
ní polovině 16. století představovaly kostelní platy a příjmy z kostelních odkazů,
které byly ve třicátých letech podpořeny ziskem několika vesnic z majetku stra-
hovského kláštera.130 Hospodářský vzestup během 16. století doprovázela řada
privilegií týkajících se zdejších cechů, které dalšímu rozvoji pomáhaly, i založení
pivovaru.131 Přesný počet ani podoba cechů však známa není.132 K pomyslnému
dovršení dosavadních privilegií ještě středověkého města došlo již r. 1519 za Pav-
la Malovce, jenž na Ludvíkovi Jagellonském vymohl volbu purkmistra a užívání
vlastního znaku a pečeti včetně práva pondělního trhu. Výsadami se město při-
blížilo ke správě královských měst a i díky nim Pacov zaznamenal čilý stavební
ruch a růst kulturní úrovně. Za Zikmunda Robmhápa byla privilegia rozšířena
o šenkování vína a vaření piva. V 50. a 80. letech se řemesla i nadále rozšiřovala a
rozvíjela, rozkvět zaznamenalo především soukenictví,133 pro jejich život byla dů-
ležitá i vydání nových cechovních řádů.134 Jako základ obživy byly během století
např. zakládány rybníky, ovčiny či pivovary,135 ze stejného zázemí posléze žili i
Španovští.136 Michal Španovský uděloval i další výsady týkající se vína, reguloval
robotu či založil rybník.137 K celkové vzdělanosti obyvatelstva i zajištění kulturní
úrovně sloužila škola.138 Kulturní prostředí pravděpodobně dotvářel stejně jako
v ostatních městech literátský sbor, jež se zde formoval již od první poloviny
15. století.139 Zpěv v lidovém jazyce byl ve městě doložen i v první polovině
16. století.140

124Vondráček 1945c, 208–209.
125Vondráček 1945c, 211.
126Pitrmann 1945, 18; Holub 2015, 24.
127Holub 2015, 28.
128Poche 1980.
129Holub 2015, 29.
130Vondráček 1945b, 14–15.
131Stejskalová 1997, 8.
132Holub 2015, 19.
133Soukenictví se ve městě rozvíjí i po třicetileté válce (více viz Martínek 2016).
134Stejskalová 1997, 8–9.
135Vondráček 1945b, 17.
136Vondráček 1945c, 40.
137Pitrmann 1945, 17.
138Vondráček 1945a, 77.
139Vondráček 1945a, 76; Stejskalová 1997, 8.
140Vondráček 1945b, 39.
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1.5 Reformační a kališnická Kamenice nad Li-
pou

Renesanční podoba Kamenice nad Lipou vyvstala na základě událostí 15. století,
kdy o město usiloval Oldřich z Rožmberka a Jan z Hradce. Mocným mužům se
přes husitské ochránce města nepodařilo tamní hrad dobýt a přistoupili k jeho
vypálení.141 O významu města i o jeho kontaktech svědčilo vlastnictví panství
Janem ze Šelmberka v letech 1466–1496, kancléře království známého pro své
řečnické umění, vzorné mravy i ocenění tělesné krásy, bez významu nejsou ani je-
ho kontakty s Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic. Městu samotnému poskytl
několik práv či odúmrť na kostel nebo špitál.142 Roku 1499 Kamenici koupil Vla-
chyně z Leskovce a rod Leskovců zde poté sídlil do poloviny století. Jan z Leskovce
majetek rozšířil, po jeho smrti bylo však dědictví komplikované143 a nakonec pře-
šlo Janu Malovcovi skrze jeho matku Magdalenu Leskovcovou, manželku Zdeňka
Malovce. Jan se do historie obce zapsal rozsáhlou přestavbou gotického hradu
na renesanční zámek i založením zahrady či opravou kaple na Brádle,144 dodnes
zdobené několika scénami ze života sv. Máří Magdaleny. Přestavba zámku probí-
hající přibližně v letech 1580–1583 zachovávala obdélný dvůr, přistavila však dvě
prostorná patra arkád.145 V řadě místností byly ještě dnes nalezeny spodní rene-
sanční omítky s dekorativními motivy výzdoby stěn. Rod Malovců na Kamenici
po několika letech vymřel po meči poté, co ještě nedospělý syn Michal zemřel a
vše zdědila jeho sestra Anna Magdalena Malovcová. Správu panství dočasně pře-
jal Mikuláš Španovský z Lisova a na Pacově, za jehož poručnictví byla potvrzena
práva kamenického cechu soukeníků.146 Skrze Annu Magdalenu po její plnoletosti
a brzké smrti přešlo jmění jejímu muži Matěji Vencelíkovi z Vrchovišť, jenž se
s Malovci musel majetkově vyrovnat. Město dostalo od krále roku 1615 povolení
privilegií,147 již o několik let později (1619) Kamenicí projelo Dampierovo vojsko
a město vydrancovalo. Opozice proti Ferdinandovi se nakonec ukázala být fatální
po Bílé hoře, kdy bylo celé Vencelíkovo panství včetně Kamenice zkonfiskováno
a následně prodáno podplukovníku Ferdinandových vojsk Jindřichu Paradisovi
z Eschaide.148

Z hospodářského hlediska se jednalo o klasické středověké město s řadou cechů,
od nichž se dochovala cechovní truhlice i řada pečetí především ze 17. století. Pro-
vozovalo se zde především ševcovství, soukenictví a punčochářství. Ani Kamenici
se nevyhýbaly požáry, jeden z větších ji zasáhl v roce 1560,149 podoba tehdejšího
města však není známa. Z renesančního vzhledu se mimo urbanistické, spíše již
starší koncepce, mnoho nezachovalo.

141Veselí 1998, 7–8.
142Škorpík 1948, 28.
143Vacek 1998, 10.
144Škorpík 1948, 28, 32.
145Kameník 1998b, 35.
146Škorpík 1948, 32.
147Vacek 1998, 12.
148Škorpík 1948, 33.
149Škorpík 1948, 25–28.
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1.6 Božejov mezi pozdní gotikou a renesancí
Historie městyse Božejova byla na rozdíl od větších center kraje klidnější, i zde
se však odehrála řada zajímavých událostí. V době husitství bylo zdejší panství
husity údajně dobyto,150 nicméně do roku 1505 bylo spravováno rodem Tlusků
z Vokova a poté půl století Štítnými ze Štítného.151 Leskovcové panství získali
koupí kolem r. 1550.152 Počátkem 17. století vše spravoval katolický pán Albrecht
Šebestýn z Leskovce, jenž zde prosadil katolickou víru dle pravidla

”
Čí země, toho

víra“ a stal se tak v podstatě jediným katolickým pánem v okrese Pelhřimov. Jeho
nechvalné zásluhy zahrnovaly provedení císařské armády od Počátek k Čáslavi,
v roce 1619 mu hrozilo vyhoštění ze země pro císařské smýšlení, nicméně po Bílé
hoře se směl z pochopitelných důvodů vrátit.153

Život a správa panství za Jana Kryštofa Leskovce154 nebyly lehkým údělem
především v osobní sféře. Pán byl postupem času šestkrát ženat, jeho ženy při-
tom umíraly především v souvislosti s nemocemi či porody. První žena zemřela
při narození druhé dcery, druhou ženou mu byla Kateřina Veronika Hrzánka z Ha-
rasova, za pouhých pět let následovala Markéta Eva z Cetné a Kateřina Markéta
z Říčan. Předposlední ženou byla Kateřina Barbora z Veitmile,155 poté, dva roky
od posledního sňatku, v roce 1680 umírá sám Jan Kryštof, navíc jako poslední
mužský potomek rodu Leskovců.156 Přes velký počet uzavřených sňatků se mu
nepodařilo zplodit mužského potomka. Rod Leskovců přesto pro Božejov zna-
mená především úpravu vizuální podoby, kdy byl přestavován jak kostel, tak i
zdejší zámek se sgrafitovou výzdobou. S osobou Jana Kryštofa patrně souvisela i
umělecká výmalba kostela s bohatým rozvilinovým dekorem obklopujícím Pannu
Marii a postavami dvanácti apoštolů pod klenbou. Po vymření rodu nastoupi-
li Voračičtí z Paběnic.157 Co bylo hlavními zdroji příjmu Leskovců, není autory
publikací uváděno, patrně žili především ze svých panství a vesnic či v případě
jednotlivců ze svého postavení.158 Stejně tak se nezmiňují o činnosti literátského
kůru.

1.7 Dolní Krupá v kontextu hradu Ronovce a
Německého Brodu

Obec Dolní Krupá byla ve své historii částečně provázána s děním v nedalekém
Německém Brodě a hradem Ronovcem, dnes již zříceninou. Původně Lichtenbur-
ské panství vlastnil kolem roku 1502 Jindřich Špetle z Prudic, v Krupé se však

150Pikl 1968, 28.
151Sedláček 1909, 52; Trajer 1862, 693.
152Soukup 1903, 5.
153Pikl 1968, 114.
154Dle přehledu majitelů panství Božejova byl městys v držení Jana Kryštofa Leskovce v letech

1608–1680, kdy umírá, tedy neuvěřitelných 72 let (přehled držitelů viz Pikl 1968, 137). On
sám musel být v době smrti svého otce v roce 1608 (Halada 1992, 87–88) ještě příliš mladý
a správu patrně zastával jeho poručník.

155Pikl 1968, 120–122.
156Pikl 1968, 125.
157Soukup 1903, 5–6.
158Např. Jan Leskovec, jenž byl povýšen do panského stavu a přátelil se s řadou učenců, díky

nimž se podílel na vydání Mattioliho herbáře (Halada 1992, 87–88).
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nacházela samostatná tvrz Jana Haugvice z Biskupic na Krupé, jehož syn Hynek
posléze koupil hrad i okolní vsi.159 Po polovině 16. století bylo panství v majetku
rodu Trčků z Lípy,160 který ovládal během 16. století velkou část Havlíčkobrodska
i Pelhřimovska. Burian Trčka z Lípy majetek koupil spolu s nedalekými stříbr-
nými doly, které k obci náležely, roku 1580 za 7000 zlatých, ke správě se však
uchýlil až o devět let později. Po jeho smrti panství převzal syn Maxmilián, jenž
se zasloužil o zbudování zámku, ale sám přebýval převážně ve Světlé nad Sázavou.
Nesídlil zde ani následující majitel Jan Rudolf Trčka z Lipé žijící v obci Habry.161

Na konci 16. století tak byla obec součástí poměrně velkého majetku rodu.162

Změnu vlastníka přinesla konfiskace roku 1634, kdy byl majetek Trčkům zabaven
a darován hraběti Waldmerode na Nymburce za dobré služby.163

Do historie obce významně zasáhl vážený německobrodský měšťan Jan Hen-
drych z Lewenfelsu (1599–1668), jenž byl později povýšen do šlechtického stavu.
Za zásluhy získal svůj znak včetně predikátu

”
von Lewenfels“ již v roce 1611 od

císaře Matyáše, k povýšení došlo až o dvacet sedm let později.164 K vysokému
postavení mu dopomohl jeho úřad císařského rychtáře.165 Panství koupil v roce
1664166 a s jeho působením souvisela i výstavba chrámu nahrazující někdejší dře-
věný kostelík. Dosud dochovaná malovaná kaple s motivem archanděla Michaela
nebyla jedinou malířskou památkou v obci, ještě ve 40. letech 20. století byly na
zámku objeveny malované erby.167

1.8 Kališnická Ledeč nad Sázavou
Existence raně gotického hradu ve městě Ledeč nad Sázavou je vztahována již
do 13. století. Ještě v 15. století zde sídlili nábožensky tolerantní páni z Ledče.
Po smrti Mikuláše mladšího z Ledče se majetek dostal do držení pánů z Říčan,
politicky stojících na straně Jiřího z Poděbrad.168 Od roku 1488 panství spravuje
Burian Ledečský z Říčan, za jehož vlády je obec povýšena králem Vladislavem
II. r. 1501 na město. V tomto období započala prosperita města trvající po celé
16. století. Burian se pokusil rovněž o obnovení těžby stříbra, v této době se
však již nejednalo o výnosný podnik.169 Po tragické události, kdy se při jednom
z hradních plesů zřítila podlaha a zahynula Mikulášova těhotná žena Žofka ze
Sovince a dva jeho synové, položil Burian r. 1509 základní kámen k věži kostela.170

Započala tak pozvolná přestavba chrámu trvající až do poloviny 16. století.171

159Čapek/Šedý 1971, 5.
160Sommer 1843, 237.
161Čapek/Šedý 1971, 5.
162Sommer 1843, 237.
163Čapek/Šedý 1971, 6.
164Tibitanzlová/Vácha 2014, 24–26.
165Sommer 1843, 237; Čapek/Šedý 1971, 6; Tibitanzlová/Vácha 2014, 26.
166Čapek/Šedý 1971, 6; Tibitanzlová/Vácha 2014, 38.
167Čapek/Šedý 1971, 6.
168Pleva 1997, 11.
169Po Burianově smrti bylo císařem Ferdinandem I. Habsburským kutací právo propůjčeno

na sedm let Firšicovi z Nabdína na Hammerstadtu (Vlastějovice), poté se o těžbu pokusila obec
(Pleva 1997, 24).

170Soukup/Valchář 2010 , 114; Pleva 1997, 13; Vlček 2001, 333.
171O architektuře kostela viz Soukup/Valchář 2010, 127-133; Tomáš Zdechovský: Zají-

mavé architektonické detaily ledečského děkanského kostela. In: Sborník Havlíčkobrodské spo-
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Panství zdědila Burianova dcera Markéta s manželem Zdeňkem Meziříčským
z Lomnice.172 Na jeho přímluvu císař Ferdinand I. Habsburský r. 1562 potvr-
dil obci městská práva a magistrátu udělil povolení k užívání pečeti z červeného
vosku. Období prosperity bylo v této době spjato s rozvojem řemesel a osmiden-
ními a dobytčími trhy, na něž chodívali i lidé z Jihlavy, Německého Brodu či
Polné.173

Ve druhé polovině 16. století byl přestavěn zdejší hrad. V interiéru byly v mi-
nulosti objeveny po odpadnutí části omítky renesanční nástěnné malby. Malby
nesly dle Augusta Sedláčka vyobrazení hlaviček, jezdce, alegorií, podobizen a er-
bů. Po roce 1948 však došlo k jejich devastaci.174 Z někdejší výzdoby jsou částečně
dochována psaníčková sgrafita na druhém nádvoří, průčelí malého paláce zdobí
sgrafitový medailon Zdeňka Meziříčského a Markéty Ledečské z roku 1556.175

Po smrti Zdeňka Meziříčského z Lomnice panství zdědil jeho syn Jan s man-
želkou Johankou z Lípy, který zemřel bezdětný pouhé tři roky od převzetí vlády
nad Ledčí. Vše zdědila r. 1569176 jeho sestra Žofie s manželem Jaroslavem Trčkou
z Lípy, člena jednoho z nejbohatších rodů království, jenž vlastnil i nedaleký hrad
Lipnice.177 Rod Trčků byl již na své poddané přísnější a Jaroslav některé dosa-
vadní městské svobody zrušil.178 Pokračující rozkvět obce sebou přinesl r. 1585
stavbu kostela Nejsvětější Trojice vybudovanou na náklad měšťanů. Zde se až
do roku 1625 sloužily mše podobojí. Obec v této době sestávala ze 185 domů.
Rozvoj řemesel spočíval v největší míře na hrnčířství, které zde zastávalo okolo
30 mistrů.179 Toto řemeslo dalo vzniknout i zdejší síťové klenbě kostela sv. Petra
a Pavla s ojedinělými hliněnými žebry. Dále zde působili podobně jako v okolních
městech především soukeníci, dále tkalci, barvíři, krejčí a jiná řemesla. Kvalitu
zdejšího sukna dosvědčuje mimo jiné jeho dodání na pohřeb císaře Ferdinanda I.

Po Jaroslavově smrti panství zakoupil jeho bratr Burian Trčka z Lípy na
Světlé a Veliši, který působil jako císařský rada a nejvyšší podkomoří Království
českého, za 42 500 kop českých grošů. Po jeho smrti v roce 1591 vše přešlo na
jeho dva syny, avšak pro dluhy muselo být panství r. 1598 prodáno. Postupně
se majetek dostal pod správu Ladislava staršího z Lobkovic, jeho syna a posléze
i jeho ženy Evy Eusebie z Lobkovic. Ta jej pro dluhy r. 1616 prodala a novým
majitelem se stal Jan Rudolf Trčka z Lípy. O dva roky později město utrpělo
vojskem procházejícím od města Čáslav k Pelhřimovu, přestože byl Jan Rudolf
na straně císaře.180 Ačkoliv byl pán ve třicátých letech povýšen do stavu říšských
hrabat a dosáhl funkce komorníka císaře Ferdinanda II., místodržícího a zemského

lečnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí. Havlíčkův Brod 2001, 35-36.
172Pleva 1997, 24; Soukup/Valchář 2010, 115.
173Pleva 1997, 25.
174Pleva 1997, 9-10. August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 12.,

Čáslavsko. Praha 1900, 13:
”

V jedné ze světnic oprýskala malta po posledním ohni, a tu objevily
se zbytky maleb ze 16. věku. Několik hlaviček a jezdce lze dobře rozeznati. V bytech jsou ještě
zbytky starých maleb, alegorie, podobizny v monochromii a erby Říčanských a Cimburských“.

175Pleva 1997, 10. O obnově fasád zámku viz David Pavlata: Obnova fasád hradu Ledeč
nad Sázavou. In: Památky Vysočiny: sborník NPÚ, ÚOP v Telči, sv. 8, 2016, 192-195.

176Vlček 2001, 334.
177Pleva 1997, 26.
178Soukup/Valchář 2010, 115.
179Pleva 1997, 27-28.
180Pleva 1997, 32-34.
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soudce, pro své nekatolické smýšlení byl jeho majetek r. 1636 zkonfiskován a
posléze předán Adrianovi z Enkenfurtu.181

1.9 Páni z Hradce a katolická Telč
Město Telč182 bylo během 16. století spojeno především s osobností Zachariáše
z Hradce, zemského hejtmana v Markrabství moravském, jenž se zde rozhodl na
místě staršího hradu vybudovat zámek jakožto své reprezentativní sídlo. Město
prodělalo ještě předtím r. 1530 velký požár, při němž podlehla značná část domů
na západní straně náměstí. Obnova v pozdně gotickém a následně v renesančním
duchu probíhala několik desetiletí. Zachariáš do svého držení Telč získal r. 1550
a zahájil tak doslova zlatý věk města. K přestavbě zdejšího hradu přišla za Za-
chariášem řada italských umělců a řemeslníků, kteří se záhy podíleli i na obnově
města.183 Z nejlepších prací je dodnes dochována především nákladná sgrafitová
výzdoba domu čp. 61 či malované scény domu čp. 15. V letech 1550–1600 je zde
doloženo dokonce sedm Italů, kteří zde vlastnili svůj dům.184 Na Zachariášův pod-
nět byla ve městě při jeho obnově stavěna podloubí, aby celé město vyniklo jako
reprezentativní předměstí honosného sídla a bylo vizuálně sjednoceno.185 Znač-
ný vliv na kulturní cítění mecenáše přitom sehrála jeho cesta do severní Itálie,
kde se seznámil nejen se zdejším uměním ale i renesanční kulturou. Své sídlo po
smrti svého syna Adama věnoval oslavě svého sňatku s Kateřinou z Valdštejna,
díky němuž zvětšil své panství na úctyhodnou velikost. Kateřina zdědila panství
Polná, kde se svatba r. 1553 i konala. Kolem Telče jako schopný vladař s eko-
nomickým cítěním vybudoval soustavu rybníků, pivovary a hospodářské dvory,
které mu sloužily jako hospodářský a ekonomický základ nejen pro stavbu zám-
ku. Po sňatku celé panství zahrnovalo tři zámky, dva hrady, osm měst a stovku
vesnic. Stavebními pracemi prošlo i město, kde byl upraven terén i opevnění.186

Jako lovecké sídlo sloužil nedaleký Roštejn, původně gotický hrad ze 14. století
s vojenským obranným opevněním. Zachariáš jej přestavil na lovecký zámeček.187

Po Zachariášově smrti majetek přešel k jeho synovci a posléze sňatkem Lucie
Otýlie z Hradce a Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka do rukou Slavatů.
Zlatý věk Telče uzavřela třicetiletá válka, kdy došlo k velkým poškozením obce
během několika vojenských přechodů. Roku 1645 byla navíc dobyta švédskými
vojsky.188

181Pleva 1997, 34; Vlček 2001, 334.
182Více o historii města a jeho památkách viz např.: Hosák 1981, 225–230; Stříteský

1992; Nováková-Skalická 1979; Wagner 1981, 337–341; Vlček 2001, 472–473; Richter
1948; Jabulka 2008; Rampula 1999.

183Kroupa/Jakubec 2013, 21–25.
184Hrdlička/Hrdličková/Melmuková-Šašecí 1999, 23.
185Šimůnek 2001.
186Hrdlička/Hrdličková/Melmuková-Šašecí 1999, 22.
187Hošková 1992, 54.
188Hrdlička/Hrdličková/Melmuková-Šašecí 1999, 25.
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2. Náboženská situace
Náboženská situace 16. a počátku 17. století1 je na pomezí Čech a Moravy, ale
i ve všech českých zemích nesmírně rozrůzněná, spjatá s převahou nekatolických
vyznání a jejich bojem za uznání katolickou církví, doprovázeným vlastním poje-
tím víry a liturgické úcty. Zatímco k náboženským dějinám je možné najít řadu
publikací a odborných článků, téma religiozity 16. století na námi reflektovaném
území je otázkou především regionálního bádání historiků a zainteresovaných ba-
datelů, jejichž práce nám alespoň částečně nastiňuje dění v konkrétních oblastech,
především ve větších centrech kraje.

2.1 Několik poznámek k náboženské situaci 16.
a počátku 17. století v sekundární literatuře

V období před Bílou horou se na území Čech a Moravy vyskytovala řada konfe-
sí a sekt navazujících na tradice započaté husitstvím. Identita těchto skupin je
víceméně vžita do obecného podvědomí a pod konfesními skupinami luteránů,
utrakvistů (kališníků) či jednoty bratrské si současný člověk vybaví základní ob-
raz o jejich postoji ke katolické církvi. Každá ze skupin byla na rozdíl od období po
roce 1620, kdy byla katolická církev pod mocí státu, „vlastním pánem“2 s rozho-
dujícími pravomocemi. Tato forma přitom vycházela ze středověkého uspořádání
podle názoru, že duchovní moc nemůže být souzena mocí světskou, ale pouze
Bohem.3 Reformace nicméně nezasáhla pouze sféru církevní, ale všechny oblasti
života, kdy vznikalo nové pojetí zbožnosti i společenských problémů. Z kompli-
kovaných diskuzí vyvstávaly otázky vztahu člověka ke státu a moci, ke vzdělání
i vědě. Vznik řady církví a sekt vedl k oslabení moci Říma na straně jedné, a
naopak k rozvoji národních jazyků a kultury na straně druhé.4 V neposlední řa-
dě celá situace přispěla k reformaci katolické církve, která byla nucena vzniklé
problémy a otázky řešit.5

Každá z výše uvedených skupin se vyznačovala vlastním pojetím víry a li-
turgie, svou historickou linií i výtvarnými specifiky spjatými s výkladem Písma.
Tato specifika a historie jsou rozvíjeny ve specializované i popularizační literatuře
zaměřené na konkrétní historii náboženských skupin. Základním obecně pojatým
spisem pro dějiny náboženství v Čechách a na Moravě je několikasvazkové dílo
českého evangelického teologa a historika Ferdinanda Hrejsy z roku 1950 Dějiny
křesťanství v Československu, jehož šestý díl s podtitulem Za krále Maxmiliána II.

1Kromě převážně citované literatury se problematikou zabývá např. kniha: Ján Mišovič:
Víra v dějinách zemí koruny české. Praha 2001.

2Mikulec 2013, 10.
3K vrcholu této emancipace došlo za papeže Bonifáce VIII. vydáním buly Unam sanctam

v roce 1302 (Mikulec 2013, 20.)
4Vztah národa a vyznání řeší např. články a knihy: Jaroslav Pánek: Nation and Confession

in the Czech Lands in the pre-White Mountain Period. In: Eva Doležalová / Jaroslav Pánek:
Confession and Nation in the Era of Reformations. Central Europe in Comparative perspective.
Prague 2011, 139–153; J. Klik: Národnostní poměry v Čechách od válek husitských do bitvy
bělohorské. Praha 1922; Zdeněk Beneš: Humanistický obraz dějin vlasti (Češi a Němci na
hranicích Imperia Romana). In: Folia Historica Bohemia, xviii, 1997, 7–18.

5Válka 1996, 14.
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1564–1576 (Česká konfese) je zaměřen na dění druhé poloviny 16. století vykrys-
talizované ve vydání České konfese. Autor uvádí poměrně podrobně řadu koncilů
a jednání řešících náboženské vztahy nekatolických církví vzhledem k římskokato-
lickému vyznání. Velká část svazku se věnuje utrakvistické církvi a její postupné
„katolizaci“, zvláštní pozornost je věnována jednotě bratrské, která je uváděna
včetně její polské odnože. Druhé velké dílo věnované církevní historii v českém
prostředí Přehled českých církevních dějin sepsal katolický kněz a historik Ja-
roslav Kadlec, jehož publikace byly vydány v Římě r. 1987. Autor se zaměřuje
především na dějiny církve katolické od Velkomoravské říše po druhou světovou
válku, nikoliv však výlučně. Ucelený přehled byl uveden rovněž historikem Jiřím
Mikulcem v roce 2013. Kniha Církev a společnost raného novověku v Čechách a
na Moravě přehledně provází čtenáře útrapami náboženského života 16.–18. sto-
letí. Již stručnější a spíše popularizační přehled o církevních dějinách podává Ján
Mišovič v publikaci Víra v dějinách zemí koruny české (2001). Řada článků a stu-
dií byla k české reformaci a jejím specifikům publikována ve sborníku konference
The Bohemian Reformation and Religious Practice v letech 1994–2014. Dílčím
způsobem se konfesní situaci věnují např. knihy Josefa Války Dějiny Moravy,
č. 2, Morava reformace, renesance a baroka či Humanismus a raná renesance na
Moravě od Ivo Hlobila a Eduarda Petrů. Několik příspěvků je věnováno studiu
konfesní situace ve městech, např. text Pavly Jirkové Od Sperata ke Strobacho-
vi: Jihlava v převratech konfesionalizace v 16. až 17. století vydaný ve sborníku
Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století (2014). Ze starší literatu-
ry pak stať Josefa Závodského Reformace a protireformace ve Velkém Meziříčí,
Nábožensko-kulturní obraz obce publikovaný v ročence Krajinského musea ve Vel-
kém Meziříčí (1937) a vypovídající o luterském centru. Nepříliš rozsáhlá literatura
specializovaná na české dějiny jednotlivých náboženských skupin se rozšiřuje spíše
až v posledních letech. Luteránství v Čechách se věnuje především kniha Luteráni
v českých zemích v proměnách staletí (2009) od Jiřího Justa, Zdeňka R. Nešpora,
Ondřeje Matějky a dalších, zahrnující širokou škálu událostí od předbělohorských
dob po druhou polovinu 20. století. Ze starší literatury lze uvést knihu Františka
Hrubého Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou (1935).

K dějinám utrakvismu byla před několika lety publikována kniha Zdeňka Da-
vida Nalezení střední cesty: liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi (2012),
shrnující dějiny utrakvistické církve v celistvé podobě a hledící na tuto konfesi
jako na přímé vyústění snah Mistra Jana Husa a jeho předchůdců. Další literatu-
ra je rozdrobena do jednotlivých článků a statí. Sborník studií O felix Bohemia!
Studie k dějinám české reformace od Petra Hlaváčka a kolektivu autorů (2013)
představuje řadu méně rozsáhlých textů k dané problematice. Z řady dalších člán-
ků lze jmenovat např. text Noemi Rejchrtové Role utrakvismu v českých dějinách
vydané v rámci jubilejního sborníku věnovanému Miroslavu Vlkovi Traditio et
cultus: miscellanea historica Bohemica (1993).

Historie jednoty bratrské budila v očích badatelů zájem celé 20. století. V ne-
dávné době se tato problematika dočkala další pozornosti, r. 2015 byla vydána
shrnující publikace Evalda Ruckého 555 let Jednoty bratrské v datech: 1457–2012,
přehledně zpracovávající celé dějiny skupiny, r. 2009 byl publikován sborník Uni-
tas Fratrum 1457–2007: Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén. Ze
starší literatury představuje souhrnné dílo kniha Dějiny Jednoty bratrské Rudol-
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fa Říčana (1957) 6 či Dějiny Jednoty bratrské Josefa Theodora Müllera (1923).
K dějinám skupiny se ve svém díle vyjádřil i Ferdinand Hrejsa ve spise Sboro-
vá Jednota bratrská (1939), k drobnějším studiím patří články Martina Nodla,
např. Utrakvismus a Jednota bratrská na rozcestí. Dobový kontext náboženské
konverze Jana Augusty otištěné ve sborníku Marginalia Historica (2001).

2.2 Několik poznámek k pojetí liturgie v neka-
tolickém prostředí

K hlavním odlišnostem nekatolických vyznání, jež měla ve druhé polovině 16. sto-
letí až do r. 1620 nezastupitelné místo, patří odlišnosti v pojetí liturgie či svátostí,
které by bylo vhodné pro ucelení tématu v několika málo řádcích připomenout.
Kromě liturgie byla někdy dle konfesní příslušnosti věřících upravena i forma
uspořádání vnitřního vybavení chrámu.

Pojetí liturgického prostoru ztratilo v námi sledovaném období dosavadní ne-
liturgické funkce, dříve spjaté se středověkými shromážděními, přednáškami a
dalšími událostmi. V interiéru se objevily kostelní lavice určené zprvu pro doná-
tory.7 Hlavní myšlenkou nekatolických církví je pojetí přítomnosti Boha, který je
v chrámu přítomen skrze shromáždění, nikoli sám o sobě, jak je vnímáno v ka-
tolictví. Zvláštní typ představují tzv. simultánní chrámy, kde prostor slouží pro
potřeby více vyznání, někdy je dokonce rozdělen na katolickou a evangelickou část
(Augšpurk, Budyšín). První kombinované užívání je rovněž známo z německého
prostředí, kde se objevuje od poloviny 16. století. Změnu doznává i liturgický
jazyk,8 kdy je postupně přecházeno k jazykům národním,9 ať již v německých
či českých zemích.10 Stejně tak došlo k odstoupení od paraliturgických obřadů,11

oblíbených nejen v českém prostředí především v období středověku.
Ke stěžejním otázkám evangelické církve patřilo pojetí svátostí, především Ve-

čeře Páně. U Luteránů je vysvětlována jako reálná přítomnost Krista v chlebě a
víně v okamžiku obřadu, již u zwingliánů je však vnímána pouze jako připomínka
jeho oběti. Kalvíni událost vnímají jako reálnou přítomnost Krista v okamžiku
přijímání za působení Ducha svatého. Nicméně všichni se shodli na nesouhlasném
stanovisku ke katolické trvalé přeměně chleba a vína v tělo a krev Krista. Ten-

6Dílo bylo přeloženo do anglického jazyka v roce 1992 (Rudolf Říčan: The History of the
Unity of Brethren: A Protestant Hussite church in Bohemia and Moravia. Berthelem 1992).

7U protestantů lavice bývají obvykle situovány do tvaru širokého „U“ a soustředěny na ka-
zatelnu a oltář při delší straně lodi. Pocitově tak bylo dosaženo uzavřenější komunity a přehled-
nosti znemožňující anonymitu návštěvníků obřadu. Tato koncepce je však spjatá až s pozdějším
obdobím.

8V národním jazyce sloužil mši již Luther. Předtridentská bohoslužba nebyla sjednocena
a obecně již od počátku 16. století byla vyžadována její reforma. Trident liturgii unifikoval
misálem Quo primum tempore (1570) (Mikulec 2013, 127).

9Mikulec 2013, 45, 127.
10Otázku vztahu národa a náboženství řeší konferenční sborník Confession and Nation in

the Era of Reformations (Doležalová/Pánek 2011). Tématem vztahu německého naciona-
lismu a Luthera se zabývá článek C. Scott Dixon Martin Luther and the German Nation: The
Reformation and the Roots of Nationalism ve stejném sborníku doplněný o odkazy na další
literaturu.

11Paraliturgické obřady byly oblíbeny již ve středověku a hojně praktikovány i v dalších
staletích. Patřily k nim procesí či obřad Božího hrobu (Mikulec 2013, 128–129).
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to střet je základním svárem sporů mezi domácími nekatolíky i luterány. Spolu
s vývojem společnosti a přestupováním k luterskému vyznání je v tomto pojetí
chápána i eucharistie a dochází k odmítnutí uctívání Nejsvětější svátosti. Jednota
bratrská eucharistii odmítá zcela, neboť spojení s Kristem je podmíněno řádným
životem v církvi, nikoli svátostí přijímání. Zatímco se evangelická náboženství
společně shromažďují u stolu Páně, katolíci v eucharistii oslavují přítomného
Krista. Rozdílné je i uznání ostatních svátostí, „tradičních“ sedm svátostí ka-
tolické církve12 protestanté neuznávají, svatební obřad konají ve vlastním pojetí
a praktikují akt ordinace.13 Vyznání a odpuštění hříchů je prováděno veřejnou
formou.14

Důležitou součástí společnosti 16. století byla tzv. laická bratrstva, v nichž
byl často smazáván rozdíl mezi laiky a duchovními. Oblíbená středověká sdružení
během 15. století na krátko zanikla, poté byla obnovována v podobě literátských
kůrů, v nichž se angažovala elitní skupina obyvatel dané obce. Jejich činnost
spočívala kromě zpěvu15 také ve společném shromažďování.16 Na Vysočině tato
společenstva najdeme téměř v každém větším městě, známo je literátské bratrstvo
v Pacově, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově i Jihlavě.

Přes jistá specifika se hmatatelné projevy nekatolické víry v kostelech pomezí
Čech a Moravy projevovaly výlučně ve formě nástěnné malby. Lavice, uspořádání
prostoru i další náležitosti zůstávaly stejné jako u chrámů katolických. Tento fakt
je pravděpodobně dán postupným přestupováním obyvatelstva k luteránství a
novoutrakvismu, kdy jsou ponechány starší kostely kdysi sloužící církvi katolické
i staroutrakvistům. Nástěnná malba se tak stala důležitým nositelem konfesní
příslušnosti odlišující nekatolický chrám od katolického kostela.

2.3 Náboženské dění na pomezí Čech a Moravy
Otázka víry na jednotlivých panstvích a především ve městech se nejen na po-
mezí Čech a Moravy ale v celém království různí, z hlediska studia dané oblasti
je proto nutné uvést konkrétní údaje spjaté s jednotlivými obcemi, které se do-
chovaných nástěnných maleb týkají, a umožnit tak jejich pozdější srovnání na
základě konfesní příslušnosti. Nejlépe je otázka víry dosud probádána v Jihlavě,
kde několik badatelů shromáždilo písemné prameny k této otázce, ostatní obce
na podrobnější zpracování náboženské tematiky teprve čekají.

2.3.1 Jihlava
Náboženská situace v Jihlavě během 16. století odkročila od katolické tradice,
kterou si dosud po několik staletí udržovala. Poměrně podrobný přehled o nábo-
ženském dění podává souhrnná kniha Jihlava od Renaty Piskové (ed.), především

12Křest, eucharistie, biřmování, kněžské svěcení, manželství, svatá zpověď, poslední poma-
zání.

13Ordinace, tedy přijetí úřadu v církvi.
14Mikulec 2013, 109, 122–126.
15Od druhé poloviny 16. století jsou přijímáni i členové, kteří nezpívají (Mikulec 2013,

140), čímž dochází k podtržení elitního ražení skupin.
16Mikulec 2013, 137–140.
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kapitola Vlastimila Svěráka Náboženské poměry v letech 1526–1618, a článek Pa-
vly Jirkové Od Sperata ke Strobachovi: Jihlava v převratech konfesionalizace v 16.
až 17. století.17 Myšlenky luterství zakotvily v obci a smýšlení místních lidí ještě
před polovinou dvacátých let 16. století, pouhý rok po Lutherově obhajobě tezí
ve Wormsu. Jihlava se stala jedním z prvních měst českého království, které bylo
otázkou luterství konfrontováno, náhodou nebyla zajisté ani převážně německá
národnostní příslušnost Jihlavy, do které se Lutherův žák vydal. Roku 1522 byl
do města pozván kazatel Jan Speratus (1484–1551), vlastním jménem Paul Offer
původem ze Švábska,18 a většinu obyvatel města postupně svým kázáním obrá-
til k luterskému vyznání. Příchod byl podnícen městskou radou, která mu místo
faráře nabídla i přes případnou hrozbu konfliktu s králem. Když ho olomoucký
biskup nechal o rok později uvěznit, Speratus raději hned při další příležitosti, po
propuštění na přímluvu vlivných moravských pánů, odešel zpět k Lutherovi.19 Od
roku 1529 kazatel působil jako biskup v Marienwerder v Pomořansku a s Jihlavou
byl i nadále v písemném kontaktu.20 Semeno luterské myšlenky ve městě přetrvalo
až do třicetileté války, po níž byl protestantismus zakázán.21 Již od r. 1525 se mše
podobojí sloužily na základě kompaktát ve farním kostele sv. Jakuba.22 Na str-
mý vzestup protestantismu a zejména luterství posléze reagoval i císař Ferdinand
I., jenž se nový náboženský směr snažil ještě „v zárodku“ potlačit. Po nezdaře-
ných pokusech, kdy se stoupenci Luthera ukryli pod pláštěm „podobojí“ alespoň
ztěžoval jejich existenční podmínky. Luteráni se ke své víře veřejně přihlásili až
po vyhlášení Augšburského vyznání v r. 1555. 23 Luterská konfese Jihlavy byla
rovněž důvodem pro zapojení města r. 1547 do stavovské opozice proti králi.24

Vzhledem ke stejné víře byly tradičně shledávány dobré vztahy se Saskem, české
stavy tak podporovaly Ferdinanda I. a Karla V. Habsburského v boji proti pro-
testantským stavům. Na Maxmiliána II. jihlavské stavy vzpomínaly především
v souvislosti s jeho náboženskou tolerancí.25

Na úkor nově etablované luterské víry postupně ztratily svůj vliv tradiční
řády sídlící v Jihlavě již několik staletí.26 Jejich postavení ve městě strádalo již
delší dobu, v souvislosti s „pokrokovým“ myšlením byly považovány za zbytečné
a městská rada spíše pomýšlela na získání jejich majetku.27 Vzájemné vztahy
luteránů a katolíků ve městě byly velmi vyhrocené již od počátku. Obě skupiny se
snažily vzájemně si znepříjemnit působení. Docházelo např. k rušení katolických
mší i symbolickému opovržení v podobě odnesení korouhve kloboučnického cechu
z dominikánského kostela sv. Kříže do farního. Čím dál skromnější procesí se
stala terčem posměchu obyvatel města až do té míry, že byla zrušena. Tlak, který
vyvíjeli občané i městská rada, byl tak silný, že někdy do nepříznivých situací

17Jirková 2014, 159–184.
18Černušák/Sedlák 2012, 13.
19Kroupa 2009, 320, Svěrák 2012, 13; Válka 1996, 15.
20Svěrák 2009d, 255–256.
21Kroupa 2009, 321.
22Svěrák 2012, 13.
23Svěrák 2012, 14.
24Jihlava stála v čele moravského odporu po boku protestantských stavů Šmalkaldské jed-

noty proti Ferdinadovi. Po porážce povstání je potrestána pokutou a odnětím statků (Bartů-
šek/Kába/Fejt 1960, 54).

25Svěrák 2009a, 250–252.
26Kroupa 2009, 321.
27Svěrák 2009d, 261.
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musel zasáhnout i panovník. Již Ludvík Jagellonský r. 1525 nabádal obě strany
ke smíření a ponoukal luterskou radu města, aby dominikánům navrátila jejich
klášterní klenoty.28 Proti nové hrozbě v podobě další odnože křesťanství, vedle
dosud „zavedeného“ utrakvismu, nic nepomáhala ani jeho hrozba smrtí směřující
k náboženské jednotě monarchie. Slib dodržovat kompaktáta z 5. července 1436 a
umožnit tak přijímání podobojí29 představoval jediný ústupek reformaci,30 který
panovníci dosud dopustili. Za Ludvíka Jagellonského byla Jihlava pro přítomnost
Sperata kritizována, již roku 1526 proto požadovala náboženskou svobodu. Vývoj
byl z velké části dán kromě německého osídlení velkým množstvím uprchlíků
z alpských zemí. Díky dobré vůli vládnoucí šlechty však Morava v 16. století
dosáhla téměř úplné náboženské svobody.31

Podobná situace jako v Jihlavě byla např. v Chomutově, kde se proti so-
bě stavěla rovněž strana katolická a luterská. Zde ovšem hrála významnější roli
otázka národností, katolická strana v podobě Čechů, v tomto případě panstva,
a luterská v německé národnosti měšťanstva.32 Do náboženského dění v Jihlavě
zasáhl taktéž Ferdinand I., když r. 1529 apeloval na konšele a purkmistra, aby
umožnili mnichům volně vcházet a vycházet z města.33 Císař zaujal vyhraněné
stanovisko především ke kacířům a zakázal obci přijímat pikardy a novokřtěnce.
Luterány sice nepodporoval, ale ani proti nim nezakročil. Prvotní zdání tolerance
brzy vystřídal pokus izolovat je od zahraničních kontaktů. Kromě katolictví císař
uznával pouze utrakvisty, ke kterým se luteráni ze strachu proto často hlásili.34

K prvnímu postoupení majetku minoritů městskou radou došlo jen osm let
po Speratově příchodu (1530).35 Po polovině 16. století se situace vyhrotila i dí-
ky nedostatku řeholníků, kteří byli nahrazeni Vlachy bez znalosti jazyků a navíc
s odlišným smýšlením, než na jaké bylo české prostředí zvyklé.36 K prvnímu pře-
rušení činnosti minoritů došlo r. 1562, klášter byl opuštěn a do tamního kostela
přišel kázat Samuel Hebelius. Za dva roky se bratři navrátili a klášterní život byl
na čas obnoven.37 Ani tak však jejich situace nebyla jednoduchá. Když se r. 1574
vystupňovalo napětí a bratrům šlo o život, rozhodli se konvent pronajmout. Město
mělo ovšem o objekt zájem pouze v otázce prodeje.38 Ještě týž rok došlo alespoň
k částečnému uklidnění formou uzavření dohody městské rady s katolickým du-
chovenstvem o třech bodech. První informoval o nemožnosti odstoupení obce od
víry, dokud jí nebude dokázán blud (omyl), druhý stanovoval povolávání kazatelů
a učitelů městskou radou, nikoliv opaty odlišné víry, a třetí zakazoval hanobení
života a učení duchovních, zároveň zavazoval městskou radu k poskytování ochra-
ny stejnou měrou.39 Nic to ovšem neměnilo na skutečnosti, že oba řády byly velmi

28Svěrák 2012, 14.
29Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 19.
30Svěrák 2009d, 255. Ke zrušení kompaktát došlo až r. 1567 císařem Maxmiliánem II.

(Hrdlička 2009, 363).
31Svěrák 2009d, 255–256.
32Pánek 2011, 141–142.
33Svěrák 2012, 15.
34Svěrák 2009d, 255–256.
35Svěrák 2012, 16.
36Svěrák 2009d, 262.
37Svěrák 2012, 16.
38Svěrák 2012, 17.
39Svěrák 2009d, 263.
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chudé, neměly peníze, majetek byl sešlý a navíc nevyužitý.40 K roku 1604 odešli
z města i dominikáni.41 Situace byla poměrně komplikovaná i u kostela sv. Jaku-
ba, nad nímž patronát drželi želivští premonstráti.42 Od dvacátých let 16. století
se konaly mše podobojí, nicméně poměry byly poměrně složité již od druhé čtvr-
tiny století. Kupříkladu kněz Martin Heusler byl r. 1531 ve sporu s městskou
radou pro své vzdálení se od křesťanské víry a nevyhnul se následnému vyhnání.
Městská rada postupně stále více zasahovala do náboženských záležitostí kvů-
li zájmu o majetkové poměry, během 30. let byl např. opat Bartoloměj nucen
předat faru. Pokusila se o to ještě několikrát, pouze při nesouhlasu Ferdinanda I.
byla fara ponechána želivským kanovníkům.43 Po smrti posledního premonstráta,
želivského opata Martina,44 byl r. 1567 patronát císařem Maxmiliánem II., přes
nesouhlas rady, předán premonstrátkám v Nové Říši. Musely se ovšem zároveň
zavázat ke konání luterských bohoslužeb45 a k nebránění činnosti nekatolíků. Při
této příležitosti byly na čas znovu zavedeny katolické bohoslužby, na žádost jih-
lavských celebrovaných v německém jazyce. Císař opatu Kašparu Schönauerovi
uložil, aby nebránil přijímání podobojí v jihlavském kostele.46 Po dohodě s radou
se řád přestěhoval do kláštera v Zábrdovicích a do chrámu přišel kazatel Šimon
Schönwald. Od této doby se katolické bohoslužby v chrámu již nekonaly,47 řád
nicméně nadále pečoval o stavební udržení kostela a evangelické školy.48

Brzy poté, co byl v roce 1555 vyhlášen augšpurský mír, se Jihlava snažila
získat protestantského kazatele ve Wittenbergu. Na doporučení Filipa Melanch-
thona tehdy přišel M. Albert Kreuzinger, jenž byl ve svém náboženském názo-
ru proti katolické formě mše, jež se v jeho očích zdála být modlářstvím. Rada
města ze strachu z krále takové jednání neschválila a kazatele raději vykázala.
Nový kazatel Schönwald kázal rovněž v luterském duchu, bohoslužby byly však
zároveň regulovány řádem vydaným roku 1557. Nejsilnější pozice luterské nábo-
ženství dosáhlo po roce 1567 za kazatele Martina Stralického, kdy se k tomuto
vyznání přihlásili všichni měšťané. Ferdinand I. za těchto okolností povolil luter-
ského kazatele a rada města pro něj vyhradila dva domy u farního kostela od
Veitha Michalka. Zároveň došlo k zániku katolických bohoslužeb ve městě. Po
smrti Martina Stralického (1567) a rozhodnutí Maxmiliána II. o navrácení fa-
ry želivským premonstrátům, zároveň jim bylo nařízeno podávat podobojí všem,
kdo budou chtít. Vynětí katolické bohoslužby z konceptu mší bylo patrně vel-
kým trnem v oku nejen císaři, pokusil se proto i přes protest městské rady o její
znovuzavedení.49 O dva roky později městská rada potvrdila evangelický boho-
služebný řád.50 K větší změně došlo až po Bílé hoře, kdy bylo obnoveno nejen

40Zouhar 2012, 33.
41Kroupa 2009, 321.
42Premonstráti přišli o želivský klášter v době Jiřího z Poděbrad, kdy byl obsazen Trčkou

z Lípy. Bratři přežívali pouze v Jihlavě a na několika venkovských moravských farách. V dů-
sledku toho měl řád nouzi o kněze, někdy jako farář musel působit i opat (Svěrák 2012,
18).

43Svěrák 2009d, 256–258.
44Hrejsa 1950, 83.
45Kroupa 2009, 321.
46Hrejsa 1950, 84.
47Svěrák 2012, 18.
48Hrejsa 1950, 84.
49Svěrák 2009d, 258–260.
50Hrejsa 1950, 128.
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katolické vyznání, ale bylo přistoupeno rovněž k rozsáhlým opravám klášterních
budov včetně kostelů. Lepší stav byl zaznamenán u kostela sv. Kříže, který do
této doby užívali protestanté.51 Ačkoliv jednoduchá ornamentální výzdoba může
evokovat její vznik právě do tohoto období, patrně byla vytvořena ještě za uží-
vání chrámu dominikánským řádem. Svědčí o tom rok oprav uvedený v textové
výzdobě.

V rámci šíření reformace hrály důležitou roli i školy,52 jejichž učitelé byli často
ze Saska a Braniborska.53 S těmito zeměmi se tak stále udržoval kontakt podobně
jako s okruhem kolem Luthera. Vzdělanost přímo úměrně ovlivňovala nejen kro-
nikářství ale i úroveň malířství, sochařství, architektury a řemesla. Po polovině
století ve městě navíc vznikla tiskárna nekomerčních tisků, pod přísným dohle-
dem panovníka, církve i zemských úřadů.54 Na první jihlavskou manufakturu,
papírnu ve Starých Horách, posléze navázala r. 1591 tiskárna Kašpara Stolzhage-
na.55 Se vzdělaností souvisel i mistrovský zpěv,56 původem z Francie, doložený
od 60. let 16. století.57 K jeho praktikování měšťané dospěli skrze kontakty s No-
rimberkem.58

2.3.2 Pelhřimov
Ve srovnání s ostatními obcemi je náboženské dění v Pelhřimově, vyjma Jihla-
vy, poměrně dobře doloženo i zpracováno novodobými badateli. Nástin konfesní
problematiky umožňuje dokreslit dění ve městě během 16. století, ne příliš vzdá-
lené od náboženské situace měst okolních. Základy věroučného rozpoložení oby-
vatelstva 16. století byly položeny již během 15. století v souvislosti s husitskou
problematikou a tím i kališnictvím. Praktikování víry „sub utraque“ je nejprve
doloženo při kostele sv. Víta, posléze bylo přesunuto ke kostelu Panny Marie,59

dnešnímu děkanskému chrámu sv. Bartoloměje. Náboženské dění v 15. století
ovlivnilo ovládnutí města táborskými hejtmany v roce 1422 i známá osobnost
Mikuláše z Pelhřimova.60 Město v této otázce hrálo důležitou roli v podobě místa
konání čtyř zemských sněmů, údajně realizovaných v čp. 80.61 V rámci reformních

51Zouhar 2012, 34.
52Latinská škola byla založena r. 1569 (Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 54).
53Doloženo je i stálé místo městského fysika (zaznamenáno 1584) (Bartůšek/Kába/Fejt

1960, 54).
54Svěrák 2009e, 311.
55Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 54.
56Mistrovským zpěvem a sdružením mistrů pěvců v Jihlavě se zabývá Zdeněk Jaroš – Jaroš

1999b, 77–121.
57Starší literatura uvádí rok založení bratrstva 1571 (Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 54).
58Svěrák 2009e, 314.
59Polesný/Wirth 1911, 29.
60Mikuláš z Pelhřimova byl biskupem ve službách husitů, proslavil se především svými spisy

a polemikami s univerzitními mistry. Následovníci jeho učení nazývaní Mikulášenci či Vláseničtí
byly pronásledováni jako sekta. Více o jeho osobě viz např.: Zdeněk Soušek: Mikuláš Biskupec
z Pelhřimova. In: Vlastivědný sborník Pelhřimovska č. 4. Pelhřimov 1993, 19–26; Zdeněk Sou-
šek: Mikuláš Biskupec z Pelhřimova a Petr Chelčický. In: Vlastivědný sborník Pelhřimovska
č. 16. Pelhřimov 2005, 72–79; Zdeněk Soušek: Volba Mikuláše z Pelhřimova táborským bisku-
pem. In: Vlastivědný sborník Pelhřimovska č. 17. Pelhřimov 2006, 131–133; Zdeněk Soušek:
Pojetí války a míru u Mikuláše Biskupce z Pelhřimova. In: Vlastivědný sborník Pelhřimovska
č. 19. Pelhřimov 2008, 152–158.

61Svatoň 1981, 263–264.
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hybatelů náboženské sféry i tamní obyvatelé během 16. století nakonec přestoupili
k luterství, které bylo svou koncepcí kališnictví blízké. K definitivnímu vítězství
tohoto směru došlo v 60. až 70. letech 16. století, jistou roli přitom mohlo se-
hrát i ovlivňování obce Michalem Španovským z Pacova, šlechticem zastávajícím
Lutherovo učení. Nejpozději od 80. let je luterství považováno za nejpočetnější
skupinu vyznání obyvatel včetně příslušných děkanů. Svou roli v církevní sféře
sehrálo i osamostatnění města, jež sebou přineslo titul děkana při kostelní správě
u kostela Panny Marie ve zdech. Chrám byl v souvislosti s věroučnou obměnou
přejmenován na chrám sv. Bartoloměje.62 Původní farní kostel sv. Víta byl odsu-
nut jako hřbitovní a z hlediska údržby natolik zanedbáván, až se nakonec r. 1614
částečně zřítil.63 Dodnes jsou známa jména děkanů a ve většině případů i víra,
ke které se hlásili. Hned po prvním děkanu Tomášovi Antochiusovi z Helfenberka
(1561/1562–1568) je znám děkan luterské konfese Šimon Arthofidius (1568–1573),
jenž se oženil a měl děti. Ani poté vyznání děkanů nebylo jednotné, evidováni jsou
starokališníci či kalvinisté, z nichž nejvýraznější postavou byl děkan Sixt Can-
didus Pražský (1591–1593). Z roku 1589 se dochovala stížnost na nedodržování
celibátu kněžími a na jejich dopouštění se liturgických zlořádů, z čehož lze usuzo-
vat o přechodu od staroutrakvistické mše k prosté luterské bohoslužbě soustředící
se na kázání a zpěv. Poslední z kněží Izaiáš Comillus Vodňanský (1617–1621), jenž
funkci děkana zastával v době kolem Bílé hory, byl mezi věřícími velmi oblíbený,
ani to mu však nepomohlo od nucené rezignace z funkce a opuštění města.64

Údaje dokazují nesmírně zajímavou náboženskou pestrost, jež se ve městě
v 16. století nacházela. Hlavní směr mohl patrně ovlivňovat děkan, většina oby-
vatelstva však byla luterská. Bezproblémové střídání děkanů různých vyznání po-
ukazuje na značnou tolerantnost a snad i podobnost všech výše zmíněných směrů.
Roztržky mezi vyznáními nejsou v dosavadní literatuře uváděny, průzkum pra-
menné základny by však zasluhoval další pozornost badatelů.

2.3.3 Kamenice nad Lipou
Zmínky o náboženské příslušnosti v obci Kamenice nad Lipou jsou dosud více
než skrovné, nutno však podotknout, že se jedná již o menší město, kde k vy-
tváření více skupin či konfliktům mezi jednotlivými skupinami již nemuselo příliš
docházet. Při zdejším kostele Všech svatých byli na konci 15. až do poloviny
16. století doloženi bratři františkánského řádu (1494–1538).65 Kamenice nad Li-
pou byla během 15. století jedním z husitských měst, tak jako řada dalších obcí
v této oblasti. Přívrženci kališnictví se shromažďovali na kopci Brádlo66 nedaleko
za městem. Tamní kaple byla posléze zachována a upravována i dalšími majiteli
panství. Staroutrakvistické vyznání je zaznamenáno ještě u rytíře Jana Malovce,
majitele zdejšího panství v letech 1570–1598, jenž stál na straně Jana z Valdštej-
na, který staré církevní směry hájil během rekatolizačních snah arcibiskupa Pruse
z Mohelnice.67 Během dalších desetiletí byla obec postupně obsazena protestant-

62Martínková 2014d, 204.
63Polesný/Wirth 1911, 29.
64Martínková 2014d, 206.
65Velíšek 1998a, 73.
66Veselí 1998, 7–8.
67Hrejsa 1950, 272.
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skými kněžími, kteří zde působili až do roku 1620.68 V Kamenici tak docházelo
k obvyklé postupné proměně víry obyvatelstva stejně jako v ostatních městech.

2.3.4 Božejov
Ani menší božejovské panství se nevyhnulo změnám náboženských vyznání. Po
husitském vlivu a evangelických farářích se zdejší fara dostala pod správu kláštera
premonstrátů v Želivě.69 Rod Leskovců s tímto klášterem dlouhodobě spolupra-
coval a někteří z nich dokonce přejali část znaku premonstrátského řádu do svého
erbovního znamení.70 Katolickou víru se pokoušel ještě před Bílou horou r. 1605
prosadit Albrecht Šebestýn z Leskovce, sledující uplatnění zásady

”
Čí země, toho

víra“. Šlechtic byl pro své katolické vyznání a císařské smýšlení ještě roku 1619
vyhoštěn ze země.71 O jeho úspěšnosti v otázce rekatolizace tamní obce však mů-
žeme spíše spekulovat. Božejov až do Bílé hory spravovali utrakvističtí kněží,72

nicméně ani po Bílé hoře nebyla situace zcela jasná. Jan z Leskovce, děd majitele
panství Jana Kryštofa z Leskovce, byl defensorem pražské konzistoře podobojí,73

silný vztah ke kališnictví byl tak více než patrný. Nová skutečně katolická fara
byla obnovena až k roku 1797.74 Utrakvismus se patrně v obci udržel mnohem
déle než na jiných místech, výmalbu zdejšího kostela sv. Jiří lze proto vztáhnout
k této konfesi. Svůj vliv na tom pravděpodobně měla její odlehlost i skromná
velikost obce.

2.3.5 Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod zaujímal z hlediska náboženské situace obdobný sled přeměn
v souladu s obcemi v okolí, k náboženské situaci však mnoho listin neexistuje.75

Během 15. století zde převažovalo obyvatelstvo kališnické a katolické. Zastán-
cem jednoty bratrské byl i Mikuláš Burian I., za jehož života hrad Lipnice ná-
boženským životem ožil natolik, že zde působili i husitští kněží.76 Trčkové jsou
v literatuře označováni jako kališníci ještě na počátku 17. století.77 Obyvatelstvo
bylo však spíše protestantské, proměna proběhla patrně během druhé poloviny
16. století, stejně jako v jiných městech. Během rekatolizace bylo znovu obrá-
ceno na katolickou víru 809 měšťanů,78 celkový počet nekatolíků nicméně musel
být ještě větší. K podobojí se hlásily i blízké obce, např. Golčův Jeníkov, Ledeč
nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou, Přibyslav, Kožlí či Číhošť. Příčinou přesunu

68Velíšek 1998a, 73.
69Pikl 1968, 14.
70Pikl 1968, 124.
71Pikl 1968, 114.
72Trajer 1862, 692.
73Halada 1992, 87–88.
74Pikl 1968, 29.
75Zdechovsky 2005, 37.
76Štěch 1945, 3.
77V. V. Štěch jako kališníka tituluje Jana Rudolfa Trčku, jenž koupil město i s Lipnicí nazpět

od Thurnů r. 1600 (Štěch 1945, 4). Stejná situace byla ve Světlé nad Sázavou, kde Burian Trčka
z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého, spolu s Michalem Španovských
podporovali Bohuslava Felixe Hasištejnského, hlavního představitele novoutrakvistů (Hrejsa
1950, 273).

78Zdechovsky 2005, 40.
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obyvatelstva po Bílé hoře patrně nebyla ani tak víra, ale spíše císařské armády
procházející krajinou během třicetileté války. Rekatolizace byla na rozdíl od jiných
končin pomalá a poměrně tolerantní, postavení k problému záviselo na každém
pánovi či městu, přitom snadněji byli katolizováni obyvatelé měst konfrontovaní
přímo s nově příchozími katolickými knězi.79

2.3.6 Ledeč nad Sázavou
Fara v Ledči nad Sázavou byla doložena již k roku 1348. Obyvatelstvo bylo však
již od dob husitských válek, kdy přijalo kalich, nekatolického vyznání.80 V sou-
vislosti s tímto smýšlením i nepříznivými událostmi byla vydána za Ladislava
st. z Lobkovic instrukce (1599), která upravovala náboženské povinnosti podda-
ných.81

Protestantské vyznání se na panství udrželo ještě nějaký čas po Bílé hoře.
Teprve ve třicátých letech 17. století byl majitel panství Jan Rudolf Trčka z Lípy
upomenut, aby nebyl k víře svých poddaných tolerantní, ale aby se o prosaze-
ní katolictví na svém panství aktivně zasadil. Až do této doby zde setrvávali
utrakvističtí kněží.82 On sám sice oficiálně přestoupil ke katolictví, bylo ovšem
veřejným tajemstvím, že v nitru byl stále nekatolíkem, proto k přestupu na po-
žadovanou víru nenutil ani své poddané. Později byl pro své vyznání připraven
o majetek. První napomenutí k vyhnání nekatolíků obdržel již r. 1624, ale neu-
poslechl ho. Ještě roku 1631 zde byl doložen protestantský děkan Tobiáš Faber
Telecký a jeho žena Ludmila.83 Teprve o tři roky později (1634) nastoupil katolic-
ký farář Jeromias Jeronymus Albín z Hrušovan a následovala silná rekatolizace.84

2.3.7 Pacov
Církevní život v Pacově je zpracován především díky nevydaným dějinám města
Jana Vondráčka. Pacov byl stejně jako blízké obce tradičně utrakvistickým měs-

79Zdechovsky 2005, 37. O velmi pomalém postupu rekatolizace v této oblasti svědčí i
skutečnost, že na haberském a světelském panství byla převaha nekatolíků nad katolíky ještě
v r. 1651 (Zdechovsky 2005, 41).

80Zdechovsky 2005, 37; Mirošovská 2008. Tématem náboženských poměrů a rekato-
lizace se zabývá také další příspěvek Tomáše Zdechovského (Zdechovsky 2006, 149-173) či
starší text J. Hájka Z historie evangelíků na Ledečsku (In: Naše cesty. K celostátnímu sjezdu
evangelického studentstva v Ledči nad Sázavou. Ledeč nad Sázavou 1947, 14-15.

81Podrobně se tímto dokumentem a náboženskou situací na panství zabývá Eva Mirošovská
(Mirošovská 2008). Dříve vydán přepis: J. K. Hraše: Pana Ladislava staršího z Lobkovic a
na Ledči nad Sázavou instrukcí svým poddaným z r. 1599. In: Památky archeologické 16, 1898,
153–154.

82Pleva 1997, 8, 13, 15. V oblasti nebyl Jan Rudolf Trčka z Lípy jako majitel panství
zdaleka jediný nekatolického vyznání. K protestantismu se hlásili Hertvík Zejdlice ze Šenfeldu
v Přibyslavi, Magdaléna Říčanská v Goldčově Jeníkově či měšťané v Havlíčkově Brodě. Na
haberském panství převažovali nekatolíci nad katolíky ještě v roce 1651 (Zdechovsky 2005,
39-41).

83Tobiáš Faber Telecký přišel do Ledče nad Sázavou na pozvání Jana Rudolfa Trčky z Lípy
(Zdechovsky 2005, 38).

84K nejslavnějším nekatolickým kazatelům, který ve městě pobýval, patřil kolem roku 1600
Pavel Lažanský. Lažanský se proslavil svým kazatelským uměním a strávil zde dva roky ze své
kariéry. Poté odešel do Kutné Hory a na závěr života působil jako kazatel u sv. Jiljí v Praze
(Pleva 1997, 35).
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tem,85 bohoslužebné náčiní i roucha86 se přitom užívala stejná jako v katolictví.
O velké tolerantnosti či snaze o nápravu k „pravé“ víře zde žijících lidí svědčilo
mimo jiné to, že farář sám byl někdy katolíkem.87 Utrakvismus se v obci držel i bě-
hem 16. století za Václava Robmhápa,88 postupně však ustoupil luterství. Rozdíl
mezi utrakvisty a katolíky se pozvolna stíral, až ho bylo možné nalézt a rozeznat
téměř výlučně v přijímání podobojí. Mimo to se slavil svátek mistra Jana Husa a
svátost bývala podávána i dětem, tak jak bylo v rámci kališnictví zvykem. Největ-
ší problém nastal při koexistenci sekt, které se pod hlavičkou podobojí či luterství
schovávaly. Luterští kněží se posléze od utrakvistů a katolíků odklonili, odstranili
obrazy a sochy z chrámu a nesloužili mše, pouze epištolu a evangelium. Katolické
straně byl život pro změnu ztrpčován dosazováním protestantských kněží. Ve třetí
čtvrtině 16. století se hlásil vládnoucí rod Španovských v Pacově k luterství, které
v té době vystihovalo víru většiny obyvatel.89 Druhou nejpočetnější skupinu před-
stavovali katolíci a třetí stále kališníci, nekatolické vyznání nad katolictvím tedy
jednoznačně převažovalo. Jednota bratrská se v Pacově nevyskytovala, pán Jan
Španovský byl navíc natolik zaměřen proti této církevní skupině, že u profesora
teologie dr. Johanna Heidenreicha ve Frankfurtu nad Mohanem objednal útoč-
ný spis vydaný r. 1580.90 On sám byl luteránem.91 Dílo bylo posléze pacovským
farářem Janem Laetem Čáslavským přeloženo z latiny do češtiny a němčiny a
opět publikováno. Po vydání tisku r. 1582 v Lipsku se Pacov stal jedním z center
sporů a polemik proti jednotě bratrské. V téže době se zde konalo i setkání lu-
terských kazatelů s cílem ujednání společného řádu ke vzniku evangelické církve.
Za Jana Španovského zde navíc vznikla i první česká evangelická obřadní kniha
Agenda česká, tj. spis o ceremoniích a pořádcích, kterak se slovem Božím a svá-
tostmi Kristovými lidu v království Českém, pravdu evangelium svatého majícímu
a milujícímu posluhovati má vydaná v Lipsku.92 Ze sekt se v okolí vyskytovali
především tzv. mikulášenci, bratři vláseniční, založení Mikulášem z Pelhřimova,
jež se do ostatních obcí šířili z obce Vlásenice.93 Náboženský život v Pacově byl
ojedinělý nejen až neuvěřitelnou bohatostí rozdílných náboženství pro poměrně
malé město, ale i faktem, že všechny zmíněné náboženské odnože sloužily své
mše a obřady v kostele sv. archanděla Michaela označovaného v této době za
utrakvisticko-luterský.94 Za Michala Španovského, podkomořího měst císařských
v Království českém, v obci po předchozích jednáních vyšla konfese Vyznání ví-
ry svaté (1583 nebo 1575),95 které zůstali věrni i jeho synové.96 On sám se stal
jedním z předních českých evangelíků zastávající směr novoutrakvismu. Během

85Vondráček 1945a, 75.
86Vondráček popisuje dokonce liturgické předměty užívané v chrámu, mezi výčtem uvádí

např. seznamy kalichů. Za vlády Bohuslava Malovce byly např. užívány stejné předměty jako
u katolíků včetně stejných liturgických barev (Vondráček 1945a, 104).

87Vondráček 1945a, 103.
88Vondráček 1945b, 39.
89Pitrmann 1945, 17.
90Vondráček 1945c, 49–55.
91Holub 2015, 22.
92Vondráček 1945c, 49–55.
93Pitrmann 1945, 17.
94Vondráček 1945c, 49–55.
95Vondráček 1945c, 49. Pakosta v historickém průvodci uvádí rok 1575 (Pakosta 2005,

nestránkováno).
96Vondráček 1945c, 208–209.
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svého života rovněž podporoval předního představitele směru Bohuslava Felixe
Hasištejnského z Lobkovic.97 Vydání takto významného dokumentu svědčí o sty-
cích s vůdčími osobnostmi protestantů v Čechách, jednoty bratrské či vůdcem
stavů Václavem Budovcem z Budova.98 Po smrti Michala Španovského boha-
té náboženské dění ve městě ustalo a postupně ztratilo na významu,99 s velkou
pravděpodobností lze i dochovanou výmalbu chrámu vztáhnout právě k tomuto
šlechtici.

2.3.8 Telč
Telčští pánové představovali převážně katolickou vrchnost. Již za dob husitských
válek Jan Telecký zažil po smrti svého otce jako katolík nelehké situace. Zda bylo
i obyvatelstvo již převážně katolické je otázkou. Utrakvistický kněz Beneš Optát,
známý pro své traktáty po vzoru Filipa Melanchtona a první český překlad No-
vého zákona (1533), pocházel právě z Telče. Náboženská situace na panství pánů
z Hradce byla od třicátých let 16. století dána panováním Zachariáše z Hrad-
ce, jenž na svém majetku údajně nestrpěl jiné než katolické vyznání; okolní obce
však vlivu dalších konfesí patrně podléhaly.100 Zachariášova pozice i autorita byla
velmi silná, v zemské politice zastával funkci nejvyššího hejtmana Markrabství
moravského a dle toho rovněž vybavil své nové sídlo, telčský zámek, v náležitě
reprezentativní rezidenci oslavující jeho sňatek s Kateřinou z Valdštejna. On sám
byl mezi panstvem jedním z mála, kdo stále katolickou víru vyznával. Jak vel-
ká byla jeho averze vůči jinověrcům, je otázkou. Skutečnost, že jeho druhá žena
Anna Hedvika ze Šlejnic byla nekatolička,101 vypovídá alespoň o částečně tole-
rantním postoji. Katolické vyznání zastávali také Zachariášovi poddaní, u nichž
se k této víře hlásila valná většina obyvatelstva.102 Katolické vyznání na panství
posléze udržovali i další příslušníci rodu, včetně těch přiženěných. Než si Lucie
Otýlie z Hradce vzala Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka (1602), zastánce
pronásledované jednoty bratrské, musel šlechtic nejprve přestoupit pod vlivem
hradeckých jezuitů ke katolictví. Jako katolík posléze vystupoval v hodnosti nej-
vyššího kancléře Českého království103 a byl vyhozen z okna Ludvíkova křídla
Pražského hradu při defenestraci r. 1618.

2.3.9 Shrnutí náboženské situace na pomezí Čech a Mo-
ravy

Náboženská situace na pomezí Čech a Moravy se na první pohled může zdát
velmi různorodá, při bližším pohledu, rozboru specifických situací jednotlivých
obcí a jejich srovnání však dospějeme k poměrně dobře uchopitelnému zobecně-
ní, ze kterého se nejvíce vymyká Jihlava a Telč. Oblast lze charakterizovat jako
původně převážně utrakvistickou, neboť během 15. století byla z velké části kon-
frontována husity a s nimi spojeným kališnictvím z nedalekého, jen pár desítek

97Hrejsa 1950, 273.
98Vondráček 1945c, 208–209.
99Pitrmann 1945, 18.

100Hrdlička/Hrdličková/Melmuková-Šašecí 1999, 19, 23, 26.
101Kroupa/Jakubec 2013, 25.
102Grycová-Benešová/Procházka 2016, 13.
103Hosák 1981, 230.
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kilometrů vzdáleného Tábora. Takto předpřipravené území je o sto let později
vhodnou půdou pro přijetí dalších reformovaných myšlenek luteránství, jež má
s utrakvismem poměrně hodně společného. Od 60. a 70. let 16. století se většina
obyvatel území hlásila k luterské konfesi, podobojí však vlivem katolických snah
otupilo hrany své jedinečnosti a postupně z větší části podlehlo vlivu římskoka-
tolické církve. Možným důkazem o zachování kališnických myšlenek v některých
obcích může být Božejov s ojedinělou výmalbou chrámu. Zda obec byla skutečně
kališnická i v době výmalby, je poměrně sporné. Další skupiny a sekty zůstaly
stejně jako v minulém století spíše na okraji dění. V největším městě dané oblasti,
Jihlavě, byl přechod od konfesní příslušnosti podobný, ačkoliv výchozím bodem
byla kdysi silná bašta katolictví. Ta s příchodem Pavla Sperata podlehla reformo-
vaným myšlenkám a již před polovinou 16. století bylo město převážně luterské.
Přes snahy katolické církve zůstala celá oblast přibližně od 60.–70. let 16. století
převážně luterská a katolictví i kdysi hojný utrakvismus stály spíše stranou no-
vého směřování, které bylo násilně přerušeno až Bílou horou. Jedinou katolickou
enklávou, vzácnou nejen na pomezí Čech a Moravy ale i v českých zemích, zůstalo
po celé období renesance panství pánů z Hradce, na Vysočině s centrem v Telči.
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3. Nástin výtvarné teorie
nástěnné malby v kontextu
Benátek a Zaalpí
Výtvarné přístupy k nástěnné malbě podléhaly, stejně jako ostatní umělecká od-
větví období renesance a manýrismu, reflexi především italských teoretiků, jež se
mísila se zaběhlými domácími tradicemi. Teorie byla na sever od Alp dále roz-
víjena a uzpůsobována tamním podmínkám, v důsledku čehož se mohla dostat
až do rozporu s místními názory na danou problematiku. Zatímco v Itálii1 byla
malba na fasádách pojímána jako šperk či vznešený detail sloužící k ozdobě a
reprezentativnosti budovy, za Alpami, především v německých zemích, byly bě-
hem 16. století rozehrávány různé iluzionistické tendence obvykle rozvíjející otáz-
ku perspektivy a jejích vizuálních možností jako originální forma demonstrující
status majitele.2 V rámci nástěnné malby lze pozorovat několik stylových prou-
dů směřujících z Itálie do Zaalpí. Zatímco první vede přes Švýcarsko do jižního
Německa a je charakteristický iluzionistickými tendencemi, druhá větev sleduje
Salzbursko, české země a Sasko s centrem v Drážďanech. Přestože tento směr
vstřebává k italským kořenům i lokální umělecké trendy, vyznačuje se věrnějším
sledováním teoretických úvah italských myslitelů. Nejen české země tak lze vní-
mat jako následovníky italských teorií a konceptů. Situace ovšem nebyla nikterak
jednoznačná. V Zaalpí a Itálii se často užívalo odlišného kompozičního rozvržení
malby. V kolébce renesance byl v rámci 16. století obvykle sledován charakter a
tvarosloví budovy, naopak severněji položené země se zajímaly především o iluzio-
nismus spjatý s perspektivou.3 Pro oba póly byl však určující účinek malby, který
byl dán nejen její kvalitou a technikou, ale i zvolenými náměty a předlohami.

3.1 Stručný přehled výtvarné teorie v Itálii
Zatímco výmalba interiéru byla v Itálii do značné míry dána tradicí obdobných
realizací a

”
módou“ v deskové malbě, výzdoba fasád měla jakožto součást veřej-

ného prostoru splňovat určitá odlišná očekávání a kritéria. Svou významnou roli
sehrála samozřejmě i antická tradice, na níž se zde navazovalo. V tomto smě-
ru zapůsobila v Itálii, stejně jako následně v Německu či Čechách, módní vlna
spjatá s humanismem a renesanční kulturou. Jedním z významných center umění
byly Benátky, považováné za kolébku nástěnné malby.4 V první polovině 16. sto-

1Pro snazší orientaci současného čtenáře jsou v textu uváděny územní celky v dnešním slova
smyslu. Území dnešní Itálie odpovídá přibližně městským státům 16. století na Apeninském
poloostrově.

2Jedny z těchto nejznámějších realizací se nacházejí na území Švýcarska a jižního Německa.
Významné jsou především výmalby fasád od Hanse Holbeina ml. z první poloviny 16. století
(dům Haus zum Tanz), dále malířů Horního Rýna Tobiase Stimmera, Wendela Dietterlina a
Hanse Bocka. Zatímco německá nástěnná malba v této době dosáhla pozoruhodné a originální
úrovně vysoké umělecké kvality, pro další tvorbu zde chyběl vhodný následovník na přiměřené
úrovni.

3Becker 1994, 9.
4Pericoli-Ridolfini 1960, 1.
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letí dosahovala tato forma výzdoby velké obliby, neboť poměrně jednoduchým
způsobem umožňovala modernizaci starších, obvykle středověkých budov. Takto

”
zrenovované“ stavby bylo posléze možné snadněji pronajmout, navíc za přiměře-

ně větší finanční obnos. V italském prostředí se však tento módní trend výzdoby
staveb neudržel příliš dlouho. Zanedlouho bylo zjištěno, že nákladně vytvořené
malby na povrchu budov dlouho nevydrží, v důsledku slunečního svitu začínaly
nejprve blednout a posléze podléhat rychlé degradaci.5 Stejný problém byl brzy
zaznamenán i v Zaalpí.6

Výmalbou interiérů i fasád se přitom zabývali i nejvýznamnější umělci doby,
připomenout můžeme např. Tiziana, Giorgiona, Giovanni Antonia Pordenoneho,
Paola Veroneseho či Giuseppe Portu zv. Salviati. Není divu, že významné počiny
těchto mistrů následovaly po benátském vzoru další kraje Itálie, Emilia, Lom-
bardie, Toskánsko a další.7 Jedním z nejvýznamnějších renesančních teoretiků
zabývajících se tématem nástěnné malby byl architekt Sebastiano Serlio (1475–
1554), jenž se pomocí této formy výzdoby snažil o výše nastíněnou modernizaci
budov. Již před Serliem najdeme úvahy o malbě vztahující se k malbě nástěnné,
např. u Leona Battisty Albertiho. Ten ve svém díle De pictura (1435–1436) věno-
vaném převážně perspektivnímu zobrazování nezapomíná na různé formy malby,
včetně té nástěnné. Serlio se posléze ve svém traktátu věnoval výlučně nástěnné
malbě. Ve spisu Regole generali z r. 1537 formuloval zásady, které měly autorům
podobných realizací pomoci s tematickou, koloristickou a koncepční vhodností.
Populární dílo se následně dočkalo řady dalších a rozšiřujících vydání.8

Traktát se pro své dobově podnětné úvahy stal ve své podstatě první kohe-
rentní teorií k danému tématu. Znázorněné malby měly sloužit k modernizaci
starých benátských paláců, které přes svou nemodernost odpovídaly komfortním
požadavkům renesančního člověka, jejich přestavba nebyla proto nutná. Zvolená
forma modernizace se tak jevila plně dostačující.9 Za nevhodné ke zobrazení na
fasádní malbě Serlio považoval krajiny či oblouky, naopak lidé a zvířata mohli být
vyobrazováni pouze v oknech, tedy jako figurální stafáž iluzivní reality ukotvené
v architektonické formě. Jako vhodnou autor doporučoval malbu různých textil-
ních závěsů, které nenarušují tektonickou strukturu fasády, či dekorace v podobě
festonů, girland, květin, štítů a trofejí, situované na jednobarevném nekonfliktním
pozadí.10 K vyobrazení doporučoval především předměty užívané k reprezentaci
vítězství (zbraně, trofeje, korouhve, věnce apod.), k dekorování slavností či ty,

5V této souvislosti označil italský historik a kritik Giovanni Battista Armenini (1530–1609)
r. 1586 nástěnnou malbu za nevhodnou a dokonce vulgární (Wolters 2000, 94).

6Steger 1998, 18.
7Pericoli-Ridolfini 1960, 1.
8Poprvé byla Serliova kniha obecných pravidel architektury vydána v Benátkách r. 1537

(Sebastiano Serlio: Regole generali di architetvra sopra le cinqve maniere de gliedifici, cioe,
thoscano, dorico, ionico, corinthio, et composito, con gliessempi dell’antiqvita, che per la magior
parte concordano con la dottrina di Vitrvvio. Venetia (F. Marcolini), 1537); znovu o tři roky
později (Serlio 1540). Na jeho několikrát vydané dílo postupně navázali další autoři a přijali
jeho pravidla za svá, např. Domenico Scamozzi (Sebastiano Serlio / Domenico Scamozzi:
Tutte l´opere d´architettura et prospettiva... con un indice copiossissimo... raccolto da M. Gio.
Domenico Scamozzi. Venezia 1619). Stručný přehled vydání je uveden např. v Günther 2016,
47–48.

9Wolters 2000, 77, 80.
10Wolters 2000, 80. Postavy v oknech byly v českém prostředí vymalovány např. na

domech v Pardubicích již během první poloviny 16. století.
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které jednoduše mohly viset ze stěny. Barevné znázornění bylo umožněno pouze
pro tento typ výzdoby, přísně souznící s architektonickým řádem, jenž nesmí být
v žádném případě narušen.11 Hlavním Serliovým hybatelem architektonické de-
korace se stala šerosvitná malba, jež by neměla předstírat architekturu, ale měla
by zachovávat plastické členění a koncepci budovy.12

Jako určité modely pro tuto teorii, ke kterým lze vzhlížet při promýšlení vhod-
né výzdoby, sloužily významné objekty počátku 16. století v Římě. Díla Raffaela
Santi a Guilia Romana, např. Sala di Constantio či výzdoba vily Farnesiny.13 Ta
kupříkladu formovala vzorovou výzdobu do podoby jednolitého

”
koberce“ o růz-

ných motivech právě s výše uvedenými prvky, bujnými girlandami a změtí postav
v centrálním poli a mezi girlandovými rámci. Ve výtvarné praxi na sever od Alp
však tato doporučení příliš následována nebyla.

K dalším prvkům vhodným k užití pro nástěnnou malbu patřily dle Serlia
iluzivní architektonická stafáž a postavy z římské historie, jež ovšem musely být
do celkového rozvrhu zasazeny v podobě malby bronzových soch pro odlišení
časovosti v rámci díla.14 Tímto způsobem byl zajištěn dostatečný odstup vyob-
razených postav od jejich případné přílišné realističnosti, a tím i potencionálně
nevhodného ztvárnění pro výzdobu fasády.

Další italští teoretikové se nástěnné malbě v tomto rozsahu již nevěnovali.
K výtvarnému pojednání fasád považoval spisovatel Ludovico Dolce (1508/10–
1568) za vhodné využít plochu mezi okny. O příhodných tématech se však nero-
zepisoval a přisoudil tuto teoretickou úlohu architektovi, jakožto ideovému tvůrci
stavby. Prosazoval rovněž názor, že malba je v dekorativní funkci lepší než zlacený
mramor, porfyr nebo serpentin (1557).15 O něco později, roku 1615 doporučil vi-
cenzský architekt Vincenzo Scamozzi (1548–1616) vyobrazovat v nástěnné malbě
témata ve zlaceném rolverkovém rámu tak, jak byly zarámovány přenosné benát-
ské obrazy.16 Tento princip mimo jiné najdeme i v českém a německém prostředí,
patrně však již před Scamozziho doporučením. Jeho názor tak lze považovat za
teoretickou reflexi trendu, který se ujal prostřednictvím jiné než doporučované
cesty. Autor byl mimo jiné významným následovníkem Sebastiana Serlia, jenž
opětovně vydal Serliovo dílo se svými poznámkami. Tímto činem se zapsal do
historie umění jako výtvarný teoretik.17

Kromě teoretických úvah jistě existovala i pravidla nepsaná. Často se např.
preventivně užívalo obrazů svatých nebo zpodobení ukřižovaného na místech, jež

11Payne 2016, 276.
12Dmitrieva 2008, 161.
13Wolters 2000, 80.
14Sochy zdobící architektonický rámec byly v renesanci považovány za nositele děje od-

lišeného od hlavního námětu. Obvykle tato časová linie hlavní scéně předcházela, případně
poukazovala na budoucí dění. Více viz Marion Grams-Thieme: Lebendige steine: Studien zur
niederländischen Grisaillemalerei des 15. und frühen 16. Jahrhunderts. Köln 1988; Michae-
la Krieger: Grisaille als metaphor: zum entstehen der peinture en camaieu im frühen 14.
Jahrhundert. Wien 1995; Sabine Blumenröder: Andrea Mantegna – die Grisaillen: Malerei,
Geschichte und antike Kunst im Paragone des Quanttrocento. Berlin 2008.

15Lodovico Dolce: Dialogo della pittura intitolato l´Aretino, Venezia 1557; Wolters 2000,
81.

16Wolters 2000, 149.
17O Scamozziho přínosu pojednává např. článek H. Günthera Vincenzo Scamozzi comments

on the architectural treatise of Sebastiano Serlio uveřejněném v Annali di architettura v roce
2016 (Günther 2016).
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by kolemjdoucím mohly být zneužity pro úlevu.18 Ačkoliv další příklady nejsou
dobovou literaturou uváděny, lze více podobných zvyklostí předpokládat. V čes-
kém prostředí naopak tato koncepce známa není.

Součástí malby byly i další prvky převzaté z antické tradice. Pro 16. století
zajisté nepřekvapí někdejší obliba grotesky. Touto formou malby se nechali unést
velikáni doby jako Raffael (vila Farnesina) či Michelangelo (Sixtýnská kaple). Její
užívání však do jisté míry zastavily oživené myšlenky antického architekta Marca
Vitruvia Pollia (80 př. n. l. – 25 n. l.). Ačkoliv on sám v díle De architectura
nejprve informoval o římských nálezech, vymezoval se vůči groteskám a jejich
koncepci nekorespondující s realitou,19 tedy s nápodobou přírody, kterou měla
architektura a umění sledovat. Označení grotesky za

”
sny v malbě“ vedlo k opo-

míjení tohoto typu výzdoby. Snad je tato teorie rovněž důvodem, proč se forma
grotesky vyskytuje v Zaalpí jen výjimečně. K jejímu užívání se naopak přiklá-
něl Alvise Almaro, jenž výzdobu stěn tímto způsobem doporučoval v kombinaci
s krajinomalbou, nebo Francesco Hollanda (1538), který se zasadil o její částečné
opětovné legitimizování.20

Poněkud odlišně bylo nazíráno na výzdobu kostelních interiérů. Na rozdíl od
městských domů, paláců a příměstských vil měl být jejich interiér ponecháván
v bílé barvě, považované za barvu náležející Bohu, zatímco malby byly označeny
za rušivý element. Řada zejména italských kostelů se však honosí neskromnou in-
teriérovou výmalbou, tvořící určitý protipól tomuto teoretickému požadavku. Lze
tak pozorovat jistou dvoukolejnost pojetí výzdoby interiérového prostoru chrámu.
Malba mohla být propojována s oltářní architekturou, proti tomuto způsobu se
však vyslovil Paolo Veronese. Raffael Borghini naopak doporučoval užití iluziv-
ní architektury.21 Častou formou výzdoby chápanou jako dokončující prvek byla
chiaroscurová malba.

3.2 Nástin nejstaršího zájmu o renesanční ná-
stěnnou malbu v německých zemích

Výtvarné pojednání exteriérů budov bylo na rozdíl od Itálie pojímáno odlišně
především v německy hovořících zemích. Podobně jako v Itálii bylo i zde hlavním
cílem zakrýt starší budovu a zahalit ji do hávu nového vkusu. Tímto způsobem
obvykle docházelo k zakrytí skutečné konstrukce stavby, často v rozporu s původ-
ním způsobem zdobení. Zdejší nástěnná malba se tak dostala do přímé opozice
vůči Serliovým pravidlům.22 Oblast jižního Německa a Švýcarska v 16. století
navazovala na již starší realizace a zdejší malbu tak lze do jisté míry považovat
za domácí prvek.23 Ačkoliv se tento proud od italského směru výrazně odlišoval,
řada významných německých realizací sledovala italské vzory poměrně věrně (Au-

18Wolters 2000, 78.
19Fastenrath-Vinattieri 1995, 20.
20Fastenrath-Vinattieri 1995, 53.
21Autor ve svém slavném díle Il Riposo (1584) hodnotí obtíže sochařství a malířství. U malíře

mimo jiné upozorňuje na jeho práce s barvami v technice fresco, jež umělce nutí domýšlet podobu
barevnosti v mokré a suché formě výsledného díla (Borghini 1584, kniha 37).

22Více viz Dmitrieva 2008, 161; Payne 2016, 276; Wolters 2000, 80.
23Becker 1994, 10.
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gšpurk).24 Na rozdíl od Itálie zde však nemůžeme hovořit o výtvarné teorii, jako
tomu bylo v kolébce renesance. Pro zdejší vývoj maleb patrně nebyla podobná
teoretická základna konstituována. Zmínky o nástěnné malbě se tak váží spíše
k popisu či jejich hodnocení.

Významný německý historik umění Joachim von Sandrart (1606–1688) si vši-
ml tohoto způsobu výzdoby a v souvislosti s ním chválil realizace v Augšpurku,
Mnichově, Schaffhausenu a dalších městech. Jeho znalosti dokládají i zmínky o au-
torech, především o Hansi Holbeinovi, autoru výzdoby domu Haus zum Tanz.
Kromě uctivého hodnocení těchto děl se v jeho textu projevil rovněž

”
klasicis-

mus“ vystupující jistou negací k barevné architektuře. Do jisté míry tak souzněl
se Serliovým stanoviskem. K dalším zmínkám zasluhujícím se o představu podoby
někdejších měst patří popis obcí zaznamenaný r. 1781 Johannem von Sinnerem
(1730–1787).25

K určení hlavních center této oblasti dopomohl Jacob Burckhardt, jenž si
všiml zachování někdejší podoby domů v dobových grafických listech. Tento vý-
znamný historik umění se pokusil o kompletní soupis těchto typů fasád. Pro
soupisovou činnost byl důležitý rovněž švýcarský teolog a historik umění Salo-
mon Vögelins s dílem Fasadenmalerei in der Schweiz (1879–1893), které dosud
představuje cennou sbírku informací pro dnešní Švýcarsko.26

Odlišná situace panovala na poli ikonografickém, především význam obrazu
byl v německých zemích ovlivněn luterstvím, v oblasti švýcarských kantonů pak
kalvinismem, nicméně i katolictví stále ovlivňovalo část umělecké produkce. Spe-
cifickou oblastí byl chrámový interiér, který se dle vyznání mohl poměrně zásadně
odlišovat. Rovněž katolické obyvatelstvo zdobilo své domy, zámky a chrámy mal-
bami, znalost problematiky do jisté míry umožňuje konfesijní rozlišení řady maleb
dle jejich formy. Napomáhají tomu především inspirační zdroje, ze kterých malby
vycházejí, ať již z hlediska předloh či formy.

V poslední řadě můžeme obdobně jako v Itálii i v německých zemích pozo-
rovat nestabilnost takto oblíbené výzdoby. K blednutí maleb někdy docházelo
jen několik let po jejich provedení, a poté bylo neodvratně přistupováno k jejich
přebílení.27 Na rozdíl od Itálie se však tradice nástěnné malby v těchto oblastech
udržela v jednodušší, zlidovělé tvorbě až do 18. století. Jistým způsobem patrně
měla tato technika blíže k severským zemím než k zemím jižním.

24Výzdoba domů je shrnuta např. v knize o augšpurské fasádní malbě (Hascher 1996).
25Becker 1994, 14.
26Becker 1994, 11.
27Steger 1998, 18. Nálezy odpovídající původní barevnosti naopak vděčí za svůj objektivní

vzhled zabílení či omítnutí brzy po svém vzniku, tak jako fasáda Toldhaus v Bozen (Duregger
2007, 37).
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4. Městské domy: „móda“,
témata a umělecké souvislosti
Měšťanské domy dosahovaly během 16. století několika forem výzdoby fasád, své
specifické a nezaměnitelné podobě se těšila především výzdoba nástěnnou mal-
bou, jež ovlivňovala formu měšťanské reprezentace v Evropě. Její kořeny, nastí-
něné v předchozí kapitole, byly spjaty s Itálií, především s Benátkami, nicméně
umělecky hodnotné dochované domy dodnes nalézáme i v dalších městech. České
země byly v této době specifické hospodářským a kulturním růstem zajišťujícím
vhodné podmínky pro příchod zahraničních řemeslníků a umělců, často z Itálie,
dříve uváděné jako Vlašsko či Vlachy.1 Tito umělci zkombinovali své znalosti a
dovednosti s

”
módními trendy“ požadovanými zdejšími měšťany, jež se snažili

navázat na výstavní města cizích zemí, která znali ze svých cest.2 Situace nebyla
z hlediska provenience módních trendů zcela jednoznačná, neboť tyto objednáv-
ky hrály rovněž roli v otázce

”
národnostní“,3 kdy se německé a často současně

luterské (či novoutrakvistické) obyvatelstvo soustřeďovalo na vzory z německých
zemí. Setkáváme se tak s širokou škálou vlivů, které formovaly podobu fasádní i
interiérové výzdoby měšťanských domů v tuzemském prostředí. Zatímco fasáda
městských domů sloužila jako prostor pro vyjádření svébytnosti měšťanského sta-
vu, městské zakázky se naopak soustřeďovaly pouze na výmalbu radnic a bran
vázaných na identitu a sebevědomí dané městské komunity.4 Malba, byla-li zvole-
na za formu výzdoby, byla často určujícím hybatelem fasády. Nutně se nemusela
omezovat konkrétní budovou, mohla však sledovat její skutečné konstrukční sché-
ma.

4.1 Nástin renesanční nástěnné malby městských
domů v hlavních centrech Evropy

Prvotním centrem renesanční nástěnné malby byla samozřejmě Itálie, kolébka
stylu navazujícího na slavné antické dědictví. Odtud se nové myšlenky i stylové
proudy šířily za Alpy, v otázce nástěnné malby se jednalo především o tři hlavní
proudy. První z nich procházel Švýcarskem směrem k Rýnu, Bodamskému jezeru
a dále k Alsasku a Dolnímu Rýnu. Druhý směřoval přes Brennen do Tyrolska a
Bavorska s centry ve Wasserburgu, Mnichově a Landshutu. Třetí přicházel přes

1Vlachy jsou historickým názvem pro Itálii, umělci přitom obvykle přicházeli ze severní
Itálie. Původně se jednalo o obecné označení užívané Slovany pro keltské kmeny, na Itálii byl
význam přenesen až později (František Ladislav Rieger: Slovník naučný. Díl devátý. Š – Vzý-
vání svatých. Praha 1872, 1179).

2Měšťané obvykle cestovali za obchodem, šlechta na kavalírské cesty. Viz např. Marie Šedi-
vá: Cestování, poznávání a vnímání jinakosti. In: Čermák/Šedivá-Koldinská 2013, 500–533
či cestopis zpracovaný J. Pánkem – Jaroslav Pánek: Výprava české šlechty do Itálie v letech
1551–1552. České Budějovice 2003.

3O národech v období raného novověku nemůžeme mluvit v současném slova smyslu, jde
spíše o pomocné označení vyjadřující jazykovou příslušnost a geografický či etnický původ
objednavatele.

4Doloženo např. v Augšpurku, Řeznu (Regensburg), Mnichově a dalších městech. Viz
např. Hascher 1996, 121.
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Salzburk do Čech a Drážďan.5 Poslední z uvedených směrů nejvíce ovlivnil podo-
bu zdejší výzdoby nejen šlechtických sídel, ale i měšťanských domů. Ovšem ani
tyto tři předložené obecně sdílené směry nelze považovat za dogmatické rozdělení
šíření stylových tendencí. Uvedené proudy se vzájemně ovlivňovaly a prostupo-
valy. Každá země si v podstatě vytvořila svůj identický styl charakterizující dané
prostředí, vycházející z výtvarných tradic lokality a mísící nové podněty z umě-
leckých center a okolních zemí. Této skutečnosti přitom nevadilo, pracovali-li na
zakázkách migrující umělci snažící se vyhovět požadavkům stavebníků.

Základem pro fasádní malbu byla hladce omítnutá zeď, na níž byla malba
vyvedena jako dekorace, jež reaguje na stavební formu fasády a zároveň je inte-
grována do jejího systému výzdoby. V Itálii však vznikala za odlišných podmínek
než za Alpami. Zatímco na jihu hrálo roli zvýraznění povahy budovy, na severu
byla v hlavní roli nevázanost na architektonické řešení a iluzivnost spjatá s hrou
perspektivy.6 V tomto ohledu české prostředí následovalo více přímo to italské
a jeho zvýraznění skutečných architektonických členění a článků než jihoněmec-
ké tendence, dekorované perspektivními malbami mnohdy značně potlačujícími
reálnou podstatu fasády.

4.1.1 Itálie
Za kolébku nástěnné malby byla vždy tradičně považována Itálie, především s cen-
trem v Benátkách. Obliba sledované techniky se však rozšířila a byla hojně vyu-
žívána i v dalších oblastech této země, nejen v Emilii, Lombardii či Toskánsku.7
Italské prostředí v otázce fasád zdobily především tři hlavní koncepce. První typ
můžeme pozorovat v Janově na Palazzo Invrea [82]. Pracuje s iluzí tektoniky
kamenné fasády tvořící architektonickou strukturu doplněnou plastickými ozdo-
bami, soškami, vlysy a výjevy s historickými událostmi. Druhým vlivným pří-
kladem byla fasáda Palazzo Geremia [83] na Via Larga v Trentu, na níž se pod
římsou rozprostírá výjev lidí pohybujících se podél iluzivního zábradlí. Krajiny
jsou situovány mezi pilíře a zakotvené vlysy rozdělují fasádu dle pater a umocňují
horizontálnost celé stavby. Z Benátek patřil k nejvlivnějším stavbám palác Fon-
daco dei Tedeschi [84] zdobený medailony, figurami a figurálními scénami,8 na
jehož výzdobě pro vlivné německé obchodníky se podíleli přední benátští umělci,
Tizian a Giorgione.

Nástěnná malba byla v renesanční Itálii pojímána jako módní záležitost, bu-
dovy, které byly tímto způsobem dekorovány, byly snadněji pronajmutelné. Jako
příklad můžeme uvést např. Palazzo Contarini degli Scrigni v Benátkách. V sou-
časné době se ovšem dochovala jen nepatrná část někdejší bohaté výzdoby průčelí
domů, a to přesto, že tvůrci výzdoby byly často významní umělci. Patřili mezi
ně Giorgione s realizacemi dochovanými na Casa Soranzo, Fondaco dei Tadeschi
a Palazzo Grimani, Tizian s výzdobou křížové chodby v S. Stefano, Tintoretto
s malbou na Palazzo Soranzo dell´Angello a Pordenone s výzdobou ambitu S.
Stefano (kol. 1530) a s návrhem pro Palazzo d´Anna [85].9 Především Girgio-

5Baur-Heinhold 1975, 25.
6Becker 1994, 9.
7Pericoli-Ridolfini 1960, 1.
8Baur-Heinhold 1975, 26.
9Wolters 2000, 82, 85, 92.
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novo dílo na Fondaco dei Tedeschi (1508–1509) dosahovalo nejen ve své době
velké pozornosti, neboť se zde umělec střetával s dílem mladého Tiziana. Dnes
jsou fragmenty původních maleb sejmuty a vystaveny v Ca´d´Oro, především
Tizianův námět Judit s hlavou Holoferna.10

Tematicky se v Benátkách objevovaly různé motivy od starověké historie po
postavy ctností a vlysy s květinami či anděly. Stěžejními náměty byly mytologie a
různé alegorie. Koncepce fasád byla přitom obvykle členěna horizontálními pásy
jako na Palazzo Trevisan v Muranu [86], či vertikálním sloupovím spjatým s jejím
plastickým ztvárněním, užitým v návrhu Andrea Palladia pro Scuola Grande della
Misericordia ve Vicenze [87].

Malba byla kromě výstavních paláců rovněž součástí veřejných budov a byla
běžně realizována také v interiéru. Vnitřní části domu přitom byly vymalovávány
řadou typů malby, od krajin po alegorie, architektonickou stafáží v podobě slou-
poví, groteskami či falešnými závěsy a perskými koberci. Ty kupříkladu vytvořil
Veronese pro kostel S. Sebastiano v Benátkách.11

Dalším výstavním městem nejen z hlediska nástěnné malby byl bezpochyby
Řím. Z jeho někdejší výzdoby se do dnešních dnů dochovaly jen nepatrné frag-
menty, ať již na průčelních fasádách či nádvořích. Kromě malby zdobila až 80
fasád nejprve technika sgrafita či forma chiaroscura.12 Nástěnná malba ovládla
město až v průběhu 16. století. Za jejím rozšířením lze hledat především zásluhu
jednoho oblíbeného mistra, Poliodora da Caravaggia, pracujícího ve spolupráci
s Maturinem Florentinem. Na rozdíl od severských umělců tito mistři scény často
sami navrhovali, nikoli pouze mechanicky kopírovali dle grafických předloh, jak
je obvyklé v zaalpské Evropě. Přesto lze předpokládat, že i oni jistý kontakt se
severskými kolegy udržovali. Za jedno z nejvýznamnějších děl bývá považována
fasáda Palazzo Milesi, jehož sgrafitová výzdoba byla kombinována s Poliodoro-
vou malbou v chiaroscuru [89]. Stejně obdivovány byly Palazzo Gaddi, s fasádou
až přeplněnou postavami, Palazzo Ricci [88] či návrh pro Palazzo del Bufalo
[90].13 Dodnes jsou někdejší bohatá průčelí ovšem známa pouze ve fragmentech
či z původních kresebných návrhů.

Specifické prvky ovlivňující zaalpské země najdeme především v severní Itá-
lii, např. ve Veroně. Její dobově aktuální pojetí zde bylo používáno již od kon-
ce 15. století. Jedním z hlavních prvků byly architektonické články jako okenní
překlady, římsy zdůrazňující horizontální členění, krátké pilíře nebo sloupy jako
optické podpory jednotlivých horizontálních sekcí a oblouky se scénami. Fiktiv-
ní architektura ponejvíce reagující na tektonické principy odpovídající dobovým
preferencím se dostala do popředí a zůstala v hlavní roli celého dějství.14 Deko-

10Wolters 2000, 89. K současnému bádání nejnověji např. Irene Guida: Un corpo a corpo
tra monumento e moneta il Fondaco dei Tedeschi a Venezia. In: Art e dossier, 343/2017, 20–25 a
Gherardo Ortalli: ”Zuan Favro contrabandier”e il Fondaco dei Tedeschi. In: Archivio Veneto,
Anno 148, n. 14/2017, 5–12 či komplexněji Francesco Dal Co / Elisabetta Molteni / Rem
Koolhaas / Ippolito Pestellini-Laparelli: Fondaco dei Tedeschi, il restauro e il riuso di
un monumento veneziano. Milano 2016.

11Wolters 2000, 136.
12Chiaroscurová malba se v tuzemském prostředí příliš často nevyskytuje, najdeme ji např. na

Novém purkrabství v Českém Krumlově či na paláci Granovských v Praze (60. léta 16. st.).
13Situaci nástěnné malby a sgrafita v Římě shrnula souhrnná výstava v roce 1960 (Pericoli-

Ridolfini 1960, 1).
14Becker 1994, 25.
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rativní prvky a výzdoba s figurálními motivy byly často ovlivněny díly slavných
umělců. Četné dochování grafických listů i kreseb kopírujících části známých děl
jsou toho jen důkazem.

4.1.2 Švýcarsko, Německo, Rakousko
Tradice fasádní výzdoby je na území dnešního Švýcarska známa již od středověku,
starší koncepce však během 16. století vystřídala zcela nová a poměrně specifická
forma výzdoby.15 Pozdně gotické formy se v oblasti jižního Německa a Švýcar-
ska pomalu mísily s novými výtvarnými trendy, které se rozšiřovaly v souvislosti
s bohatnoucími vrstvami obyvatelstva. Rozvíjející se obchod navíc umožnil rych-
lejší transfer myšlenek a tedy i výtvarného proudu do zdejší tradice, vznikl tak
specifický styl ovlivněný především severní Itálií a zdejšími pestrými malovanými
domy. Přes Švýcarsko se moderní směr šířil nadále do jižního Německa, jak již
bylo uvedeno výše.

Podobně jako v tuzemském prostředí i v zahraničí dobově moderní směr šířili
sami italští umělci. K nejznámějším patřili Giulio Licinio či Antonio Ponzano,
jenž odešel na popud vlivné rodiny Fuggerů do Německa.16 Giulio Licinio da Por-
denone realizoval např. Rehlingerhaus v Augšpurku [91] [92], kde r. 1560–1561
ztvárnil bohy Marta, Venuši a Vulkána na bohatě dekorovaném pozadí v rámo-
vání pilastrů, rolverkových rámů a medailonů za doprovodu rostlin, zvířat, my-
tických bytostí a personifikací lidských činností (umění, věda). Vlys byl patrně
monochromatický.17

Výzdoba městských domů byla velmi působivá a nápadná na území dnešního
Švýcarska. Ke známým centrům s pestrou výmalbou přitom patřila Basilej, Lu-
zern, Schaffhausen, Štrasburk, Mulhouse, Colmar, Stein am Rhein a další města,
jež byla často ovlivněna ztvárněním fasád z jižního Německa již od konce 16. sto-
letí, např. z Augšpurgu, Norimberku či Mnichova. Ty propojovaly jak vzájemné
vztahy, tak i bohatá umělecká výměna.18

K nejznámějším dochovaným realizacím z této lokality patří např. dům Zum
weissen Adler ve Stein am Rhein [93] zdobený výjevy z Boccaciova Dekamero-
nu doplněnými symboly vítězství a pravdy; ve štítu následuje hrdinský námět
z římské historie Marcus Curtius skáče do propasti.19

K prvním významnějším osobnostem tohoto druhu umění patřil zajisté Hans
Holbein typický svou propracovaností, jenž současně hrál roli určitého prostřed-
níka italských vlivů ve Švýcarsku a Německu.20 K nejstarším příkladům fasádní
dekorace ve stylu renesance v Basileji patřil právě Holbeinův Haus zum Tanz
[95] [94] (1520) vytvořený jako ideový systematicky malovaný koncept. Před-
stavuje tak počátek zdejší unikátní tvorby, kdy se malba pomocí iluze snažila
zakrýt skutečnou strukturu fasády.21 Ojedinělá byla i scéna venkovského tance
odehrávajícího se na iluzivním podiu, jež představuje v podstatě jediný motiv
německého původu, naopak postavy bohů a medailony opět vycházely z italského

15Becker 1994, 24.
16Baur-Heinhold 1975, 26.
17Baur-Heinhold 1975, 35; Hascher 1996, 60–61.
18Becker 1994, 41.
19Baur-Heinhold 1975, 27.
20Baur-Heinhold 1975, 26.
21Becker 1994, 24–25.
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prostředí. Vliv na dekorativní výzdobu měla především tvorba architekta Donata
Bramanteho a forma fasád z města Milána.22 Bohatá malba se tak odpoutala od
gotické stavby a stala se nezávislou na architektonické struktuře.

V současné době je v Basileji dochován pouze jediný dům s výmalbou z první
poloviny 16. století, a to Haus zum Greiffenstein, jehož hlavní ornamentální dekor
tvoří rostliny (1530–1550). V tomto rozvrhu nejde o narušení struktury fasády
jako u Holbeina,23 ale naopak o sledování dekorativního pojetí jako v Itálii.

O výzdobě Basileje24 dodnes svědčí některé cestovní deníky a náhodné popisy
měst. Jejich výzdoba je dokonce tak častá, že se jeví jako naprostá samozřejmost.
Podobně jako jinde i zde došlo k poměrně rychlé destrukci maleb, které v 18. sto-
letí postupně zmizely pod novými nátěry a rekonstrukcemi.25 K nejpůsobivějším a
nejlépe dokumentovaným domům Basileje patří Haus zum Löwenzorn, Haus zum
grossen Christoffel, upomínající na dříve běžně užívané vyobrazení sv. Kryštofa
na fasádách především sakrálních objektů, a radnice s obrazy Hanse Bocka st.
(1608–1609).26 Tento umělec se přitom podílel i na návrzích řady dalších domů
ve městě. V otázce realizace radnice je třeba zmínit její starší návrh od Han-
se Holbeina z r. 1530, kdy postavy procházely mezi jednotlivými patry budovy
a posloužily k odpoutání pozornosti od nesymetrie stavby.27 Dochovány jsou i
některé mistrovy přípravné kresby scén pro výmalbu interiéru, radničního sálu
[96], vzácně rovněž fragmenty někdejší malby [97].28 Výzdoba byla členěna na
scény z římské historie a ze Starého a Nového zákona zasazené do rolverkových
rámců. Stěny byly dozdobeny ovocnými věnci, hudebními nástroji, zbraněmi a
maskami. Ikonografický program doplňovaly postavy ctností.29 Malby měly zaš-
tiťovat status radnice ve městě jako veřejné budovy a spravedlivého úřadu. Svým
ztvárněním formou iluzivní architektury pak sledovaly módní trendy 16. století.
Rozsáhlé obrazové programy, které zdobily veřejné budovy, byly ještě před ne-
dávnou dobou záležitostí především kostelních interiérů. Kromě nastínění obrazů
spravedlnosti a scén ze života nechyběly ani motivy s připomínkou Posledního
soudu, na nějž měli i sami soudci neustále pamatovat.30

Hans Bock byl spolu s Tobiasem Stimmerem a Wendelem Dietterlinem jedním
z předních malířů Horního Rýna ve druhé polovině 16. století a obdobně jako
italští mistři se i on realizoval na výzdobě fasád. Základním prvkem jeho děl byl
robustní architektonický design uzpůsobený pro konkrétní fasádu, tektonika tak
byla respektována pouze povrchově. Jeho dílo bylo typické hrou s perspektivou,
skládáním malířských vrstev a určitou rozpolceností u zdánlivě ukotvené reality.
Za určitý předstupeň jeho díla lze považovat malby méně slavného Theodora

22Baur-Heinhold 1975, 28.
23Becker 1994, 27.
24Nástěnné malbě v Basileji a jejímu vývoji se podrobně věnuje kniha Marii Becker Architek-

tur und Malerei. Studien zur Fassadenmalerei des 16. Jahrhunderts in Basel vydaná v r. 1994.
25Becker 1994, 13, 15.
26Více viz Becker 1994, 16.
27Baur-Heinhold 1975, 29.
28O basilejské radnici byla napsána řada studií, nejnověji např. Peter Andreas Litwan:

Holbeins Wandbilder im Basler Grossratssaal: die Inschriften und ein Rekonstruktionsversuch.
In: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, sv. 73, 1/2 (2016), 55–86;
Martin Möhle: Das Rathaus in Basel. Bern 2014 a další, především kniha Christiana Heydricha
Die Wandmalereien Hans Bocks d.Ä. von 1608–1611 am Basler Rathaus (Heydrich 1990).

29Baur-Heinhold 1975, 30; Heydrich 1990, 76–77.
30Heydrich 1990, 85–86.
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Zwingera působícího rovněž v oblasti Horního Rýna, například ve Štrasburku,
Mulhouse a Colmaru.31 Inspirací kromě předchozích realizací byla samozřejmě i
grafická tvorba, v mnoha případech především Tobiase Stimmera.32 Ta společně
se zdejší tradicí ve Švýcarsku dosáhla dokonce většího vlivu než tendence sousední
Itálie.33

Ovšem i Švýcarsko v některých případech zasáhl vliv Itálie v čistší podo-
bě, jedním z takových příkladů je Hertensteinhaus [98]34 v Lucernu vycházející
ze stylu severní Itálie. Autor návrhu Hans Holbein se však neinspiroval přímo
u kolébky renesance, ale prostřednictvím Augšpurku.35 Malba na dnes již neexis-
tujícím domě (zbořen 1824) bývala podobně jako v Itálii podpořena sloupovím.
Hlavní téma spravedlnosti souviselo s osobností primátora Jakoba von Herten-
stein a jeho spravedlivým působením v úřadu. Objevoval se zde rovněž poměrně
oblíbený průvod, triumfální procesí Caesara, inspirovaný Mantegnovým dílem.
Díky této malbě lze poukázat na Holbeinovu ochotu podložit vlastní monumen-
tální malbu grafickou předlohou. Pečlivě vybíraná témata souvisela s majitelovým
vysokým postavením a vzdělaností, neboť výjevy vyobrazovaly příběhy z římské
historie i mytologie s odkazem na dobré činy.36 Vyobrazeny byly také alegorie
moudrosti, například Anarchsis a Solonos, ženské ctnosti jako Lukrecia či Virgi-
nia, a motivy související s poezií, od Ovidia a Cicera po Gesta Romanorum či
Decameron. Nicméně oděv figur neodkazoval na antiku podobně jako některá té-
mata, ale byl vyjádřen soudobým způsobem. Specifickým prvkem, jenž nalezneme
především na italských fasádách, bylo vyobrazení zavěšeného černého či zlatého
damašku a scény z lovu.37

K nejzachovalejším rakouským objektům patří hrad Ambras či měšťanské do-
my v Řešici (Retz) a Gmündu, jenž jsou zdobeny především technikou sgrafita.
V Německu najdeme rovněž jedny z prvních maleb ovlivněných italskou renesan-
cí. Značnou úlohu v tomto směru sehrál Albrecht Dürer v roli zprostředkovatele,
tak jako na domech v Norimberku [99] [100].38 Dürer pro výzdobu kromě výjevů
z římské historie vybíral starověké mince, průhledy a bájné živočichy, kentaury,
grify, ale i lvy.39 Nejvýznamnější soukromé stavby města patřily významným aug-
špurským obchodníkům, jejichž domy byly zároveň situovány na nejdůležitějších
místech města. Vliv na další výzdobu měl především dům Zum weissen Adler,
neboť zde byl příležitostně ubytován císař (kol. 1500). Fasádu zdobily figurální
alegorie stojící před iluzivními nikami, sedící postavy byly ztvárněny jako sochy
a jejich oblečení odpovídalo době vzniku.40 Krásným příkladem přebírání ital-
ské renesance byl bezpochyby Fuggerhaus v Augšpurku [104] zdobený čistými
renesančními formami doplněnými scénami ze života císaře Maxmiliána. Hlavní

31Becker 1994, 29–30.
32Becker 1994, 32.
33Becker 1994, 41.
34Poutavost ojedinělé výzdoby i význam rodiny Hertenstein dosvědčuje i kniha ze třetí čtvr-

tiny 19. století – Theodor von Liebenau: Hans Holbein d. J.: Fresken am Hertenstein-Hause
in Luzern, nebst einer Geschichte der Familie Hertenstein. Luzern 1888.

35Becker 1994, 25.
36Marcus Curtius, Mucius Scaevola, Horatius Codes, Decius Mus, Heraklovy činy.
37Baur-Heinhold 1975, 27–28; Rowlands 1985, 217.
38Becker 1994, 27. Více o Dürerových návrzích pro dům Ulricha Starka viz Mende 1999.
39Mende 1999, nestránkováno.
40Hascher 1996, 53–55.

60



scény bývaly doplněny postavami v kostýmech a vlysy s řadou putti, nechybě-
ly grotesky, pásky a další prvky oblíbené v Itálii. Autor této koncepce zůstává
prozatím neznámý, návrh však bývá považován za dílo Hanse Burgkmaira a Jo-
achima Sandrarta.41 Výzdoba domu směřovala k reprezentativnosti odpovídající
ubytování vysoce postavených osobností doby, iluzivní architektura přitom nezá-
visela na tektonické struktuře, jak bylo obvyklé zejména ve Švýcarsku. Výraznou
složkou byla poutavá barevnost kombinovaná se zlacením,42 jež ani v německých
zemích nelze považovat v rámci fasádní výzdoby za samozřejmost. Součástí Fu-
ggerovských domů býval tzv. Damenhof s koncepcí vynášející krajinné scény a
užívající iluzivní pilíře soupeřící se skutečnou strukturou domu. Přímou inspi-
rací zde byl Palazzo Geremia v Trentu zdobený scénami triumfálního průvodu
Maxmiliána I. Výzdoba vyjadřovala především spojení Fuggerů s císařskou ro-
dinou.43 V Augšpurku byl dále významný Weberhaus [103] malovaný dle rytin
Virgila Solise antickými mytologiemi a vázami s květinami od Matthiase Kagera
(1607)44 inspirovanými dílem Holbeinovým a Itálii.45 Ozdoba však mohla dosa-
hovat i mnohem jednodušší podoby, např. rolverkového rámování oken.46 Patrně
obchodní činnost města stojí za častým motivem užívaným k výzdobě domů, a
to formou nástěnných malovaných koberců s orientálními motivy, dále geomet-
rickou a architektonickou výzdobou a motivy rostlin či stužek, které jsou typické
pro italské prostředí. Součástí byly samozřejmě i figurální výjevy, rohy přízemí
mívaly malované rustiky a kolem oken okrasné rámování. Návrhy ovlivňovali vý-
še zmínění umělci, Hans Burgkmair a Hans Holbein.47 I zde se našly oblíbené
festivalové scény či záznamy velkých svateb a malba často dosahovala výrazných
kontrastů prezentovaných například na Hunoldgraben 27 (1510–1520) či Anna-
strasse 16 [101],48 tak jako mimo jiné můžeme vidět i v Jihlavě. Tato podoba
měšťanských domů byla zachovávána ještě počátkem 17. století, jak svědčí ná-
vrh uložený v Mnichově [102]. V interiérech se větší obrazy objevovaly pouze
v 15. století, poté převažovaly spíše dekorativní malby či architektonické fan-
tazie. Městské budovy vyobrazovaly scény z římské historie či genealogie císařů
vyjadřující poctu vládnoucí vrstvě, výjimku však netvořily ani fasády zdobené de-
korativními prvky, především groteskami, rostlinnými úponky, maskami apod.49

Ne ve všech městech se nástěnná malba, ač kdysi výstavního charakteru,
dochovala. V Mnichově bývala známá výzdoba Neuhauser Tor rekonstruované
v r. 1515 mnichovským umělcem Janem Polackem. Koncepce díla směřovala

41Baur-Heinhold 1975, 31. Více o domě viz např. Friedrich Zoepfl: Das Haus Fugger
und die Stadt Dillingen, ein Beitrag zu den Fuggerjubiläen 1959 und 1960. In: Jahrbuch des
Historischen Vereins Dillingen an der Donau, 61/63, 1959/61, 7–16.

42Hascher 1996, 56.
43Hascher 1996, 57.
44Johann Matthias Kager (1566–1634) byl německým malířem historií a žákem Pietra de

Witte zv. Candide. Více viz např. Danica Brenner: Süddeutsche Stadtmaler im 16. und 17. Ja-
hrhundert. In: Dagmar Eichberger / Philippe Lorentz / Andreas Tacke (eds.): The artist
between court and city. Petersberg 2017, 202–217 nebo Markus Neuwirth: Johann Matthi-
as Kager und Tirol. In: Leo Andergassen / Lukas Madersbacher (eds.): Geschichte als
Gegenwart. Innsbruck 2010, 285–298.

45Baur-Heinhold 1975, 36.
46Pfaud 1976, T12b.
47Pfaud 1976, 111.
48Hascher 1996, 45.
49Hascher 1996, 47, 52.
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k oslavě majestátu, znázorněni byli proto mimo jiné i trubači a tympanisté. Zdo-
bené bývaly i zdejší fasády, u domu v Burgstrasse se například realizoval dvorní
malíř Hans Mieliche (1552). Výzdoba tu zahrnovala rustikované přízemí, diaman-
tový vlys, architektonické prvky s květinovými motivy, masky, vázy a okenní
rámy podpírané karyatidami. Od stejného mistra býval i dům na Marianplatz,50

jehož výzdoba s krajinnými výjevy vznikla ve spolupráci s Johannem Melchiorem
Bocksbergerem.51 Ten je považován mimo jiné za autora dalších realizací v Aug-
špurku, Salcburku, Mnichově, Řeznu, Ingolstadtu a Pasově. Hlavními zdroji jeho
inspirace byly římské historie a Bible dle kreseb Josta Ammana vydaná jako Nové
biblické postavy (1564). Jeho nejslavnějším dílem byla radnice v Řeznu (1573–74),
dnes nedochovaná. Její výzdoba zahrnovala erby, postavy stráží, putti, atlasy a
scény z řecké mytologie52 rámované točitými sloupy. Autorovým dílem je i slav-
ný Goliathhaus v Řeznu [105] (1573),53 jehož výzdobu netypicky tvoří pouhé
dvě postavy odpovídající tradičnímu názvu domu sloužícímu jako ubytovna již
od 12. století. Příkladnou malbou byla v tomto městě zajisté i výzdoba zdejší
rezidence, jež napodobovala italské palácové fasády sledující toskánský sloupový
řád. Vliv Mnichova se posléze uplatňoval v menších centrech oblasti, Ingolstadtu
a Wasserburgeru.54 Poutavou malbou byla obdařena rovněž městská věž z r. 1510,
jež vyhořela r. 1706. Výzdoba formou iluzivní bosáže posléze přecházela ve figu-
rální scény z římské historie a mytologie doplněné postavami alegorií. Hlavním
tématem bylo právo a spravedlnost, přičemž městská práva byla vyjádřena na
pozadí reformace. Pro tento účel posloužila postava Mojžíše, dárce Starého záko-
na.55 Mnichovská věž ovšem nebyla jediná zdobená malbou, výzdoba je doložená
na městských branách např. v Augšpurku.56

Nástěnné malbě nejen z hlediska fasád ale i interiéru měšťanských domů se
věnovala výstava konaná v r. 1984 v Řeznu. Obdobně jako na jiných místech i zde
přineslo největší ztrátu někdejší výzdoby 19. století a doba moderní. V současné
době jsou malby většinou zničeny či v lepším případě skryty pod novodobými
úpravami. Jejich někdejší kvalita bezesporu byla na vysoké úrovni. Obvyklým
prvkem v této oblasti byly především rostlinné motivy situované kolem oken či
v interiéru, např. v Krebsgasse 6, ve sgrafitu pak samozřejmě obvyklé kvádro-
vání.57 K významným realizacím patřila výzdoba císařovy lázně v Bischofshofu
z r. 1532 uskutečněná Albrechtem Altdorferem v podobě malované galerie s lid-
skými postavami, mimo jiné podobná Damenhofu v Augšpurku.58 Interiérová
výzdoba obsahovala scény s tématikou lovu, tzv. Elephantenapotheke, včetně ná-
sledných hodů a doprovodných rodových erbů, rytířů na koních, krále či vyobra-
zení městské brány a kostela. Výmalba byla rovněž často užívána ve slavnostních

50Baur-Heinhold 1975, 33.
51Autorovi a malířské rodině Bocksbergerů je věnována kniha Susanne Kaeppele Die Maler-

familie Bocksberger aus Salzburg: Malerei zwischen Reformation und italienischer Renaissance
(Kaeppele 2003).

52Leda s labutí, Pád Gigantů, Afrodita a Eros, Horatius.
53Baur-Heinhold 1975, 33; Kaeppele 2003, 149–152.
54Baur-Heinhold 1975, 37.
55Kaeppele 2003, 152.
56Hascher 1996, 169, 173, 179–183, 184–187.
57Schaedler 1988, 114–115.
58Hascher 1996, 58.
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sálech.59 Další formou mohla být např. výmalba stěny s hvězdami pro prezentaci
městských patricijů doplněná rostlinnými úponky na Gesandstrasse 2 či výzdoba
hroznovým dekorem v domě Rote-Stern-Gasse. Stropy byly obvykle zdobeny rost-
linnými a geometrickými motivy s vínem, vyhotovené též na Baumhackergasse
4, či s listovím a květinovými girlandami s vínem v objektech na Schwanenplatz.
Častou součástí zdejších domů byly domovní kaple obvykle situované do míst-
ností s dvěma klenbami, nikoliv však výlučně.60 Ukázku podoby dobové kaple
reflektuje např. malba Křest v kapli sv. Vavřince [106]. Jedním z ojedinělých
pohledů ilustrujících ztvárnění kaple měšťanského domu v Norimberku v druhé
polovině 17. století, avšak zároveň prezentující různé části výzdoby od pozdního
14. století v místnosti s malovaným trámovým stropem, představuje rytina G.
Ch. Weldera [107]. K bohatým dokladům o kaplích v Řeznu byla vydána samo-
statná kniha Martina Hoerna.61 Některé kaple byly situovány ve věžích, v českém
prostředí však tuto charakteristiku nenacházíme. Jako témata výzdoby kaplí se
objevovala vyobrazení sv. Kryštofa, Ukřižování a výjevy z legend či Pašijí. V sou-
časné době je v Řeznu dokumentováno na dvacet kaplí, z nichž je bohužel pouze
šest dochovaných. Po reformaci jsou uváděny jen dvě z nich, a to sv. Leonarda a
sv. Jeronýma.62

V dalších městech již fasády nedosahovaly takové formy zdobnosti, jako např.
v Norimberku.63 V tomto městě byly fasády formou malby zdobeny spíše výji-
mečně a v méně zdobné podobě. Sledovat to můžeme především na dochovaných
kresbách. Vyobrazovány bývaly scény figurální, zvířata či jednodušší abstrakt-
ní motivy.64 Bohatě komponované pásy zaplněné postavami byly v tomto městě
spjaty až s první polovinou 17. století.65

4.2 Podoba měšťanských domů na pomezí Čech
a Moravy

Městské domy českomoravského pomezí ve své podstatě snoubí různé zahraniční
vlivy představené v předchozí části. Podobně jako u nástěnné malby jinde v tu-
zemském prostředí je zde možné sledovat jistou radost z barevnosti, zaalpský
sklon ke zdobnosti, ale také snahu o reprezentativnost. Vzhledem k omezenějším
finančním možnostem i zde malba nahrazuje jindy užívaný kámen, portály či čle-
nění stěn.66 Vzhledem k největšímu dochování městských domů v Jihlavě,67k níž

59V domě Reutingerhaus např. ve formě dekorativních pásků doplněných zvěří.
60Strobel 1976, 108.
61Hoernes 2000. Autor dále vydal několik článků k tématu, především studii o srovnání

hradních a měšťanských kaplí (Martin Hoernes: Burgkapellen und patrizische Hauskapellen:
Orte der Repräsentation und der Frömmigkeit. In: Burgen und Schlösser, 44, 2003, 198–209,
265) a studii o typologii kaplí v souvislosti s vyznáním (Martin Hoernes: Kein Glaubenskrieg
über Hauskapellen – sondern: auf welcher Grundlage kann eine Typologie basieren? In: Burgen
und Schlösser, 46, 2005, 3, 191–193).

62Hoernes 2000, 52.
63Více o podobě městských domů v Norimberku viz Schwemmer 1972.
64Schwemmer 1972, T4a, T4b.
65Především návrhy Paula Juvenela okolo r. 1630 (Schwemmer 1972, 82, T70a, b).
66Krčálová 1989, 63.
67Problematikou jihlavských městských domů z hlediska architektury a jejich typologie se za-

bývala předevěím Milena Hauserová: Městský obytný dům. In: Jiří Fajt (ed.): Gotika v západ-
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se vázalo především německy hovořící obyvatelstvo, jsou i zde sledované vlivy
často spjaté s německým prostředím. Naopak jména umělců dochovaná v měst-
ských knihách vypovídají o italských umělcích, kteří zde pracovali, bohužel dosud
nebyla jejich jména ztotožněna s konkrétními dochovanými realizacemi. K ital-
ským stavitelům patřil mistr Jacob Castellatius de Torre (1558), Thomas Vlach
(1589), a Andreas Fornunzius z Lanzady nad Comským jezerem (1593). Kromě
nich zde působila dnes již neznámá malířská dílna, která své zakázky realizovala i
pro Jindřichův Hradec.68 Z malířů jsou známy osobnosti jihlavských mistrů Jorga
(Girg), Mertha Pfefferlinga z Jindřichova Hradce, Mikuláše Volského, Leopolda
Österreichera ze St. Pölten a Hieronyma Geschla, autora výmalby v Komenského
čp. 1333/10.69

Jistou zvláštností může být srovnání s dalšími moravskými městy, kde italští
řemeslníci, často kameníci, štukatéři či stavitelé, sloužili katolickým pánům. Tito
mistři i v Jihlavě bezesporu vnášeli své vlastní výtvarné hledisko do výsledné
výzdoby spjaté s jinak německou komunitou Jihlavy. Nejvýraznějším průvodcem
touto situací bylo v minulosti i současnosti zajisté ztvárnění fasád prezentujících
právě náboženské, politické či jiné ideové stanovisko objednavatele obyvatelům i
návštěvníkům města.

4.2.1 Výzdoba fasád
Ačkoliv se fasádní výzdoba nástěnnou malbou dochovala jen vzácně, uchované
příklady relativně dobře nastiňují někdejší pestrost, která uvnitř města panova-
la. Tu navíc doplňují i ojedinělé písemné zprávy, tak jako informace o výzdobě
fasády jihlavské radnice s námětem Schvalování městských práv panovníkem.70

V kontextu radniční výzdoby si lze obecně povšimnout tematiky spravedlnosti,
dobré vlády, vyjádření loajality k panovníkovi či morálních ctností.71 V nedávné
době byl objeven fragment renesanční výzdoby na radnici v Havlíčkově Brodě [3].

ních Čechách (1230 – 1530). (kat. výst.) Praha 1995, 222 – 249; Milena Hauserová: Jihlavské
renesanční domy s dvoranou. (nepublikovaný PC tisk) Praha 2001; Milena Hauserová: Domy
s vysokými síněmi. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2001. Plzeň
2001, 53 – 60; Milena Hauserová: Jihlavské renesanční domy s horním osvětlením vysokých
síní. In: Jihlavská archivní ročenka 2 – 3, 2002, 73 – 99. Jihlavské domy ve vztahu k místním
soukeníkům byly studovány ve článku: Milena Hauserová / Ivana Ebelová: Renesanční do-
my s dvoranami v Jihlavě a jihlavští soukeníci. In: Jihlavská archivní ročenka 1, 1999, 109 –
112.

68Kroupa 2009, 321, 328; citováno z městských knih dle Emanuela Schwaba. Jistý kon-
kurenční boj je zřejmý i ze zápisu uveřejněném Ivanem Žlůvou, informujícím o stížnosti dvou
italských kameníků z Telče o nemožnosti usadit se v Jihlavě. Městské malířské dílny najdeme i
v dalších městech, např. v Českém Krumlově, kde dílna působila od 20. let 15. století. V tomto
městě se nachází jedna z poměrně dobře dochovaných nástěnných maleb patřící k těm nejstar-
ším v Čechách, a to v ulici Soukenická čp. 35. (Historii malby v Českém Krumlově je věnováno
několik kapitol na webu http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz.).

69Bartlová 2009, 330.
70Kroupa 2009, 322.
71Srov. radnice v Basileji či Řeznu, v Čechách radnice ve Stříbře (sgrafito), Benešově nad

Černou a Hradčanská radnice v Praze [108]. Problematikou nástěnné malby v kontextu práva
v českých zemích se zabývá článek Jindřišky Havlicové: Umění ve službách práva: Poslední
soud, Ctnosti a Spravedlnost spojené se soudnictvím v českých zemích v 16. století. In: Staré a
nové – staré jako východisko či překážka? Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů
doktorských studijních programů. Praha 2016, 145–152.

64



Ačkoliv se jedná o jedinou část někdejší malířské výzdoby nalezenou na fasádě,
je v rámci umělecko-historického bádání velmi poutavá. Motiv slunce uprostřed
fasády býval svým významem mnohem vrstevnatější, než by se na první pohled
mohlo zdát. Symbol byl na fasádách radnic užíván od italského quattrocenta. Na-
jdeme jej např. na radnicích ve Florencii nebo Sieně [109], kde je navíc doplněn
písmeny IHS odkazujícími ke Kristu, jejich zpracování je ovšem bez obvodového
pásu naznačeného v Havlíčkově Brodě. V českých zemích se motiv, známý také
jako tzv. Bernardinské slunce, vyskytuje především na Moravě 15. století. Slunce
bylo užíváno jako odkaz na pravdu, spravedlnost a Boha. V rámci renesančních
italských měst se tak stalo v souvislosti s rostoucím sebevědomím měšťanstva
a jeho potřebě vystihnout svou suverenitu jedním společným symbolem. Právě
jako

”
slunce spravedlnosti“ bylo pojímáno již italským kazatelem sv. Bernardi-

nem Sienským.72 Tuto symboliku lze sledovat i na ztvárněních motivu v tvorbě
16. století. Na radnicích bylo slunce užíváno namísto heraldického znaku prezen-
tovaného šlechtou. V českých zemích bylo spojené především s řádem františkánů
a s katolickým prostředím, mohlo být proto užíváno rovněž v rámci rekatolizač-
ních snah. Obvykle bývalo dvanáct paprsků slunce symbolizujících články víry
šířené do světa. V jeho středu mohl být namísto písmen vyobrazen obličej ma-
lého Ježíška, jenž postupně přešel ve slunce s obličejem. Okolo bývaly situovány
nápisy, trnová koruna či vavřínový věnec. U Havlíčkova Brodu se patrně jednalo
o typ slunce s obličejem, okolo něj mohly být nejspíše symboly zvěrokruhu (ty se
vyskytují spíše u sluncí bez tváří komponovaných jako světové růžice); v případě,
že zde skutečně byly již při úpravě fasády hodiny, pak číslice. Vavřínový věnec
je na radnici již vytvořen ve štuku, splňuje však dřívější zvyklosti. Radnice je
o to zajímavější, že tuto část lze zařadit do doby po požáru a následné obnově
radnice v roce 1662. Město patrně chtělo navázat na starší radnici v pozdně re-
nesančním duchu, přestože se již rozběhla doba estetického cítění baroka. Je tak
jedním z důkazů o postupné proměně stylu a jeho poměrně dlouhém působení až
do druhé poloviny 17. století v regionální tvorbě.73

Druhý příklad renesanční fasády v Havlíčkově Brodě se dochoval na domě
čp. 179. Prostřední okna v patře rámují malované sloupy nesoucí architráv, po
stranách byly vyobrazeny figury, Panna Marie s Ježíškem a nedochovaný motiv
piety. Přes velmi rustikální pojetí výmalby lze dle ornamentu architrávů usuzovat
na vliv německých zemí, ačkoliv Havlíčkův Brod na rozdíl od nedaleké Jihlavy
nedisponoval německým obyvatelstvem. Vliv byl patrně přejat spolu s konfesním
statusem obyvatelstva, kdy bylo město převážně novoutrakvistické.74

Architektonické rámování fasád najdeme i v Jihlavě, forma zdejší výzdoby
je však zcela odlišná než v Havlíčkově Brodě. Dům na Masarykově náměstí
čp. 1196/40 zdobí malovaná iluzivní architektura tvořená především římsami a
polosloupy flankujícími okna, nad nimiž vyrůstají římsy s trojúhelníkovými fron-
tony. Provedení je o poznání jemnější a důmyslnější, za umělce lze snad považovat
některého italského mistra, kterých v Jihlavě či nedaleké Telči působilo dle pí-

72Bernardinskému slunci se v různých souvislostech věnuje kniha Jana Chlíbce Bernardinské
slunce nad českými zeměmi, obzvláště kapitola Symbol Bernardinského slunce (Chlíbec 2016,
65–83).

73Další příklady dlouhého setrvávání renesančního stylu v tvorbě 17. století na Vysočině jsou
uvedeny ve článku: Hamrlová 2016, 137–144.

74Flankování oken bez užití jakýchkoli výjevů lze pozorovat např. u domu Rainfels v Inn-
sbrucku (Innstrasse 17).
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semných pramenů hned několik, nelze však vyloučit ani Itálií dobře poučeného
domácího mistra. To potvrzuje především dekor doplňující prostory mezi iluzivní
architekturou.75 Poplatný italskému cítění zůstává strohý koncept fasády, jež je
sice členěna malovanou architekturou, neodvažuje se však vykročit nad rámec
iluze korespondující s její tektonikou tak, jak je možné pozorovat v německých
zemích. Absence figurálních výjevů se zdá být až výjimečnou, neboť v Itálii i sou-
sedních zemích se figura na pole fasády dostává alespoň v podobě iluzivních soch.
Srovnat ji můžeme např. s Palazzo Invrea v Janově, jež je přes strohost provedení
doplněn iluzivními sochami mezi okny. Architektonicky členěnou fasádu najdeme
rovněž v Augšpurku u domu Annastrasse čp. 16, jejíž celkovou kompozici ovšem
neznáme. Asi nejvhodnějším příkladem zůstává Trautsonhaus v rakouském Inn-
sbrucku [110], s lehkostí zdobený zcela poplatným architektonickým členěním.
Důvodů pro takto zvolenou kompozici může být hned několik, od teoretických
ideálů až po výslovné přání objednavatele. Jako nejpravděpodobnější se nicméně
jeví inspirace malby staršími vzory italských fasád, např. ve Florencii, kde jsou
kamenické články kombinovány s výzdobou technikou sgrafita či fresky, tak jako
u Palazzo Lapi (1452, [111]).76

Krásnými příklady reprezentujícími vliv německých zemí na fasádách měst-
ských domů v Jihlavě jsou zajisté domy v ulici Matky Boží čp. 1034/35 a na
Masarykově náměstí čp. 1205/47. V ulici Matky Boží se dochoval fragment fa-
sády s malovanou barevnou iluzivní architekturou a postavou v okně [112] na
jednolitém bílém pozadí. Koncept náleží především do oblasti jižního Německa a
přilehlých částí Švýcarska a Rakouska. Obdobné pojetí fasád najdeme např. na fa-
sádě domu čp. 4, Neumarkt, v Curychu (1534, 1574),77 v domě Claglüna v Ardezu
(Unterengadin, 1647), i na řadě míst Tyrolska, kde malba zakořenila a rozvíjela
se nejen do 18. století.78 Pozoruhodná je přitom i postava, jež by vzhledem ke
svému pojetí v dobovém oděvu a přímém pohledu na diváka mohla vypovídat
snad o objednavateli výzdoby a patrně i majiteli domu. Vyobrazení objednavatele
nebylo v nástěnné malbě podobně jako v malbě deskové ničím ojedinělým. Sle-
dovat jej můžeme např. na domě Zum Fliegenden Fisch v Curychu (1598), kde je
vyobrazen muž v dobovém oděvu s pohárem na přivítanou.79

Z výzdoby domu na Masarykově náměstí 1205/47 [113] se dochovaly jen frag-
menty, nyní zakonzervované a skryté pod vrstvou nové omítky. Zdokumentované
části však vykazovaly zajímavou koncepci někdejší výzdoby. Fasádu zdobily pásy
bujného dekoru s výraznou obrysovou linií, jež svým pojetím i stylem odpovídal
vkusu německých zemí. Mezi okna byly vkládány postavy či scény se symbolickou
funkcí. Ta mohla souviset jak s přesvědčením či politickým názorem objednava-
tele, tak i s jeho živností. Vkládání osamocených postav mezi dekorativní pásy je
v rámci fasádní výzdoby běžnou praxí. Sledovat ji můžeme jak v Itálii, např. na
Palazzetto Pitti ve Florencii od Bernardina Poccetti (1575),80 tak v německých
zemích.

75Dekor odpovídá stylu německých zemí, srov. např. hotel Goldener Adler v Innsbrucku.
76Též Thiem/Thiem 1964, obr. 30. Ornament je na rozdíl od jihlavské malby situován

přímo do frontonu nad oknem.
77Schneider/Hanser 1986, obr. 41.
78Z pozdějších realizací např. statky a domy v Leutaschu nebo v Klamm u Leutaschu, domy

v obci Ladis a další.
79Untere Zäune 5 (Schneider/Hanser 1986, obr. 48).
80Thiem/Thiem 1964, obr. 194.
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Měšťanskou symboliku, na kterou dodnes upomíná část dochovaných erbů
mezi krakorci pod arkýřem, prezentoval dům na Masarykově náměstí čp. 92/4
[116].81 Fasádu členila iluzivní architektura s výzdobou. Erby byly situovány
mezi krakorci, přibližně v tomto místě je pak můžeme najít i na dalších příkladech.
Obdobnou prezentaci lze sledovat např. na domě Burgriesenhaus v Innsbrucku
(Hofgasse 12), ovšem s erby nad krakorci.

Bezpochyby velkolepou výzdobou i na jihlavské poměry se honosil dům na
ulici Znojemská čp. 1090/2 [114]. Jeho fasáda je členěna pěti pásy výzdoby,
přitom tři z nich tvoří náměty ze Starého a Nového zákona, jeden prezentuje
velkolepý císařský průvod městem, poslední je ztvárněn jako pás s medailony.
Podobnou koncepci lze nalézt na domech italské i německé provenience, přičemž
motiv medailonů je převzat právě z italského prostředí. Jednolité pásy jako v uli-
ci Znojemská příliš obvyklé nejsou, lze je srovnat např. s domem Zum weissen
Adler (U Bílého orla) ve Stein am Rhein [93], kde není jednolitost pásů důsledně
dodržována, či u domu Hertenstein v Lucernu, z tuzemských realizací např. s Kr-
čínovským domem na ul. Kájovská čp. 54 v Českém Krumlově. Motiv císařského
průvodu byl sice méně častým, nicméně oblíbeným motivem. Asi hlavním inspi-
račním zdrojem z hlediska fasádní výzdoby byl obdobný výjev na Palazzo Geremia
v Trentu. Motiv sám vycházel ze slavné rytiny Triumfálního průvodu císaře Ma-
xmiliána I. [115] o délce neuvěřitelných 54m, původně však dosahovala až 100m.
Na díle se podílelo na 130 umělců pod vedením Albrechta Altdorfera se svou
dílnou.82 Celek byl určen jako předloha pro výzdobu interiérů radnic a paláců,
kde měl vyjadřovat císařův majestát a moc a zároveň být upomínkou na jeho
věčnou paměť. Již od počátku byl tedy průvod zamýšlen jako dekorativní prvek
výzdoby. Do procesí byly zakomponovány klíčové události z císařova života včet-
ně vojenských vítězství. Inspirace pro takto monumentální událost byla hledána
jak jinak než v Antice, kdy podobné slavné vjezdy do měst konali někdejší císa-
ři,83 Maxmilián se tak prezentoval jako jejich právoplatný nástupce a následovník
ve Svaté říši římské.84 Není proto divu, že si toto téma ke své prezentaci volili i
jeho nástupci.85 Téma triumfálního procesí pro císaře Maxmiliána I. mimo jiné
zpracovával i Dürer či Hans Burgkmair.86

Pásová výmalba se dochovala rovněž v Telči čp. 15 [37]. Podobně jako v ulici

81Erby bývaly v prostředí města spjaté rovněž se šlechtou. V Českém Krumlově jsou např. na
mostku spojujícím zámecký areál s klášterem.

82Více o Altdorferově Triumfálním průvodu např. Michel 2012, 48–65; Eva Michel: „zu
ainer gedächtnüß hie auf Erden“. Albrecht Altdorfers ’Triumphzug’ für Kaiser Maximilian. In:
Jan-Dirk Müller / Hans-Joachim Ziegeler (eds.): Maximilians Ruhmeswerk. Künste und
Wissenschaften im Umkreis Kaiser Maximilians I. Berlin / Boston 2015, 381–394; Hans Mielke:
Albrecht Altdorfer. Zeichnungen, Deckfarbenmalerei, Druckgraphik. Berlin 1988, 180–194.

83O podobě triumfálních procesí v antickém Římě pojednává např. kniha Idy Östenberg
Staging the world: spoils, captives, and representations in the Roman triumphal procession.
Oxford 2009.

84Více viz Michel 2012, 48, 52.
85Maxmiliánovo procesí zavdalo řadu inspirací, viz např. Triumfální procesí Ludvíka IV. na

Isarské bráně v Mnichově či Procesí princů v Drážďanech, které se váže k historii rodu Wettingů.
Více viz: Werner Telesko: Imperator perpetuus? The reception of emperor Maximilian I from
the eighteenth to the early twentieth centuries. In: Michel/Sternath 2012, 116–129.

86Více viz např. K T. Parker: Hans Burgkmair (1473 – 1531) – Five mounted drummers,
from the triumphal procession of the emperor Maximilian. In: Old master drawings, 6.1931/32,
35–36.
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Znojemská byl i tento dům značně reprezentativním počinem, v němž lze sle-
dovat i některé společné prvky. Opakují se především motivy medailonů, tento-
krát vzájemně oddělených rostlinným dekorem. Celek fasády je nicméně poměrně
nesourodý, zatímco část do postranní ulice zdobily pouze dva pásy a přízemní
bosování, průčelí do náměstí se honosilo třemi pásy výzdoby. Otázka hlavního
stylového vlivu i umělecké kvality díla je v tomto případě ztížena řadou restaurá-
torských zásahů, které se snažily fasádu udržet v dobrém stavu. Originální malba
se v některých částech již nedochovala a jedná se pouze o rekonstrukce navazující
na starší opravy. Pásové ztvárnění fasády i motivy medailonů poukazují na ital-
ský vliv, který patrně souvisel i s pobytem italských řemeslníků v Telči, na dvoře
Zachariáše z Hradce.87

4.2.2 Pojetí interiérů
Interiéry městských domů se vyznačují poměrně různorodou formou výzdoby od
jednoduchých šablonových vzorů až po propracované kompozice s figurálními vý-
jevy. V zásadě je lze rozlišit na malbu šablonovou, malbu dekorativní s rostlinnými
motivy, malbu iluzivní architektury a na malbu s figurálními výjevy. K otázce
výzdoby interiérů městských domů se bohužel zahraniční literatura příliš nevy-
jadřuje a většinou ji zahrnuje v rámci šířeji pojatých výzkumných celků, které se
ne vždy snadno dohledávají. Následný pokus o porovnání či přiřazení k německé-
mu či italskému vlivu je značně omezen dohledaným komparačním materiálem.
Uvedené příklady z Českomoravské vysočiny navíc pocházejí především z Jihlavy,
neboť z ostatních lokalit nejsou autorce známy téměř žádné dochované příklady
nástěnných maleb v městských domech.88

Ukázku šablonové malby, tedy malby vyhotovené dle předpřipravené šablo-
ny a určené obvykle do méně významných prostor domu,89 prezentuje z období
16. století především jihlavský dům v Havířské ulici čp. 1008/15 [7]. Zdi zdo-
bí jednoduché růžice vepsané do kruhu, jež pokrývaly klenbu přízemní klenuté
místnosti někdejšího obchodního prostoru.

Rostlinný dekor mohl pokrývat jak hřebeny kleneb, tak jejich plochu. Byl-li
situován pouze kolem hřebenů, zvýrazňoval jejich strukturu a pomyslně (či úmy-
slně) navazoval na akcentaci středověké tradice žebroví. Krásným příkladem je
především síň domu na Masarykově náměstí čp. 1192/41 [118]. Styky kleneb

87Více viz např. Richter 1958, Hrdlička/Hrdličková/Melmuková-Šašecí 1999,
Kroupa/Jakubec 2013 a další.

88Možnost existence maleb není zcela vyloučena, pod mladšími omítkami stavebně upravo-
vaných původně renesančních domů je naopak velmi pravděpodobná. Shromažďování materiálu
je však značně problematické a ve většině případů omezené na průzkumové či restaurátorské
zprávy uložené na veřejných institucích, tedy úřadech památkové péče či archivů.

89K otázce šablonové malby se literatura vyjadřuje především v období středověku: Eva
Csémyová: Středověká šablonová malba v prostoru kostela. In: Vidět – Slyšet – Číst – Ro-
zumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů.
Praha 2015, 43–50; Renata Fyšarová: Příběh gotické malby. In: Starožitnosti a užité umění:
měsíčník pro sběratele a znalce, č. 3, 1997, 26; Tomáš Edel: Stencil Painting in the Court Art
of Emperor Charles IV: Šablonová malba v dvorském malířství císaře Karla IV. In: Jiří Fajt
(ed.): Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration = Dvorské
kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba, Praha 2003, 124–126; 388–
389. Obecné pojednání spolu se základním historickým přehledem udává kniha Joanny Banham
Encyclopedia of Interior Design (Banham 1997, 1229).
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v místnosti pokrývá motiv vavřínu na žlutém pozadí a dodává prostoru jedinečný
důstojný ač prostý charakter. Podobným způsobem pracoval rovněž dům čp. 47
v Polné nedaleko Jihlavy [119], v jehož přízemí je v někdejších obchodních pro-
storách namalován dekor s motivy květin a ovoce na bílém pozadí. Na rozdíl
od předchozího příkladu jsou ve středu kleneb vloženy svorníky s malovanými
růžemi a na jedné z ploch kleneb při vstupu do prostoru se částečně dochovaly
tři vavřínové věnce. Ty dříve vynášely erby, patrně majitele domu a spřízněných
rodin, významných obchodních partnerů či majitele panství. Jistou pokročilejší
formu výzdoby od dekoru žeber k ploše představuje horní prostorná síň jihlavské-
ho domu na Masarykově náměstí čp. 68/14 [120], kde barevné znázornění žeber
lemují rostlinné úponky s listovím, místy vyrůstajícím do plochy klenby, doplně-
ným osamocenými růžicemi. Obdobným způsobem pracuje s malbou i dům v ulici
Benešova čp. 1304/8 [121], kde větévky vycházejí ze středové malované růžice do
prostoru klenebních ploch. Na poměrně velké rozdíly ve výmalbě jediného domu
poukazuje např. malá dolní síň výše uvedeného domu čp. 68/14 [122] zdobená
rostlinným dekorem vytvářejícím poměrně složité skládané kompozice na ploše
kleneb. Obdobným způsobem jsou dekorovány i klenby přízemí domu na Masary-
kově náměstí čp. 1317/57 [123]. Kromě výrazné obrazové linie, charakterizující
malby jako celek, obdobné motivy opět odkazují k německému prostředí, jak do-
kládá např. ornament domu Zum Blauen Himmel (Predigerplatz 18) v Curychu
z let 1585–86.90 Naopak stěny v místnostech jihlavských domů na Masarykově
náměstí čp. 1205/47 (strop) [124] a čp. 1224/55 [125] plní hustě pojatý dekor
neponechávající bílá místa stěn, který dává prostoru nádech větší okázalosti a
reprezentativní náročnosti výzdoby. Tento typ vychází ze středověké tradice ze-
lených světnic, jež se v Jihlavě hojně nacházely po požárech z let 1513 a 1523.
Dále ho je možné sledovat v domech čp. 100/66,91 1198/39 a 1217/51. Badateli je
v této souvislosti poukazováno na jejich možnou souvislost s luterským prostře-
dím města, která však nebyla prokázána.92 V rámci Jihlavy ojedinělé ztvárnění
interiéru představuje síň domu na Masarykově náměstí čp. 643/25 [21]. Zde se
ustoupilo od zdobení žebroví a ponechala se pouze výzdoba stěn, rostlinný dekor
byl v tomto případě pojat jako kytice seskládané do iluzivních váz, jež mohly být
doplněny např. hlavičkami andílků či drobným ptactvem. Ačkoliv se zde jedná
až o řešení z roku 1601, do jisté míry opět připomíná způsob dekorativního řeše-
ní stěn domu Zum Engelburg (Kirchgasse 27) v Curychu, a to nejen rostlinným
ornamentem, ale i vyobrazením ptactva, přičemž dekor je situován mezi iluzivní
pilastry s balustrádou.93

Iluzivní architekturu lze nalézt v rámci interiérové výzdoby spíše jen ojediněle.
Přece tři takové příklady v Jihlavě spatřit můžeme, a to v domě v ulici Bene-
šova čp. 1315/4 [6], na Masarykově náměstí čp. 1592/13 a rovněž na schodištní
síni čp. 1205/47. První příklad nastiňuje výzdobu schodiště formou iluzivního bo-
sování, která se výjimečně vyskytovala v tuzemském i zahraničním prostředí.94

90Schneider/Hanser 1986, obr. 47.
91Dům čp. 100/66 není v katalogu reflektován. Původní malba z doby kolem r. 1500 byla

zakryta novodobou rekonstrukcí.
92Vítovský 1999, 187.
93Schneider/Hanser 1986, obr. 49, 50.
94Forma blízká iluzivní bosáži je vymalována např. v dnešní schodištní hale zámku Žirovnice,

uvedená stěna však původně sloužila jako fasádní průčelí. V exteriéru ji najdeme např. na
Budějovické bráně v Českém Krumlově.
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V interiéru městského domu je známa např. z německého Lübecku, Glockengies-
serstrasse 25, kde jsou vymalována iluzivní psaníčková sgrafita.95 Jihlavské boso-
vání tak navazuje, podobně jako i v jiných příkladech, na zažité trendy, ačkoliv
o jejich četnosti lze vzhledem k fragmentárnímu dochování někdejší výzdoby jen
polemizovat.

Výjimkou v dobových trendech nebylo ani rámování dveřních otvorů či bran
iluzivní architekturou. Ke známějším exteriérovým realizacím patří např. vstup
do zámku Třeboň [126], případně i iluzivní architektonické členění navazující na
bosovaný vstup zámku Kratochvíle. Šlechtické prostředí se posléze promítlo do
výzdoby měšťanských domů, v Jihlavě na Masarykově náměstí čp. 1592/13 [127]
se v přízemí okolo někdejšího pozdně gotického portálu rozprostírá iluzivní rá-
mování tvořené architrávem a štítem doprovázeným figurami zvířat, snad draků.
Iluzivní architekturu najdeme i jako rámování erbů v přízemí jihlavské radnice.
Rolverkový rám vynášený malovanými sloupy zdobil i vchod do cechovní síně
jihlavských soukeníků na Masarykově náměstí čp. 1317/57. Obdobný způsob při-
tom známe i ze zahraniční, z domu Zum Unteren Rech v Curychu (Neumarkt 4),
kde je ovšem doložen k roku 1619.96 Jiný příklad reprezntuje schodištní síň domu
čp. 1205/47, kde iluzivní rámování dveřního otvoru imitovalo kámen s profilová-
ním jinak zasazený do bohatě stáčeného listoví.

Zatímco výzdoba městských domů textem se v Jihlavě až na radniční síň nevy-
skytuje, interiéry poměrně často zdobí různé figurální výjevy. V radnici se jedná
o fragmenty maleb v přízemí, kde se na jedné výseči rozprostírá skupina mužských
postav, snad znázornění masopustního průvodu. Malba se fragmentárně docho-
vala rovněž v přízemní místnosti s žebrovím, která dříve sloužila jako kaple.97

Ještě na fotografiích z restaurování v nedávné době lze spatřit motivy beránka
i andílčí hlavičky, dnes již zaniklé. K jednomu z nejkrásnějších příkladů nástěn-
né figurální malby patří zajisté alegorické postavy domu na Masarykově náměstí
čp. 68/14. Dvě ženy, alegorie Moudrosti (Stálosti) a Pravdy, v soudobém oblečení
inspirovaném španělskou módou dominují dvěma stěnám menší místnosti, kterou
původně zdobily i další alegorie představující měšťanské ctnosti.98 Velmi bohatá
výzdoba se dochovala v prostorném sále na Masarykově náměstí čp. 1196/40. Síň
ve výsečích klenby zdobí výjevy z Nového zákona, ze života Krista, a doprová-
zejí je postavy proroků. Z hlediska dochovaných nástěnných maleb v Jihlavě se
jedná patrně o nejreprezentativnější síň, o jejímž původním účelu je v literatuře
vedena diskuze. Jen fragmenty zůstaly v domě soukenických mistrů na Masary-
kově náměstí čp. 1317/57. Postavy Metuzaléma a Spravedlnosti upomínají nejen
na starobylost soukenického řemesla, ale i na soudní pravomoci uvnitř cechu. Na
někdejší zdobnost reprezentativních prostor měšťanských domů dobře upomíná
schodištní síň domu čp. 1333/10 na Komenského ulici. Ta je zdobena postavami
andělů hrajících na hudební nástroje na motivy citovaného žalmu

”
Chval duše

má Hospodina!“ (Žalmy 146, 1–10). Citát kromě vyjádření společenského statu-
su majitele vyjadřoval také jeho náboženské vyznání. Poměrně s jistotou ho lze
vztáhnout k luterství, které ve městě v této době převládalo. Naopak v souvislosti

95Hammel-Kiesow 1993, obr. 11a, 11b.
96Schneider/Hanser 1986, obr. 41.
97Huňáček 2016a, 78.
98Postavy alegorií a ctností se objevují rovněž ve šlechtickém prostředí, např. na fasádách

zámku v Českém Krumlově (60. – 70. léta 16. století).
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s rekatolizací s návazností nástěnné malby v pozdější době lze zařadit malbu síně
domu ulice Lazebnická čp. 618/17 s vyobrazením sv. Jana Nepomuckého na deko-
rativních pásech pocházející patrně z poloviny 17. století. S ohledem na poměrně
ranou ikonografii světce je nutné uvažovat i o dataci pozdější. Výzdoba vznik-
la pravděpodobně v kontinuitě na kdysi bohatou nástěnnou malbu jihlavských
domů, avšak jako jakési memento někdejších výzdob.

Renesanční nástěnná malba spjatá s městskými domy reflektuje v dané oblasti
italské i německé vlivy, přičemž italská koncepce se odráží především z hlediska
rozvržení fasád. Odraz německých zemí lze sledovat spíše ve stylu s výraznou de-
korativní linií a jednodušším, někdy až zlidovělým ztvárněním výzdoby. V někte-
rých případech na užitých tématech Triumfálního průvodu, citací žalmů luterské
Bible, užití architektonického členění fasády dle raně renenesančních italských
předloh apod. Nejen studovanou lokalitu, ale i české země lze vnímat jako ur-
čitou třecí plochu pro styly z významných zahraničních center, jejichž okázalost
a poutavost užité výzdoby oslovovala tehdejší umělce i zámožné měšťany. U řa-
dy realizací nelze jednoznačně poukázat na jedinou inspiraci z té či oné země,
ale je možné identifikovat jednotlivé prvky a určit jejich původ či časté užívání
v konkrétních centrech.
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5. Východiska sakrálních
interiérů v kontextu saských
vlivů a středního Německa
Problematika výzdoby chrámových interiérů v geografické oblasti středního Ně-
mecka představuje samostatné a poměrně specifické téma. Značná část dochova-
ných či nově nalezených maleb nejen na pomezí Čech a Moravy sleduje výtvarnou
tendenci právě z této lokality, jejíž kořeny lze hledat v Sasku, tradičně považo-
vaném za vlast reformace. Uvažované střední Německo v tomto případě zahr-
nuje spolkové země Dolní Sasko, Hesensko, Durynsko a Sasko, přičemž poslední
ze čtyřech zmíněných jsou v německém prostřední označovány jako Mitteldeut-
schland, tedy střední Německo. V porovnání s převažujícím vyznáním obyvatel-
stva neunikne pozornosti skutečnost, že zdejší sakrální architektura byla dekoro-
vána převážně, nikoliv však výlučně, specifickou výzdobou spjatou s luterstvím.
Daný reformovaný křesťanský proud s sebou přinášel nové umělecké podněty,
které dosud nebyly v nástěnné malbě uplatňovány, či užívaly zavedené motivy,
které v tomto kontextu dosahovaly specifických významů. Následující kapitola
nastiňuje pojetí jednotlivých vybraných realizací z oblasti na pomezí Čech a Mo-
ravy v hlubších souvislostech spjatých s tímto regionem. Komplexní nazírání na
problematiku chrámových interiérů se neobejde bez přehledu dobových realizací
chrámů sledujících pojetím své výzdoby i v 16. století středověké tradice, ani bez
srovnání s výzdobou katolických sakrálních prostor dané oblasti.1

5.1 Umělecký kontext 16. století jako zdroj vý-
tvarných prvků pro nástěnnou malbu

Hlavním podnětem pro vytváření specifických koncepcí spjatých s konfesijně vy-
hraněnými stanovisky byla bezpochyby náboženská reformace svázaná převážně
s ideovými a praktickými požadavky Martina Luthera, jež se od přibytí Luthe-
rových tezí na dveře wittenberské katedrály postupně projevovala i v umění.
Podrobnější studie ke spolupráci církevního reformátora Martina Luthera a jeho
přítele, malíře Lucase Cranacha, jsou pojednány v hojné literatuře, kde je pou-
kázáno na užívaná a nově akcentovaná ikonografická témata.2 Text se zaměří na
koncepce a typické prvky tvořící program nástěnné malby v kostelních interiérech
výše uvedené oblasti středního Německa, především ve vztahu k dochovaným re-
alizacím na studovaném území. Malba sloužila jako forma výzdoby k poučení a
doprovázení evangelia v již starších kostelech v duchu středověké tradice, které
byly protestanty hojně využívány. Jen zřídka docházelo k výstavbám nových bu-

1O architektuře tuzemských renesančních chrámů viz např. Jarmila Krčálová: Kostely
české a moravské renesance. In: Umění XXIX, 1981, 1–35.

2Především témata Zákon a milost, Kristus a cizoložnice, Kristus žehnající dětem. Více viz
např. Christensen 1979, Belting 1990.
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dov a stejně tak nebylo důvodu vytvářet nový specifický typ architektonického
programu.3

Na deskové malířství, ale i nástěnnou malbu nejen v Sasku v této době zapů-
sobila tvorba Lucase Cranacha (1473–1553), pracujícího do poloviny 16. století, a
jeho syna Lucase Cranacha ml. (1515–1586), jenž ve svém díle následoval zejména
svého otce.4 Malířské dílo těchto mistrů ovlivnilo do značné míry i české prostře-
dí včetně nástěnné malby. Lucas Cranach st. sám stál za nástěnnými malbami
na hradě Hartenfels v Torgau, kde se dochovala především výzdoba stěn formou
malovaných iluzivních portálů či dekorativních pásů listoví s hlavami mužů při
stropu místnosti. Jeho škola realizovala i řadu dalších zakázek (např. výmalbu
na hradě Rüdesheim či domů v Görlitzu). Kromě Cranacha v tomto výtvarném
odvětví působila v podstatě většina tehdejších malířů, uvést můžeme např. Hanse
Holbeina (malby dochovány v kostele sv. Petra v Lindau), Martina Schongaue-
ra, Jörga Kölderera, Hanse Dürera, Matthiase Grünewalda, Hanse Burgkmaira,
Georga Penze, Wolfa Hubera, Albrechta Altdorfera a řadu dalších, bohužel se ve
většině případů jejich díla nedochovala.5

V oblasti nástěnné malby vzniklo v Sasku již za Lutherova života několik
děl demonstrujících jeho učení. K rozkvětu uměleckých realizací došlo především
po roce 1539, kdy byla reformace v Sasku vyhlášena za státní vyznání. Za jed-
nu z nejstarších nástěnných maleb bývá považována rozlehlá výzdoba o několika
scénách za varhanami v kostele Panny Marie v Halle [54] (1541).6 K nejstarším
z děl dále patří výmalba kaple na zámku v Neuburgu a. d. Donau z roku 1543,
jež lze spolu s kaplemi v Torgau a Hofkirche považovat za prvotní sérii kaplí,
které dále ovlivňovaly podobu evangelického interiéru v druhé polovině 16. sto-
letí, ovšem dnes bez malované výzdoby stěn. Vliv kaple v Torgau do jisté míry
určil sám Luther, když ji vysvětil a označil za model protestantské církve.7 No-
vá forma i kladné hodnocení díla hlavním představitelem mladého progresivního
křesťanského proudu vedlo k hojnému opakování modelu nejen v Sasku.8

Dalším významným objektem vyzdobeným nástěnnou malbou byla zámecká
kaple v Neuburgu [55] (Bavorsko). Realizace vznikala na zakázku knížete Ot-
theinricha od roku 1542 pod vedením významného salcburského umělce Hanse
Bocksbergera st., známého pro řadu prací v nástěnné malbě. Za ikonografickým
programem stál norimberský luteránský teolog a reformátor Andreas Osiander.
Scény sledují Lutherovu ideovou náplň a obracejí se přímo na diváka. Jednotli-
vá zobrazení postupně líčí téma Stvoření člověka, První hřích, Vyhnání z ráje a
scény Izraelitů v Egyptě, např. Přijetí desek Starého zákona. Starozákonní děje
zpodobněné po obvodu kaple jsou posléze doplněny kruhovými medailony kolem
obdélného obrazu dominujícího středu klenby s motivy Krista. Celkový koncept
realizace vede k vylíčení dějin spásy skrze Spasitele s akcentací ideového rám-

3Více viz např. Ellwart 2008, 18–19.
4Ullmann 1985, 140.
5Ullmann 1985, 140–144.
6Ellwart 2008, 28. Srovnání saských zámeckých kaplí nabízí kniha Hans-Joachim

Krause: Die Schlosskapellen der Renaissance in Sachsen. Berlin 1970.
7Vlivem Lutherova myšlení na koncepci kaple v Torgau se zabývá článek Huczmanová

2017.
8Ellwart 2008, 29–30. K důležitým vzorům patřila kaple na zámku Wilhelmsburg

v Schmalkaldenu, ta ovšem pochází až z roku 1584 a její výzdobu tvoří jemný štukový de-
kor s motivem grotesky.
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ce podle Lutherova výkladu Písma.9 Základní schéma výzdoby formálně vychází
z italského prostředí a sleduje výmalbu připomínající altán s průhledy na biblic-
ké scény odehrávající se v krajině naznačené v pozadí. Pojetí stvrzuje i vrcholová
scéna Nanebevstoupení Krista odehrávající se na oblačném pozadí s kruhem apoš-
tolů a andělů iluzivně vystupujících z nebeského prostoru. Volná místa mezi rá-
my jednotlivých scén jsou vyplněna iluzivní architekturou, v plochách zdobenou
rostlinným dekorem připomínajícím grotesku.10 Koncepce předznamenává způ-
sob výmalby luteránských kostelů druhé poloviny 16. století. Na rozdíl od kaple
v Neuburgu však následné malířské realizace v převážné většině nedosahují jejích
formálních kvalit.

Téměř současně vzniká další velkolepá výzdoba luterského kostela, tentokrát
Panny Marie v Pirně [56] [57], realizovaná od roku 1543 do roku 1546.11 Ta
ve svém pojetí sleduje tradici vycházející ze středověkého umění. Zdejší interiér
ovlivnil evangelický kněz a Lutherův a Kalvínův přítel Antonius Lauterbach. Po-
stupně zde pracovalo několik malířů, např. Jobst Dornsdort,12 jež sledovali jako
vzor pro biblické scény Wittenberskou bibli s překladem Martina Luthera. Z těch-
to starozákonních i novozákonních témat jsou vyobrazeny scény z Genesis, knihy
proroků, Kristova mládí a utrpení (např. Klanění tří králů, David a Goliáš, Oběť
Abrahámova či Poslední soud [58]). Na klenbě je rovněž vyobrazeno sedm ctností
a chlapců v různých alegorických scénách, např. hoch bojující s drakem, symbolem
zla. K příznačným zpodobněním patří kryptoportréty Martina Luthera a Filipa
Melanchtona jako evangelistů Lukáše a Marka a nechybí ani mytologické scény
s bájnými tvory, např. kentaury. V symbolické řeči jsou znázorněny scény chlapců
bojujících s čápy, představující oponenty reformace, či vlci s mitrami odnášející
ovce ze stád věřících shromážděných u kazatelny. Veškeré náměty jsou přitom
kombinovány nebo navazují na bohatý rostlinný dekor renesančního tvarosloví
typický svým ostrým ohraničením.

Za poslední vybranou realizaci, jež mohla velkým dílem ovlivnit nástěnnou
malbu v českých zemích, lze považovat sgrafitovou výzdobu v interiéru zámecké
kaple v Drážďanech. Dnes již tento umělecký počin italských mistrů obdivovat
sice nemůžeme, dochoval se však obrazový záznam od Davida Conrada z roku
1676 [59], který někdejší dekor zachytil. Sgrafitové části vyplňovaly plochy bo-
haté síňové klenby, další výjevy byly situovány na poprsnici kůru a doplněny
zavěšenými obrazy. Realizaci výzdoby je možné vztáhnout k roku 1554 a osobě
kurfiřta Augusta.13 Ačkoliv jednotlivé náměty nástěnné výzdoby dnes již nelze
z rytiny určit, jsou dobře patrná textová pole kombinovaná s osamocenými po-
stavami v medailonech, snad personifikacemi ctností či darů Ducha svatého. Strop
naopak zdobily výjevy figurální, z nichž lze s jistotou určit postavy andělů hra-
jících na hudební nástroje, lyru a harfu, v popředí rytiny. Kombinovány byly
patrně i s erbovní výzdobou. Biblické scény tvořily až náměty deskových obrazů
rozvěšených na emporách.

9Více o historii a ikonografickém programu kaple viz Seitz 2016.
10Více o výmalbě a historii kaple viz např. Horst H. Stierhof: Das biblisch gemäl, die

Kapelle in Ottheinrichsbau des Schlosses Neuburg an der Donau. München 1993.
11Hofmann 1890, 8, Ullmann 1985, 151.
12Ullmann 1985, 151.
13Více viz Magirius 2009 nebo Iris Kretschmann: Schlosskapelle Moritzburg, Ldkr. Dre-

sden. München 1991.
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Po těchto významných realizacích dochází ve vývoji reformační nástěnné mal-
by ke stagnaci trvající až do třetí třetiny 16. století. Jistou výjimku v tomto ohledu
tvoří kostel v obci Rückershäuser u Neukirchenu v Hesensku (1559),14 jehož malby
s výraznou obrysovou linií odpovídají formálně pozdně gotickému stylu a prezen-
tují novozákonní scény. Teprve po ukončení formování dogmatických zásad lute-
ránského vyznání v 70. letech následuje opětovná poptávka po výtvarném umění
reagující na první velké cykly formou maleb i soch, jež společně s kazatelnou a
křtitelnicí doplňovaly liturgický prostor. K nejstarším raně reformačním scénám
patří výmalba chrámu v Deiselu a Staufenberg-Lutterbergu (1560).Ke starším
realizacím snad lze přiřadit kostel Panny Marie ve Witzenhausenu (Hesensko,
16. století), jehož interiérovou výmalbu tvoří rustikálně pojaté linearizující po-
stavy ctností, doplněné drobným dekorem v cípech křížové klenby.15 Do roku
1552 je datována rovněž výzdoba kostela sv. Jiří v Mengeringhausenu vyhotove-
ná malířem Friedrichem Thorwartem.16 Zdejší malby po stranách kůru vynášejí
scény v bohatém dekorativním iluzivním architektonickém rámu, naopak klenbu
chóru zdobí dekor s rolverkovými textovými rámy zdobenými hlavičkami andílků
a erby dle pozdně gotické tradice.

Ze sedmdesátých let se dochovala výzdoba kostela v sv. Egidia v Hülsede
(1577) a Dasselu představující dva nejdůležitější cykly Dolního Saska. Jejich vzo-
rem byly biblické ilustrace Josta Ammana a Johanna Melchiora Bocksbergera.17

Chrám v Hülsede je do současné doby z hlediska výmalby až pozoruhodně do-
chován. Křížovou klenbu hlavní lodi [60] i presbytáře zdobí malby v podobě scén
v grisaillovém rámu na motivy rolverku s vyrůstajícími schematicky vyobraze-
nými rostlinami se žlutým okvětím. V každém rámu je prezentována barevně
pojatá scéna vyhotovená dle grafických ilustrací s náměty Starého a Nového zá-
kona. Po obou stranách výjevu jsou uloženy do bohatě zdobeného rámu úryvky
textů z Písma. Přibližně s tímto obdobím i výtvarnými předlohami souvisejí i
nejstarší výmalby chrámových interiérů na Českomoravské vysočině, v některých
případech až pozoruhodně podobné nejstarším realizacím Saska, jak bude osvět-
leno v dalších sekcích této kapitoly. Dasselské malby [61] se vyznačují výraznou
konturou, kromě figur jsou zde užívány rostlinné dekory a drobné prvky iluzivní
architektury dotvářející tektoniku stavby. Především způsob práce s obrysovou
linií se nápadně objevuje i v českých zemích.

Přibližně ze stejné doby pravděpodobně pochází kostel sv. Markéty ve Ver-
nawahlhausenu v Hesensku, kde na starší románské fresky navazují v novější
přístavbě lodi fresky ve stylu wesserské renesance.18 Tři scény s náměty Ukřižo-
vání, Vzkříšení a Prvního hříchu jsou rámovány malovaným rámem blízkým rol-
verkovým rámům Saska. Obrysová malba s figurální stafáží zaujme nejen svým
ztvárněním, ale i skutečností, že vznikla v tradičně kalvínském prostředí a při
svém objevení v roce 1955 způsobila nemalý, až pohoršující rozruch.19

Nástěnné malby byly hojně uplatňovány až do přelomu 16. a 17. století v růz-

14Poser/Naedlitz 2008, 522–27.
15Leuschner 2008a, 642–644.
16Poscharsky 2008c, 420.
17Poser/Naedlitz 2008, 501.
18Wesserská renesance je regionální formou severské renesance vyznačující se specifickými

prvky.
19Leuschner 2008b, 608–610.
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ných obměnách.20 Pro naše území je třeba zmínit především malby v Meinbrexenu
u obce Lauenförde v Dolním Sasku z roku 1589.21 Jednotlivé výjevy této koncep-
ce jsou situovány do iluzivních rolverkových rámů, někdy po stranách zdobených
pásem rostlinného ornamentu. Obdobně jsou zdobeny některé trámy dřevěného
stropu. Naopak stavební otvory pro dveře a okna byly tímto dekoračním pásem
rámovány pravidelně, navíc s motivem štítu na vrcholu.

5.1.1 Ikonografická schémata kostelních interiérů
Obdobně jako evangelicky zaměřené malby v českých a moravských lokalitách,
kombinují ty v německy hovořícím prostředí Starý a Nový zákon tak, aby osvět-
loval a srozumitelně prezentoval biblické děje. Na rozdíl od katolických se liší
především převzetím předreformačních programů a rozšířením o textový dopro-
vod, jenž charakterizuje obrazové scény. Vyobrazený výjev lépe dosahuje svého
didaktického účelu, navíc bez případných nepochopení. V prezentovaných příkla-
dech se lze dohledat několik typů koncepcí, přičemž se některé orientují pouze
na vyobrazení scén ze Starého anebo Nového zákona, jiné je doplňují o postavy
ctností, symbolicky pojatých andílků, případně dobových osobností včetně refor-
mátorů. V námi studovaném prostředí se posléze setkáme v podstatě pouze s ně-
kolika variantami, a to s vyobrazením scén někdy doplněných postavami ctností,
které mohou ale nemusejí být doprovázeny textem. Na rozdíl od baroka neměla
po tematické stránce uvedená renesanční výzdoba pevný řád, proto se jednotlivé
realizace mohou zdát poněkud neuspořádané a nejednotné. Této skutečnosti si
patrně byli i věřící vědomi a řád posléze, ač o mnoho let později, ustanovili tak,
aby odpovídal liturgickému jádru bohoslužby. Výběr daných témat se nicméně
utvářel právě z renesančních realizací.22

První typ byl již představen na příkladu výše uvedené kaple v Neuburgu [55].
Starý a Nový zákon je zde na první pohled odlišen pomocí situování v různých
úrovních i velikostech kruhových medailonů, kdy velké kruhové medailony zdobí
klenby a menší lunety. Výzdoba kaple jako ilustrace kázání umožňovala přehled-
nou orientaci pro kazatele i pro věřící, kteří si mohli v malbě sami číst a umožnila
jim i lépe si zapamatovat prezentovaná témata.

Podobné kombinace můžeme pozorovat v řadě příkladů, ovšem již bez tak
vysoké umělecké úrovně nastíněné v Neuburgu.23 Obdobné náměty najdeme např.

20Původní forma výzdoby v technikách nástěnné malby přešla během 17. století do ma-
leb na dřevěné klenutí či výplně poprsnic kůrů (Evangelický kostel v Moisburgu, 1640; kostel
v Osterbuchu u Cuxhavenu, 1688).

21Poscharsky 2008a, 416.
22V barokním prostoru byla k oltáři dána témata smrti a oběti, u řečnického pultu byli

zobrazováni evangelisté a Poslední večeře, u křtitelnice výjevy z Písma jako Křest Kristův, První
hřích či Noemova archa, varhany byly zdobeny anděly a harfou krále Davida (Poscharsky
2008b, 395).

23Velmi pozoruhodnou realizací, jež sice zcela nezapadá do našeho rámce, ale dokresluje po-
jetí ikonografie v německém předreformačním prostředí, je výzdoba kůru kostela v Annabergu.
Reliéfní scény od sochaře Franze Maidburga z let 1519–1522 představují nejkomplexnější ilu-
strovanou Bibli vůbec. Na výjevech se odehrávají náměty od Stvoření světa až k Poslednímu
soudu. Místo lze považovat za jeden z prostředků translace saských recepcí do Čech (Moeller
2004, 106). V Čechách se nachází rozsáhlý cyklus odbobných reliéfů v kostele Nanebevzetí

Panny Marie v Mostě (více viz Jan Royt: Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě. Praha 2011; Michaela Ottová / Jan Royt: Kostel Nanebevzetí Panny
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v kostele sv. Markéty ve Vernawahlhausenu, kde se ve třech polích dochovaly scény
Ukřižování, Vzkříšení a Adama a Evy v ráji doprovázené

”
nepostradatelným“

textem.24

Na módní spojení slova a obrazu navazuje kostel sv. Martina v Greene u Kre-
iensenu s výmalbou z doby kolem roku 1582. Citáty zde doplňují biblické výjevy
a postavy 12 apoštolů, jež se v evangelickém prostředí vyskytují jako symbol
návratu k prvotní církvi.25 Ze stejné doby pochází rovněž kostel v Hohenbos-
telu u Barsinghausenu, jehož malby vyobrazují apoštolské kredo, scény Pašijí,
Ukřižování i Vzkříšení odpovídající citátům z Bible.26 Představují tak fenomén
reformovaných didaktických pojetí výzdoby kostelních interiérů.

Obdobně i malby v obci Dassel z roku 1576 prezentují řadu výjevů ze Starého
i Nového zákona, jejich kompoziční rozčlenění je však již pojato odlišně. Zatímco
v postranní kapli se odehrávají scény Stvoření člověka, Prvotního hříchu a Vy-
hnání z ráje [62], stěny hlavní lodě vynášejí novozákonní scény Narození [65],
Klanění tří králů, Obětování v chrámu, Obřezání Páně, Křest Kristův, Hora Oli-
vetská, Jidášův polibek a Kristus před Pilátem. Nastíněné Dějiny spásy vrcholí
při vítězném oblouku, kde stojí andělé s troubami Posledního soudu, který je
vyobrazen při epištolní straně lodi, zatímco spodní část zobrazuje lidi spasené
a zatracené [66]. Hříšníky cpe ďábel do chřtánu pekelného, čímž je podrtržen
apokalyptický akcent maleb. Základní typ je navíc rozšířen o prvek typický pro
reformační prostředí. Mezi postavami nechybí vyobrazení mnicha či papeže mezi
zatracenými. Na opačné straně nelze přehlédnout ani Martina Luthera a Melanch-
thona ve společnosti reformátorů Bugenhagena, Cruzingera, Corvina a dalších
mezi vyvolenými.27 Celkový program kostela představuje vykoupení hříchů skrze
Krista. Právě on bude při Posledním soudu vážit špatné skutky a nebude šet-
řit ani představitele církve, čímž je její autorita výrazně relativizována vzhledem
k jejím prohřeškům. Reformátoři jsou zpodobněni jako praví věřící napravující
směr víry, směřující svými skutky ke Kristu a především vedoucí veškerý lid ke
Spasení. Specifickou roli zde hraje i textová část výmalby, jež není v současnosti
sice příliš zjevná, dle fragmentů však doprovázela každý z výjevů, včetně citá-
tu

”
VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM“. Ten byl vepsán nad jeden

z lomených oblouků a poukazoval na sílu a věčnou neměnnost Slova (logos).
Kritika církve byla do nástěnné malby v Německu zasazena již mnohem dříve,

a to např. v již uvedeném a blíže popsaném kostele Panny Marie v Pirně. I scény
z tohoto chrámu prezentují satiry na odpustky i problematiku katolické církve
včetně portrétů reformátorů.28

Poměrně často jsou do výzdoby zařazována různá podobenství, kterými Kris-
tus učil poslouchající lid. Kostel v Meinbrexenu, jehož stylová složka byla již více
rozebrána výše, prezentuje v rolverkových rámcích scény podobenství, např. O mi-

Marie v Mostě v době konfesních změn (1517–1594). Praha 2014).
24Poser/Naedlitz 2008, 608.
25Námět 12 apoštolů užíval např. Lucas Cranach v cyklech Umučení dvanácti apoštolů či

Kristus a dvanáct apoštolů.
26Poser/Naedlitz 2008, 502; Více o kostele např. Peter Königfeld: Wiederherstellung

von Raumausmalungen die Kirchen in Kreiensen-, Greene und Katlenburg-Lindau. In: Berichte
zur Denkmalpflege in Niedersachsen 2, 1982, 1, 58–63.

27Poser/Naedlitz 2008, 501. Podobná zobrazení jsou především v německém prostředí
poměrně běžná, často se vyskytují v grafické i malířské tvorbě.

28Ullmann 1985, 151.
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losrdném Samaritánovi, po boku Starého a Nového zákona, tedy Obětování Izáka,
Zvěstování, Klanění pastýřů, Křest Kristův, Olivetská hora či Bičování. I v tomto
případě jsou vyobrazení doprovázena texty. Ke kvalitním výmalbám doby pat-
ří rovněž realizace v kostele sv. Jana ve Verdenu (1598) vyhotovená malířem
J. Bergenem.29 Kromě

”
klasických“ scén je zde prezentována i mučednická scéna

Kamenování svatého Štěpána,30 méně časté zpodobnění umučeného světce. Evan-
gelické prostředí ve většině případů světce nezobrazuje, neboť ti byli považováni
za jeden z prvků odvádějících pozornost od Boha. Modlitba k Bohu nepotřebuje
přímluvce. Přesto se často dochovalo především zasvěcení kostelů, v některých
případech i úcta či vyobrazení svatých z reformační doby,31 jak je ostatně možné
si povšimnou již ve výše uvedených příkladech.

Častěji jsou v interiéru představovány křesťanské ctnosti, nejčastěji kardinál-
ní – Víra, Naděje, Láska spolu se Statečností, prezentované například v kostele
v Rinteln (1580).32 Objevit se ovšem mohou i další personifikace příkladných
vlastností či jiných vyjádření,33 tak jako již mnohem dříve v kostele Panny Marie
v Pirně. Ten navíc na rozdíl od ostatních realizací zachycuje i v evangelickém
chrámovém prostoru poměrně neobvyklé scény z klasické mytologie. Představuje
tak jednu z prvních snah o rozvoj protestantsko-humanistické ikonografie.34

Pro české prostředí nabízí spojitost ztvárnění zámecké kaple Winsen an der
Luhe [67] z doby kolem roku 1600, jež vnikla na podnět dánské princezny Doro-
they von Lüneburg, manželky Viléma mladšího z Brunswick-Lüneburgu. Prostor
je zdobený na první pohled převážně rostlinným dekorem lemujícím žebra křížové
klenby.35 Na každé z vnějších stran jsou situováni dva andílci s různými atributy
vybranými k doplnění textů vepsaných nad jejich hlavami.36 Dvojice kupříkla-
du prezentují Naději a Lásku dle citátu knihy Efezským, či Mír a Víru, citace
z Matoušova evangelia symbolicky ilustrují Jeruzalém jako slepičí hnízdo a další.
Obdobné postavy ctností můžeme pozorovat i u nás, např. v Havlíčkově Brodě,
srovnání přitom nikterak nebrání odlišnost celkové koncepce. Pozoruhodné je uži-
tí rostlinného dekoru připomínající některé tuzemské realizace včetně sakrálních
prostor, tak jako v Jihlavě.

Poměrně specifická je pro evangelické prostředí výzdoba interiéru formou tex-
tu bez obrazového doprovodu,37 jenž lze ve zvláštních příkladech nalézt i v tuzem-
ském prostředí. V českých zemích se ovšem jedná o mnohem vzácnější formu než
v Německu, v oblasti Českomoravské vysočiny lze nalézt např. v kostele v Krali-
cích nad Oslavou.38

29Jákobův sen, Synové Jákobovi, Josef v Egyptě, Klanění pastýřů.
30Poser/Naedlitz 2008, 502.
31Více viz např. Christensen 1979, 56–57 či Harasimowicz 1997 (nejen pro slezské

prostředí).
32Poser/Naedlitz 2008, 504.
33Problematika ctností je v evangelickém prostředí poměrně spletitá, více viz např. Morrall

2007.
34Ullmann 1985, 151–152.
35Rostlinný dekor je sám o sobě běžnou součástí nejen výzdoby kostelních interiérů, zde je

však na rozdíl od většiny uvedených případů pojat jako hlavní dekorativní prvek.
36Poser/Naedlitz 2008, 503.
37V Německu např. v kostele v Söhlde z doby kolem r. 1600 (Poser/Naedlitz 2008, 504).
38Tedy v tiskařském centru Jednoty bratrské. Další ukázkou může být např. výmalba sboru

českých bratří v Mladé Boleslavi z roku 1581 (Magdaléna Matoušková: Sbor českých bratří a
Jednota bratrská v Mladé Boleslavi v dobách jeho vzniku. Bakalářská práce Katolické teologické
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5.1.2 Užití grafických předloh
Grafické předlohy sehrály v nástěnné malbě nejen epochy renesance (reformace)
takřka zásadní roli. Ačkoliv je tato problematika pro tuzemské prostředí podrobně
rozepsána v kapitole Náměty a předlohy nástěnných maleb, ráda bych poukázala
na hlavní motivační zdroje grafické tvorby v německy mluvícím prostředí, jež se
v mnoha případech s českými zeměmi prolínají. Ve všech těchto zemích rovněž
dochází skrze nástěnnou malbu k monumentalizaci grafických vzorů.

Opakování známých děl v době vzniku maleb bylo jednou z možností, jak
dosáhnout u věřících pozornosti a snadnějšího upomenutí na danou biblickou
událost či příběh. K tomuto účelu výborně posloužily právě dostupné a přede-
vším snadno šiřitelné grafické předlohy, přičemž německy mluvící regiony byly
v této době zeměmi s největší produkcí grafických listů v Evropě. Grafická pro-
dukce nebyla jediným zdrojem, který mohl sloužit k úspěšné realizaci výzdoby,
ačkoliv u řady těchto děl lze přeci jen jakýsi grafický mezičlánek předpokládat,
tak jako např. Poslední soud katedrály v Breisachu (1488) sleduje tvorbu Martina
Schongauera.39

Některá z hlavních evropských vydavatelství se nacházela ve Frankfurtu, Basi-
leji, Paříži, Lyonu, Antverpách, Amsterodamu či v Římě.40 V protestantském
prostředí ústřední roli sehrála Lutherova Bible, tedy jeho překlad Písma, jenž se
následně těšil několika dalším vydáním (1522). Již o sedm let později byl přitom
vydán jako nový typ knihy, tzv. laická kniha41 s titulem Passionale. Na padesát
biblických ilustrací s krátkými nápisy bylo vytištěno v souboru, jehož zásadní
odlišení od středověkých biblí spočívalo ve vyobrazeních s tematikou ze Starého
zákona spolu se 39 scénami ze života Ježíše Krista.42 K důležitým vydáním pat-
ří zajisté to z r. 1527, kdy se ilustrací ujal Sebald Beham,43 často následovaný
rovněž v tuzemském prostředí.

Ani toto dílo však nevzniklo bez jistých předstupňů starších vydavatelských
počinů. Jako vzor pro ilustrace mohla sloužit např. kniha pašijí Lucase Crana-
cha (1509–1514), který udržoval úzký kontakt s Lutherem, či Malé Pašije [63]
Albrechta Dürera (1511) s 36 dřevoryty a latinskými básněmi Benedicta Cheli-
donia, z nichž bylo 36 věnováno utrpení Krista. Tematikou Starého zákona se již
před Lutherem zabýval Lucas van Leyden. Luthera samotného inspirovala rovněž
tvorba Mistra Jakobova žebříku (Meister der Jakobsleiter).44 Otázkou ojedině-
losti zůstává užitá ikonografie a její specifický protestantský koncept. Důležitou
úlohu v tomto směru sehrál Hildegard Zimmermann, ilustrátor prvního Lutherova
vydání Nového zákona.45 Zimmermann ukotvil teologický program, poukazoval
na Skutky apoštolů a liturgii prvotní církve prostřednictvím kázání, křtu a da-
rů svátosti. V dílech rovněž užíval dobové ošacení jako vyjádření dialogu rané a
reformované církve. Vzhledem k inspiraci u různých tehdejších autorů lze před-

fakulty Univerzity Karlovy. Praha 2017).
39Ullmann 1985, 145.
40Coelen 2001, 14.
41Laická kniha, tedy kniha dostupná cenově i nákladem široké veřejnosti napříč společen-

skými třídami.
42Pasionál nebyl od počátku pojímán jako samostatná publikace, ale spíše jako druh dodatku

(Coelen 2001, 29).
43Coelen 2001, 30.
44Coelen 2001, 34, 37, 67.
45Walravens 2007, 414.
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pokládat, že Luther zadal pouze námět, zatímco detaily ilustrací ponechal na
umělci.46

K větší oblibě Passionale došlo po roce 1538, kdy byly k ilustracím přidá-
ny citace, patrně pro zpřístupnění biblických příběhů pro ty, kteří Písmo dobře
neznali. Verze z roku 1543 byla posléze jednou z nejpoužívanějších. Doprovázely
ji dřevoryty od monogramisty AW z Cranachovy školy, jehož styl se vyznačoval
menším důrazem na linearitu a soustředil se více na kontrasty.47 Významným
počinem byla rovněž obměna ilustrací v roce 1552. Tisk Hermanna Gülffericha
ve Frankfurtu nad Mohanem byl doplněn o ilustrace Virgila Solise, navíc byly
do textu přidány i základní modlitby. Obdobně rovněž vydání z roku 1579 od
vydavatele Sigmunda Feyerabenda vyzdobil významný umělec Jost Amman.48

Oba umělci z velké části ovlivnili i sgrafitovou či fasádní výmalbu městských
domů.49 Postupně se ustálila volená témata, jež byla dále šířena. K oblíbeným
patřila např. bohatě ilustrovaná Apokalypsa. Často prezentovaným tématem byl
i Kristův veřejný život, tedy především jeho veřejné zázraky, uzdravení i poučná
podobenství.50

Kromě tisků spjatých s Lutherovým dílem dosáhla popularity Bible [64] ilu-
strovaná Hansem Holbeinem ml. Dílo Historiarum Veteris Testamenti Icones
z roku 1538 bylo vydáno v Lyonu a postupem času se jeho ilustrace staly jedněmi
z nejznámějších ztvárnění Bible.51 Východiskem pro renesanční tisky byly však
starší předlohy. K významným dílům pozdní gotiky patřila především Kolínská
bible (1478) a malířsky zdobená Benátská bible (1490) Nicola Malerbiho s 360
dřevoryty.52

Grafická tvorba pro nástěnnou malbu představovala bohatý zdroj inspirace,
který bylo možné ve více, ale i méně věrné formě převzít a transformovat pro
potřebný umělecký záměr žádaný objednavatelem. V německém uměleckém pro-
středí bychom našli bezpočet obdobných realizací. Z námi jmenovaných příkladů
můžeme poukázat na malby dle Virgila Solise vyhotovené např. ve městě Dassel,
v nichž je současně s nimi zakomponován v rajských scénách i kompoziční vzor
Lucase Cranacha st.53 Grafické vzory byly užívány i pro méně zapamatovatelné
části výmalby a její drobné součásti, např. pro anděly. Malé andílky vyhotove-
né dle předlohy Tobiase Stimmera můžeme nalézt kupříkladu v zámecké kapli ve
Winsen an der Luhe, kde jejich poměrně nenápadné postavy dotvářejí celkový
koncept i dojem.

46Coelen 2001, 41, 47.
47V poměrně krátkém časovém úseku let 1548–1584 vyšlo celkem dalších třináct edic díla

(Coelen 2001, 50, 53).
48Coelen 2001, 54.
49Více o problematice viz kapitola Městské domy: „móda“, témata a umělecké souvislosti či

např. Dmitrieva 2008, 179.
50Coelen 2001, 66.
51Bibli proslavil již Karl van Mander, dílo bylo natolik poutavé pro další generace, že se

dočkalo svého výzkumu již v 19. století. Pozornost této Bibli věnoval i významný německý
historik umění a představitel Berlínské školy dějin umění Carl Friedrich von Rumohr (Coelen
2001, 69).

52Coelen 2001, 72.
53Poser/Naedlitz 2008, 501.
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5.2 Specifika luterských kostelů Českomoravské-
ho pomezí v raném novověku v souvislostech
tvorby středního Německa

Výše nastíněná situace středního Německa byla záměrně vybrána pro svou ná-
padnou podobnost s realizacemi na pomezí Čech a Moravy. Při bližším pohledu
jsou zřejmé specifické rysy některých chrámových interiérů vycházející právě z té-
to oblasti. K typickým prvkům přitom lze přiřadit jak výmalbu při varhanním
kůru, literátských kůrů a stěn formou kombinace obrazu s textem, tak i bez něj.
Naopak výmalba kleneb se v česko-moravské oblasti především oprostila na jed-
noduché zvýraznění kleneb, sledování pozdně gotické tradice a spíše jen výjimečně
zahrnula i vyobrazení scén či jiných motivů. Prvky přebírané ze středoněmeckého
prostředí lze rozdělit do několika sekcí, především do stylu s převažující kresebnou
linearitou, dále do užití motivu vavřínu, oblíbeného rovněž v katolickém prostředí,
stejně jako vyobrazení ctností a užití rolverkových rámů pro vyobrazené náměty
i texty.

5.2.1 Středoněmecké stylové tendence
Odlesk hlavního uměleckého proudu středního Německa zahrnující především
umění Saska a Dolního Saska můžeme pozorovat v kostele sv. archanděla Mi-
chaela v Pacově se specifickým historickým pozadím. Zdejší majitelé panství byli
po generace převážně utrakvistického a posléze protestantského vyznání a město
se ve druhé polovině 16. století stalo menším centrem nekatolické strany. Majitelé
navíc sami zajišťovali tisk i dovoz nekatolických knih, ať již luterských či kalvín-
ských. Nejvíce se tyto tendence projevily především za Michala Španovského,
k němuž lze s velkou pravděpodobností vztáhnout i výmalbu chrámu.54

Malba zde zdobila v různých formách celý interiér [50], ta nejhonosnější se
rozprostírala na poprsnici a v prostoru varhanního kůru. Zatímco kůr s výjevy
především ze Starého zákona spolu s podobenstvími a postavami ctností byl ná-
sledován úryvky textů z Bible a identifikačními nápisy alegorických postav, text
ukotvený v rolverkovém rámu doprovázel rovněž výmalbu v zadní části chrámu.
Vztah textu a výjevů je však v této části spíše sporadický. Velké textové pole
na stěně za varhanami prezentuje latinsko-český nápis oslavující zpěv jako formu
chvály Boha po oproštění se od hříchů a zla [68]. Naopak obraz při přilehlé straně
nevykazuje známky někdejšího textového doprovodu, ovšem lze ho předpokládat.
V kompozici se dochovalo Klanění apokalyptických starců.55 Jako inspirace pro
výmalbu posloužily právě knihy výše zmíněného německého umělce Virgila Soli-
se, konkrétně např. Emblemata – Mors morte pianda (1581) sepsané Nicolasem
Reusnerem.

Zajímavá je nicméně i výmalba empor jako takových, kterou lze jistým způ-
sobem považovat za jeden ze znaků evangelického umění. Na daném území ji lze
s původní výmalbou sledovat ve třech z uvedených kostelů, u sv. Vojtěcha a Na-
nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě a u sv. archanděla Michaela v Pacově,

54Více viz Hamrlová 2017a, 191–199, Hamrlová 2018a.
55Klanění 24 apokalyptických starců Beránkovi je ztvárněno např. v kapli sv. Kříže na Karl-

štejně (1357) od Mistra emauzského cyklu a Mistra B.
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přičemž vždy dosahuje pozoruhodných námětů, jak je pojednáno u jednotlivých
příkladů v textu. Z obecného hlediska německého prostředí byly motivy často opa-
kovány, obvykle byly vybírány náměty z Kristova života od Narození, Obětování
v chrámu až po Ukřižování a Nanebevstoupení či Poslední soud.56 Českomoravské
prostředí se liší, roli zde však mohla sehrát řada faktorů. Zároveň je ovšem stále
nutné počítat s pouhým fragmentem dochovaných objektů.

Forma výmalby pacovského kostela je srovnatelná především s několika kos-
tely středního Německa. Kostel sv. Egidia v Hülsede dochovaný v poměrně kom-
plexní výmalbě užívá rolverkové rámce pro obraz i text, tak jako v Pacově. Obdob-
nou kresebnost v kombinaci s oblíbenými rolverkovými rámci můžeme sledovat i
v kostele sv. Markéty ve Vernewahlhausenu (Dolní Sasko). Kompozičně odlišná
avšak stylově blízká je výmalba kostela sv. Jana v Meinbrexenu či ve sv. Vavřinci
v Dasselu. Často je užíváno také zdobení okolo či v ostění oken dekorativními
rámci, někdy až groteskového charakteru. Obdobné zvýraznění okenního otvoru,
ač v odlišném až rustikálním ztvárnění, můžeme najít v kostele v Kleinalmerode
u Witzenhausenu. Obdobné groteskové motivy lze pozorovat např. na dřevěném
stropě kostela sv. Jakuba v Lüdingworthu u Cuxhavenu (Dolní Sasko, druhá po-
lovina 16. století). Kostel v Pacově z uvedených příkladů sice nesleduje konkrétní
předlohu sledovaného kraje, jednotlivé stylové prvky a předlohy však jednoznačně
vycházejí z dané oblasti s centrem v jižní části Dolního Saska.

5.2.2 Rostlinná dekorace a vavřín, symbol vítězství nad
smrtí

Hned dva kostely s reformačně zaměřenou výmalbou se dochovaly v Havlíčkově
Brodě. Ačkoliv se jedná o chrámy odlišné funkce, je jejich výzdoba z hlediska
výtvarných proudů i ikonografie velmi poutavá. Stejně tak lze v jejich ztvárnění
hledat především formy spjaté s proudem luterské reformace. Původně katolic-
ký farní chrám Nanebevzetí Panny Marie přes novější přestavby zdobí výmalba
z druhé poloviny 16. století na čele varhanního a literátského kůru. Pozoruhodná
je především výzdoba literátského kůru zdobeného rostlinými motivy [69], na
rozdíl od obvyklého dekoru se jedná o samostatné prezentace konkrétních druhů
vyhotovené dle herbáře či jiné botanické knihy. Vzhledem k podobnosti, niko-
li však přesnému kopírování, jak je ostatně u nástěnné malby zvykem, je možné
uvažovat o některém vydání velmi rozšířeného Herbáře Pietra Mattioliho. Naopak
tematicky odlišná je výmalba varhanního kůru, kde je ovšem vyobrazen námět
zcela typický pro období renesance a nekatolické prostředí. Král David s har-
fou [70] ze strany jedné a postava hrající na varhany na straně druhé společně
oslavují Narození Krista na vrcholu klenutí, které vynáší kůr.

Znázornění rostlin, navíc botanicky věrohodných, je v nástěnné malbě chrá-
mových interiérů poměrně vzácné, přesto se především v německých zemích vy-
skytuje, navíc opět v pásu středního Německa. Jeho vyobrazení je podobně jako
v Havlíčkově Brodě spjato především s ikonografickým významem. Zde se vá-
že k tematice Panny Marie, jež byla protestanty ctěna, ovšem nezastávala roli
přímluvkyně u Boha. Dochovaných příkladů nicméně není příliš mnoho. Rost-
linnými motivy je vymalována síťová klenba kostela sv. Petra a Panny Marie

56Poscharsky 2008b, 395.
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v Herborn (Hesensko, okolo 1600) či především již výše uváděná výmalba zámec-
ké kaple Winsen an der Luhe (Dolní Sasko, okolo 1600). Nicméně je třeba položit
si otázku, zda by v tak vzdáleném českém prostředí mohl být sledován málo vý-
znamný a neprosazený motiv. Jako pravděpodobnější se jeví spíše ikonografická
tradice středověku, kdy se konkrétní druhy rostlin často vyobrazovaly v rámci
obrazů či rukopisů různého původu.57

Příliš častá není ani výzdoba tvořená scénami bez usazení v rolverkovém rám-
ci, tak jako u kostela Panny Marie v Trendelburgu (Hesensko, okolo 1600) či
u sv. Jana Křtitele v obci Verden an der Aller (Dolní Sasko, 1598).58 Za urču-
jící motiv je v tomto případě nutné považovat vavřínový pletenec, který zdobí
nejen oba kůry v kostele Nanebevzetí Panny Marie, ale i klenbu kostela sv. Vojtě-
cha v Havlíčkově Brodě [71]. Symbolicky užitá rostlina v sobě zahrnuje hluboký
ikonografický motiv odkazující na raně křesťanský a antický symbol vítězství,
v reformačním prostředí velmi oblíbený. Najdeme ho v Lüdingworthu jako prvek
lemující příčné pasy dřevěného stropu, v náznaku je užit v kostele ve Witze-
nhausenu, kde jeho užití odpovídá i Havlíčkovu Brodu.59

Dekor v podobě lístků, avšak nikoliv vavřínu, je užit v Hülsede [60], kde tyto
motivy lemují pouze nosné oblouky, a Meinbrexenu, s obdobnou funkcí. Patrně
se jedná o lístky vinné révy, které byly v 16. století užívány ve stejné symbolické
funkci jako vavřín, tedy jako odkaz na věčný život a vzkříšení v Kristu. Vavřín
je naopak vnímán spíše jako symbol vítězství života nad smrtí skrze Krista.60 Se
stejným významem je užit i na fragmentech výmalby kostela sv. Víta v Pelhři-
mově [72], které pocházejí z doby po roce 1614. Dochované části rámují klenební
hřebínky kůru a byly jedním z hlavních dekorativních motivů dané části chrámu.
Pouze na exponovaných místech byly doplněny malovanými sochami, např. vchod
na kůr, kde se nachází iluzivní soška stojícího putti.

V tomto kontextu je poměrně zajímavé, že zatímco německé prostředí užívá
vavřín, soudě dle dochovaných příkladů spíše ojediněle, v tuzemském prostředí
ho najdeme nejen na reformačních památkách velmi často, a to včetně památek
sepulkrálních. Motiv svázaného vavřínu lze sledovat i na náhrobních kamenech,
např. rodiny Španovských či Malovců v nedaleké Kamenici nad Lipou a Pacově,
především v prezentaci rodového erbu.61 Motiv nicméně není spjat pouze s refor-

57Podobné příklady byly ve středověkém umění poměrně běžné, přičemž se často vázaly
k Panně Marii či Kristu. Oblíbená byla např. scéna Marie v uzavřené zahradě, obvykle obklo-
pená řadou symbolických květin (Hornorýnský mistr, Städel, 1410–1420). V rukopisech byla
symbolická květina zakomponována do drolerií či zdobných iniciál (např. Bible Strahovská,
Strahovská knihovna, č. DF I 4, 80. léta 15. století, fol. 3 – U scén Stvoření je v drolerii kromě
dalších motivů zakomponována růže – symbol Panny Marie; Hodinky Bedfordského mistra, New
York, Pierpont Morgan Library, okolo 1420 (viz Gill 1996, 49) – Námět Zvěstování Panně
Marii je zasazen do drolérií s řadou symbolických rostlin i živočichů, od kosatce, růže a bodláku
až po druhově rozlišené ptactvo).

58Odhlédneme-li od sledované oblasti, je možné obdobné pojetí pozorovat rovněž v Dánsku,
např. v chóru kostela Panny Marie v Süderlügum u Nordfriesland (druhá polovina 16. století).

59Jistý mezistupeň mezi saským a českým prostředím může v otázce užití zelených zvýraznění
žeber v kombinaci s vejcovcem sledovat snad v klášterním kostele v Kadani bezprostředně
ovlivňovaném saskou reformací. Zdejší výmalbu vyhotovil žák Lucase Cranacha st. před rokem
1517 (Mudra 2017, 311).

60O ikonografii vavřínu: Cattabiani 2006, 262–268; o ikonografii vinné révy: Cattabiani
2006, 92–108.

61Erby jsou někdy situovány do vavřínového věnce. Více o náhrobcích lokality viz Hamrlová
2018b.
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mačním prostředím, svědčí o tom např. zámecká kaple Všech svatých katolického
pána Zachariáše z Hradce,62 obdobně byl užit i na štukové výzdobě kaple sv. Má-
ří Magdaleny v Jindřichově Hradci, která byla obnovena v letech 1628–1632 pro
potřeby Tovaryšstva Ježíšova rodem Slavatů.63 Stejný motiv lze sledovat i v době
pozdější, tedy ještě v době okolo r. 1680, kdy stylizovaný vavřín zdobí klenbu kap-
le sv. archanděla Michaela v Dolní Krupé. Renesanční užití motivu tak pokračuje
i v době raného baroka.

Motiv je možné vidět i mimo českomoravské pomezí, např. v kostele sv. Jakuba
v Bedřichově Světci, jenž se dle vyobrazeného stylu řadí přibližně do stejné doby
jako výše uvedené nástěnné malby.

5.2.3 Ctnosti, mravní náplň života
Ačkoliv ctnosti nebyly výsadou pouze sakrálních interiérů, ale i profánních šlech-
tických a posléze měšťanských sídel, je jejich role i v interiérech chrámů poměrně
jednoznačná. Zůstaneme-li i nadále v Havlíčkově Brodě, nalezneme některé shod-
né prvky rovněž v kostele sv. Vojtěcha. Interiér je zdoben ve vrcholu kleneb čtyřmi
růžicemi s vavřínovým lemováním, uvnitř nichž jsou vyobrazeny postavy alegorií,
ctností či symbolické scény. Vavřín je přitom užit stejným způsobem jako v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie či u výše uvedených analogických příkladů. Narozdíl
od ostatních chrámů jsou poměrně zajímavé alegorie a ctnosti, jež se příliš často
nevyskytují. Růžice postupně vynášejí témata teologie a vědění,64 ctností, jako
příkladů pro život ve formě alegorií Vědění, Poznání, Umění a dalších, dále sym-
bolické medailonky ve vztahu k víře a poslední z nich pak blíže neurčené motivy
s převahou dekorativního charakteru, jež bezpochyby měly určovat některý dal-
ší symbolický aspekt. Růžice jsou doprovázeny výmalbou scény Krista na hoře
Olivetské s alegorií Patientia při vítězném oblouku a na varhanním kůru s vyob-
razením krále Davida.

V tomto kostele ctnosti dostaly poměrně specifický význam. Tyto postavy
byly v období renesance a manýrismu chápány jako duchovní

”
schopnosti člově-

ka projevující se silou uskutečňovat vytrvale a s radostí mravně dobré činy přes
všechny překážky vnější a vnitřní, i za cenu oběti.“65 Oceňována však byla i jejich
pohanská etika, která nehrála roli v otázce poznání Božího plánu a byla brá-
na především za mravní příklad. Tuto myšlenku se snažil mezi lidem prosazovat
Philipp Melanchthon.66 Objevují se v reformační i klasické katolické ikonografii.
Jako klasické kardinální ctnosti vycházející z platonsko-stoického myšlení jsou
známy Víra, Naděje a Láska, jako teologické Obezřetnost, Odvaha, Střídmost a
Spravedlnost. Na výmalbě havlíčkobrodského kostela jsou vymalovány postavy

62Více viz např. Jakubec/Waisser 2015.
63Viz např. Poche 1977, 619. Vavřínový motiv lze výjimečně nalézt i v rámci barokních

motivů, např. v kapli sv. Anny v premonstrátském klášteře v Nové Říši. Vavřín zde podobně
jako v renesanci sleduje členění pomyslných žeber, která zde již ovšem nejsou žádnou formou
ztvárněna. Výmalba kaple je datována dle erbů donátorů k roku 1702 (Mílek 2005, 69).
Vzhledem k uložení vzácné krásnoslohé sochy sv. Anny Samétřetí lze ovšem uvažovat o navázání
motivu na starší výmalbu kaple, jejíž výstavba mohla být provedena dle nápisu nad vchodem
do kaple v roce 1616 (Mílek 2005, 36).

64Termín vědění zahrnoval například lékařství, geometrii a další vědní obory.
65Rulíšek 2006, Ctnosti.
66Morrall 2007, 105–107.
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odlišné, a to Constantia (Stálost), Vis consilii (Síla rozhodnutí, úmyslu), Arti-
ficium (Umění), Scientia (Vědění), Cognitio (Poznání) a Sapientia (Moudrost).
Vybrané postavy jsou tedy reprezentanty ctností preferovaných antikou, kde bylo
ctěno především Vědění, Poznání a Moudrost. Za hlavní byla přitom považována
jedna ctnost, jež byla zároveň nadřazena ostatním, Moudrost, někdy sjednocova-
ná s Věděním.67 Vybrané personifikace nejsou náhodně vyobrazenými postavami,
ale vypovídají o humanisticky vzdělaném učenci stojícím za celým ikonografickým
programem. Konceptorova vize sleduje především ctnosti směřující nejen k dob-
rému životu, ale i k rozvoji osobnosti prostřednictvím Vědění, Poznání a Umění.
Ikonografický celek lze vyložit jako myšlenku vedoucí k božskému poznání skr-
ze Řemeslo, techné, či Umění, ars, jak je toto rozdělení známé již od antických
autorů. Uvedená teze je ještě podpořena bájnými zvířaty, jež jednotlivé postavy
doprovázejí. Humanistický podnět kromě ctností podporuje i jejich odění v antic-
kém ženském šatu. Významný starokřesťanský básník Aurelius Prudentius Cle-
mens (348–410 n. l.) navíc doporučoval odění ctností ve výtvarném umění jako
bojovnic, aby se tak vystihl vnitřní konflikt člověka, který figury představují.68

Tematika ctností se kromě Havlíčkova Brodu vyskytuje na pomezí Čech a
Moravy rovněž v kostele sv. archanděla Michaela v Pacově, kde jsou vyobraze-
ny, a tím i zdůrazněny odlišné kategorie ctností. Alegorie Lásky, Milosrdenství,
Chudoby, Modlitby, Pokory, Naděje [74] a Trpělivosti ilustrují scény ze Starého
zákona a Kristových podobenství, čímž jednou postavou vystihují hlavní smysl
daného vyobrazení. To je pro přímost sdělení ještě doplněno textem. Luterský
vliv na danou výmalbu je tak nepopiratelný. U maleb v Havlíčkově Brodě si lze
klást i další otázky, které by mohly sepjatost výmalby s nekatolickým prostředím
případně vyvracet: Kupříkladu zde chybí typický vysvětlující text, ctnosti byly
užívány i v katolickém prostředí, apod. Dle dostupných informací se ovšem i zde
o nekatolické prostředí skutečně jednalo.

Hledáme-li vhodné předlohy pro nástěnnou malbu v otázce ctností, nabízí
se hned jeden z nejstarších luterských kostelů vůbec, kostel Panny Marie v Pirně
[57] s výmalbou z let 1544–1546, tedy z doby pouhých pět let po reformaci v Sas-
ku. Ačkoliv se na výzdobě podílelo hned několik autorů, koncepce je formulována
jednotně v tematice vykoupení lidstva skrze Kristovu oběť na kříži a dar milosti.
Scény jsou doprovázeny figurami ctností a alegorií: skromná Fides, dále Láska,
Mírnost a Poslušnost. Tento program výmalby však nebyl, jak již bylo výše na-
stíněno, následován a až na několik výjimek trvalo téměř dvě desítky let, než
vznikly další výmalby luterských chrámů. V nové etapě byly ctnosti znázorněny
např. v kostele Panny Marie ve Witzenhausenu.

Vyobrazování ctností patřilo k běžné formě výzdoby evangelického chrámu,
nebylo však nezbytnou součástí. Ve své podstatě přitom názorně vystihují myšlení
daného konceptora, jenž se snažil vyzdvihnout klíčové mravní zásady příkladné
pro ostatní lid.

5.2.4 Rolverkové rámy
Situování scén do rolverkových rámů patří opět k jednomu z typických prvků
užívaných v období renesance a manýrismu, a to v katolickém i evangelickém

67Více o problematice ctností viz Hamrlová 2018a.
68Duregger 2007, 46.
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prostředí. V oblasti středního Německa je tento prvek užíván velmi často, jak
ostatně dokazují drobné popisy uvedené výše. Existují rozdílné druhy rámů, od
jemně rozvinutých, prezentovaných ve Vernewahlhausenu či Hülsede, po jedno-
duché, s několika stáčenými pásky jako v Meinbrexenu. Za jejich užíváním stojí
prostředí italské ovlivňující německé i české země. Známé byly především benátské
zlacené rámy, jejichž sláva, odrážející se zejména v díle Vincenza Scamozziho,69

se projevovala i v dalších uměleckých disciplínách či uměleckém řemesle. Jako
předlohy mohly sloužit rovněž grafické listy Sebastiana Serlia.

Jednoduše rozvinuté rámce lze sledovat taktéž na studovaném území, a to
v kostele sv. Michaela v Pacově [74], kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě [75]
a kapli sv. Máří Magdaleny v Kamenici nad Lipou [76]. Užívaná forma přitom
dosahuje poměrně rysů blízkých Scamozziho ideálu ve zlaté barvě a v kombinaci
s rostlinami, respektive s jemnými zelenými větévkami. Na rozdíl od zahrani-
čí tyto rámy nedosahují takové míry propracovanosti či nápaditosti řešení. Zde
užité příklady představují spíše typické prvky rolverku se stáčenými páskami a
soustředí se na zlatý listový dekor doplněný zelení.

Z obecného hlediska je ve většině případů tento typ užit v kombinaci více
obrazových scén, které ohraničuje nebo nezávisle doprovází. Výjimkou je kaple
sv. Máří Magdaleny v Kamenici nad Lipou, v níž se dochovaly pouze medailony
rolverkových rámů se scénami spjatými s Marií Magdalenou a Marií Egyptskou.
Nutné je ovšem nezapomínat pouze na částečné dochování někdejší výzdoby, jež
mohla další výmalbu, podobně jako v ostatních příkladech, obsahovat.70

5.3 Kostely středověké výtvarné tradice
Samozřejmě ne všechny dochované kostelní interiéry lze spojit s německým pro-
středím. Dva chrámy z dané lokality naopak vycházejí ze středověké tradice. Jed-
ním z nich je kostel sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou, jehož středověkou
stavební část lze spojit již s dobou kolem r. 1400, klenba však byla vystavěna až
v r. 1554, kdy byly vyhotoveny i nástěnné malby.71 Ty sice souvisejí ještě s ro-
dem Trčků, od jejich nástupců Lobkoviců se však otázka víry v Ledči v podstatě
nezměnila. Hlavním náboženským směrem zde byl novoutrakvismus.72 Malby tak
skutečně více vypovídají o určité místní středověké tradici a zakořeněnosti ka-
lišnictví v kraji, tudíž vliv luterství na nástěnnou malbu 50. let v tuzemském
prostředí zde musíme vyloučit.

Dochovaná výmalba chrámu zahrnuje vyobrazení několika rodových erbů na
líci síťové klenby hlavní lodi odpovídající pozdně gotickému výtvarnému úzu.
Erby vyplňují její náběhová pole, přičemž vytvářejí dvě protilehlé řady podél osy
hlavní lodi. Pod každým z erbů je nápisová páska s dekorem z tenkých páskových
motivů. Výraznou dominantou interiéru je prostorný kůr zdobený malovaným
zábradlím, obdobně jako např. v Havlíčkově Brodě, a dalšími šlechtickými erby.

Na rozdíl od výše zmíněných kostelů je chrám v Ledči pojat jako místo ro-
dové prezentace majitele, jenž se obklopil erby význačných pokrevně spřízněných

69Wolters 2000, 149.
70Postupem času bylo od rolverkového rámu ustupováno. Stylově stále renesanční, avšak až

z počátku 17. století, je rám scény Ukřižování v Bedřichově Světci.
71Poche 1978, 217–218.
72Více viz Mirošovská 2008, 90–109.
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šlechtických rodů. Chrám je tedy oslavou Boha, jeho přízně jako daru moci a
vlivu, a tedy i místem legitimizace suverénnosti panství. Koncepce tedy neod-
povídá renesančnímu pojetí výzdoby spjatému s proklamací té či oné víry.73 Do
jisté míry lze v tomto případě uvažovat o návaznosti na starší vzorové erbovní
galerie doby lucemburské. Nejznámější najdeme v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha v Praze. Nacházejí se na schodišti jižního ramene příčné lodi katedrály,
můžeme je však spatřit i na průčelí Staroměstské věže kamenného mostu v Pra-
ze či v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Ten je pro nás navíc zajímavý svým
původem v městském prostředí. Kromě erbů jednotlivých měšťanů a cechů jsou
v Kutné Hoře vyobrazeny erby zemí Koruny české, Uher a Říše.74 Tedy erbů růz-
ným způsobem spjatých se stavebníkem, v tomto případě měšťany Kutné Hory.
Obdobné rodové galerie bývaly i na šlechtických sídlech, v kraji se dochovaly na
sídle Trčků z Lípy na hradě v Lipnici nad Sázavou.

Za druhý kostel, jenž sleduje určitou starší středověkou koncepci, lze považovat
chrám sv. Jiří v Božejově. Jeho interiérová malba, ač je dle restaurátorských sond
dochována v celém interiéru kostela, je prozatím odkryta pouze v presbytáři.
Stěny zdobí malby apoštolských postav na konzolách [78], jakožto pilířích církve,
a ve vrcholu klenbu uzavírá vyobrazení Assumpty na půlměsíci. Ačkoliv malba
pochází až z doby před polovinou 17. století, jeví se její ikonografie společně se
zvolenou formou výzdoby poměrně pozoruhodná. Bez zajímavosti jistě není ani
nejasné vyznání obyvatel obce v této době (!), neboť tuto otázku nelze vzhledem
k pohnuté historii pánů zcela jednoznačně interpretovat.

Pro nás zásadní opravy chrámu přicházejí až v roce 1634 a v letech násle-
dujících, kdy byl ponechán starší presbytář a přistavěna nová loď a sakristie.75

Výmalba patrně vznikla za zdejšího pána Jana Kryštofa z Leskovce a vzhledem
k pozdnímu vzniku bychom ji mohli považovat za katolickou. Provedení maleb a
některé náměty výzdoby nicméně evokují spíše výzdobu utrakvistickou. Na formě
postav i bohatého dekoru klenby je zřejmé, že jejím východiskem je především
místní středověká tradice s typickou jemnou modelací a bohatým rostlinným de-
korem. Na vítězném oblouku navíc zaujme kříž v gloriole adorovaný dvěma anděly
[79], v katolicky orientované malbě méně častý motiv, jenž je navíc situovaný na
straně do presbytáře a z chrámové lodi není viditelný. Oba andělé drží předmě-
ty Kristova umučení, kopí, houbu a kalich, upomínající na jeho krev. Forma i
vyobrazené předměty evokují spíše utrakvistické prostředí. Představují zároveň
motivy, jež lze od katolicky zaměřené malby rozlišit jen s obtížemi.76 Adora-
ce kříže je navíc nápadně podobná námětu adorace těla Kristova, užívanému na
utrakvistických oltářích, kde je symbolicky poukázáno na Kristovu oběť za hříchy
lidstva. Výjev připomene středověká vyobrazení, jejichž podobu můžeme sledovat

73Rodové kostely byly obvykle spjaty s místy posledního odpočinku členů rodu, najdeme je
jak u rodu Pernštejnů (kostel Povýšení sv. Kříže, Doubravník), tak např. u Rožmberků (chrám
Nanebevzetí Panny Marie, Vyšší Brod).

74Více o chrámu sv. Barbory např.: Viktor Kotrba: Katalog architektury. In: Jaroslav Peši-
na (red.): České umění gotické 1350–1420. Praha 1970, 84–85; Dobroslav Líbal: Katalog gotické
architektury v České republice do husitských válek. Praha 2001, 216–218; Petr Macek: Rejtova
transformace kutnohorské katedrály. In: Aleš Mudra / Michaela Ottová: Ars videndi. Pro-
fessori Jaromír Homolka ad honorem (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis
Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. V). Praha 2006, 307–325.

75Soukup 1903, 1; Poche 1977, 113.
76Srov. např. Mudra 2017, 11.

88



např. na díle Bolestného Krista mezi anděly z Týnského chrámu, oltářního retáblu
ze Slavětína, oltáře sv. Jakuba Většího z Libiše či Nanebevzetí Panny Marie od
Mistra Michala v Kutné Hoře (kol. 1520).77

V této souvislosti není bez zajímavosti historie zdejšího rodu Leskovců, kdy
Jan z Leskovce, děd Jana Kryštofa, působil jako defensor pražské konzistoře podo-
bojí78 a zastával tak nelehkou úlohu v boji o uznání utrakvismu jako součásti
katolické církve.79 Nabízí se samozřejmě otázka, zda šlechtic, podobně jako třeba
výše zmíněný Jan Rudolf Trčka z Lípy, nemohl ke katolictví přestoupit jen for-
málně, zatímco nadále byl stále tajný stoupenec podobojí, neboť výpověď malby
lze snadno číst dvojsmyslně.

Tuto domněnku do jisté míry narušuje poslední část odkryté výmalby s vyob-
razením Assumpty, obvykle užívané v rámci rekatolizačních obrazů jako symbolu
vítězství nad ďáblem či hříchem. V katolictví avšak i v rámci utrakvismu byla
tato postava vnímána jako alegorie církve.80 Námět byl například velmi oblíben
v karlovských Čechách, kdy zdobil kapli Panny Marie na Karlštejně či malby
v Emauzském klášteře na Slovanech.81

Zůstává otázkou, jak s danými informacemi o díle dále naložit. Do jisté míry
může být pravděpodobná i třetí verze vysvětlení takto nezvyklého pojetí, a to
navázání katolicky orientované koncepce na starší ikonografická i stylová schémata
v dané farnosti tak, jak byli místní lidé dosud zvyklí, a akcentovat změnu jemněji.
Vzhledem k pomalému postupu rekatolizace82 mohl na druhou stranu i zde pán
chránit své poddané, tradiční tajné nekatolíky. 83

5.4 Srovnání ikonografie s výzdobou katolických
kostelů lokality

Výše uvedené kostely byly vybrány nejen pro dobu svého vzniku a pro formu
interiérové výzdoby související s tvorbou 16. století, ale i pro svou souvztažnost
k nekatolickým vyznáním. Ovšem i katolické kostely byly v období renesance zdo-
beny a výzdoba některých z nich se i částečně dochovala. V souvislosti s městským
prostředím lze na pomezí Čech a Moravy mluvit pouze o kostelech jihlavských,
specificky však v řeholním prostředí, a to o chrámu Povýšení sv. Kříže kláštera do-
minikánů a částečně rovněž o minoritském klášterním kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Do této kategorie lze zahrnout i farní kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově.
Výmalba jeho kaplí, ač stále sledující renesanční předlohy i styl, je již z druhé
třetiny 17. století a vznikla v období první vlny rekatolizace. Výtvarné formy
nicméně stále vycházely z renesance.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě sloužil dominikánskému řádu po mno-
ho staletí. Jeho výzdoba zahrnuje bohatý rostlinný dekor [80] zdobící líc kleneb
v hlavní i v bočních lodích, dekor je navíc doprovázen textovými poli. Období

77Horníčková/Šroněk 2010, 106, 111, 152, 208.
78Halada 1992, 87–88.
79Více o problematice viz např. Hrejsa 1950.
80Bartlová 2015a, 208; Studničková 2002 183–189.
81Royt 2007, 190.
82V rámci vedlejšího regionu viz Zdechovsky 2005, 41, více o Pelhřimovsku viz kapitola

Náboženství.
83O problematice vyznání a formy viz Hamrlová 2017a, 95–96.
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16. století však nebylo pro dominikány lehkým časem. Svědčí o tom údaje z let
1574 a 1613, kdy byl řád chudý a pro luterskou většinu města své majetky nedo-
kázal náležitě využít. Není divu, že v této době zde setrvávali pouze dva bratři.
Obrat k lepšímu znamenal pro řádovou provincii rok 1621, kdy pouhý rok po
bitvě na Bílé hoře docházelo v souvislosti s lepší finanční situací k opravám jed-
notlivých řádových konventů a řád získal i větší počet vlastních členů. V Jihlavě
se situace měnila pomalu a přestože byl konvent s kostelem Povýšení sv. Kříže
opravován již od roku 1618, nebyl v době třicetileté války kvůli přítomnosti Švédů
ve městě využíván, ale byl pronajat protestantům na jejich bohoslužby.84

Dostáváme se k otázce, zda dochovaná renesanční výmalba, jež by teoreticky
mohla vzniknout právě po roce 1618, nesouvisí spíše s luterstvím než katolictvím.
Vzhledem k opravám, které zde probíhaly, lze snad výzdobu vztáhnout k řádu
samému, jenž počítal s brzkým novým rozkvětem. Svědčí o tom i výmalba v kří-
žové chodbě [81], jíž by protestanté zajisté nevěnovali pozornost. Ovšem z čistě
formálního hlediska lze výmalbu spojit spíše s obdobím starším, s druhou třeti-
nou 16. století. Některé motivy rostlinných dekorů je možné srovnat i s výmalbou
zdejších městských domů a s přízemím budovy jihlavské radnice s obdobným,
avšak méně kvalitním provedením. Více o situaci vypovídají především nápisy
doprovázející malby pocházející z různých dob a ve většině případů zaznamená-
vající opravy chrámu. K těm starším se váže nápis z r. 1640, pro nás však bude
spíše určující text o celých sto let starší, z roku 1540:

”
Anno domini millesimo

quinqetesimo quadragesimo ultimo die gad(...)ohs Augusti.“ Tento rok by více od-
povídal formálnímu charakteru výmalby, v této době však již ve městě probíhala
reformační vlna v plné míře. Muselo se jednat snad o poslední opravu interiéru,
jež byla znovu provedena až v uvedeném roce 1640. V tomto kontextu je vel-
mi pozoruhodné užití motivu, nacházejícího se v jihlavské radnici, a nabízí se
otázka, která z těchto dvou výmaleb mohla vzniknout dříve. Vzhledem ke kvalit-
nímu provedení lze uvažovat právě o kostele Povýšení sv. Kříže. Obdobný motiv
se vyskytuje i na nástěnné malbě v původně nekatolickém kostele sv. Václava
v Moravské Ostravě z roku 1555,85 či na radnici ve Velkém Meziříčí, svědčí tak
o aktuálnosti a oblíbenosti motivu.

Ze stejné doby mohou být některé malby z křížové chodby, jež vykazují prvky
rané renesance s vlivem německé nástěnné malby s výraznější konturou. Ačkoliv
lze náměty většiny dochovaných fragmentů odvodit, malby vypovídají o kvalitním
provedení. Vzhledem k výše uvedené komplikované situaci ve městě je nicméně
vyhotovení této výzdoby těsně před zchudnutím konventu téměř zázrakem a její
objednavatel není proto zcela jednoznačný.

Počátek 16. století byl vhodným prostředím pro novou výmalbu i v druhém
klášterním chrámu v Jihlavě. V minoritském kostele se dochoval z renesanční vý-
zdoby v podstatě jediný fragment roucha světice, jenž nelze dále formálně ani
ikonograficky objasnit. Svědčí však o zdejší výzdobě z první poloviny 16. století,
neboť r. 1562 byl klášter na čas opuštěn. Pobyt řeholníků v luteránském městě
byl značně komplikovaný a doslova život ohrožující, výmalba ještě před přícho-
dem reformace do města, tedy před rokem 1527, je tedy více než pravděpodobná.
V tomto kontextu přitom nelze opomenout poměrně náročnou výzdobu presbytá-
ře zdobeného iluzivně malovanou síťovou klenbou s přetínanými žebry pocházející

84Zouhar 2012, 33–34.
85Hlobil 1999, 428–429.
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z počátku 16. století. Kvalitní pozdně gotická malba svědčí především o dobré fi-
nanční situaci kláštera, jehož příznivá podpora měšťanů nadále zcela pominula.86

Někdejší renesanční výzdoba chrámové lodi patrně spadala rovněž do této doby.
Pro srovnání s městskými farními kostely je ovšem vhodné uvést i katolické

kaple spjaté se šlechtickým prostředím, především kapli Všech svatých na zámku
v Telči. Nejenže její výzdoba byla vyhotovena pro přísně katolického pána Zacha-
riáše z Hradce, ale byla i jednou z prvních renesančních kaplí v českém prostředí.
Na rozdíl od výše uvedených příkladů byla určena jako reprezentativní rodová
pohřební kaple a výzdoba se tomuto konceptu zcela podřídila.87 Na rozdíl od
uváděných chrámů rovněž forma výzdoby zahrnuje zcela odlišné pojetí bez užití
obrysové linie. Také zde pracoval italský malíř povolaný spolu s dalšími italskými
řemeslníky, především staviteli a sochaři, Zachariášem na jeho panství.

Zatímco v městském prostředí se etabloval vliv Německa, italská forma užíva-
ná v Telči musela v této oblasti působit poměrně cize. Její vznešenost a zdobnost
nenechala na svůj ohlas dlouho čekat a řada měšťanů si italské řemeslníky zjed-
návala i pro práce na svých domech.

Chrámy na pomezí Čech a Moravy ve většině případů odpovídají vlivu Saska
a středního Německa. Tento vliv je přitom dán především nekatolickým vyznáním
praktikovaným během 16. století, převážně luterstvím a novoutrakvismem. Ob-
dobné ztvárnění přitom nezahrnuje pouze celkové pojetí interiéru, ale i jednotlivé
motivy a práce s grafickými předlohami, v malbě obvykle doprovázenými textem.
Nezbytnost znalosti historické situace jednotlivých objektů se ukázala být velmi
důležitou především v otázce výzdoby katolického konventního kostela Povýšení
sv. Kříže s rostlinným dekorem, je však názorným příkladem problematičnosti
studia pro další bádání.

86Více o situaci ve městě viz Černušák/Sedlák 2012, 2–7.
87Dominantou kaple je reliéf Ezechielova vidění vzkříšení mrtvých v údolí suchých kostí, sou-

časně je vyobrazen štukový obraz Ezechiášovy nemoci a zaslíbení zdraví a požehnání prorokem
Izaiášem. Dále výzdoba zahrnuje postavy čtyř evangelistů, desítku putti a anděly s polnicemi
troubícími k Poslednímu soudu. Okna doprovázejí postavy apoštolů (Filip, Jakub Větší, Juda,
Jakub Menší, Petr, Pavel, Jan, Ondřej) a nad nimi vyobrazení čtyř evangelistů. Prostor dotváří
postava Lásky se třemi dětmi, v malbě pak figury hudebnic či múz a scéna Zvěstování zdobící
cvikly pod kůrem. Více o kapli především Jakubec/Waisser 2015, 2–31.
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6. Náměty a předlohy nástěnných
maleb
Kromě výrazu, obvykle daného předlohami či umělci činnými v regionu, hrála
na výzdobách měšťanských staveb, domů, ale i chrámů roli rovněž zvolená forma
výzdoby a vybrané náměty. Ty měly zachycovat určitá klíčová stanoviska, názory
či historické události spjaté s objednavatelem, ať již majitelem domu či farností
prezentující svůj věroučný status. Následující kapitola se proto zaměří na náměty
užívané na pomezí Čech a Moravy a pokusí se je v závěru zhodnotit ve vztahu ke
zjištěným historickým a konfesijním okolnostem. Z hlediska předloh sehrály hlavní
roli grafické tisky, někdy též vydávané jako

”
kunstbuchy“,1 které v 16. století

umožňovaly rychlý a levný způsob šíření námětů. Zvolený výběr pro nástěnnou
malbu pak poukazoval především na vzdělání objednavatele i na jeho umělecký
rozhled.

Podrobný průzkum námětů malovaných scén, postav a dekorací sice zcela
nenaplnil původní tezi o opakování oblíbených či stěžejních témat, poukázal však
na jejich nesmírnou rozmanitost, která se v rámci nástěnné malby 16. a počátku
17. století na daném území vyskytovala.

6.1 Náměty výzdoby měšťanských domů
Dochovaná témata výzdoby městských domů se shodují jen ve výjimečných přípa-
dech. Ačkoliv interiér i fasády staveb představují odlišné pojetí, některá témata
se shodují pouze na těchto dvou reprezentativních celcích. Motivy fasád i interi-
érových maleb byly často dány vzděláním stavebníka. Na jejich podobu v Itálii
měly vliv teoretické spisy Antonia Filarete, jenž doporučoval pro podobné výzdo-
by činy slavných Římanů. Měly to být činy hodné k napodobení a sloužit jako
inspirace pro diváka. Ve skutečnosti většina realizovaných témat neměla věcnou
souvislost s osobností majitelů domů natolik,2 jak by mohlo být očekáváno. Tato
skutečnost se více méně potvrdila i pro pojetí maleb na pomezí Čech a Moravy,
kde jsou scény spjaté s majiteli domů spíše výjimkou. Carlo Ridolfi doporučo-
val sledovat mytologická témata, která dávala možnost otevřeného prezentování
různých politických prohlášení a dovolovala sdělení rozklíčovat pouze náležitě
vzdělanému recipientovi. Obecně přitom platilo, že bohatší a náročnější výzdoba
se objevovala na domech zámožnějších stavebníků. Takto komponované ikono-
grafické programy posléze skýtaly zábavu pro hosty hostitele, aby se mohli bavit
jejich luštěním.3 Většina rodin náležitého statusu preferovala náměty z mytolo-
gie či různé alegorie, které mohly být jednoduše identifikovány dle oblíbených
ikonografických příruček. Scény byly posléze často doplňovány výjevy ze Starého
zákona,4 aby připomněly biblickou historii. V domech naší zájmové lokace lze

1Užívané série viz Krčálová 1989, 64 – 65. K hlavním autorům grafických předloh patřil
především Jost Amman, Virgil Solis, Tobias Stimmer, Johann Bocksberger či Bernard Salomon.

2Wolters 2000, 83.
3K takovým účelům obvykle sloužila témata s Herkulovými činy či Neptuna (Palazzo Tre-

visan, Murano).
4Wolters 2000, 84.
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tyto obecné teze vztáhnout jen na několik z nich. Spíše než bohaté ikonografic-
ké programy se zde vyskytovala poměrně jasně definovaná témata, jež souvisela
spíše s konfesijním zakotvením objednavatele. Mytologii zde nenajdeme, naopak
Starý zákon protkává rozvrh maleb domů velmi často. Jeho význam pro zdejší
převážně luterské obyvatelstvo byl více než příznačný. Důležitou roli pro výzdobu
fasád sehrály především šablony, grafické produkce sledující vzory Bramanta a
raných severských mistrů.5 To platí jak z hlediska obecného, tak pro naše pro-
středí. Kromě motivů německých mistrů se zde ovšem vyskytují i motivy umělců
vlámských, často transformující starší témata z Itálie. Není proto divu, že hlavní
výzdobnou funkci zastávaly právě figurální scény, které výše uvedené poznatky
formulovaly.

Z pohledu konfese je možné téměř výhradně všechny dále uvedené příklady
spojit s luterstvím a novoutrakvismem, neboť dochované malby měšťanských do-
mů se nacházejí výlučně v Jihlavě a pouze v několika případech v Havlíčkově
Brodě a Polné. Jedinou výjimku ve sledované oblasti v náboženské otázce před-
stavovala katolická Telč na panství pánů z Hradce.6

6.1.1 Figurální kompozice
K nejpočetnějším námětům fasádní i interiérové výzdoby patří figurální motivy,
které lze dále rozdělit do několika sekcí, na motivy ze Starého a Nového zákona,
alegorií, svatých, historií, erbů a specifických motivů, např. mytologie. V rámci
nástěnné malby hrály stěžejní roli pro svou poutavost a jednoznačnou identifi-
kaci umožnující sdílení myšlenek objednavatele, jenž jejich prostřednictvím mohl
vyjádřit své postoje. Figurální motivy patří k tématům, která zahrnují širokou
škálu grafických předloh od celé řady autorů především z německých zemí.

Starý zákon

Nejkomplexnější pojetí vybraných pasáží Starého zákona v rámci městských do-
mů představuje bezpochyby výzdoba fasády jihlavského domu v ulici Znojemská
čp. 1090/2. Scény Stvoření světa, Stvoření Adama a Evy, Adam a Eva v ráji, Vy-
hnání z ráje, Potopa světa, Andělé vyvádějí Lota ze Sodomy, Přechod Izraelitů
přes Rudé moře, Sbírání many na poušti [128] a Vztyčení měděného hada vta-
hují do biblického textu a poukazují na stěžejní momenty této části posvátného
textu. Kromě poukazu na Boží tvůrčí aspekt světa a člověka je zde upomínáno
na Boží pomoc i trest v Dějinách spásy. Scény Stvoření světa, Stvoření Adama

5Becker 1994, 26.
6Problematika umění a konfese je v současné literatuře o umění již nastíněna. Jedná se

např. o díla: Jan Royt: Neznámé zobrazení luteránského námětu
”

zákon a milost“ v Broumově.
In: Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740. Díl B. Praha 2008 843–853;
Martina Šárovcová: Filip křtící služebníka etiopské královny: příspěvek k poznání ikonografie
rukopisů utrakvistické provenience. In: Ars linearis. Stará grafika a kresba Čech, Německa a
Slezska v evropských souvislostech. Praha 2009, 10–19; Jakubec/Malý 2010; Horníčko-
vá/Šroněk 2013 (především kapitola Konfesionalita díla); Hrachovec 2013; Bartlová
2015a; Nespěšná-Hamsíková 2016; o díle v rámci jednoty bratrské viz Ota Halama: Posvát-
ný obraz a Jednota bratrská. In: Teologická reflexe. Časopis pro teologii. 6, 2, 2000, 116–123; ze
zahraničí např. Christensen 1979; Marsch 1980; Ellwart 2008; Kupetz 2008; Maria
Deiters / Evelin Wetter (eds.): Bild und Konfession im östlichen Mitteleuropa. Ostfildern
2013; Schuchart 2015; Heal 2018 a další.
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(nikoliv však Evy), První hřích, Vyhnání z ráje, Potopa světa, Andělé vyvádějí
Lota ze Sodomy, Přechod Izraelitů přes Rudé moře [130] [131], Pesach, Moj-
žíš obdržuje desky zákona, Sbírání many a Vztyčení měděného hada [132] [133]
stejně jako následující novozákonní výjevy odpovídají grafickému dílu Virgila So-
lise z výzdoby Passionale (1552).7 Scény jsou inspirovány z produkce německých
mistrů první poloviny 16. století a vyskytují se i v další umělecké tvorbě. Někte-
ré z motivů jsou následně užity Virgilem Solisem v Biblische Figuren des Alten
vnd Newen Testaments (Norimberk 1560), ať již Stvoření světa, Stvoření prvních
lidí, Sbírání many na poušti [129] či Vztyčení měděného hada.8 Téma Vyhná-
ní z ráje je odvozeno z Dürerových Malých pašijí (1510), k nimž se váže valná
část scén z Nového zákona, případně z ilustrace dle Erharda Schoena odvozené
z Dürerovy předlohy.9 Poměrně blízké Dürerově tvorbě je i dílo Josta Ammana,10

jenž ovšem nepochybně z Dürera či Solise vychází. Dále se autor u tohoto rytce
inspiroval v námětu Adam a Eva v ráji.11 Virgil Solis se svou ilustrací Pasionálu
dle předlohy Albrechta Dürera vytvořil základní obrazový koncept pro výzdobu
celého jihlavského domu, jenž je o scény z jiných grafických předloh doplňován
jen výjimečně.

Téma Stvoření světa [134] a Potopy světa se kromě jihlavského průčelí do uli-
ce Znojemská nachází v interiéru síně domu čp. 1196/40 rovněž v Jihlavě. Tyto
scény jsou vyhotoveny dle některé dosud neznámé grafické předlohy z 16. sto-
letí. Obě témata se nicméně hojně vyskytovala v umělecké tvorbě a dosahovala
nejen značné oblíbenosti, ale i řady variací. Ze studia maleb této síně vyplý-
vá, že si jejich autor volil pro svá díla více předloh a z každé si vybíral to, co
ho nejvíce zaujalo. Obdobně patrně pracoval i s těmito dvěma scénami. Známé
předlohy najdeme především ve vlámském prostředí, například u rodiny Sadelerů
ve spolupráci s malířem Maerten de Vos. Jejich prvotní vzory však bývají ital-
ské, významným zdrojem inspirace byla mimo jiné výmalba Raffaelovy Loggie
v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Námět se vyskytuje v tvorbě Virgila Solise
na titulní straně knihy Proroků z roku 1561.12 Téma Stvoření zpracoval rovněž
Jost Amman v Bibli [135] poprvé vydané r. 1565 ve Frankfurtu nad Mohanem.
Obdobně jako na nástěnné malbě zde postava Boha Otce přichází z pravé strany
a vznáší se v oblacích nad právě stvořenou zemí a vodami. Z grafické předlohy
stejného autora jistým způsobem vychází i téma Potopy [136], které může být
inspirováno ze stejného tisku [137]. Charakteristickou postavou je přitom figura
opřená o kámen, jež právě opustila rozběsněné vodstvo a odpočívá na břehu. Ná-
mět ztvárnil také Virgil Solis v cyklu Ovidiových metamorfóz, u něhož najdeme
příznačnou postavu, jež se snaží zachránit svůj život na stromě, i motiv matky
s dítětem situovaný přímo pod kmenem nahnutého stromu.13 V rámci výmaleb se
mohly vyskytovat postavy proroků, jak jsou užity ve výše uvedené síni. Proroci

7Peters 1987, 397, 399.
8Peters 1987, 292, 298.
9Ilustrace Lyonské bible, 1518–1562 (Strauss 1984, 78).

10Biblia, 1565.
11Biblická historie, 1565. Scéna Andělé vyvádějí Lota ze Sodomy mohla být předlohou pro

dílo Hanse I Collaerta ze 60. let 16. století.
12Peters 1987, 423.
13Peters 1987, 474. Obdobná témata Potopy posléze dosáhla obliby i v 18. století, kde

např. v díle Gerarda Hoeta (1728) vrcholí kompozice nepochybně převzatá ze starších děl,
patrně rytin Virgila Solise.
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Eliáš, Daniel a Jan Křtitel vycházejí velmi pravděpodobně z některých grafic-
kých předloh. Figuru Jana Křtitele lze přitom srovnat např. s dílem Marcantonia
Raimondiho z r. 1500–1527,14 na němž prorok zdvihá ruku s kalichem. Obdobné
gesto zaujímá postava interiérové výzdoby, jejíž atribut se bohužel nedochoval.

K ojedinělým starozákonním tématům patří zajisté námět Saul a David na
fasádě domu čp. 15 v katolické Telči, jenž je inspirován rytinou Jana Sadelera
staršího (před 1592),15 případně dílem, z něhož tento autor vycházel.

Do kontextu měšťanských domů je bezesporu vhodné zařadit i srovnání s pro-
středím šlechtickým. Zámek Český Krumlov se vyznačuje řadou renesančních
pokojů i fasád s výmalbou. Starozákonním námětům je přitom věnován jeden ze
zdejších pokojů vyzdobený malířem Gabrielem de Blonde. V pokoji jsou znázor-
něny výjevy z knihy Genesis, Soudců a první knihy Tobiáš. Jako náměty jsou
vybírány scény zcela odlišné, než jaké najdeme na výše uvedených měšťanských
domech.16 Zatímco na exteriérech domů převažují témata odkazující k Bibli či po-
stupně provádějící Dějinami spásy a snaží se diváka poučit, šlechtické prostředí
v tomto případě sleduje spíše náměty divácky atraktivnější a méně obvyklé.

Nový zákon

Scény vycházející z Nového zákona jsou v nástěnné malbě v řadě příkladů zastou-
peny v grafické tvorbě Albrechta Dürera. Obdobně jako u Starého zákona najdeme
nejvíce z nich na fasádě domu Znojemská čp. 1090/2. I zde je inspirace Dürerovým
dílem přetransformována rytcem Virgilem Solisem v Pasionálu z roku 1552. K pr-
votní inspiraci u Dürera se kromě některých scén ze Starého zákona váží výjevy
spjaté v nekatolickém protředí poměrně nečekaně s Pannou Marií,17 jež vycházejí
ze série Život Panny Marie (1503). Jedná se o náměty Zvěstování Panně Marii,
Navštívení, Narození Krista, Obřezání, Klanění Tří králů, Obětování v chrámě
a Kristus mezi učenci. Významným německým mistrem jsou inspirovány i další
scény ze života Krista vycházející z neméně slavných Malých Pašijí (1509–1510),
ať již Kristův vjezd do Jeruzaléma, Poslední večeře či Mytí nohou. Vzhledem
k Solisově předloze jsou poměrně věrně sledovány scény Zvěstování Panny Marie,
Navštívení, Narození Krista, jen částečně odpovídající Vraždění neviňátek, dále
Obřezání,18 Dvanáctiletý Kristus v chrámu, Kázání sv. Jana Křtitele [138] [139],
Křest Kristův, Pokušení Krista [140] [141], Svatba v Káni, Tanec Salome, Kris-
tův vjezd do Jeruzaléma a Poslední večeře, která je na rozdíl od ostatních výjevů
převzata z titulního listu.19 Pravděpodobně z této série vychází i poslední scéna
stěny, její fragmentární dochování však již nedovoluje její určení ani ztotožnění
s předlohou.

14Cyklus Piccoli Santi, British Museum, inv. č. H,1.79.
15Příběh Saula a Davida, British Museum, inv. č. 1937,0915.60.
16Jedná se o scény Obětování Izáka, Lotovy dcery, Jákobův zápas s Bohem, Jákobův sen,

Josef prodán do otroctví, Jáhel a Sísera, Tobiáš loví rybu a Uzdravení slepého otce Tóbita.
Výzdobu doplňují dva medailony s postavami římské mytologie Bacchus a Ceres (o výzdobě
českokrumlovského zámku viz http://www.ckrumlov.info, vyhledáno 20. 10. 2018).

17Matka Boží nebyla v nekatolickém prostředí uznávána jako přímluvkyně u Boha, ale ctěna
byla.

18Tuto scénu je možné s jistotou ztotožnit s danou předlohou nejen pro skutečnost, že jsou
všechny uvedené výjevy inspirovány Pasionálem, ale i z hlediska náznaků dochované kompozice
včetně rozestavění architektury.

19Peters 1987, 400–407.
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Vybrané scény se kromě Dürera vyskytovaly již před Solisovým ztvárněním,
tak jako u Pokušení Krista, např. u monogramisty L. Cz. (předloha okolo r. 1500).20

Některé náměty užité Solisem je možné vztáhnout k více grafickým předlohám,
či o jejich předloze polemizovat. Např. scéna Narození Krista a Obřezání, pří-
padně rovněž Zvěstování, sice odpovídá Dürerově předloze, v tomto konkrétním
případě je však skutečným předobrazem blízká kompozice Erharda Schoena in-
spirovaná Dürerem pro knihu Hortulus animae (1515).21 Na významné grafické
dílo Virgila Solise později navázal např. Philipp Galle v tématu Kázání sv. Jana
Křtitele v sérii Život Jana Křtitele (1564).22 Virgil Solis pracoval i s dalšími gra-
fickými předlohami, nikoli pouze s Dürerovým vzorem. Námět Klanění králů je
ve formě postav, ač rozdílně rozestavěných, blízký rytině Wolfa Hubera.23 Námě-
tem Poslední večere se posléze pravděpodobně inspiroval Jost Amman24 či Jacob
Cronelisz van Oostsanen v cyklu Pašije.25

Avšak ani témata novozákonní se ve výzdobě městských domů příliš neopaku-
jí. Na obdobné náměty jako v domě v ulici Znojemská narazíme spíše ojediněle,
například Narození Krista v čp. 1196/40 na Masarykově náměstí v Jihlavě. Zde
byla nicméně zvolena jiná předloha než u domu ve Znojemské. Zatímco předchozí
příklad vycházel z Dürerovy série Život Panny Marie (1503), interiérový námět si
za předlohu zvolil Malé pašije (1509–1510), které malíř doplnil o postavy z jiných
grafických děl. Obdobně ostatně pracoval i na dalších scénách, téma Seslání Du-
cha Svatého sleduje ústřední postavu Panny Marie z Malých pašijí, okolní postavy
jsou rovněž převzaty z jiných zobrazení. Jako předloha se jeví dílo Jana Sadelera
obdobného námětu, které bylo vyhotoveno dle kresby Maertena de Vos.26 Téma
Posledního soudu [142] se dochovalo jen fragmentárně a ze zachovaných částí lze
původní předlohu odvodit jen s obtížemi. Ústřední motiv se nedochoval, vzhledem
k zpracovávání tématu tímto malířem je ale možné uvažovat rovněž o předlohách
výše uvedených mistrů. Dochován je pouze fragment úseku s mraky, u nichž se
vznáší anděl, za nímž sedí na oblacích proroci či patriarchové. Anděl je nejlépe
dochovanou figurou celé scény, přičemž při bližším pohledu je možné povšim-
nout si náznaku někdejší trouby. Tato figura hypoteticky může odhalit konkrétní
předlohu scény, pokud autor nepostupoval způsobem jako v ostatních výjevech,
tedy formou kombinace více grafických děl. Motiv andělů troubících na trouby,
rohy či polnice je běžnou součástí těchto námětů a vyskytuje se zcela běžně ve
sféře výtvarného umění. Klíčové je proto propojení tohoto motivu s výše uvede-
nými mraky. Nejslavnější ztvárnění Posledního soudu je bezpochyby znázorněno
v Sixtinské kapli Michelangela Buonarottiho (1536–1541), pojetí sledované v Jih-
lavě vychází již ze zaalpských transformací námětu. V úvahu připadá především
ztvárnění Jana Sadelera (1585), jenž pracuje s postavami i mraky podobným způ-
sobem. Srovnat je můžeme s tiskem Posledního soudu vyhotoveným dle kresby
Maertena de Vos [143].27 Této kompozici by odpovídala postava anděla ve středu
výjevu, u něhož v této grafické předloze klečí postava muže a ženy. Poslední figu-

20Pokušení Krista, British Museum, inv. č. 1854,0513.37.
21Strauss 1984, 51.
22Cyklus Život Jana Křtitele, Portland Art Museum, inv. č. 82.93.51.
23Strauss 1981b, 180.
24Srov. obdobný výjev z Bible z r. 1565.
25Strauss 1981b, 9.
26Peters 1985b, 94.
27Peters 1985b, 93.

97



rální scénou tohoto domu spjatou s Novým zákonem je téma Ukřižování, které je
opět kombinací několika předloh. Zatímco ústřední motiv je poměrně univerzální
záležitostí, včetně postavy klečící sv. Máří Magdaleny u paty kříže, po pravé stra-
ně se objevuje postava jezdce, jež částečně odpovídá figuře ve scéně Ukřižování
se dvěma zločinci z cyklu Pašije Jana Sadelera (1582). Ač se postavy donátorů
vyobrazené v levém popředí mohou zdát prvkem vlastním malíři, obdobné sedící
figury najdeme v díle Kalvárie Hendrika Goltzia (1598),28 kde poměrně dobře,
nikoliv však zcela, odpovídají jihlavské malbě i figury Panny Marie, sv. Jana
Evangelisty a klečící sv. Máří Magdaleny.

Jako jediné se v nástěnné malbě opakovaně objevuje zásadní téma Ukřižová-
ní, nepochybně pro svou klíčovou funkci v biblické historii. Jeho znázornění lze
spatřit ve velmi jednoduché formě na fasádě domu čp. 15 v Telči. Z dnešního
pohledu již schematický a značně nepůvodní výjev lze vztáhnout ke slavným vzo-
rům Albrechta Dürera (1511). Obdobně jednoduché Ukřižování se objevuje opět
v Telči, a to v přízemí domu čp. 61. Pašijové náměty patřily k běžněji užívaným
tématům výzdoby, na domě čp. 15 v Telči se dříve nacházela malba Bičování,
dnes nedochovaná, námět Oplakávání Krista je znázorněn v síni jihlavského do-
mu čp. 618/17 v ulici Lazebnická. Zde se již nejedná o dílo dle grafické předlohy,
ale spíše o komponovanou malbu vyhotovenou dle požadavků objednavatele tak,
aby zahrnovala všechny požadované postavy a náměty, Pannu Marii, světici, ve-
raikon a město v pozadí, jež měly sloužit k meditaci nad zpřítomněnou událostí.
Jistou prvotní inspirací snad mohly být rytiny Oplakávání Panny Marie, kdy
matka stojí v útrpném gestu nad Kristovým tělem, tak jako např. na listech Mar-
cantonia Raimondiho. Znázornění Krista se vzácně objevuje i v podobě beránka,
v laickém prostředí ovšem spíše v rámci domácích kaplí. To můžeme pozorovat na
výmalbě někdejší kaple v jihlavské radnici, kde je Kristus jako beránek vyobrazen
s vítězným praporcem.

Obdobně je užíváno vyobrazení andělů, jež se vyskytují především v prostředí
církevním, ale bývají vyobrazováni také v městských domech. Na pomezí obou ty-
pů se nachází opět kaple jihlavské radnice, andílčí hlavičky zdobí i jihlavský dům
čp. 643/25, kde jsou vkomponovány do bohatých rostlinných dekorů fantazijních
váz, na Masarykově náměstí čp. 1196/40 doplňují biblickou scénu Posledního
soudu a ve schodištní síni Komenského čp. 1333/10 tvoří dokonce hlavní námět
výzdoby jakožto ilustrace žalmu. Andělé a andílčí hlavičky jsou běžnou součástí
velkého množství grafických děl, která mohla sloužit jako předlohy, a lze je tak
určit jen zcela výjimečně, především je-li znám námět s andílky související. Z to-
hoto pohledu je nejkomplexnější výmalba domu v ulici Komenského čp. 1333/10,
jejíž andělé v mnoha ohledech odpovídají typu Jana Sadelera a dalších vlámských
mistrů.29 Vzhledem k dataci malby k r. 1577, jenž je uveden přímo na klenbě,
je nutné poohlédnout se po dalších vzorech, neboť v době výmalby nebylo jeho
dílo ještě natolik rozšířené. Lze bez nadsázky konstatovat, že tato malba byla na
svou dobu velmi pokroková a sledovala aktuální výtvarnou scénu v uměleckých
centrech.

Poslední námět vztahující se k tematice vycházející z Nového zákona je vyob-
razení Panny Marie, které se neobjevuje v rámci nástěnné malby městských domů

28National Gallery of Art, Washington D.C.
29Za srovnání stojí grafické listy věnované andělům podle Maertena de Vos z roku 1585

(www.1stdibs.com/, vyhledáno 7. 12. 2018).
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příliš často. Důvodem je patrně soustředění se na výjevy s Kristem v souvislosti
s nekatolickým vyznáním. Námět madony se v této sféře kromě výše uvedené fa-
sády ulice Znojemská dochoval pouze na fasádě domu čp. 179 v Havlíčkově Brodě,
jenž byl v průběhu 16. století převážně novoutrakvistickým městem. Předlohou
pro tento námět byl některý z početných grafických listů, např. Erharda Schoena
pro knihu Hortulus animae (1515),30 kde je madona usazena na půlměsíci. Ob-
dobné schéma s půlměsícem lze předpokládat na fasádní malbě, u níž se spodní
část nedochovala.

Alegorie

Fasády i interiéry měšťanských domů byly zdobeny mimo jiné alegorickými posta-
vami, jejichž vyobrazení mělo za cíl vyjadřovat různé úmysly. Alegorie umožňo-
valy sdělení myšlenek, které by obrazem jinak vyjádřit nešly či by neumožňovaly
jednoznačnou interpretaci. Byly proto důležitou součástí výzdoby, ačkoliv mnoho
příkladů se na daném území nezachovalo.

Jedním z nejčastěji užívaných motivů byla postava Spravedlnosti, poukaz na
spravedlivé jednání, vládu apod. Tento námět se dochoval na dvou místech, v Jih-
lavě na Masarykově náměstí čp. 1315/57 a v Telči na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce čp. 15. Obě postavy odpovídají zaalpské tvorbě okolo poloviny či po polovině
16. století. Jihlavská figura mohla být ovlivněna díly Cornelise Massijse (okolo
1550), Sebalda Behama (1539), Josta Ammana (1578) či Virgila Solise,31 ovšem
realizace a postavení figury jsou spíše výsledkem syntézy několika předloh. Ob-
dobně je na tom i postava z Telče, kde hlavní figura Spravedlnosti po vzoru Josta
Ammana (1578) sedí,32 ovšem se zavázanýma očima. Její dvě doprovodné po-
stavy se v grafickém ztvárnění nevyskytují a mohou být uzpůsobením tématu
objednavateli.

Poněkud příznačná je skutečnost, že pokud ve výzdobě byla užita alespoň jed-
na alegorická postava, obvykle nezůstávala sama. Oba výše uvedené domy prezen-
tují i další takové figury. Telčská fasáda nadále vyobrazuje alegorii Melancholie
dle předlohy Sebalda Behama.33 Jihlavská síň naopak zcela ojedinělou postavu
Metuzaléma, jakožto odkaz na starobylost soukenictví související s cechem jih-
lavských soukeníků. Obdobné znázornění se v grafické tvorbě spíše nevyskytuje,
vyobrazení se však mohlo nacházet např. v některé knize spjaté s tímto řemeslem.

Několik alegorických figur bývalo vyobrazeno v přízemní síni domu čp. 68/14
na Masarykově náměstí v Jihlavě. Dochovány jsou pouze dvě, alegorie Stálos-
ti (Moudrosti, Statečnosti) a Pravdy, původně jich však v malé místnosti bylo
vyobrazeno mnohem více. Ačkoliv předloha pro tyto malby není známa, lze před-
pokládat její východisko v německých zemích do poloviny 16. století, jak lze
odvodit z podoby oděvů a celkové formy. Na rozdíl od jihlavských maleb byly

30Strauss 1984, 52.
31Cornelis Massijs, Spravedlnost, cyklus Ctnosti, British Museum, inv. č. E,1.292; Sebald

Beham, Spravedlnost, cyklus Poznání a sedm ctností, Bristih Museum, inv. č. 1920,0517.3;
Peters 1987, 96.

32Spravedlnost, British Museum, inv. č. E,7.504.
33Bulínová 2010, 111.
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alegorie většinou vyobrazovány v antikizujících šatech,34 jihlavský příklad je tak
navíc aktualizací a zpřítomněním ctností do dobové situace.

Poslední příklad najdeme na fasádě domu čp. 1205/47 na Masarykově náměstí
v Jihlavě, kde bývala vyobrazena postava muže s kosou [144]. Ačkoliv byla oděna
do soudobého oděvu, patrně se jednalo o alegorii času, novověkého Chrona či
Saturna, jenž poukazoval na pomíjivost bytí na tomto světě. V podstatě mohla
být tato figura aktualizována obdobně jako výše uvedené ctnosti. Obvykle totiž
bývala vyobrazována jako Smrtka, případně jako nahý či zpola obnažený muž,35

tak jako např. na tisku ze 17. století uloženém v Britském muzeu.36 V úvahu
ovšem může připadat rovněž alegorie ročního období, např. Léta. Tisk na tento
námět vyhotovil Virgil Solis v sérii Čtyři roční období z let 1530–1562 [145],37

Jost Amman naopak užil symbol jako atribut pro alegorii července.38

Světci

Vyobrazení světeckých figur na fasádách či v interiérech městských domů nachá-
zíme jen velmi ojediněle, bezpochyby v souvislosti s převažujícím nekatolickým
vyznáním. O někdejší existenci malby sv. Kryštofa a sv. Víta víme z čp. 15 v kato-
lické Telči. Jediný dochovaný příklad námětu světce se nachází v ulici Lazebnická
čp. 618/17 v Jihlavě, ten ovšem pochází až ze 17. století. Kromě sv. Jana Nepo-
muckého na malovaném pozadí připomínajícím tapetování jsou zde vyobrazeny
dvě postavy, sv. Veronika (případně Anna Prorokyně) a Panna Marie Bolestná,
jež byly nepochybně inspirovány některými z dobových grafik. Postavu Veroniky,
která na rozdíl od malby drží roušku, najdeme např. v díle Erharda Schoena.39

Pro 16. století můžeme na základě dochovaných fragmentů výzdoby městských
domů poměrně s jistotou říci, že se světecká vyobrazení nacházela převážně na
Hradeckém katolickém panství, ostatní nekatolické části tyto náměty z pochopi-
telných důvodů neužívaly. Vyobrazení světců lze v těchto lokalitách pozorovat až
po Bílé hoře v souvislosti s rekatolizačním úsilím.

Historie a erby

Erbovní výzdoba bývá spjata především se šlechtickým prostředím, nevyhýbá se
však ani městskému, měl-li objednavatel či vlastník erb k prezentování. V nástěn-
né malbě se příliš příkladů nedochovalo, o to častěji erbovní výzdobu najdeme
především v Jihlavě např. na kamenných vstupních portálech či svornících kleneb.
U nástěnné malby známe pouze dva příklady, pravděpodobně však tato vyobraze-
ní byla užívána častěji. První se nachází na fasádě domu čp. 92/4 na Masarykově
náměstí v Jihlavě pod arkýřem mezi krakorci, druhé je užito v mázhauzu zdejší
radnice poblíž vstupu z náměstí. O obou ztvárněních lze říci, že se nalézají na
reprezentativních místech tak, aby byla dobře viděna kolemjdoucími.

34Srov. např. alegorie Křesťanství Hanse Sebalda Behama (1548) či Gramatika Virgila Solise
(1530).

35Srov. např. vyobrazení Saturna ze Série sedmi planet od Heinricha Aldegrevera z roku 1533,
hrací karta anonymního mistra z let 1470–1480 (British Museum, inv. č. 1845,0825.357) či knižní
ilustrace Smrti Hanse Wandereisena z roku 1538 (British Museum, inv. č. 1865,0610.415).

36British Museum, inv. č. 1880,0710.883.
37British Museum, inv. č. Gg,4A.9; Peters 1987, 66.
38Peters 1985a, 34.
39Strauss 1981b, 137.
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Scény z historických událostí se v nástěnné malbě oblasti až na jedinou vý-
jimku nevyskytují. Dům v ulici Znojemská čp. 1090/2 jako jediný dodnes vy-
obrazuje poukaz na událost, která se v Jihlavě odehrála. Když městem prošel
honosný průvod tureckého poselstva směřující k císaři Rudolfu II. či Maxmiliánu
II.,40 okázalost skupiny zanechala v obyvatelích nesmírně hluboký dojem, který
přiměl jednoho z měšťanů k zaznamenání události i na stěny fasády svého domu.
Nepochybně rovněž z důvodu situování stavby v ulici směřující k jedné z ně-
kdejších nejdůležitějších bran města směrem ke Znojmu a císařské Vídni, kterou
poselstvo prošlo. Předlohou byl patrně některý z oblíbených triumfálních průvo-
dů vyobrazovaných řadou umělců. K těm nejslavnějším samozřejmě patří průvod
Maxmiliána I. složený ze 139 grafických listů a vyhotovený několika umělci dle
Dürerova návrhu.41 Téma se vyskytovalo i v tvorbě dalších mistrů.42

Scéna z jinak poměrně oblíbené římské historie, ztvárňované převážně u šlech-
ty, byla prezentována pouze v Telči na domě čp. 15. Jedná se o dramatický Souboj
Horatiú s Curatii,43 jenž je odkazem na vítězství za cenu velkých osobních obětí.
Téma se vyskytuje v díle řady umělců, např. na rytině Cornelise Corta dle Guilia
Clovia (1560) či dle Gulia Romana (1541). Předlohou ovšem byla jiná scéna, kte-
rá námětu vyhovovala postavou truchlící sestry Horatiú u těla jejího snoubence,
jenž byl ze znepřátelené strany.

Oblíbeným motivem byly portrétní medailony vyhotovené na domech v ulici
Znojemská 1090/2 v Jihlavě a v čp. 15 v Telči, jež zdobívají fasády i zahra-
ničních budov. V Telči jsou tyto ozdobné prvky vyhotoveny ve více variantách,
jako anonymní dekor s rytířskými helmicemi na postranním průčelí a okolo ro-
hového arkýře jako dekorativní kruhové motivy s listovým dekorem. V Jihlavě
jsou znázorněny ve formě portrétů mužů v helmicích, na rozdíl od Telče je zde
navíc doplňují ženské postavy v čepcích a mužské s královskou korunou či vav-
řínovým věncem. Tato řada by mohla poukazovat na rodovou linii Habsburků,
ke které Maxmilián II. i Rudolf II. patřili. Portrétní medailony byly tímto způso-
bem vyhotovovány i v grafické podobě, tak jako např. u ženy Ferdinanda V. Anny
(17. st.) či u významných osobností doby, např. Erasma Rotterdamského dle Han-
se Holbeina (1570–1600).44 Najdeme je i v dílech dalších autorů, např. Lucase van
Leyden,45 Niklase Stoera46 či Virgila Solise47 a Josta Ammana.48 K sérii v ulici
Znojemská lze přiřadit např. část díla Virgila Solise s motivy portrétů Josefa,
Ester, Hektora, Jahela, Haniwala a Judit.49 Z větší části této malbě odpovídají

40Bartlová 2009, 331.
41Více viz např. Larry Silver: The essential Dürer. Philadelphia 2010, 136–139; Mi-

chel/Sternath 2012.
42Např. Erharda Schoena – Procesí tureckého císaře (Strauss 1984, 450), Virgila Solise

v Triumfálním procesí Jara, Léta, Podzimu a Zimy či v Procesí landsknechtů (Peters 1987,
68–74, 128–129).

43Machálková/Dvořáková 1954, 44.
44British museum, inv. č. 1895,0122.846.
45Strauss 1981a, 297.
46Strauss 1984, 658–661.
47Tyto postavy Virgil Solis ztvárnil v několika sériích, např. v Effigies Regum Francorum, kde

jsou ztvárněny busty Karla V., králů Polska, Francie a jejich žen, busty Karla V., Ferdinanda
I., Jindřicha VIII. a jejich žen a další (Peters 1987, 186–196, 203).

48Peters 1985a, 140–159.
49Peters 1987, 209.
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také ilustrace v knize Ein fremdes und wunderbarliches Kunstbüchlein (Štrasburk
1572).50 Obdobnou sérií bezesporu byly podníceny i medailony v Telči.

Specifické motivy

Kromě výše uvedených témat se v nástěnné malbě objevují i ta méně obvyklá. Na-
příklad vyobrazení osoby majitele domu, které můžeme pozorovat hned u dvou
staveb. První z nich představuje kdysi venkovní štít domu čp. 1034/35 v ulici
Matky Boží v Jihlavě, kde je vyobrazen portrét muže v okně. Vzhledem k blízké
částečně dochované dataci, realistickému podání osoby a přímému pohledu na
diváka lze uvažovat právě o majiteli či objednavateli domu jako portrétovaném.
Naopak dvě postavy vynáší fasáda v Telči. Muž a žena jsou znázorněni v měšťan-
ském oděvu na průčelí arkýře na rohu domu, prezentováni jsou v osamocených
polích oddělených okny. Vzhledem ke skutečnosti, že honosný dům si mohl pořídit
jen velmi majetný měšťan, můžeme uvažovat o jeho vyobrazení na průčelí.

Týž dům ve své výzdobě skrývá ještě jeden ojedinělý motiv, a to historickou
zprávu o stavbě budovy. Na vyobrazení je zachycena starší podoba objektu ještě
s atikovým průčelím. Dokládá nejen jeho historické vzezření v 16. století, ale
dokumentuje i práce, které byly na domě provedeny.

Obdobně vzácná je i textová výzdoba zvolená pro interiér jihlavské radnice, jež
původně doplňovala figurální výzdobu stěn. Citáty biblických textů v latinském,
českém a německém jazyce jsou v rámci tuzemska ojedinělé, souzní však s luter-
ským přesvědčením Jihlavy. Ani mytologické náměty, tolik oblíbené a užívané
u šlechty, nejsou v rámci nástěnné malby dané oblasti reflektovány. Ne všechna
témata užívaná ve šlechtickém prostředí, byla přejímána měšťany pro svá obydlí
přesto, že se právě zde měšťanská kultura nechala inspirovat.

6.1.2 Dekor, architektura a geometrické motivy
Navzdory ojedinělému zachování nástěnných maleb v dané oblasti zde najdeme
poměrně velké množství maleb vyobrazujících různé formy dekorativního orna-
mentu. Motiv v podobě zdobných váz zaplňuje např. mázhaus jihlavského domu
na Masarykově náměstí čp. 643/25, kde jednotlivá ztvárnění navazují na nosné
konstrukce pilířů podpírajících klenbu. Vyobrazený námět tvoří především rostli-
ny v dekorativním schématu, někdy doplněné andílčími hlavičkami či ptáky, vždy
však ve formě ponechávající stěžejní část působení na dekorativní hře. Obdobným
způsobem pracoval s dekorem např. Virgil Solis v koncepcích pro hrací karty.51

Plocha kleneb může zahrnovat téměř kompletní zaplnění listovím. Tímto způ-
sobem je vymalována přízemní síň domu čp. 1224/55 na Masarykově náměstí
v Jihlavě, kde se jednotlivé stáčené listy vzájemně dotýkají, nepatrný prostor,
který mezi nimi zůstává je doplněn tečkováním. Obdobně komplexní je výmalba
mázhausu čp. 1205/47 provedená v monochromní šedé barevnosti. Na rozdíl od
prvního příkladu je zde vyobrazený motiv natolik hustý, že neponechává místo
žádným doplňkům. Dekor rovněž obklopuje věnce s vloženými květy situované ve
středu klenby. V dalších případech je již užit pouze v redukovanější formě. V má-
zhausu radnice lemuje ve formě listoví vchod do místnosti, v síni domu čp. 1102/37

50Samek 1999, 85.
51Peters 1987, 150–160, např. obr. 315 (282).
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je užit pouze při křížení klenebního žebroví, naopak v Polné čp. 47 sleduje žeb-
roví kleneb v celé délce profilu. Obdobný aspekt formuje pojetí u jihlavského
domu čp. 68/14, kde listoví sice sleduje klenební žebra, zároveň se však od nich
odpoutává a částečně zaplňuje klenební výseče. Listoví v síni domu čp. 1304/8
v ulici Benešova vyrůstá ze středového svorníku a z paty kleneb. Jednoduché
pojetí s vavřínovým motivem prezentuje dům čp. 1192/41. Stěny jsou zdobeny
i v schodištním prostoru domu Masarykova náměstí čp. 1205/47, u téhož domu
tvořil dekor ve formě stáčených motivů či mohutných listů také výraznou součást
fasádní výzdoby. Poměrně oblíbený byl prvek vyrůstající ze středového křížení,
kromě již zmíněných domů čp. 1102/37 a čp. 1304/8 jsou takto vyhotoveny kvě-
tinové dekory v přízemní místnosti čp. 68/14 sledující stejný vzor jako výzdoba
v mázhauzu jihlavské radnice.

V regionech na západ od našich hranic byly v rámci 16. a 17. století velmi oblí-
bené motivy spjaté s iluzivní architekturou dosahující především v části dnešního
jižního Německa a Švýcarska až neuvěřitelně iluzivního vzezření spjatého s optic-
kou hrou. U daného území se jedná spíše o několik dochovaných reprezentantů,
stále ovšem svědčí o jisté oblibě tohoto fenoménu. U fasádní výzdoby byla ztvár-
ňována iluzivní okna s rámováním, parapety i štukovými frontony jako v ulici
Matky Boží čp. 1034/35 v Jihlavě, rustikálnější formy se dochovaly na malova-
ném sloupoví i na náměstí v Havlíčkově Brodě čp. 179. Nejrozsáhlejší dochovanou
realizaci prezentuje dům jihlavského náměstí čp. 1196/40 s fasádou komplexně
pojednanou iluzivní architekturou. Fiktivní rámování oken plynule navazuje na
realisticky profilovaný rám, okna jsou završena trojúhelníkovými frontony a jed-
notlivá patra oddělují průběžné římsy. Nad rámec iluzivního architektonického
členění byl vložen pouze rostlinný dekor částečně zachovaný v některých partiích.

V interiéru byla iluzivní architektura užívána především pro dekorování a
zdůraznění dveřních otvorů. Sloupy s překladem jsou vyhotoveny při vstupu do
cechovní síně objektu čp. 1317/57, malované členění vstupu navazující na ka-
menný portál je ztvárněno v přízemí domu čp. 1592/13. Ojedinělá iluzivní bosáž
schodištního prostoru je dokumentována v ulici Benešova čp. 1315/4. Specifický
motiv nástěnné malby představuje růžice z domu v ulici Havířská čp. 15. Květ
striktně sledující geometrické uspořádání na základě rozvržení kružnic je jedním
z příkladů šablonové malby užívané v 16. století. Ačkoliv se pro tento příklad jen
těžko hledá některá z grafických předloh, zajisté stojí za zmínku srovnání se šab-
lonovou malbou zámku Kamenice nad Lipou. Přestože zámecká šablonová malba
dosahovala zajisté vyšší řemeslné úrovně, i zde se kombinují téměř geometrické a
rostlinné motivy v různě barevných provedeních.

K ojedinělým motivům lze přiřadit i další námět nástěnné malby na českomo-
ravském pomezí. Zobrazení slunce na radnici v Havlíčkově Brodě je ojedinělým
důkazem vzhlížení měšťanstva 16. a 17. století k italským zemím a zároveň vyjád-
řením jeho sebevědomí. Symbol slunce je na fasádách radnic užíván v renesančním
umění od italského quattrocenta. U známějších příkladů je možné tyto symboly
spatřit na fasádách radnice ve Florencii nebo Sieně. Zde jsou navíc doplněny pís-
meny IHS odkazujícími ke Kristu, jejich zpracování je ovšem bez obvodového pásu
naznačeného v Havlíčkově Brodě. V českých zemích se vyskytují především na
Moravě. Slunce bylo užíváno jako odkaz na pravdu, spravedlnost a Boha, v rámci
renesančních italských měst se tak stalo v souvislosti s rostoucím sebevědomím
měšťanstva a jejich potřebou vystihnout svou suverenitu jedním společným sym-
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bolem. Slunce zde bylo užíváno namísto heraldického znaku prezentovaného šlech-
tou. V českých zemích je spojené především s katolickým prostředím či s řádem
františkánů a mohlo být proto užíváno v rámci rekatolizačních snah. Vzhledem
k nekatolické minulosti města lze toto vyobrazení datovat až do doby po jeho
rekatolizaci po roce 1620, uvažovat lze ovšem i o užití námětu již v 16. století
jakožto odkazu na sebevědomí zdejšího měšťanstva.52

6.2 Výzdoba sakrálních prostor
Stejně jako měšťanské domy měla svá více i méně specifická témata výzdoba
církevní architektury. Chrámy daného období zdobily samozřejmě především ná-
měty ze Starého a Nového zákona, podobně jako u městských domů byly nejen
tyto scény běžně doprovázeny ctnostmi, alegoriemi a dalšími postavami. Asi nej-
pozoruhodnější jsou přitom figury mytologické, běžně v chrámových interiérech
nezobrazované a rovněž opomenuté v rámci měšťanské architektury. V našem pro-
středí byla témata méně vázaná na humanismus blízký především elitám, patrně
proto nebyly některé náměty v měšťanském prostředí užívány.

6.2.1 Výjevy ze Starého zákona
Výjevy ze Starého zákona zdobí na rozdíl od ostatních témat hned několik cír-
kevních objektů. Obecně oblíbený námět starozákonního krále Davida hrajícího
na harfu se vyskytuje na dvou zobrazeních. Obě díla jsou situována v kostelech
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě, přičemž oba výjevy
lze zařadit do druhé poloviny 16. století, tedy do doby, kdy ve městě převažova-
lo novoutrakvistické vyznání. Obě malby jsou vyobrazeny při varhanním kůru.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie je postava situována v kontextu výjevu Na-
rození Krista a její pandánovou dvojicí je zde alegorie Hudby hrající na varhany.
Král David je prezentován jako ctitel Boha, v tomto případě jeho syna Ježíše
Krista. Kostel sv. Vojtěcha ponechal pro výjev s králem Davidem celou stěnu
varhanního kůru, na níž je král vyobrazen v prostorách paláce. Poměrně blízký
styl můžeme sledovat v grafické produkci Josta Ammana, námět sám je podob-
ně jako jiné scény běžný již od středověku, užíván je však i během renesance a
později, např. v Merianově bibli.53 Znázornění v kostele sv. Vojtěcha je blízké
především listu z titulu Biblia54 z roku 1565. Ačkoliv přímá předloha prozatím
není známa, lze předpokládat její původ pro obě díla z německého či vlámského
prostředí.55 Asi nejbližší předlohou je vyobrazení krále Davida z titulního listu
knihy Paula Staffelsteinera Warhafftig Widerlegung (1536) vydané v Norimberku
Hansem Guldemundem.56

Další témata ze Starého zákona jsou v dochovaných chrámových malbách
prezentována jednotlivě. V kostele sv. archanděla Michaela v Pacově je to Oběť

52O ikonografii slunce a jeho významu v měšťanské kultuře nejen českých zemích viz přede-
vším Chlíbec 2016.

53K dispozici online: http://digital.onb.ac.at/, vyhledáno 25. 2. 2017.
54Peters 1985a, 286, obr. 1.75; vydání z roku 1583 též online, zde ovšem vyobrazení

s králem Davidem chybí: https://books.google.cz/, vyhledáno 11. 12. 2018.
55Více rovněž Hamrlová 2017a, 97–98.
56Strauss 1984, 694.
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Abrahámova a Bronzový had, jenž je mimo jiné ztvárněn také na měšťanském
domě v Jihlavě (Znojemská čp. 1090/2). Oběť Abrahámova patří k častým typo-
logickým námětům ve výtvarném umění a její základní kompozice, kdy se Abra-
hám chystá utít hlavu svému klečícímu synovi jako oběť Bohu namísto obětního
beránka, dosahuje mezi umělci pouze drobných obměn. Téma zjeveného anděla
zabraňujícího krutému skutku je v renesančním umění uplatněno v Itálii již dříve
v soutěži na výzdobu dveří florentského dómu Brunelleschim (1401–1402), posléze
bylo užíváno u řady dalších uměleckých děl a ovlivnilo i zaalpskou tvorbu. Rovněž
témata příchodu dvojice na obětní místo i beránka ukrytého v křoví jsou běžnou
součástí výjevů.57 Jednu z nejvíce shodných koncepcí zahrnuje dílo benátského
mistra a rytce Uga da Carpiho (1480–1532) podle Tiziana z let 1514–1515 ulo-
žené v Courtesy Museum of Fine Arts Boston,58 jako inspiraci lze předpokládat
spíše některou ilustraci z biblických, případně jiných tisků 16. století, například
CarpihoAbrahamova cyklu. Jeho schéma bylo i nadále velmi oblíbené a mohlo
se dostat i do tuzemského prostředí.59 Carpiho pojetí v krajině, obdobně jako
v Pacově, ztvárnil dále Jörg Breu ml. v letech 1511–1547. Předlohou byla rytina
Virgila Solise z tisku Emblemata – Mors morte pianda Nicolause Reusnera (1581)
[147], jenž nejenže sleduje starší koncepce tématu, ale je i zdrojem inspirace pro
výzdobu tohoto kostela.

Námět s bronzovým hadem se vyskytuje v sakrálním prostoru rovněž pouze
v Pacově [148], nachází se také na fasádě jihlavského domu čp. 1090/2. Výcho-
diskem bylo dílo Virgila Solise z výzdoby Passionale z roku 1552 [133],60 které
v provedení stěžejních postav odpovídá právě této koncepci. Poměrně blízké je i
jeho další navazující grafické dílo z Biblische figuren (1562), v tomto případě by
však nešlo o přímé následování daného schématu, ale především o přijetí posta-
vy Mojžíše stojícího u vyvýšeného zvířete.61 Obdobně jako u předchozí scény se
zároveň jedná o hojně užívaný námět, který umělci přejímali jeden od druhého
spíše s drobnějšími odchylkami. Pouze v Pacově se nalézá námět Jonáše a velry-
by [149], jenž je svou koncepcí poměrně blízký námětu Noemovy archy v díle
Josta Ammana.62 Jeho předlohou byla opět rytina Jonáš a velryba Virgila Solise
z knihy Emblemata Nicolause Reusnera (1581) [150].63

6.2.2 Výjevy z Nového zákona

Při bližším průzkumu námětů sakrálních interiérů zjistíme, že ani v tomto případě
se jednotlivá témata neopakují, bývají však mnohem častěji vybírána ke ztvárnění
v nástěnné malbě.

57Srov. např. Hieronimus Cock podle Raffaela (1510–1570); Agostinu de Musioi dle Gu-
lia Romana, 1515–1520; Cherubino Alberti podle Poliodora da Caravaggia, 1570–1615; rytina
S. A. Bolswerta, okolo 1620 podle malby T. Rombootse a další.

58Více informací o Abrahamově cyklu viz https://www.robinhalwas.com/004924-
sacrificio-del-patriarca-abraham, vyhledáno 13. 12. 2018.

59Sledoval ho např. Vasari, Marcello Fogolino i zaalpští mistři jako Jörg Breu mladší (Gre-
gory 2012, 36).

60Peters 1987, 400.
61Peters 1987, 298.
62Peters 1985b, 744.
63Peters 1987, 590; Hamrlová 2017a, 98.
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Téma Narození Krista můžeme na dochovaných malbách spatřit pouze v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, kde je situováno uprostřed
varhanního kůru. Toto čestné místo je ještě umocněno doprovodnými scénami
směřujícími k velebení Krista hudbou. Ztvárnění výjevu včetně rozvržení vypo-
vídá o některé z domácích předloh, např. dle výzdoby kancionálu. Kompozice
je velmi jednoduchá, jsou zde jen tři postavy – sv. Josef, Panna Marie a mezi
nimi anděl klečící nad ležícím dítětem. Obdobně jednoduchou kompozici vytvo-
řil rovněž Jost Amman (Bible, 1565), ovšem bez anděla klečícího nad Ježíškem,
toho můžeme spatřit např. u Virgila Solise v Lutherově bibli (1561) či již dříve
u Albrechta Dürera v cyklu Život Panny Marie (1503). Umělec se tak nechal pro
potřeby chrámu inspirovat opět z více zdrojů či ze zavedených tradičních schémat.

Další témata z Kristova dětství a života jsou vyobrazena pouze v kostele
sv. Bartoloměje v Pelhřimově. Ačkoliv se jedná o malby pocházející až z poloviny
17. století, stojí za úvahu otázka, zda by tyto náměty nemohly souviset s rekatoli-
začním procesem, s nímž je toto období spjato. Na rozdíl od ostatních uváděných
výmaleb z druhé poloviny a počátku 17. století je nad Kristovým životem medi-
továno pouze zde. Nic přitom autorovi výmalby nebránilo v tom, aby se i nadále
inspiroval v dílech více či méně slavných mistrů renesance.64

Obdobný výjev Obětování v chrámu jako je zobrazen ve zmíněných kaplích,
je znám z díla Jana Collaerta (1576).65 Kompoziční schéma včetně detailu ko-
šíku vychází z malby pro kostel Santa Maria della Colle od Jacopa da Ponte
zv. Bassano (1577).66 Dvanáctiletý Kristus v chrámu byl inspirován v díle Hiero-
nyma Wierixe Adnotationes et Meditationes in Evangelia (1593), přičemž malíř
vyjímá hlavní momenty předlohy a nejvíce poutavé figury učenců. Výjev s námě-
tem Svatby v Káni galilejské je díky torzovitosti malby obtížnější identifikovat.
Vzhledem k obvyklým autorům, z jejichž tvorby byly předlohy pro malbu vybírá-
ny, je vhodné uvažovat o tomtéž námětu Virgila Solise ze série scén z Evangelia.67

Obdobné usazení postav lze spojit rovněž s Jacopem Bassanem68 či s dílem Corne-
lise Corta (1577).69 Výmalba s Kristem na hoře Olivetské se vyznačuje specifickým
pojetím andílka nesoucího kalich, jenž vypovídá o předloze Albrechta Altdorfera
z augustiánského kláštera v Sankt Florian (1518). Naopak komplikovanější původ
lze předpokládat u předlohy pro Bičování Krista [151]. Architektonické pozadí
vypovídá o vlivu Itala Parise Nogariho v nástěnných malbách kostela S. Prassede
(3. čtvrtina 16. století) či především chrámu S. Trinita dei Monti v Římě (1570–
1580), kde je obdobně naznačen průhled na vysokou obloukovou architekturu.
V tomto kostele vymaloval v kapli Borghese malíř Cesare Nebio (1590) výjev Bi-
čování se sloupem situovaným před Kristovým tělem, podobně jako v Pelhřimově.
Shodný je rovněž postoj levého trýznitele. Kompozice s postavou a sloupem před

64Podrobněji o výmalbě kaplí v kostele sv. Bartoloměje viz Hamrlová 2017b.
65Tisk byl nalezen v aukčním katalogu z roku 2011 londýnské společnosti The Saleroom.

The home of art and antiques auctions (https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-
catalogues/bloomsbury-auctions-london/catalogue-id-2847940/lot-12168917, vyhle-
dáno 31. 1. 2017).

66V současné době vystaveno v Museo Civico v Bassanu.
67Peters 1987, 33.
68Kopie Bassanova následovníka byla nalezena v aukčním katalogu Internationella Våra-

auktion, Stockholm (http://www.artvalue.com/auctionresult--follower-of-bassano-
jacopo-gia-brollopet-i-kana-1561334.htm, vyhledáno 1. 2. 2017).

69Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles.
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tělem mučeného je poměrně blízká tisku Hieronyma Wierixe (před 1619) [152].
K častěji dochovaným námětům nepatří ani Ukřižování Krista uchované v kap-

li sv. archanděla Michaela v kostele sv. Víta v Dolní Krupé. Podobně jako v Pelhři-
mově i zde téma souvisí s rekatolizací oblasti, jež ještě v době vzniku maleb
kolem r. 168070 a v někdejší silně nekatolické společnosti nepochybně působi-
la. Typ malby stále vycházel z renesančních vzorů a z ustálených tematických
konceptů. Srovnání lze hledat již např. u knižní ilustrace Attavante degli Atta-
vantiho (1485),71 Hanse Ulricha Pilgrima (Hanse Wechtlina)72 či v tisku Lucase
van Leydena (1516).73 V dané oblasti najdeme téma Ukřižování i ve sféře šlech-
tické sakrální architektury. Téma je vyobrazeno v renesanční kapli Thurnovského
paláce hradu Lipnice, kde tvoří centrální výjev. Inspirací byla grafická předloha
Lucase Cranacha s typicky natočenými kříži zločinců ukřižovaných podél Krista74

a postavami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty.75

Symboly Kristova umučení dochované v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově
Brodě upomínaly k přemítání o spásonosné oběti Krista [153]. Jejich situová-
ní bylo v rámci obšírnější koncepce ve štukový růžicích, kde každé pole či list
upomínaly na jedno konkrétní téma. Inspirací mohly být různé grafické tisky
vlámských umělců. V tomto případě ovšem nelze vyloučit ani iniciativu tvůrce
nástěnné malby, neboť se jedná o velmi specifický prvek výzdoby, který musel
pro koncept kostela sám navrhnout. Náměty nástrojů Kristova umučení bývají
obvykle znázorňovány i s Kristem či samostatně rozkreslovány.76

Z hlediska časové posloupnosti biblického textu lze k posledním výjevům No-
vého zákona přiřadit apokryfní scénu Smrt (Zesnutí) Panny Marie znázorněnou
v křížové chodbě dominikánského kláštera v Jihlavě. Výjev je do současné doby
zachován jen ve fragmentární podobě, dochovala se pouze část postele a několika
postav, i tak lze předpokládat, že jde právě o toto téma. To bylo vyobrazováno
především v rámci mariánských cyklů, jejichž existenci v křížové chodbě můžeme
předpokládat, vzhledem k rozdílné dataci dochovaných maleb ovšem ne zcela do-
ložit. Scéna Smrti [154] patrně vznikla po zdejším požáru roku 1523. Námětem se
mimo jiné zabýval Albrecht Dürer v cyklu Život Panny Marie (1510) a především
Martin Schongauer (1470–1474) [155].77 V této předloze si lze povšimnout klečící
a modlící se postavy, jež se opírá o postel Panny Marie podobně jako na malbě.
Nicméně skupina s lahvičkami, vyobrazená v ambitu kláštera, na této grafice chy-
bí a lze usuzovat na jiný vzor snad navazující právě na Schongauera. Z hlediska
vyobrazení scény s postelí by v úvahu připadalo téma Narození Panny Marie,
v těchto scénách však nebývá zobrazována skupina s lahvičkami ani srovnatelné
množství postav, které se v ambitu částečně dochovalo.

70Tibitanzlová/Vácha 2014, 39; více o výmalbě rovněž Hamrlová 2016.
71Misál č. 9008, 1485, Bibliothèque Royale de Belgique, Brusel.
72Strauss 1981b, 27.
73Strauss 1981a, 208.
74Srov. např. Ukřižování z National Gallery of Art, Washington, inv. č. 1950.1.49.
75Srov. Salcburský misál, 1506.
76Srov. např. Monogramista M, 1500–1525, British Museum, inv. č. 1868,1114.121; anonym,

okolo 1500, Bristish Museum, inv. č. 1845,0825.364; Pasionál abatyše Kunhuty, 1314–1321,
Národní knihovna České republiky, MS XIV A 17, fol. 10r či dřevoryt Urse Grafa (Strauss
1981b, 92).

77British Museum, inv. č. 1895,0122.638 a E,1.6.
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K novozákonním vyobrazením lze z hlediska pomyslné časové osy přiřadit
scénu Assumpty zdobící klenbu kostela sv. Jiří v Božejově [156], ačkoliv i její
vyobrazení se opírá o apokryfní texty.78 Chápat ji lze taktéž jako symbol Církve,
která se opírá o základní pilíře v podobě dvanácti apoštolů vyobrazených na stě-
nách presbytáře. Přes dataci malby do druhé třetiny 17. století ji tak lze přiřadit
jak ke katolické, tak i nekatolické straně. Chápání Panny Marie v rámci nekato-
lického prostředí dobře vysvětlil P. Hrachovec na příkladu kázání Kašpara Tralla
o vybavení chrámu a jeho nazírání. Panna Marie byla vnímána jako pokorná dív-
ka vyzdvižená ze svého nízkého postavení díky Boží milosti. Její oddanost měla
podnítit věřícího k větší víře, jejím hlavním symbolickým aspektem pak bylo ztě-
lesnění Církve a její úlohy jako nástroje početí a člověčenství Krista.79 K jejím
inspiračním předlohám mohl patřit dřevořez Hanse Springinklee Madona na srp-
ku měsíce [157],80 jenž odpovídá postavením madony i dvěma andělíčkům po
stranách horní části. V Božejově je přidán k srpku měsíce ještě had a dvanáct
hvězd apokalyptické ženy.

Několik scén nástěnné malby je věnováno tématům Kristových podobenství,
všechny se nicméně nacházejí pouze v kostele sv. archanděla Michaela v Pacově.
Námět Milosrdného Samaritána, Farizeje a celníka a Lazara a boháče se snaží
věřícího poučit a přimět k lepšímu životu, jak ostatně dokládá i doprovodný text
a postavy ctností. Milosrdný Samaritán [158] je svou kompozicí s doprovodnými
scénami v pozadí blízký rytině Crispijna de Passe st. dle předlohy Maertena de
Vos z cyklu Parabolarum (1596) [159]81 či dílu Jana Sadelera I. dle předlohy
téhož mistra (1580–1600.)82

Předloha pro Farizeje a celníka je vzhledem k fragmentárnímu dochování výje-
vu jen stěží dohledatelná, lze ji však předpokládat v zaalpském a snad i vlámském
prostředí.83 Téma Lazara a boháče [160] je častěji frekventovanou scénou s typic-
kým ztvárněním chudáka kráčejícího k bohatě prostřenému stolu boháče. Sedící
postava chudáka se psem na pacovském výjevu je poměrně blízko rytině Heinri-
cha Aldegrevera (1554) [161].84 Nepříliš vzdálená je i rytina Cornelise Corta dle
Maertena van Heemskercka (1550–1570), kde ovšem chybí postava sluhy.85 Před-
lohou pro tuto scénu nicméně bylo opět ztvárnění Virgila Solise z Reusnerových
Emblemat [162].86

K poslední části novozákonní zvěsti patří výjevy spjaté s apokalypsou. Velmi
netradiční je v tomto ohledu pacovská malba Klanění národů či Klanění starců
[163], kde je v nedochovaném celku vyobrazeno několik mužských postav s ko-

78Více o vyobrazení námětu a srovnání s tématem Immaculaty viz Royt 2007, 191–192,
198, 208–209. Námět Nanebevzetí navazuje na vyprávění o Smrti Panny Marie a vyskytuje se
i ve Zlaté legendě (Hall 2008, 292–293, 326–227).

79Hrachovec 2013, 243.
80Strauss 1981a, 76; z knihy vydavatele Johanna Kobergera Hortulus animae.
81British Museum, inv. č. Ii,1.1.
82British Museum, inv. č. 1937,0915.349. V díle Maertena de Vos se námět objevuje již

dříve, např. v sérii Deset přikázání vyryté Andriaenem Collaertem v letech 1587–1588 (Biritish
Museum, inv. č. 1901,0611.90).

83Srov. týž námět z cyklu Thesaurus Novi Testamenti elegantissimis iconibus expressus
continens historias atque miracula do[mi] ni nostri Iesu Christi (1572) od Lucase van Doetecum,
dle Gerarda Groenninga (British Museum, inv. č. 1968,1018.1.300).

84Metropolitan Museum New York, inv. č. 17.37.227.
85British museum, inv. č. 1949,0709.220.
86Peters 1987, 589.

108



runami u nohou, které se vznášejí na oblacích a poklekají před trůnícím Kristem.
Po stranách výjevu stávali andělé s troubami Posledního soudu. Ve skutečnosti
jsou v této malbě kombinovány dvě scény – Poslední soud, parusie,87 na nějž
upomínají oni andělé, a Klanění starců. Klanění starců není v dějinách umění
příliš častým motivem, v průběhu 16. století se však setkáváme s několika grafic-
kými tisky, které se ho snaží zachytit. Je otázkou, zda se autor pacovské výmalby
snažil do detailu následovat některý z nich, podobně jako u ostatní výmalby se
spíše inspiroval známějšími předlohami a uzpůsobil je potřebám kostela a dané
stěny. Asi nejlépe srovnatelná grafická předloha je dílem Albrechta Dürera z roku
1496 ze série Apokalypsy (list 2) [164]. Na listě jsou vyobrazeny postavy starců
na oblacích se sundanými korunami, kteří vzhlížejí k Bohu, a s knihou se sed-
mi pečetěmi. Pod nimi se rozprostírá malebně pojatá krajina s vodním mlýnem.
Pohled do krajiny byl v Pacově reflektován, ovšem uzpůsoben pro zdejší potřeby
se znázorněním města Pacova. Fragment zlatavého charakteru v levé části mal-
by naznačuje jakousi zlatou architekturu v nebeské sféře. Patrně se zde jedná
o vyjádření nebeského Jeruzaléma, které je sv. Janovi na Dürerově grafickém
cyklu představováno na 14. listě. I zde malíř kombinoval ještě další předlohu, aby
dosáhl požadované koncepce vystihující přání zadavatele. Z dalších grafických tis-
ků, které mohly sloužit jako předloha, je vhodné zmínit tisk Georga Lembergera
(1523),88 na němž starci obklopují božskou postavu, a list Hanse Burgkmaira
(1523),89 kde starci obdobně jako v Pacově odložili své koruny na zem. V obou
znázorněních však chybí prvek krajiny v dolní části.

Kristus sice mohl být v této scéně znázorněn jako apokalyptický beránek,90

toto vyobrazení nicméně najdeme i v dalších chrámech jako samostatné téma.
Kaple v přízemí jihlavské radnice motiv znázorňuje na jedné z klenebních výsečí,
dnes již bez dalšího zjevného kontextu, který je zde nutné předpokládat. Apoka-
lyptický beránek je znázorněn rovněž v Havlíčkově Brodě v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kde doprovází vyobrazení krále Davida na varhanním kůru. Berá-
nek je zde užit v souvislosti se středovým výjevem Narození, v jehož kontextu
poukazuje na vykupitelskou úlohu Krista. Z hlediska předloh námět vystihuje
obecné schéma beránka s praporcem, které se vyskytuje na řadě děl, např. u Jea-
na Duveta v rytině Jan Křtitel a Jan Evangelista adorují beránka Božího (1528).91

Poměrně často je možné pozorovat také beránka vítězícího nad drakem, tak jak
je vyhotoven v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě. Beránek jako Kristus
vítězí nad dáblem, potažmo zlem a hříchem. Podobně jako u ostatních kompo-
zic tohoto chrámu lze u rozložení námětu předpokládat spíše vlastní komponent
autora výmalby.

87Poslední soud neboli parusie je druhým příchodem Krista na zem, kdy dle Písma bude
soudit živé i mrtvé (viz např. Mt 24, 30–31). Poslední soud se má konat na konci věků, vzhledem
k tomu, že nikdo jiný než Bůh nezná čas této události, je nezbytné být neustále připravený (Mk
13, 32–33).

88British museum, inv. č. 1907,1029.2.
89British museum, inv. č. 1909,0403.28.
90Srov. Albrecht Dürer, Apokalypsa, list 12 (British museum, inv. č. 1909,0403.28).
91Strauss 1981b, 219.
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6.2.3 Božské figury a andělé
Andělé doprovázejí církevní prostory podstatně častěji, než tomu bylo u měšťan-
ských domů. Obvykle nejsou hlavním hybatelem scény, ale spíše doprovodnými
figurami. Jistou výjimku v tomto ohledu tvoří archanděl Michael jakožto symbol
boje s nepravou vírou a bludařstvím, jenž zaujímá hlavní roli v kapli sv. ar-
chanděla Michaela při kostele sv. Víta v Dolní Krupé. Východiskem pro malbu
bylo Raffaelovo dílo obdobného tématu (1518),92 kde kopím zabíjí ďábla. Tento
námět byl v grafické tvorbě posléze velmi oblíbený, najdeme ho např. u Petera
de Witte, Rafaela Sadelera II. (1604)93 či Hieronyma Wierixe (1619).94 Přestože
sledují slavný vzor, můžeme u nich pozorovat řadu větších i menších odlišností,
např. vyobrazení draka namísto ďábla v lidské podobě. V Dolní Krupé je ďábel
pod nohama archanděla vyobrazen namísto lidské figury v tradiční formě draka,
symbolu zla. Původní kopí je transformováno na kopí s křížem na vrcholu, čímž
je podtržen aspekt triumfu víry nad ďáblem a hříchem, potažmo herezí a bludy.

Motiv andílků a především andílčích hlaviček se vyskytuje na řadě míst v roli
doprovodných figur, najdeme je jak v dekorativním zdobení oken kostela sv. ar-
chanděla Michaela v Pacově, tak i v kapli radnice v Jihlavě či v podobě putti
v kostele sv. Víta v Pelhřimově. Andělé s červenými křídly, tedy serafové či che-
rubové, dotváří symbolický koncept výzdoby v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově
Brodě [165].

Příliš časté nejsou ani Božské figury, které lze pozorovat především v rámci
poreformačního umění 17. století. Motiv Boha Otce s holubicí Ducha Svatého
je v Dolní Krupé zachycen v klasickém antropomorfním zobrazení Boha Otce
se zemskou sférou, k němuž přilétá bělostná holubice. Podobně pojaté motivy se
vyskytují např. v dílech Hieronyma Wierixe,95 snad inspirované díly Raffaelovými.
Námět Nejsvětější Trojice býval vyobrazen rovněž na malbách kaplí presbytáře
kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově, ovšem dnes již není dochován.

6.2.4 Svatí
Protestantské prostředí, jakým daná oblast v období 16. a počátku 17. století
převážně byla, se spíše vyhraňuje proti vyobrazení svatých vzhledem k jejich roli
přímluvců, jakou mají u katolictví. Přesto lze v některých případech právě tyto
figury v různých situacích identifikovat, navíc v souvislostech zcela v souladu
s nekatolickými vyznáními. Při přebírání starších kostelů např. obvykle zůstávalo
původní zasvěcení chrámu světci. Byli-li světci zobrazeni na malbě, jednalo se
především o roli mravního vzoru, nikoli prostředníka mezi člověkem a Bohem, jak
jsou u katolictví obvykle vnímáni. Svou roli sehrála patrně i skutečnost, zda se
o daných osobách mluvilo v Písmu, neboť tímto způsobem bylo jejich vyobrazení
v rámci luteranismu v souladu se zásadou sola scriptum do značné míry obhájeno,
tak jako u vyobrazení apoštolů nebo u sv. Máří Magdaleny.

92Musée du Louvre, Paris. Zájem o tuto kompozici dokládá již kresba dle díla z let 1498–1520
(British Museum, inv. č. 1900,0824.116).

93British Museum, inv. č. 1868,0612.397.
94British Museum, inv. č. 1859,0709.3148.
95Především námět Zvěstování z doby před rokem 1619 (British Museum, inv. č.

01858,0417.1360).
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Znázornění dvanácti apoštolů v kostele sv. Jiří v Božejově [166] je pro neka-
tolické prostředí poměrně neobvyklé, avšak možné. První stoupenci Krista byli
vnímáni jako pilíře církve, k jejímž myšlenkám se reformovaná větev snažila na-
vrátit. Církev představovala Panna Marie vyobrazená ve středu klenby presbytá-
ře. Ačkoliv jsou malby poměrně rustikalizované, jejich autor se mohl inspirovat
u řady grafických cyklů věnovaných dvanácti apoštolům. Obdobné celé postavy
vyhotovili ve svých dílech slavní mistři. Z typologicky bližších figur charakterizo-
vaných strnulejší pozicí a vlivem pozdně gotické tradice můžeme uvést především
série Apoštolové Martina Schongauera (1470–1482), Ježíš Kristus a dvanáct apoš-
tolů Monogramistu FVB (1475–1500), Kristus a apoštolové Lucase van Leydena
(okolo 1511),96 Dvanáct apoštolů Sebalda Behama (okolo 1545), Velcí apoštolo-
vé Hanse Baldunga Griena,97 Dvanáct apoštolů Erharda Schoena,98 Apoštolové
Virgila Solise (1552) a Kristus s dvanácti apoštoly Hieronyma Wierixe (1579).99

Z výše jmenovaných lze poukázat především na dílo Martina Schongauera [167]
a Lucase van Leydena [168] s důstojně pózujícími postavami.

Ojedinělou výmalbu v rámci evangelického prostředí představuje cyklus sv.
Máří Magdaleny v kapli téže světice v Kamenici nad Lipou. Zasvěcení zde navá-
zalo na již starší tradici úcty k této svaté,100 související s někdejším působením
františkánů v této oblasti.101 Ponechávání patrocinií bylo u protestantů ostatně
obvyklé na řadě míst.102 Navíc se jednalo o světici, která byla spjata přímo s Pís-
mem a odpovídala tak evangelickému teologickém důrazu, sola fides. Výmalba
s výjevy ze života sv. Máří Magdaleny a ze života sv. Marie Egyptské103 byla
pravděpodobně odvozena z grafických předloh doby. Námět Mytí nohou mohl
být ovlivněn nejslavnějším z obdobných vyobrazení, výjevem z freskové výzdoby
kaple sv. Máří Magdaleny v bazilice sv. Františka v Assisi od Giotta di Bondone
(20. léta 14. století) nebo freskou Giovanni da Milano v Santa Croce ve Flo-
rencii (1346–1369) o obdobném kompozičním rozčlenění postav. V 16. století se
námět vyskytoval na slavných dílech Maertena Heemskercka (1566) či Jana Sade-
lera (1582).104 Další výjev vyobrazuje téma Plavba do Marseille. Toto významné
francouzské město je v malbě kaple zastoupeno městem Kamenice nad Lipou
s dominantou tamního hradu upraveného na zámek. Spíše ojediněle se vyskytují-
cí námět v grafické tvorbě i v malbě najdeme např. u Giotta di Bondone v kapli
sv. Máří Magdaleny Dolního kostela sv. Františka v Assisi (20. léta 14. století) či
na oltáři Lucase Mosera v Tiefenbronnu (1432). Tento oltář hrál pro ikonografii

96Strauss 1981a, 219–232.
97Strauss 1981a, 16–28.
98Strauss 1981b, 130–132.
99Obdobné cykly vznikaly i v Itálii, jejich ztvárnění však dosahovalo dynamičtější formy

(srov. např. Agostino Carracci, Spasitel, Panna Marie, Jan Evangelista a dvanáct apošto-
lů,1583).

100Více viz Hamrlová 2018a, Hamrlová 2019a.
101Velíšek 1998b, 73–77.
102Např. řada chrámů v dnešním Německu nese zasvěcení světců ze starší doby, ačkoliv byly

během reformace, tedy v 16. století, převzaty nekatolíky.
103Obě světice byly pospolu vyobrazovány již v rámci středověkého umění, viz např. tisk

Israhela van Meckenema Marie Egyptská a Marie Magdalena (1500–1502, British Museum,
inv. č. 1845,0809.357) či Mistra S Kristus na kříži se sv. Máří Magdalenou a sv. Marií Egyptskou
(1500–1525, British Museum, inv. č. 1866,0623.57).

104Maerten Heemskerck, Mytí nohou, The Courtauld Institute of Art, 1566; Jan Sadeler, Mytí
nohou, Plantinova bible, 1582–1583.
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Máří Magdaleny důležitou roli v rámci německých zemí a zastával dokonce místo
v centrálním kultu této světice.105 Dobře lze pozorovat vliv, jaký se bezpochyby
uplatnil i na země české. Třetí medailon již ve své podstatě vyobrazuje scénu
ze života sv. Marie Egyptské často zaměňované za Máří Magdalenu. Námět po-
stavy světice klečící v poušti byl poměrně oblíbený v grafické tvorbě, najdeme
ho např. u Hieronyma Wierixe (1563),106 jehož pojetí je s kamenickým poměrně
dobře srovnatelné. V mírně pokročilejší formě s knihou u tváře a manýristickým
protažením jej nalezneme u Hendricka Goltzia (1585)107 a pozdějších autorů. Rov-
něž následující čtvrtá scéna je spjata se životem Marie Egyptské, neboť světice je
doprovázená mnichem, znázorňujícím otce Zosima, a lvem. Vzácně se vyskytují-
cí téma je vyobrazováno spíše v rukopisech, např. ve Smithfieldově dekretálu,108

jen výjimečně se objevuje v grafické produkci 16. století.109 Poslední z dochova-
ných medailonů vyobrazuje Povznesení Máří Magdaleny na nebesa. Jednalo se
o znázornění jejího každodenního vynesení anděly na nebesa, kde jí bylo umož-
něno poslouchat nebeské chóry.110 V rámci výtvarného umění dosahovalo téma
na rozdíl od předchozích námětů poměrně velké obliby. Dokládá to kupříkladu
dřevoryt od Albrechta Dürera (1504–1505), Hanse Springinklee z tisku Hortulus
animae,111 i obdobné vyobrazení z Norimberské kroniky (1491). Výzdoba kame-
nické kaple je jedinečná nejen svým zasvěcením, ale i často nejasným a pestrým
výběrem předloh, které sloužily pro přípravu maleb.

Zcela do jiné situace se dostáváme u vyobrazení svatých nacházejících se v Dol-
ní Krupé a v dominikánském klášteře v Jihlavě. Nejen, že tato poslední dochovaná
ztvárnění pocházejí již z první poloviny 16. a až ze 17. století, ale navíc z proka-
zatelně katolického prostředí. Na rozdíl od předchozích uváděných příkladů jsou
tito světci zasazení do maleb, u nichž bezpodmínečně nehrají natolik zásadní roli,
jako tomu bylo v předchozích příkladech. Vyobrazení doprovázející výjev Smrt
Panny Marie v ambitu dominikánského kláštera znázorňuje světici v řeholním
rouše, patrně se sv. Zdislavou, patronkou rodiny a dominikánek. Poněkud zají-
mavější je vyobrazení čtyř církevních otců v kostele sv. Víta v Dolní Krupé, které
poukazuje na základ západní církve a jasně vyhraňuje katolické stanovisko vý-
malby. V tomto případě lze poukázat na inspirativní zdroje jen s obtížemi, neboť
malby v Dolní Krupé jsou poměrně schematické a rustikální, bez zjevné násled-
nosti konkrétní předlohy. Jedná se spíše o vyobrazení svatých s atributy tak, jak
bylo obvyklé a nezbytné k jejich charakterizaci.

6.2.5 Alegorické postavy a ctnosti
Alegorické postavy či ctnosti často doprovázejí nástěnnou malbu chrámových
interiérů. Vhodně tak doplňují ikonografickou koncepci výzdobných programů a

105Morris 2012, 75–89.
106Hieronymus Wierix, Kající se Máří Magdalena, 1563–1619, British museum,

inv. č. 1859,0709.3151.
107Hendrick Goltzius, Máří Magdalena, 1585, British Museum, inv. č. D,5.221.
108Smithfieldův dekretál, Řehoř IX., Toulose, 13./14. století, Royal 10 E IV, fol. 288r.
109Andriaen Collaert, Ženy poustevnice v krajině, Marie Egyptská, okolo 1580, British muse-

um, inv. č. 1901,0611.54.
110Více viz Jacobus de Voragine: The Golden Legend. Readings on the Saints. Princeton

1993; Anežka Vidmanová (ed.): Jakub de Voragine: Legenda Aurea. Praha 1998.
111Strauss 1981a, 110.
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pomáhají správně chápat některá vyobrazená témata. Ačkoliv konkrétní předlohy
nejsou u těchto figur známy, najdeme ve výtvarném umění ztvárnění podobných
alegorických postav. Kupříkladu Virgil Solis znázorňoval múzy jako stojící ženy
s nezbytnými atributy a někdy i doprovodnými zvířaty. Týž autor zformoval řadu
figur obdobných ctností jako u nástěnných maleb v Cyklu osmi ctností v mracích
a Cyklu osmi ctností v krajině, kde jsou ženy opět doprovázeny nejen atributy,
ale i charakteristickými zvířaty. Některé tyto figury je možné ztotožnit s tisky
pro Reusnerova Emblemata.112

Asi nejvíce alegorických figur se nachází v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově
Brodě, kde je dokonce jedna z růžic zdobících klenutí chrámu věnována pouze
ctnostem, interiér doplňuje ještě alegorie Trpělivosti, Bázně a v neposlední řadě
Teologie. Postavy Trpělivosti [169] i Bázně dekorují výjev Krista na hoře Oli-
vetské vyobrazený na vítězném oblouku. Z ikonografického hlediska je lze chápat
jako vlastnosti nutné k pokoře před Bohem, kterými se Kristus vyznačoval, sám
s pokorou i bázní k Bohu přistupoval a naplňoval své poslání na zemi. Pojetí figu-
ry je nejblíže rytině Crispijna van Passe (1590–1637) [170], kde ctnost podobně
jako na malbě jemně uhýbá v bocích a v ruce drží subtilní kříž. Svůj doprovod
v podobě beránka nedrží v náručí, jako na malbě, ale zvíře stojí po jejím boku.
Tato rytina tak mohla sloužit jako volná inspirace.113 Postava Bázně před Bohem,
Timor Dei, se ve výtvarném umění u alegorických cyklů nevyskytuje, byla však
inspirována obdobnými figurami, jako Trpělivost.

Alegorie Teologie je v rámci havlíčkobrodského chrámu vyhotovena v růži-
ci presbytáře, kde zaujímá čestné přední místo mezi řadou symbolů víry. Její
ztvárnění je poměrně netypické, neboť Teologie je zde představena ve dvou muž-
ských osobách, první z nich je charakterizována deskami Zákona, druhá křížem
a Biblí. Dvojice vyjadřuje dvě složky teologie, Starý zákon symbolizovaný deska-
mi Zákona darovanými Mojžíšovi, a Nový zákon zastoupený mužem v dobovém
oděvu. Jeho zjev nicméně evokuje podobu nekatolických reformátorů, především
Jana Husa.114 Zůstává otázkou, zda byl takový výjev v interiéru chrámu pro tu-
zemské nekatolické prostředí přípustný. Dvojí tvář Teologie vyjadřovaly již dříve
např. karty Tarocchi Andrea Mantegni, podle nichž vyhotovil obdobnou rytinu
Hans Ladenspelder (1530–1561).115 Teologie je v tomto případě vnímána jako me-
tafyzika, jež nás učí o znalostech a o povaze nehmotných nebeských věcí. Alegorie
je vyjádřena s dvojí tváří, mužskou a ženskou, jež na tuto dvojakost upozorňuje.
Teologie však mohla být vyjádřena i v jiných alegorických formách.116

Celý soubor ctností v témže kostele reprezentuje jedna ze štukových růžic.
Postavy Stálosti, Síly rady, Dovednosti, Vědění, Poznání a Moudrosti jsou iden-
tifikovány nejen doprovodnými nápisy, ale i zvířaty, která jednotlivé postavy
charakterizují. Ačkoliv postavy podobně jako předchozí figury vykazují jisté vý-
chodisko z manýrismu, jejich předlohy jsou prozatím neznámé. Znázornění uve-

112Peters 1987, 57–59, 96–105, 570–571.
113Figura se pochopitelně objevuje v tiscích již mnohem dříve. S beránkem v náručí ji vy-

obrazil Hans Beham (1540), jako stojící postavu s praporcem pak Heinrich Aldegrever (1552,
cyklus Ctnosti, British Museum, inv. č. E,4.380).

114Srov. některý z portrétů Jana Husa, např. s rytinou Christophera Murera v Icones sive
Imagines virorum literis illustrium od Nicolause Reusnera (1587).

115British Museum, inv. č. 1895,0617.131.
116Srov. např. alegorie Etiennna Delaune ztvárněné jako ženské figury hrající na varhany

(1569, British Museum, inv. č. 1834,0804.247).
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dených ctností nebylo nikterak časté a nelze vyloučit, že se autor maleb vydal
nakonec vlastní cestou, k níž mu pomáhala pouze některá z hojně užívaných iko-
nografických příruček.

Naopak ctnosti ve formě doprovodných postav vystihující charakter scén jsou
znázorněny v kostele sv. Michaela v Pacově. Scény s náměty Oběť Abrahámo-
va, Milosrdný Samaritán, Vyvýšení bronzového hada, Jonáš a velryba a Lazar
a boháč jsou doprovázeny alegoriemi Lásky, Milosrdenství, Chudoby, Modlitby,
Pokory, Naděje a Trpělivosti. Každá z postav je navíc specifikována nápisovou
páskou s českým textem, který zabraňuje případné nesprávné interpretaci, stejně
jako doprovodný text náležející znázorněným scénám.117 Z hlediska jejich před-
loh je vzhledem k rustikální formě obtížné poukázat na konkrétní zdroj. Poslední
z pacovských ctností je vyobrazena na stěně za varhanami, kde se postava s ha-
dem ovinutým kolem ruky zhlíží v zrcadle. Alegorie Obezřetnosti či Opatrnosti
[171] doprovází latinský a český text věnovaný oslavě Boha chvalozpěvy, jejichž
prostřednictvím je možné

”
oprostit se od ďábla“. Vyjádřena je opatrnost, s níž se

nahlíží na sebepoznání člověka, jak ilustruje odraz v zrcadle alegorie. Obdobné
pojetí kompozice lze sledovat např. v anonymním díle z cyklu Ctnosti vlámského
umělce (1575–1625)118 či později z cyklu ctností Crispijna de Passe (1590–1637)
[172].119 Postava byla přitom pandánovou dvojicí k dnes již neznámé alegorii,
s níž doprovázela erb města Pacova s vyobrazením nebeské brány, jak je vysvět-
leno v doprovodném textu.

Poměrně poutavá je rovněž alegorie Hudby [173] hrající na varhany vyobraze-
né na poprsnici varhanního kůru z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově
Brodě. Ačkoliv se obdobné alegorie řídí spíše pojetím s loutnou, hra na varhany je
v tomto případě pravděpodobně dána souvislostí s varhanním kůrem a literátský-
mi bratrstvy, která při chrámu působila. Dobovému člověku byly zajisté v této
souvislosti bližší chrámové varhany, jež mu byly na očích, než loutna. V grafic-
kých tiscích se vyskytují varhany spíše méně často, např. v díle Sebalda Behama
(1531–1550) [174]120 či případně v obdobném cyklu Hieronyma Cocka vyhotove-
ném dle Franse Florise (1565), kde je hrající figura usazena v komparsu dalších
hudebníků.121 K interpretaci se nabízí postava sv. Cecílie, jež bývá s varhanami
rovněž vyobrazována, často v obdobných pozicích jako uvedená alegorie Hudby.
V souvislosti s novoutrakvistickým prostředím se tato interpretace jeví jako méně
pravděpodobná.122

6.2.6 Mytologie
Postavy spjaté se zdroji vycházejícími z antické mytologie jsou v interiérech chrá-
mů vzácné a na daném území je najdeme pouze v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově
Brodě. O to poutavější je jejich ztvárnění. Asi nejznámější analogií křesťanských
výjevů s mytologií je postava Herkula [175], jež především v rámci umění rene-
sance zastupovala Krista jako ochránce a bojovníka se zlem. Figura je obklopena
vinnými hrozny apelujícími na eucharistický odkaz. Ve spodní části je doplněna

117Hamrlová 2018a, 90–91.
118Victoria and Albert Museum, inv. č. E.395–1926.
119British Museum, inv. č. Gg,4I.40.2 nebo z odlišného cyklu ctností D,6.74.
120British Museum, inv. č. 1868,0822.273.
121British Museum, inv. č. F,1.291.
122Srov. např. Theodoor Galle, Sv. Cecílie, 1612–1633 (British Museum, inv. č. D,5.137).
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ptákem, patrně nesmrtelným fénixem, umocňujícím propojení mytologického a
křesťanského aspektu námětu. Herkules v podobě svalnatého dítěte je vyobrazo-
ván méně často, do květnaté kompozice malby se patrně hodil lépe než dospělá
figura. Inspirací mohla být některá z grafik malého hrdiny, tak jako tisk Herkules
zabíjející hady od Albrechta Altdorfera (okolo 1520) [176].123

Poměrně oblíbeným tématem byla proměna nymfy Dafné ve strom, motiv, kte-
rý v křesťanském umění poukazoval na proměnu Kristovu a jeho zmrtvýchvstání.
Schematická havlíčkobrodská postava vyhotovená na listu poslední růžice lodi
se patrně inspirovala v grafických dílech slavných mistrů, mezi něž patřil námět
proměny od Agostina Veneziana (1515) či Barthela Behama (1520–1540) sledují-
cího rovněž Veneziana.124 Tuto mytologickou postavu jako ženu, jíž se končetiny
proměňují ve větve porostlé listy, zpracoval také Virgil Solis.125 V rámci svato-
vojtěšské výmalby lze dále pravděpodobně identifikovat nymfu Syrinx, na níž by
mohl poukazovat rákos v jednom z listů téže štukové růžice. Stejně tak se však
může jednat o poukaz na Kristovo umučení daný stejným symbolem.

6.2.7 Rostliny a symbolické předměty
Bohatou symbolickou škálu zahrnovaly nejen v období renesance rostliny slou-
žící k vyjádření určitých ustálených významů případně k dokreslení a lepšímu
představení již prezentovaných námětů. Největší různorodost tohoto typu ikono-
grafických symbolů najdeme v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě, kde lze
napočítat více jak desítku různých rostlin, přičemž každá z nich vystihuje ur-
čité sdělení. Doklad o užívání této symboliky, velmi oblíbené již ve středověku,
je možné nalézt i v dalších kostelech lokality, především v chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Havlíčkově Brodě a jihlavském kostele sv. Kříže, jenž patřil do-
minikánskému řádu. Ještě více ojedinělé je ztvárnění předmětů se symbolickým
podtextem, na rozdíl od květin jej najdeme pouze v kostele sv. Vojtěcha.

V mázhausech některých měšťanských domů včetně jihlavské radnice se opa-
kuje jistý motiv stáčeného rostlinného dekoru. Kvalitní ztvárnění motivu najdeme
v jihlavském kostele někdejšího dominikánského kláštera [179], kde zdobí vyso-
ké gotické klenby. Do jisté míry může připomínat znázornění melounu (angurie)
v Mattioliho Herbáři [180] s typicky velkými listy a zvlněnými úponky nachys-
tanými k uchycení. Plody vyvedené v malbě jsou však drobnější.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie zdobí vyobrazení rostlin na poprsnici kůru
literátského bratrstva vyhotovených dle ilustrací Wolfganga Meyerpecka v Herbá-
ři Pietra Andrease Mattioliho (1562).126 První z nich představuje kosatec [177],

123British Museum, inv. č. 1878,0713.2615. Srov. např. vyobrazení Herkula v díle Léda s labutí
z cyklu Herkulovy činy dle Heinricha Aldegrevera z roku 1577 (British Museum, inv. č. E,4.420).

124British Museum, inv. č. H,2.70; Gg,4I.15.
125Peters 1987, 49.
126Dílo Herbář aneb bylinář zasáhlo knihtisk na staletí dopředu a mělo brzy všeobecný cha-

rakter. Předcházel mu spis Commentarii in sex Libros Pedacii Dioscoridis vydaný v Benátkách
r. 1544 s více jak pěti sty dřevotisky rostlin. Ty byly posléze v nových vydáních publikova-
ných v českém, latinském, německém a italském jazyce (1562) vyměněny za nové od Wolfganga
Meyerpecka (Blunt / Stearn 1994, 58–59). Autorství Wolfganga Meyerpecka viz Alessan-
dro Tosi: Botanical Illustration and the Idea of the Garden in the Sixteenth Century Between
Imitation and Imagination. In: Hubertus Fischer / Voler R. Rommer / Joachim Wolschke-
Bulmahn (eds.): Gardens, Knowledge and the Sciences in the Early Modern Period. Hannover
2016; Blunt / Stearn 1994, 59.
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symbol dobrých zpráv, v latinské formě nesoucí odkaz na bohyni Iris doprová-
zející duše mrtvých. V křesťanské ikonografii byl užíván jako odkaz na Kristovo
vtělení.127 Ztvárnění s výraznými obrysovými liniemi lze vztáhnout k vydání Her-
báře Pietra Mattioliho z roku 1562 [178].128 Prostřední květina znázorňuje lilii
s mohutným kořenem, rovným stonkem s řadou listů a květy na vrcholu, odpo-
vídá tak vyobrazení v Mattiolově spise. Žlutá květina odkazuje kromě obvyklých
symbolů čistoty a Boží prozřetelnosti k vážnosti, velkoleposti, ale i nepokoji. Ze
symbolického hlediska zastupuje Pannu Marii a Vzkříšení.129 Poslední vyobra-
zení v tomto kostele zahrnuje šafrán, svatební a pohřební květinu, či tulipán,
symbol lásky a míru.130 Znázornění tulipánu nicméně najdeme i v nedalekém
kostele sv. Vojtěcha, kde je vymalováno v první růžici v presbytáři hned ve dvou
barevných provedeních, ve žluté a červené. Symbol lásky a míru odkazuje rovněž
k nebeskému království.

Týž chrám je vyzdoben celou šíří různých květin směřujících k odkazu po-
koje, lásky, míru, vzkříšení, věčného života a obdobných křesťanských významů
vztahujících se především ke Kristu. Rostliny splňují hned dvě potřebné umě-
lecké funkce, jsou plny významové roviny a zároveň naplňují interiér zdobným
dekorem. Autorovi či autorům umožnily dotvořit koncepci interiérové výzdoby do
skutečně promyšlených ikonografických detailů. Motivy sasanky, karafiátu, kopre-
tiny a pivoňky poukazují na Kristovo utrpení, makovice a sedmikrásky navazují
významem jako odkazy na zmrtvýchvstání Krista, narcis jako květ podsvětí tuto
událost předjímá. Šípek již směřuje k novému posmrtnému životu, růže pouka-
zuje na Krista jako Spasitele i na Svatou Trojici. Hluchavky upomínají na Pannu
Marii, zatímco violka evokuje její utrpení. V kontextu lusku jsou uvedené květi-
ny doplněny o symboliku bohatství a plodnosti související s Matkou Kristovou a
jejím synem.

Obdobně bohatá, avšak již ne tak početná je skupina symbolicky významných
předmětů v témže kostele. Růžice v presbytáři vynáší symbol Aeskulapovy hole
či Caducea, hole ovinuté dvěma hady vnímané jako symbol Božího posla, jenž je
ztotožněn s holubicí Ducha svatého v podobě holubice s větévkou sedící na vr-
cholu hole.131 Klasický symbol tak dosáhl vrcholu svého křesťanského významu.
Naopak kotva vyobrazená v jednom z dalších listů růžice je v rámci křesťan-
ských symbolů zažitá mnohem výrazněji s významem stálosti ve víře a spásy.
Ne nadarmo bývá vyobrazována s alegorií Naděje.132 Umělec do své kompozice
užil jinak obecné ztvárnění kotvy, jaké najdeme i v řadě dalších děl.133 Obdob-
ně jsou i váhy, houba a úhelník ztvárněny v obecné rovině ve snaze znázornit
především symbolický aspekt předmětů, tedy spravedlnost, poukaz na Kristovo
utrpení a stvořitelský aspekt Boha. Poslední výjevy znázorňují již živé tvory,

127Matthioli 1998a, 6–7; Cattabiani 2006, 577–578; Rulíšek 2006, heslo Rostliny.
128První vydání online: https://www.manuscriptorium.com/.
129Matthioli 1998b, 674, 670; Cattabiani 2006, 137–139, 144; Rulíšek 2006, heslo Lilie.
130Cattabiani 2006, 166–169, 595–597.
131Motiv je často vyobrazován s křídly jako odkaz na boha Merkura, s nímž je prvotně pojen

(více viz Hall 2008, 88). Může být vyobrazován rovněž samostatně i v souvislosti s tímto
bohem a bohyní Minervou. Obdobný motiv s ptákem na vrcholu byl znakem tiskaře Johanna
Frobena, jehož design vytvořil Hans Holbein ml. (1523, British Museum, inv č. 1864,1114.757).

132Viz např. Crispijn de Passe, Naděje, cyklus Ctnosti, British Museum, inv. č. Gg,4I.41.2.
133Viz např. Wenceslaus Hollar, Emblém XI, Propension of our Will to good, British Museum,

inv. č. 1856,0209.13.
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kteří ovšem nejsou součástí větších celků, jako je tomu u postav ctností, ale jsou
vyobrazeni osamoceně či v dekorativně komponovaných malbách. Pojetí fénixe
právě vztávajícího z popela, které je zachyceno na listě druhé růžice, je symbo-
lem Zmrtvýchvstání. Obdobně je zde vyobrazena i lebka s hadem jako poukaz na
prvotní hřích a smrtelnost lidstva.134 Ve všech uvedených příkladech jsou rostliny
i předměty pojímány jako prvky s bohatou symbolickou hodnotou sloužící k do-
kreslení nastíněných biblických událostí a témat. Ač jistým způsobem navazují
na středověké tradice, zahrnují i ryze nová renesanční témata.

6.2.8 Dekor
Dekorativní pojetí církevního interiéru je na studovaném území spíše méně čas-
tým způsobem výzdoby bez ikonografického obsahu. Najdeme ho pouze v kostele
sv. archanděla Michaela v Pacově u výzdoby okenních špalet, v kostele Povýšení
sv. Kříže při bývalém dominikánském klášteře v Jihlavě, kde jsou rostlinnými
motivy zkrášleny zdejší klenby, a v kostele sv. Jiří v Božejově s bohatým listovím
doprovázejícím postavu Panny Marie. Na rozdíl od ostatních příkladů je zde de-
kor ve formě listoví užit jako odkaz na Matku Kristovu coby novou Evu v rajské
zahradě.

Zatímco výzdoba kostela sv. Kříže sleduje některou dobově nepochybně zná-
mou předlohu pozdní gotiky či renesance, jíž se inspirovaly i jihlavské měšťanské
domy včetně radnice, okna chrámu sv. archanděla Michaela v Pacově vycháze-
jí z renesančních grafik, případně ilustrací, s typickým ztvárněním kombinace
listového dekoru s květy a andílky.135 Svou koncepcí je malba poměrně blízká
dílu monogramisty N. NW. (1534),136 kde je základní struktura listoví doplněna
ztvárněním ptáků a zelených mužů, případně i dílu Virgila Solise.137

Dekor vyhotovený v kostele sv. Jiří v Božejově je patrně inspirován některou
z knižních předloh, toto pojetí bylo uzpůsobeno požadavku zaplnění plochy klenby
dekorem ve stylu pozdně středověkých zelených světnic.

6.3 Náměty v kontextu konfese
Témata i inspirační zdroje nástěnných maleb lokality dosahují skutečně pestré
škály předloh, jež lze z velké části vztáhnout k tvorbě Albrechta Dürera, Vir-
gila Solise, Josta Ammana a Philippa Galla, ovšem nikoliv výlučně. Blízká jsou
díla i dalších německých, nizozemských, případně i italských mistrů. Tato pest-
rost potvrzuje dopad vlivu německých zemí na tvorbu českomoravské nástěnné
malby i hlavní inspirační zdroje, které již byly v jiných lokalitách badateli nastí-
něny.138 Tyto předlohy lze přitom přiřadit především k výzdobě stěn interiérů a

134Téma lebky vkomponoval do scény Prvotního hříchu např. Sebald Beham (1527–1550)
(Victoria and Albert Museum, inv. č. 29892).

135Honosnější podobu této formy je možné srovnat s dílem monogramisty IG (Koch 1980,
175).

136Koch 1980, 260.
137Peters 1987, 215, především obr. 470 a 471.
138K tematice protestantské ikonografie v rámci knižní iluminace viz např. Martina Krato-

chvílová: Recepce a transformace protestantské ikonografie, Lounský graduál Jana Táborského.
In: Umění LIII, 2005, 444––464 nebo Milada Studničková: Úvodní iluminace Smíškovského
graduálu jako klíč k interpretaci rukopisu. In: Dalibor Prix (ed.): Pro arte. Sborník k poctě
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exteriérů městských domů, zatímco chrámy zdobí v převážné většině motivy dle
dosud neznámých předloh a podle obecných zvyklostí a tradic, jak se projevovaly
např. v ilustracích tolik oblíbených kancionálů. Především ikonografie chrámo-
vých interiérů 16. a počátku 17. století bezesporu přislibuje zajímavý badatelský
potenciál.

Nástěnná malba spjatá s katolickou a nekatolickou společností sledované doby
se na první pohled příliš neodlišuje, avšak bližší srovnání umožňuje akcentovat
alespoň některé specifické rozdíly. V tomto ohledu je nutné upozornit na skuteč-
nost, že většina maleb spjatých s katolickou stranou má svůj původ až v období
rekatolizace, tedy po roce 1620, případně vznikly v řeholním prostředí. U měst-
ských domů je možné u katolického měšťanstva 16. století hovořit pouze o domu
čp. 15 v Telči, na němž je vyhotoven jediný příklad z římské historie dané lokality
a jediné téma Ukřižování vyobrazené na fasádě. Naopak jediné vyobrazení Panny
Marie bylo vymalováno na fasádě domu čp. 179 v převážně novoutrakvistickém
Havlíčkově Brodě. Fasády a interiéry luterské spjaté s jihlavským prostředím pak
vynášejí motivy ze Starého i Nového zákona a jsou inspirovány rytci převážně
z německého prostředí. Výjimkou nejsou ani domy s převahou iluzivní architek-
tury či objekty s výzdobou alegorií, ornamentu a doplnění v textu.

Interiéry chrámů jsou ještě diferencovanější než pojetí městských domů. Vzhle-
dem k převaze nekatolického obyvatelstva a opouštění starších středověkých kláš-
terů během 16. století, je většina dochované výzdoby spjata s reformovanými vy-
znáními. K malbám 16. století z katolického prostředí můžeme přiřadit pouze
výmalbu ambitů bývalého dominikánského kláštera, patrně se scénami ze života
Panny Marie a dominikánskými světci, jež vznikly již po roce 1523, tedy ještě
před příchodem luterského kazatele do města. Výmalba klášterního kostela prav-
děpodobně spadá do poloviny 16. století, tedy do doby než byl klášter opuštěn a
pronajat nekatolíkům. Text doprovází také výzdobu v kostele sv. archanděla Mi-
chaela v Pacově a v kostele sv. Jiří v Božejově. Oba novoutrakvistické kostely jsou
zdobeny figurálními výjevy, dekorem a identifikačními nápisy či výňatky z Bib-
le. Zatímco božejovský presbytář znázorňuje madonu jako apokalyptickou ženu
s dvanácti apoštoly, pilíři církve, pacovský chrám zdobí scény ze Starého zákona a
podobenství z Nového zákona. Novoutrakvistické bývaly rovněž kostely v Havlíč-
kově Brodě, jež jsou typické rostlinnou symbolikou, v případě kostela sv. Vojtěcha
také postavami ctností a atributy Kristova umučení. Ve srovnání s katolickými
kostely období rekatolizace, sv. Bartoloměje v Pelhřimově a sv. Víta v Dolní
Krupé, se znázorněné motivy vztahují převážně k vykupitelské oběti Krista na
kříži. Zatímco v Pelhřimově jsou vyobrazeny scény z jeho života odpovídající
spíše barokní meditaci nad tématem, Dolní Krupá vyzdvihává boj s nekatolíky
a svou sounáležitost se západní církví prezentováním sv. archanděla Michaela a
církevních otců. Oba kostely jsou zároveň jediné, které poukazovaly na dogma
o sv. Trojici a vyobrazovaly Boha Otce a Ducha Svatého. Do jisté míry snad lze
zjednodušeně konstatovat, že katolicky orientované prostředí se více soustředilo
na Kristovu vykupitelskou oběť, zatímco nekatolické podněcovalo k opakování
celých Dějin spásy. V této souvislosti je vhodné uvést skutečnost původu řady

Ivo Hlobila. Praha 2002, 183–189; otázkou konfesionality sakrálních staveb se zabýval Ondřej
Jakubec: Modalita a konfesionalita sakrálních staveb v českých zemích 16. a počátku 17. sto-
letí. In: Horníčková/Šroněk 2013, 49–72. Ze zahraniční literatury viz např. Joseph Leo
Koerner: The reformation of the image. Chicago 2004.
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grafických vzorů z Augšpurku a Norimberka, předních měst luterské reformace.
Tato umělecká díla lze chápat rovněž jako demonstraci identity s touto konfe-
sí. Význam méně kvalitní tvorby měšťanského umění tak nespočívá v hodnotě
umělecké, ale ikonografické a kompoziční.139

139Srov. Bartlová 2011, 14.
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Závěr
Renesanční nástěnná malba představovala především ve druhé polovině 16. a na
počátku 17. století důležitou součást městského prostředí ve světské i sakrální
sféře. V současné době se zájem o umění renesance neustále zvedá, dosud však
bylo mnoho z nabízených témat z různých důvodů opomíjeno. Nástěnná malba na
pomezí Čech a Moravy tak přes své poměrně pozoruhodné dochování především
v otázce sakrální výzdoby dosud čekala na své zpracování, které bylo čtenáři na-
bídnuto v této disertační práci odpovídající alespoň na některé badatelské otázky
týkající se uměleckých vlivů, grafických předloh a konfese. Území na pomezí Čech
a Moravy nám dává až na situaci v Telči, která byla v držení rodu pánů z Hradce,
představu o podobě městského prostředí stranou rodových dominií a představuje
zdejší situaci prosperujících měst v možnosti zobecnění v obdobných situacích.
Svou roli zde přitom hrálo náboženské vyznání s převahou novoutrakvismu a
luterství, které ovlivňovalo nejen podobu chrámového interiéru.

Na rozdíl od německých či italských zemí, kde vybrané nástěnné malby vyho-
tovovali přední umělci doby jako Giorgione, Pordenone, Tizian či Hans Holbein
a malíři Horního Rýna Hans Bock, Wendel Dietterlin a Tobias Stimmer, nebyly
realizace na pomezí Čech a Moravy připsány významným umělcům, a dokonce
ani jejich autoři nebyli objasněni. Tato anonymita mimo jiné nastiňuje pohled
na zdejší umělce jako na řemeslníky, kteří plnili získané zakázky bez oslavného
ohlasu. Obdobně jako za našimi hranicemi i zde byla poměrně brzy shledána krát-
ká trvanlivost nástěnných maleb urychlená nepříznivým proměnlivým klimatem.
Barevná výzdoba městských prostor byla proto posléze uschována pod vrstvami
mladších omítek.

Koncepce fasád daného území odpovídala dobovým teoriím nástěnné malby,
především Sebastiana Serlia. Dle jeho zásad uvedených v Regole generali (1537)
neměly být na fasádách vyobrazeny krajiny, naopak za vhodné byly považovány
figury jako stafáž iluzivní reality, ukotvené v architektuře. Ve studovaných mal-
bách krajiny skutečně nenajdeme, naopak figury jsou běžnou součástí ucelených
kompozic, ať již ve formě osamocených postav u jihlavského domu čp. 1205/47
či horizontálních pásů v ulici Znojemská čp. 1090/2 a Telči čp. 15. Také další
doporučované náležitosti bývají součástí fasád, především rostlinný dekor na jed-
nolitém pozadí v Jihlavě čp. 1196/40, v zahraničí dochovaný například na domech
v Řeznu. Naopak šerosvitná malba využívána nebyla a náměty z římské historie,
tolik oblíbené a užívané v zahraničí, se objevily pouze na jediném dochovaném
příkladě v Telči čp. 15. Ani zde není Serliovo doporučení dodrženo do důsledku,
je sice provedeno v chiaroscurové malbě, nejedná se však o doporučované znázor-
nění v podobě bronzových soch. Ty se naopak poměrně často objevují v rámci
jihoněmecké iluzivní tvorby, jinak poměrně nesouvisející se Serliovou teorií. Jis-
tě není náhoda, že se toto téma objevilo právě v katolickém městě, neboť právě
zde renesanční kultura díky osvícenému zámeckému pánu Zachariášovi z Hrad-
ce vzkvétala na příhodné úrovni a ovlivňovala výzdobu města. Snad nejen po
vzoru dalšího teoretika Ludovica Dolce se nástěnná malba hojně objevovala na
ploše fasád mezi okny, ať již v Jihlavě čp. 1205/47, ve Znojemské čp. 1090/2 nebo
v Telči čp. 15 a dalších. Zda byla uvedená témata skutečně určována architektem,
jak bylo doporučováno, můžeme vzhledem k absenci objasňujících pramenů jen
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spekulovat.
Interiérová malba sleduje z dohledaných doporučení pouze jediné. Rolverko-

vé benátské rámy uváděné Vincenzem Scamozzim byly užity jako orámování pro
výjevy v kostele sv. archanděla Michaela v Pacově i jako zdobné lemování oken
kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě či textu jihlavského domu čp. 57. Stojí
za povšimnutí, že interiérovou výzdobou se obecná pojednání příliš nezabývají.
Patrně je tomu tak proto, že fasádní průčelí byla lidem stále na očích, zatímco in-
teriéry byly obvykle přístupné jen během návštěv či obchodních jednání. Naopak
doporučení k bílým interiérům chrámů se ve výtvarné praxi renesance spíše neu-
platnilo. Otázka, jak se výtvarné teorie skutečně promítaly do výzdoby interiérů,
je jedním z vhodných témat dalšího studia.

Formy renesance se do zaalpské Evropy šířily několika proudy, směr do čes-
kých zemí mířil přes Salzburg do Saska s centrem v Drážďanech. Každá ze zemí
však k základním antikizujícím prvkům přidala vlastní charakter, jenž ovlivňoval
výslednou podobu a následně i formy přejímané sousedními zeměmi. Zatímco ital-
ské ztvárnění lze charakterizovat jako zvýraznění povahy budovy, (jiho)německé
země upustily od zdůrazňování struktury budovy a zaměřily se na iluzivnost a hru
perspektivy. V tomto ohledu lze Čechy i Moravu považovat za následníky přede-
vším italské renesance. Výsledky studie lokality dokládají poměrně rovnoměrnou
inspiraci jak Itálií, tak i německými zeměmi, přičemž bylo víceméně kombino-
váno italské zvýraznění povahy budovy s německou výtvarnou formou. Podobný
postoj zaujal již dříve ve svých pracích např. Albrecht Dürer, kombinující italské
tvarosloví a decentní německou iluzivnost. Domy u nás jsou prostší s jednodušší
ikonografií, obsahující na rozdíl od oblíbených mytologií a scén z římské historie
převážně náboženská témata. Je to však právě ikonografie, kde lze hledat hlavní
hodnotu těchto děl a kde lze vidět i další badatelské téma čekající na své podrob-
nější zpracování, především v otázce vztahu k objednavateli. Zda-li jsou kromě
nastíněných motivů právě náboženská témata jedním z hlavních rysů městské-
ho protestantského prostředí, spolu s otázkou jaké nuance je dělí od prostředí
katolického, je úkolem pro další studium.

V Čechách a na Moravě malba často nahrazovala kamenické články, jako jsou
portály, členění stěn apod., na rozdíl od německých či italských zemí však iden-
tita mistrů není v převážné většině známa. Ačkoliv některá jména malířů nástěn-
ných maleb známa jsou, až na výjimky nejsou spojena s konkrétními realizacemi.
Z pramenů známe jména jihlavských mistrů Jorga (Girg), Mertha Pfefferlinga
z Jindřichova Hradce, Mikuláše Volského, Leopolda Österreichera ze St. Pölten
a Hieronyma Geschla, který je jako jediný spjat s realizací malby v domě Ko-
menského čp. 1333/10. Známo je i působení blíže neznámé malířské dílny, jež
se uplatnila v Jindřichově Hradci. Ačkoliv současné bádání neodhalilo souvislosti
vedoucí k propojení maleb s malířskými mistry, nelze vyloučit, že klíč k této otáz-
ce bude v budoucnu nalezen. Tímto pojítkem by mohlo být například rozdělení
maleb do skupin dle formálních rysů odpovídajících stejným autorům či dílen.
Tuto možnost je vzhledem k torzovitosti dochovaných děl a široké působnosti
dílen vhodné uplatnit na rozlehlejším územním celku.

Studie výzdoby fasád doložila sledování italských koncepcí, některé z nich
ovšem již transformovaných přes německé země. K nejvíce inspirujícím budovám
v Itálii patřil Palazzo Invrea v Janově sledující kamenné členění fasády doplně-
né výjevy s historickými událostmi, které často ovlivňovaly nejen v tuzemsku
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šlechtické prostředí. Toto pojetí na pomezí Čech a Moravy alespoň v současné
době nenajdeme, obdobně strohé ztvárnění však můžeme porovnat s členěním
jihlavského domu čp. 1196/40. Jeho malba je na rozdíl od ostatních jihlavských
realizací jemnější a snad by mohla vypovídat o italském mistru. Úplné vynechání
figury však není pro italské prostředí obvyklé a je spíše záležitostí Zaalpí, tak jako
např. u Trautsenova domu v Innsbrucku inspirovaného staršími italskými vzory
kombinujícími sgrafito či fresku, např. Palazzo Lapi ve Florencii.

Druhý významný a vlivný objekt představoval Palazzo Geremia v Trentu, je-
hož triumfální průvod císaře Maxmiliána I., vycházející ze slavné rytiny Albrechta
Altdorfera a z inspirace Ceasarovým procesím od Andrea Mantegny, byl vhodným
a nápaditým komponentem do městských domů. Prezentován byl kupříkladu na
Hertensteinhaus v Augšpurgu a inspirovalo se jím rovněž tzv. Turecké poselství
k Rudolfu II. v ulici Znojemská čp. 1090/2. Obdobně jako u jiných domů je i zde
průčelí rozděleno do tematických jednolitých pásů, jež můžeme sledovat nejen na
tomto domě, ale i v Telči čp. 15. Pásová výzdoba se posléze uplatnila v německých
zemích, kde doplňovala zdejší iluzivní tvorbu, např. u domů Zum weissen Adler
ve Stein am Rhein nebo Hertensteinhaus od Hanse Holbeina v Lucernu. Tento
proud v nástěnné malbě následoval jihlavský dům čp. 1205/47 či čp. 92/4. První
z nich se vyznačuje původně italským motivem osamocené postavy mezi okny,
druhý dům naopak představuje formu měšťanské reprezentace doplněné měšťan-
skými erby pod krakorci, jež byly na obdobných místech situovány i v zahraničí,
např. na Burgruesenhaus v Innsbrucku.

Posledním pomyslným vzorovým domem byl Fondaco dei Tedeschi v Benát-
kách, považovaných za místo původu nástěnné malby. Tento palác však studovaná
oblast reflektovala jen okrajově, a to v pojetí medailonů v rámci fasádní výzdo-
by v Telči čp. 15 a v Jihlavě v ulici Znojemská čp. 1090/2, jež se mimo jiné
objevovaly i v díle Dürerově. Jeho výzdobu tvořily medailony a figurální scény
vyhotovené Giorgionem a Tizianem, slavná jména však bývala s nástěnnou mal-
bou spjata velmi často. Vzhledem k příchodu vlašských umělců ze severní Itálie
tak měla vliv i zdejší města, např. Verona. Také specifická výzdoba italských
radnic se zrcadlí v někdejší koncepci radnice v Havlíčkově Brodě s vyobrazením
slunce, symbolu městské suverenity a spravedlnosti. Uvedené příklady dokládají
spojitost s italským prostředím i jeho vliv nejen na České království, který přes
užívání německých tisků jako předloh stále dominoval celkové fasádní koncepci.

Naopak fasádní výzdobu, kterou nelze s italským prostředím spojit primárním
ani sekundárním vlivem, představuje ztvárnění někdejšího bočního průčelí v ulici
Matky Boží čp. 1034/35 v Jihlavě. Rozložení malby architektonických článků
v kombinaci s vyobrazením postav v oknech, situovaných na bíle pojaté ploše
fasády, je typické pro jihoněmecké země, například domy v Curychu, Ardez či
Tyrolsku. Značný posun renesančních forem do rustikalizované formy, jehož hlavní
vlivy lze jen stěží definovat, lze sledovat především na domě čp. 179 v Havlíčkově
Brodě.

Interiéry městských domů bývaly zdobeny rozličnou výzdobou, jejíž kořeny
zasahují přibližně stejné zdroje jako výzdobu fasád. Z badatelského hlediska se
jedná o více komplikované téma, neboť jeho studium v tuzemsku i zahraničí
prozatím zaostává, patrně pro obtížnou dostupnost a dohledatelnost jednotli-
vých objektů. Dle získaných informací v interiérech převažoval převážně dekor
a iluzivní architektura, opomíjeny nebyly ani krajiny, alegorie či iluzivní zavěše-
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né koberce. Na českomoravském pomezí se jedná o výzdobu od šablonové mal-
by (Jihlava, Havířská čp. 1008/15) přes rostlinný dekor (Jihlava, čp. 1192/41,
čp. 68/14, čp. 1317/57, Benešova čp. 1304/8; Polná, čp. 47) po výzdobu po
vzoru zelených světnic (Jihlava, čp. 100/66, 1198/39, 1217/51), dále motiv váz
(Jihlava, čp. 643/25), iluzivní architektura (Benešova čp. 1315/4, čp. 1592/13,
čp. 1205/47, čp. 1592/13, čp. 1317/57) a figurální motivy od alegorií po biblická
témata (Jihlava, čp. 68/14, čp. 1317/57, čp. 1196/40, čp. 1333/10, Lazebnic-
ká čp. 618/17). I tuto výzdobu lze přes obtížně dohledatelné analogie srovnat
především s německým prostředím, častěji opakovaný jihlavský rostlinný dekor
například s realizací curyšského domu Zum Blauen Himmel (Predigerplatz 18),
motiv váz pak s domem Zum Engelburg (Kirchgasse 27). Naopak jiné motivy
jako vyobrazení závěsů doporučované Serliem a realizované v německých zemích,
se v dané lokalitě s výjimkou pozdně gotické tradice nevyskytuje.

Kapitola věnovaná sakrálním interiérům prokázala orientaci výzdoby chrámů
nekatolických vyznání na oblast středního Německa, především spolkové země
Dolní Sasko a Sasko, ovlivněné zejména tvorbou Lucase Cranacha st. V těchto
zemích se nalézají nejstarší protestantské realizace sakrální nástěnné malby: kostel
Panny Marie v Halle (1541), zámecká kaple v Neuburgu od Hanse Bocksbergera
(1542), z formálního hlediska spjatá s italským prostředím, kostel Panny Marie
v Pirně (1543–1546), zámecká kaple v Torgau od Lucase Cranacha vysvěcená
Martinem Lutherem, kaple v Hofkirche, obě dnes již bez výmalby, případně i ne-
dochovaná sgrafitová výzdoba zámecké kaple v Drážďanech (1554). Tyto realizace
daly vzorová schémata pro další výzdoby kostelů a kaplí, jejichž hlavní rozkvět
propukl až ve třetí třetině 16. století. Charakteristickým prvkem byl přitom pře-
devším text doprovázející vyobrazené scény. Pro výzdobu byly zásadní grafické
listy nevratně spjaté s uměleckým prostředím doby renesance. Toto snadno šiřitel-
né a cenově dostupné médium doprovázelo i Lutherovo stěžejní dílo, tedy překlad
Písma (1522), jež vyústilo v Passionale (1529), laickou knihu s padesáti biblický-
mi ilustracemi doprovázenými krátkými nápisy. Těchto obrazových doprovodů se
v různých vydáních postupně ujali významní mistři Sebald Beham, mistr AW ze
školy Lucase Cranacha, Virgil Solis a Jost Amman. Všichni přitom navazovali již
na starší předstupně zobrazených témat dané Lucasem Cranachem, Albrechtem
Dürerem a Lucasem van Leyden. K nejvlivnějším dílům patřila i ilustrovaná bible
Hanse Holbeina Historiarum Veteris Testamenti Icones (1538). Koncepce sakrál-
ních interiérů přitom zahrnovaly jak výzdobu se znázorněním ctností a textovým
doprovodem, tak i bez těchto motivů. K nejvýznamnějším pozdějším realizacím
Dolního Saska můžeme zařadit kostel sv. Egidia v Hülsede (1577) a sv. Vavřince
v Dasselu (okolo 1577), které jsou svým ztvárněním, systémem uspořádání maleb
i dekorativní výzdobou blízké realizacím na Českomoravské vysočině.

Objekty na pomezí Čech a Moravy přebíraly typické prvky ze středního Ně-
mecka, jak je možné pozorovat na ztvárnění koncepcí, výběru námětů, grafických
předloh i užití dekorativních prvků. Kostel sv. archanděla Michaela v Pacově stojí
v obci, jež bývala menším nekatolickým centrem s bohatou náboženskou enklávou
a knihtiskařskou aktivitou. Výzdobu s náměty ze Starého zákona a s tématy podo-
benství doplňují postavy ctností zosobňující dobré skutky. Zvolené scény a figury
mohou připomenout německé realizace, kupříkladu zámeckou kapli v Neuburgu.
Inspirací byla grafická tvorba Virgila Solise, například v díle Nicolase Reusnera
Emblemata – Mors morte pianda (1581), malby byly tedy vyhotoveny podle stej-
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né předlohy jako výmalba v Hülsede. Pro oblast Dolního Saska jsou však typické i
zdejší dekorativní prvky či usazení scén na poprsnici kůru do rolverkového rámu.

Ačkoliv ostatní kostely nelze snadno spojit s konkrétními předlohami, je možné
přiblížit je dobové grafické produkci, ze které mohly malby vycházet. Stejně tak
je možné charakterizovat jejich typické výzdobné prvky a poukázat na formální
souvislosti. Rostlinný dekor je znázorněn v kostelech Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě. Botanicky přesné znázornění nebývá v tuzemsku
v sakrálním prostředí příliš běžné, a to ani v německých zemích, kde se dochovalo
spíše ojediněle, především v Hesensku a Dolním Sasku. Patrně se jedná o navázání
na středověkou tradici spjatou se symbolickým aspektem rostlin. Motiv vavřínu
poukazující na raně křesťanský a antický symbol vítězství prolíná výzdobu všech
ze studovaných chrámů, včetně kostela sv. Víta v Pelhřimově či sv. Jiří v Božejově.
Jako analogii lze uvést například chrám ve Witzenhausenu, či kostely v Hülsede a
Meinbrexenu, kde jsou analogicky užity motivy lístků vinné révy. Nutné je ovšem
uvést skutečnost, že motiv se vyskytuje rovněž na malbách katolických ve stejném
významu a prvek tak nelze považovat za jednoznačný pro nekatolické prostředí.

K dalším společným rysům patří postavy ctností jakožto mravních vzorů,
tímto způsobem v protestantském prostředí běžné vyobrazovaných, avšak nikoliv
nepostradatelných. Kostel sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě prezentuje sedm fi-
gur, přičemž jejich atributace je inspirována věděním, řemeslem a uměním, jejich
souhrn tak vede k božskému poznání skrze řemeslo a umění po vzoru humanis-
tických tradic antiky. Naopak ctnosti v kostele sv. archanděla Michaela v Pacově
jsou lidskými mravními vzory podobně jako v kostele Panny Marie v Pirně. Ve
většině interiérů najdeme rolverkový rám, ať již pro zvýraznění architektonických
otvorů užitých ve sv. Vojtěchu v Havlíčkově Brodě či pro rámování scén u výje-
vů v kostele sv. archanděla Michaela v Pacově. Vždy se jedná o vyhotovení ve
zlaté barvě, často navíc v kombinaci s úponky rostlin, po vzoru doporučení be-
nátského teoretika Vincenza Scamozziho. Další kostely, sv. Petra a Pavla v Ledči
nad Sázavou a sv. Jiří v Božejově, sledují v určitých aspektech ještě středověké
tradice a tradice utrakvismu, ať již v rodové prezentaci stavitele či ve ztvárnění
připomínajícím krásný sloh.

Katolické sakrální prostory lokality se na rozdíl od těch prokazatelně protes-
tantských lišily na první pohled jen velmi málo a některé se snad mohly snažit
o určitou sounáležitost, kupříkladu kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, přesto
byl jejich důraz kladen na odlišné teologické vyznění. Rozdíly v katolických a
protestantských chrámech dávají v tomto ohledu velký badatelský potenciál pro
další studium.

Studium námětů nástěnných maleb sakrálního i světského prostředí nepro-
kázalo na dochovaných malbách častější opakování některých témat, naopak se
ukázala jejich poměrně velká pestrost a různorodost. Na rozdíl od doporučova-
ných témat se některá z nich téměř nevyskytují, jako náměty z římské historie,
vyhotovené v Telči čp. 15 a doporučované Antoniem Filaretem, či mytologické
v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě upřednostňované Carlem Ridolfim. Ty
byly považovány za vhodné k politickým prohlášením, neboť jejich sdělení po-
rozuměl pouze náležitě vzdělaný člověk. Témata na pomezí Čech a Moravy se
vyznačují poměrně směrodatnou významovou linií spjatou především s konfesij-
ní příslušností. Malby jsou tak i bez oblíbených ikonografických příruček dobře
srozumitelné širší veřejnosti. Z konfesijního hlediska se kostely a s nimi i jejich
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výmalbu podařilo z pohledu 16. století poměrně dobře určit. Výjimku tvoří pou-
ze kostel sv. Jiří v Božejově, který přes podrobné studium maleb i historické a
náboženské situace zůstává spíše neobjasněným příkladem.

Náměty malířské výzdoby fasád i měšťanských domů je možné rozdělit po-
dobně jako interiérovou výzdobu dle typů do několika skupin od figurální malby
přes malbu iluzivní architektury, dekoru a erbů až po specifické motivy. Nejvíce
lze s grafickými předlohami obou prostor výzdoby spojit figurální náměty, které
velmi často vycházely z významných děl doby. Není proto divu, že velká část
z identifikovaných předloh následuje vzor Albrechta Dürera a dále Virgila Solise
a Josta Ammana, kteří byli svými tisky proslaveni a kteří sami někdy z Dürerovy
koncepce vycházeli. Mimo nich ve zdejších realizacích našel své místo i Sebald
Beham, Maerten de Vos či Jan Sadeler. Nalezené předlohy vypovídají o vyběru
motivů ze zaalpských zemí, především dnešního Německa s tiskařským centrem
v Norimberku. Těmto autorům je možné přisoudit rovněž realizaci v rámci sa-
krální výzdoby.

Starozákonní malby měšťanských domů vycházející z tvorby Albrechta Dürera
hledaly svůj vzor v grafických dílech Malých pašijí (1510) a Života Panny Marie,
na něž navazoval ve své tvorbě např. Jost Amman či Virgil Solis a jejichž tvorbu
reflektuje dům Znojemská čp. 1090/2 v Jihlavě. Z cyklu Malých pašijí vycháze-
jí scény z interiéru domu 1196/40, jež jsou zároveň kombinovány s vlivem Jana
Sadelera a Maertena de Vos. Dürerovu kompozici následuje také téma Ukřižo-
vání na domě čp. 15 v Telči, čímž je poměrně dobře poukázáno na skutečnost,
že původ grafické předlohy nehrál roli v katolickém ani nekatolickém prostředí.
Podle předlohy, k níž mistr zavdal celkový návrh, vznikl i turecký průvod k císa-
ři Rudolfu II. na domě čp. 1090/2 inspirovaný dílem Průvod císaře Maxmiliána
I. Oblíbené motivy Dürerovy série Život Panny Marie daly vzniknout i výjevu
Narození Krista z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, nao-
pak poměrně ojedinělý námět Posledního soudu dle Dürerova cyklu Apokalypsa
zůstává v kostele sv. archanděla Michaela v Pacově.

Ilustrace Virgila Solise pro Starý zákon našly své místo na jihlavském domě
v ulici Znojemská 1090/2, kde se zdejší umělci inspirovali tisky díla Passionale
(1552), dle jeho předloh bylo postupováno rovněž v námětu medailonů na témže
domě či v Telči čp. 15.

Inspirace dílem Jana Sadelera a s ním spjatým malířem Maertenem de Vos je
patrná v námětech z knihy Genesis v domě čp. 1196/40 (1561), avšak podobně
jako některé další malby jsou i tyto scény spíše složeny z více předloh. Téma
Potopy například vychází jak z tisku Biblia Josta Ammana (1565), tak z cyklu
Ovidiových metamorfóz Virgila Solise. Dílo Jana Sadelera posloužilo jako vzor
také pro dům čp. 15 v Telči ve scéně Saul a David, blízké mu jsou svým ztvárněním
i andělé domu v ulici Komenského čp. 1333/10 v Jihlavě.

Předlohy děl těchto umělců je možné nalézt i v sakrálních interiérech. Sta-
rozákonní vyobrazení krále Davida v kostele sv. Vojtěcha a Nanebevzetí Panny
Marie v Havlíčkově Brodě je blízké německé či vlámské produkci, snad i dílu
Josta Ammana. Podle předlohy Virgila Solise z díla Emblemata – Mors morte pi-
anda (1581) či z jeho výzdoby Passionale (1552) vznikly některé scény v kostele
sv. archanděla Michaela v Pacově blízké dílu italského mistra Uga da Carpiho
a Tiziana Vecelia, kde se také uplatnil vliv Maertena de Vos. Solisovy předlohy
v dílech Cyklus osmi ctností v mracích a Cyklus osmi ctností v krajině snad rovněž
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ovlivnily tytéž postavy ve výzdobě kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě. Vý-
jimečně jsou známy i realizace dle předloh dalších více či méně známých umělců,
například Sebalda Behama v Telči čp. 15. Převážně zaalpským tendencím odpo-
vídá i většina zbývajících maleb, jejichž předlohy prozatím nebyly určeny, tak
jako postava Spravedlnosti či další alegorie. V souhrnu lze nicméně říci, že zdejší
nástěnné malby se z velké části inspirovaly díly nejslavnějších umělců doby.

Pro úplnost je třeba uvést, že severští umělci se po vzoru běžné dobové pra-
xe nechávali motivovat z umění italského, přitom se často inspirovali jeden od
druhého a vzájemně přebírali nejen postavení figur, ale i celé rozvrhy námětů.
Některé motivy v tiscích Maertena de Vos a Jana Sadelera lze původně spatřit
například v díle Raffaelově, či připomenou díla jiných italských umělců, tak jako
proroci v hale jihlavského domu 1196/40 blízcí tvorbě Marcantonio Raimondiho
(1500–1527).

Na první pohled lze z hlediska námětů mezi katolickým a nekatolickým sa-
králním prostorem rozlišit jen stěží, pro jistotu konfesního určení je tak nezbytná
znalost historických skutečností lokality. Přesto je možné se k některým námě-
tům blíže vyjádřit a přiblížit jejich nazírání. Vyobrazení Panny Marie lze očekávat
spíše v katolických městech, nicméně několik scén z cyklu jejího života Albrechta
Dürera je vymalováno na fasádě domu Znojemská 1090/2. Život Panny Marie
však není primárním zdrojem předloh. Tyto scény ilustrují především souvislosti
s Kristovým životem, který na tento pás maleb navazuje. Madona je vyhotovena
rovněž na fasádě domu čp. 179 v novoutrakvistickém Havlíčkově Brodě. Zde je na
rozdíl od Jihlavského cyklu přímá úcta k Matce Kristově již zřejmá, avšak toto
novoutrakvistické město její přímou úctu nikterak nevylučuje.

Ačkoliv většina uvedených námětů malby by mohla být užita na katolických i
nekatolických objektech, postavy svatých jsou až na výjimky doménou prostředí
katolického, a to jak v měšťanském, tak i sakrálním prostoru. Jedná se tedy
o malby v telčském čp. 15, v domě v ulici Lazebnická čp. 618/17 a v bývalém
dominikánském klášteře s kostelem Povýšení sv. Kříže v Jihlavě.

Naopak velmi oblíbené bývaly nejen v měšťanském prostředí alegorie, jež
vyjadřovaly jinak těžko uchopitelné myšlenky. Často též znázorňovaly měšťan-
ské ctnosti (Jihlava, čp. 68/15) či poukazovaly na čas či části roku (Jihlava,
čp. 1205/47). Po vzoru šlechtického prostředí byly vyobrazovány důležité dějinné
či místní historické události, například v Jihlavě ve Znojemské čp. 1090/2 a v Tel-
či čp. 15, případně byl na dobře viditelném místě alespoň situován měšťanský erb,
ať již v Jihlavě čp. 92/4 nebo na jihlavské radnici. Stejně oblíbená byla i iluziv-
ní architektura, jež dosahovala v jižní části německy mluvících zemí neobvyklé
úrovně a kvality. V Jihlavě jen poskrovnu rámovala především dveřní a okenní
otvory (Jihlava, Matky Boží 1034/35, čp. 1317/57, čp. 1592/13, Havlíčkův Brod,
čp. 179), případně po vzoru raně renesančních italských paláců formovala členění
fasády (Jihlava, 1196/40). Pouze jediný nález pak vypovídá o iluzivní výzdobě
schodiště formou bosování v jihlavském domě čp. 1315/4.

Ke specifickým motivům patřil námět zobrazení majitele domu na čp. 1034/35
v Jihlavě a Telči čp. 15, záznam ze stavby domu na témže domě či textová výzdoba
formou biblických i antických citátů jihlavské radnice. Rozličné druhy forem zahr-
nuje řada dekorů. Ty někdy jen dotvářejí celkový dojem výmalby, jindy vyjadřují
její hlavní motiv (různé formy listoví v jihlavských domech čp. 1224/55, 1205/47,
1102/37, 68/14, 1304/8, 1192/41, 1205/47, 1102/37, 1304/8; Polná, čp. 47; dekor
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v podobě váz Jihlava, čp. 643/25). K ojedinělým ztvárněním patří zajisté slunce
havlíčkobrodské radnice, vyjadřující suverénní postavení měšťanstva, i abstraktní
motivy šablonové malby jihlavského domu v ulici Havířská čp. 15.

U sakrálních prostor byli v okruhu předloh identifikováni i další umělci, ti však
již ovlivnili tvorbu poloviny 17. století. Scény kostela sv. Bartoloměje v Pelhři-
mově jsou více i méně spjaty s předlohami umělců Jacopa da Ponte zv. Bassano,
Hieronyma Wierixe, Albrechta Altdorfera, Parise Nogariho či Cesare Nebia. Větší
vliv těchto umělců na nástěnnou malbu renesance u nás však nelze předpokládat.

Z námětů byly užívány scény ze Starého i Nového zákona, nicméně převažo-
valy ty novozákonní. Podobně jako náměty spjaté s měšťanskými domy ani ty
neopakovaly na dochovaných objektech svá témata. Starý zákon je prezentován
výlučně v kostele sv. archanděla Michaela v Pacově, nadále převládají již jen
novozákonní témata. Námět Ukřižování se dochoval pouze v již rekatolizačních
malbách v kostele sv. Víta v Dolní Krupé, novoutrakvistický kostel sv. Vojtěcha
představil pouze symboly Kristova umučení. Námět Assumpty jako Církve je vy-
hotoven v novoutrakvistickém kostele sv. Jiří v Božejově. Kristova Podobenství či
Poslední soud ojediněle prezentuje kostel sv. archanděla Michaela v Pacově. Bez
zajímavosti nezůstává ani skutečnost, že v poreformačním období se na výmalbě
daného území častěji objevují náměty božských figur, a to ve sv. Vítu v Dolní
Krupé a ve sv. Bartoloměji v Pelhřimově. Protestantské prostředí může do jis-
té míry na rozdíl od toho katolického, prezentovaného bývalým dominikánským
klášterem v Jihlavě, sv. Vítem v Dolní Krupé a sv. Bartolomějem v Pelhřimově,
překvapit vyobrazením svatých apoštolů v kostele sv. Jiří v Božejově či zpodob-
něním světice v kapli sv. Máří Magdaleny v Kamenici nad Lipou. Uvedení světci
jsou ovšem součástí Písma a jejich znázornění lze odůvodnit skrze jeden ze základ-
ních protestantských teologických důrazů sola scriptura a doložit tak oprávněnost
jejich prezentování. Sakrální interiéry doprovázely podobně jako ty světské také
alegorie – v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, a ctnosti –
v kostelech sv. archanděla Michaela v Pacově a sv. Vojtěcha v Havlíčkově Bro-
dě, jež vystihují ponaučení z vyobrazených figurálních scén či svým významem
dotvářejí ikonografickou hloubku programu. Poměrně oblíbené bylo užití rostlin
nesoucích symbolický aspekt, jež dotvářely a dále rozvíjely symbolické hledisko
konceptů sakrálních interiérů (sv. Vojtěch, Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčko-
vě Brodě, sv. Jiří v Božejově). Ke spíše ojedinělým námětům sakrálních interiérů
patří mytologická témata s náměty Herkula, Dafne a Syrinx a dále též vyobrazení
reformátorů, v nástěnné malbě snad poprvé realizované v Pirně. Obě témata se
na českomoravském pomezí nacházející pouze v kostele sv. Vojtěcha, reformátora
je přitom možné spatřovat v jedné ze dvou disputujících postav u alegorické-
ho vyobrazení Teologie, neboť znázorněný muž se nápadně podobá mistru Janu
Husovi.

V závěru práce lze snad ještě upomenout na několik základních faktů, které ze
studia nástěnné malby na pomezí Čech a Moravy vyplývají. Především lze z uve-
deného vyvodit poměrně značnou podobnost katolické a nekatolické malby, jejichž
odlišnosti lze pozorovat až při podrobnějším poučeném studiu. Užívána byla při-
tom leckdy obdobná témata i náměty grafických předloh od stejných umělců, lišil
se až výklad maleb vyplývající z jejich situování a kontextu. Předlohy pocházely
především z Norimberka a Augšpurku a do jisté míry lze snad v jejich užívání
nekatolickou stranou spatřovat i jakési ideové hledisko a programové přihlášení
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se k luterské reformaci. Přitom je třeba upozornit, že valná část katolické malby,
která byla v textu pro srovnání uváděna, pocházela až z doby poreformační, tedy
z doby po roce 1620. Zatímco katolické malby se více soustředily na vykupitel-
skou oběť Krista, nekatolické připomínaly celé Dějiny spásy. Hlavní hodnotou
maleb není jejich umělecká kvalita, ale právě jejich ideové a ikonografické hledis-
ko spjaté s kompozičním rozvrhem přejímaným od významnějších realizací doby
skrze grafickou produkci. Ve studiu grafické tvorby a jejího vlivu na nástěnnou
malbu se přitom otevírá badatelské pole vhodné k dalšímu průzkumu, především
v ostatních oblastech Čech a Moravy. Toto studium může potvrdit, případně vy-
vrátit obecnější myšlenky nastíněné v této práci, a pojednat ucelený pohled na
tuto tvorbu v době renesance. Jako badatelské téma se nabízí rovněž konfesijní
problematika, jejíž nuance a častá nejasnost mohou být objasněny pouze dalšími
studiemi. Stejně poutavým tématem je vposled i vztah saského prostředí na vý-
zdobu sakrálních interiérů, který lze předpokládat i v dalších chrámech Českého
království.
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7. Katalog
7.1 Městské domy

7.1.1 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 179
R. č. ÚSKP 40894/6-45, okres Havlíčkův Brod

Historická země

Čechy

Umístění

Průčelní fasáda směrem do náměstí, partie kolem oken druhého patra

Datace

Poslední třetina 16. století

Objednavatel

Matěj Romenec (1548–1612) (?)1

Popis

Malby tvoří výplň čtyř výklenků druhého patra domu, přičemž prostřední dva
jsou prolomeny oknem. V prvním je vyobrazena Panna Marie s Ježíškem. Posta-
va v modrých šatech s bílým lemováním sedí a její ramena kryje červený plášť.
Pravá ruka je zvednuta v žehnajícím gestu, druhá přidržuje dítě v náručí. Hlava
se svatozáří a blonďatými vlasy shlíží k zemi. Dítě s jednou nohou pokrčenou a
druhou nataženou je usazeno v matčině náručí a levou rukou se přidržuje bílého
lemu jejích šatů. Zrak směřuje za Pannu Marii a nad blonďatými kudrnatými
vlásky dítěte vyčnívá svatozář. Za výjevem se rozprostírá žluté světlo rozdělené
do paprsků vystupující mezi mraky, které jsou naznačeny po okrajích vyčleně-
né části. Výklenek je při levé straně na ploše malby orámován bílým pruhem,
hnědý pás dělí plochu v pravé a v dolní části. Druhý prostor kolem okna rámu-
jí dva sloupy s jednoduchými členitými patkami a se stylizovanými korintskými
hlavicemi. Nad vynášeným překladem s vejcovcem uprostřed jsou užity rostlinné
motivy listů dekorativně se rozvíjejících z vázy uprostřed. Plocha kolem druhého
okna třetího úseku je zdobena obdobně. Rostlinný motiv nad překladem tvoří
pouze listoví v zeleném a žlutém provedení, uprostřed svázané do malého svazku
o třech listech. Námět Piety posledního výklenku se nedochoval, patrný je pouze
fragment svatozáře a malovaný rám obdobný jako u prvního výklenku.

1Dům byl v držení Matěje Romence v roce 1588 (Ševčík/Bělinová 2010, nestránkováno).
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Obrázek 1: Havlíčkův Brod, čp. 179, fasáda domu.

Obrázek 2: Havlíčkův Brod, čp. 179, fasáda domu, detail vyobrazení Piety.
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Historie

Po polovině 16. století patřilo město Havlíčkův Brod Františku hraběti Thurno-
vi, který mu udělil řadu svobod příznačných spíše pro královská města. Rozvoj
řemesla i obchodu umožnil výstavbu a zvelebení sídla,2 z náboženského hlediska
převažovalo protestantství.3 Město se v 16. století z velké části proměnilo, ve vý-
stavbě převažovaly výstavné kamenné domy s mázhausy a štíty.4 Dům čp. 179
patřil po roce 1588 utrakvistickému děkanu a asesoru pražské dolejší konzistoře,
jenž se účastnil konzistorie Království českého v roce 1609,5 Matěji Romencovi.
Lze předpokládat, že za tohoto majitele vznikly i malby na fasádě domu s vyob-
razením Panny Marie.6 Štít domu je datován do 16. století i z architektonického
hlediska. Přítomnost maleb byla zaznamenána díky prosvítání pod vrchní vrstvou
omítky již před odkrytím a prvním restaurováním7 v roce 1973.8

Ikonografie

Fasáda domu prezentovala běžná křesťanská témata upozorňující na Pannu Marii
jako matku Kristovu a zároveň i na lidský původ Božího syna. Smrtelnost Krista
byla zdůrazněna ve vyobrazení Piety znázorňující Marii se zesnulým tělem svého
syna na klíně. Obrazy s mariánskou tematikou vznikly v rámci novoutrakvistic-
kého prostředí, obvykle však charakterizují spíše prostředí katolické.9

Restaurátorské zásahy

1973: restaurování (Jaroslav Alt, Pavel Lorek, Alois Martan)

1994: restaurování (Jaroslav Alt ml.)

2010: restaurování (Roman Ševčík, Hana Bělinová)

K odhalení maleb došlo v roce 1973 při celkové rekonstrukci budovy. U zbý-
vajících částí fasády nebyly malby prokázány.10 Tehdy byly fragmenty výzdoby
dochovány ve větší míře než v současnosti, ještě při restaurování v roce 1994 re-
staurátor Jaroslav Alt ml. zdokumentoval dva fragmenty svatozáří v pravé krajní

2Nocar 2008, 9–10.
3Čárt 1921, III.
4Sochr 1971, 118.
5Jacob Jacobeus: Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom

kráľovstve českom. Amsterdam 1624 (dostupné online: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/
1331/Jakobeus_Obraz-premien-ceskych-evanjelickych-cirkvi-v-prekvitajucom-
Kralovstve-ceskom/1, vyhledáno 29. 11. 2015).

6V domě byla v roce 1872 tiskárna Josefa Menšíka a c. k. sklad tabáku a kolků, počátkem
20. století pak Hofrychtrova ordinace. Dnes se v budově nachází prodejna tabáku (Nocar
2008, 37).

7Poche 1977, 363–364.
8Srov. s fotografií domu před odhalením maleb – Čárt 1921, 21.
9Srov. např. průčelí domu Parkán čp. 104 v Českém Krumlově s vyobrazením madony

Marizazellské a Kájovské.
10Bohužel pravděpodobně ještě před rekonstrukcí v roce 1973 došlo k okopání fasády (Tvrdý

2011, 217), existenci další výmalby je tedy možné předpokládat, ale v současnosti ji již nelze
doložit. P. Tvrdý se kloní k barevnému provedení fasády (Tvrdý 2011, 216).
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nice, které určil jako pozůstatek výjevu Piety. Nejvíce byly postiženy krajní vý-
klenky, kde došlo k provlhčení zdiva v blízkosti okapních svodů. Zasaženy byly
především dolní partie s téměř zcela rekonstruovanými úseky z předchozích pra-
cí, z původních maleb došlo ke ztrátě vyobrazení hlavy z pravé lunety. K nejlépe
dochovaným částem patřily horní partie kryté architektonickou profilací.11 Při
částečné rekonstrukci maleb bylo zvoleno neiluzivní provedení sloupů středních
nik, které dle fotografií restaurátorské zprávy příliš nekorespondovaly s dochova-
ným originálem.

Při restaurátorském zásahu v roce 2010 bylo konstatováno pouze částečné do-
chování originální výmalby. Největší míra fragmentárního zachování byla patrná
v krajních edikulách, kde v rámci prací na obnově proběhlo restaurování přede-
vším formou neutrální retuše v barvě omítky. U prostředních edikul se výzdoba
dochovala při horní části s motivy hlavic a kladí, jež byla částečně chráněna vystu-
pujícím výklenkem. Dříky a patky byly rekonstruovány. Nové doplnění proběhlo
i u postavy madony v dolní části výjevu. Barvy byly zvoleny dle dochovaných
fragmentů. Při bočním nasvícení jsou dodnes v omítce patrné vyhloubené linie
obrysů výjevu, které pocházejí již z doby vzniku maleb.

Prameny a literatura

Jaroslav Alt ml.: Restaurátorská zpráva: restaurování nástěnných maleb v lu-
netových výklencích domu č. 179 na Havlíčkově nám. v Havlíčkově Brodě.
Fotodokumentace. Havlíčkův Brod 1994; Jaroslav Alt / Pavel Lorek /
Alois Martan: Restaurátorská zpráva a dokumentace z fasády domu čp. 179
v Havlíčkově Brodě. Havlíčkův Brod 1973; Jaroslav Alt ml.: Příloha č. 1 ke
smlouvě č. j. 034/Am/94 na restaurování nástěnných maleb ve čtyřech špa-
letových výplních na fasádě domu čp. 179 na Havlíčkově nám. v Havlíčkově
Brodě. Kutná Hora 1994; Ševčík/Bělinová 2010

Poche 1977, 363–364; Tvrdý 2011, 215–221

7.1.2 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 87 (stará radnice)
R. č. ÚSKP 21290/6-29, okres Havlíčkův Brod

Historická země

Čechy

Umístění

Průčelí fasády v ose budovy, druhé patro, ve štukovém rámu

11Dochování výzdoby bylo restaurátorem stanoveno na čtyřicet procent (Jaroslav Alt ml.:
Příloha č. 1 ke smlouvě č. j. 034/Am/94 na restaurování nástěnných maleb ve čtyřech špaletových
výplních na fasádě domu čp. 179 na Havlíčkově nám. v Havlíčkově Brodě. (restaurátoský záměr)
Kutná Hora 1994, nepaginováno).
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Obrázek 3: Havlíčkův Brod, stará radnice, malba s motivem slunce.

Obrázek 4: Havlíčkův Brod, stará radnice, motiv slunce, detail náznaku úst.
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Datace

Po 166212

Objednavatel

Město Havlíčkův (Německý) Brod

Popis

Na fasádě současné radnice byl během obnovy budovy nalezen pod novodobým
znakem Havlíčkova Brodu pozdně renesanční motiv slunce. Relikt se nachází ve
štukovém rámu manýristického stylu situovaném ve druhém patře radnice vpro-
střed okenních os. Původní fragment výzdoby zachycuje motiv slunce se střídá-
ním rovných a vlnitých paprsků, přičemž se dochovalo devět paprsků z dvanácti.
V kruhovém základu motivu je situován náznak mírně se usmívajících úst. Při ob-
vodu při štukovém rámu je vymalován tmavý pruh s náznaky písma, snad číslic,
případně symbolů zvěrokruhu.

Historie

Původní budova rychty byla vybudována na místě tří starších gotických domů na
konci 15. století.13 Původně renesanční jednopatrová budova radnice byla výrazně
přestavěna po požáru r. 1662.14 Jednalo se o největší požár v dějinách města, kro-
mě radnice shořela východní strana náměstí, kostel sv. Kateřiny či obecní mlýn.15

Nová podoba budovy byla zachycena nedlouho po přestavbě na kresbě Jana Fran-
tiška Beckovského z doby kolem r. 1700.16 V této době byl mimo jiné v interiéru
vybudován honosný sál (datován okolo 1668) s bohatou štukovou manýristickou
výzdobou.17 Budova byla nadále upravována i v dalších staletích.18

Ikonografie

Motiv slunce navazuje na italské předlohy, kde byly tyto symboly užívány na
fasádách radnice pro vyjádření sebevědomí zdejšího měšťanstva již od quattro-
centa.19 Obdobný význam lze očekávát i na ztvárnění v Havlíčkově Brodě. Mimo
to bylo slunce rovněž vyjádřením pravdy, spravedlnosti a Boha. Paprsků slunce
bývalo obvykle dvanáct a sloužily jako odkazy na články víry šířené do světa.
Ve středu slunce mohl být namísto písmen IHS, obvykle ztvárněných v italském
prostředí, vyobrazen obličej malého Ježíška. Tuto koncepci sleduje i zdejší vyob-
razení. Okolo slunce bývají situovány nápisy, trnová koruna či vavřínový věnec,
který kolem dochované malby můžeme spatřit ve formě štukové dekorace. V tom-
to případě se tak patrně jednalo o typ slunce s obličejem, okolo něj mohly být

12Výzdoba patrně souvisí s vyhořením starší podoby původně gotické radnice v roce 1662
(Čárt 1921, 10).

13Pavlata 2016, 196.
14Čárt 1921, 10; Poche 1977, 363; Nocar 2008, 9, 11.
15Nocar 2008, 11.
16Veselý 2014, 168–169.
17Poche 1977, 363.
18Více viz např. Pavlata 2016, 196.
19Více o problematice tzv. bernardinského slunce v českých zemích viz Chlíbec 2016.
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snad symboly zvěrokruhu,20 případně číslice spjaté s mechanickými hodinami,
které mohly být na fasádě radnice situovány.21 Obdobné hodiny zahrnující motiv
slunce, avšak bez ztvárnění v nástěnné malbě, je možné v rámci 17. století spatřit
např. na chrámové zvonici v polském Wavelu.

Restaurátorské zásahy

2017: restaurování (Dana Christianová)

Motiv slunce byl objeven během generální rekonstrukce radnice probíhající
v letech 2012–2017. Roku 2017 byla sejmuta deska se současným znakem Havlíč-
kova Brodu a při provedení restaurátorských sond byly objeveny fragmenty mal-
by, které vedly k odkrytí dochovaných částí slunce. Původní fragmenty byly po-
sléze zakonzervovány, zakryty novou omítkou a na jejím povrchu byla provedena
hypotetická rekonstrukce motivu slunce vycházející z dobových grafik s motivy
slunce s tváří.

Prameny a literatura

Jan Pešta: Havlíčkův Brod. Stará radnice čp. 87. (stavebně historický průzkum)
Nymburk 2011

7.1.3 Jihlava, Benešova 1304/8
R. č. ÚSKP 15482/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Druhé patro, místnost s křížovou klenbou

Datace

1571

Popis

Druhé patro domu skýtá místnost s dvěma křížovými klenbami s renesančními
malbami. Hřebínky kleneb zdobí jednoduché pásy s pravidelným příčným dělením
jednoduchou dvojitou linkou, obdobné pasy probíhají rovněž skrze střed v polo-
vině jednotlivých klenebních polí. Středy těchto pasů vyjma pasu kopírujícího
středovou linii zdobí vždy jeden modrozelený květ růže na oranžovém kruhovém
pozadí. Ze středu křížení a při patách kleneb vyrůstají jednoduché větévky se
zelenými a oranžovými listy částečně zaplňujícími vzniklou plochu. Dva menší

20Znaky zvěrokruhu se vyskytují spíše u sluncí bez tváří komponovaných jako světové růžice.
21Sluneční hodiny mívají odlišné schéma rozmístění číslic odpovídající dráze slunečních pa-

prsků během dne.
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Obrázek 5: Jihlava, Benešova 1304/8, pohled na klenbu místnosti s křížovou klen-
bou ve druhém patře, 1571.

květy růží vyrůstající z listoví doprovázejí středový pás. Jejich hlavní okvětní
lístky zdobí modré listy připomínající zvonečky, červené plody a dekorativně se
stáčející listy trav. Na některých místech je volná plocha doplněna samostatnými
malými motivy kruhového tvaru. Jedna ze stěn vynáší dekorativně pojatý rám
červené barevnosti s letopočtem 1571.

Historie

Původně středověký dům s parcelou vyhořel během první poloviny 16. století a
v 60. letech téhož století byl dům následně opraven v renesanční podobě. Středo-
věký ráz parcely zůstal v urbanismu města zachován. Malba vynáší dataci r. 1571,
ke které lze vztáhnout nejen malířskou výzdobu místnosti a trámových stropů,
ale i dokončení oprav domu v této etapě. Během 19. století objekt prošel klasi-
cistní úpravou fasády, interiér byl modernizován v rámci 20. století pro potřeby
bydlení.22

Ikonografie

Místnost byla vyzdobena především s cílem dekorovat prostor a zajistit tak re-
prezentativní síň v domě. Dle náznaků na bočních stěnách nalezených při restau-
rování lze odvodit původní výmalbu i na bočních stěnách. Prostor tak byl zcela
vyplněn malbou, jak bývalo oblíbené a obvyklé. Rostlinný charakter výzdoby byl
často užívaný nejen v Jihlavě a je srovnatelný s řadou zdejších domů. Motiv pa-
trně splňoval požadavky dekorativnosti bez další potřeby hlubších významových

22Rossí/Rossí/Procházka 1998, nestránkováno.
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rovin, jaké nabízely motivy figurální. Lze předpokládat, že si ho pro výzdobu re-
prezentativních interiérů vybírali sice majetní měšťané, avšak bez další potřeby
intelektuálně vytříbené reprezentace.

Restaurátorské zásahy

1998: restaurování (Karel Rossí, Tomáš Rossí, Pavel Procházka)

K odkrytí a následnému restaurování maleb došlo v roce 1998. Malby prove-
dené v technice secco byly dosud skryty pod vápennými líčkami a řadou dalších
vrstev. Během prací došlo k celoplošnému odkryvu prostoru, přičemž byly malby
zachovány pouze v klenební části. Největší poškození maleb se konstatovalo při
vrcholu kleneb, kde byla v minulých letech vedena elektroinstalace. Konstrukci
klenby narušovaly statické praskliny. Boční stěny prostoru v současné době tvoří
nové omítky, k nenávratnému zničení původních omítek však došlo dle průzkumu
v relativně nedávné době. Nalezené malby byly během restaurátorských prací vy-
tmeleny a následně retušovány, aby plocha klenby získala celistvý charakter. Pro
další sjednocení prostoru byla místnost vymalována jantarovou lazurou souznící
s malbami.23

Prameny a literatura

Rossí/Rossí/Procházka 1998

Hamrlová 2017a, 93

7.1.4 Jihlava, Benešova 1315/4
R. č. ÚSKP 49605/7-8793, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Schodištní prostor interiéru

Datace

Druhá polovina 16. století

Popis

Pod současnými omítkovými vrstvami se v prostorách schodiště interiéru nalé-
zají nástěnné malby s motivem iluzivní bosáže s mramorováním. Bosáž rámuje
rohové části schodištního prostoru, přičemž zaujímá jen jednu linii stejně vy-
sokých kvádrů o střídání delších a kratších formátů délky. Okraje motivů jsou
jemně vytaženy v hnědočervené barvě, obdobným tónem světlejšího charakteru
je vyhotovena i jejich výplň doplněná náznakem mramoráže.

23Rossí/Rossí/Procházka 1998, nestránkováno.
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Obrázek 6: Jihlava, Benešova 1315/4, detail schodištní výmalby, druhá polovina
16. století.

Historie

Dům stojí na místě středověké parcely, jeho základy tvoří středověké sklepy. Re-
nesanční přestavbou prošel po požáru r. 1523, z ní se zachovaly především křížové
klenby přízemí.24 Posléze prodělal řadu úprav i v dalších obdobích.

Ikonografie

Iluzivní bosáž v prostoru schodiště je v rámci jihlavských měšťanských domů
ojedinělou ukázkou renesanční nástěnné malby, jež v tomto ohledu sleduje nejen
šlechtické prostředí, ale i zahraniční vzory. V interiéru je možné pozorovat iluzivní
obložení stěn např. na zámku v Telči, a to v přízemí renesančního paláce v chodbě
k soukromé kapli. Řada příkladů bosážového pojetí stěn však byla realizována
rovněž v exteriéru, např. na tzv. Hrádku zámku Český Krumlov (po 1590), na
jeho třetím nádvoří, či na tamní zámecké věži, dále např. na Budějovické bráně
(1598–1602) v Českém Krumlově či na ohrazení zámku Kratochvíle.

Restaurátorské zásahy

1999: restaurování (Pavel Procházka)

V roce 1999 proběhl v rámci obnovy interiéru restaurátorský průzkum zamě-
řený na omítkové vrstvy. Při tomto průzkumu byla nalezena mramorová bosáž
v prostoru schodiště datovaná do 16. století, v prvním podlaží se objevila jedno-
litá šedá barevnost a v krytém renesančním dvoře renesanční malba s figurálním

24Procházka 1999, nestránkováno.
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Obrázek 7: Jihlava, Havířská 1008/15, detail motivu růžice, 16. století.

motivem spolu s šedou jednolitou výmalbou. Třetí podlaží již neobsahovalo za-
chovalé barevné vrstvy z tohoto období. Nalezené fragmenty byly konzervovány
a přeštukovány.25 V interiéru v současné době nejsou prezentovány. Jiné restau-
rátorské zásahy u maleb tohoto domu nejsou známy.

Prameny a literatura

Procházka 1999

7.1.5 Jihlava, Havířská 1008/15
R. č. ÚSKP 38781/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

První patro, síň

Datace

16. století
25Procházka 1999, nestránkováno.

141



Popis

Prostor síně zaplňují jednoduché osamocené růžice geometrického tvaru vyhoto-
vené dle šablon. Motivy sestávají z kruhového základu, do něhož je pomocí dalších
pomyslných kružnic vyhotovena šestilistá květina. Okraje obrazce jsou zvýrazně-
ny pomocí kružnicového schématu. V každé ze vzniklých částí motivu se střídá
několik barev, modrá, žlutá a červená, přičemž žlutá převažuje.

Historie

Renesanční dům byl postaven na místě staršího, patrně dřevěného, středověkého
domu, po požáru města r. 1523. Do současné doby se dochovalo částečné pod-
sklepení, síň s klášterní klenbou zvýrazněnou hřebínky a kruhovým svorníkem,
jenž býval doplněn malbou, v neposlední řadě rovněž renesanční arkýř.26 Dalšími
úpravami prošla budova během 17., 18. a dalších století. V domě se ve druhém
patře dochovaly raně barokní malované trámové stropy,27 dochování renesančních
trámových stropů v prvním patře se předpokládá.

Ikonografie

Uvedené růžice patrně nemají žádný hlubší význam a slouží pouze k dekorování a
částečnému zaplnění stěn dané síně. Výzdoba pomocí šablon je však v rámci Jih-
lavy 16. století jedinečným dokladem o užívání šablonové malby pro dekorování
významných prostor domu. Poměrně zajímavá je i geometrická koncepce moti-
vu, která se v rámci renesančního umění někdy objevovala, většinou však pouze
v náčrtcích významných umělců.28

Restaurátorské zásahy

2005: restaurování (Pavel Procházka)

Při restaurátorském průzkumu vybraných částí interiéru budovy v roce 2005
byla v místnosti se štukovou růžicí přiléhající k největšímu prostoru podlaží nale-
zena blíže nespecifikovaná malba. V uvedené hlavní síni prvního patra byla dále
nalezena šablonová malba jednoduché geometrické růžice. Mimo tyto hlavní ob-
jevy průzkum prokázal renesanční barevné vrstvy i v dalších místnostech, ovšem
bez dekorativního charakteru. Malby byly po jejich odkrytí zakonzervovány a
překryty novou vrstvou omítky.29 V současné době nejsou prezentovány. Dal-
ší restaurátorské zásahy spjaté s nástěnnou malbou nejsou v souvislosti s tímto
domem známy.

26Procházka 2005, nestránkováno. Arkýř byl typickým prvkem měšťanské architektury re-
nesance, převzatým ze šlechtického prostředí. Srov. v rámci dalších městských domů např. Dra-
žan 1950, 139.

27Ludmila Razimová / Jana Cibulková: Závěrečná zpráva k restaurování polychromova-
ného trámového stropu. Havířská 15, Jihlava. (restaurátorská zpráva) Jihlava 2006.

28Zájem o geometrické obrazce dokládá např. tvorba Wenzela Jamnitzera v díle Perspectiva
Corporum Regularium (1568), kde se zabývá jejich studiem v trojrozměrné podobě. Obrazci se
zabýval rovněž Leonardo Da Vinci, např. v rámci ilustrací pro dílo Divina proportione Luca
Pacioliho.

29Procházka 2005, nestránkováno.
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Obrázek 8: Jihlava, Komenského 1333/10, klenba schodištní síně, 1577.

Prameny a literatura

Procházka 2005

7.1.6 Jihlava, Komenského 1333/10
R. č. ÚSKP 29050/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Schodištní síň druhého traktu

Datace

1577

Autor

Neznámý, blízký dílny Beinhartů30

30Bartlová 2009, 330.
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Objednavatel

Hieronymus Geschl31

Popis

Na osmidílné klenbě o čtvercovém základu a s vepsaným čtvercem je vymalováno
osm andělů. Jednotlivá pole dělí od sebe síť žeber s malovaným motivem vavřínu
stylizovaným do dekorativního pojetí. Každá z uvedených postav hraje na jiný
hudební nástroj. Zastoupeny jsou patrně basa, příčná flétna, triangl, loutna, lyra
(?), roh a dudy (?). Andělé jsou provedeni v manýristickém protažení s barevnými
křídly v odstínech červené, modré a zelené. V některých případech jsou barvy
kombinovány v rámci jednoho křídla, jindy jsou znázorněna jako jednobarevná. Ve
středu klenby je situován svorník s malovaným motivem slunce, z něhož na každou
z figur dopadají jeho paprsky. Poslední z andělů drží ve svých rukou otevřenou
knihu, ve které je uveden letopočet 1577 spolu s citátem textu

”
Chval duše má

Hospodina!“ vypsaným v německém jazyce. První strana knihy je nečitelná.32 Po
stranách vepsaného čtverce jsou dochovány fragmenty dekorativní malby s motivy
oválných medailonů v rolverkových rámech a rostlinného dekoru. Žádná z těchto
částí se však nedochovala kompletně.

Historie

Současná budova vznikla spojením dvou renesančních domů vybudovaných na
středověkých parcelách. Severnější dům byl koncipován jako nákladnější se scho-
dištní halou, průčelí zdobilo sgrafito, druhý dům byl naopak konzervativnější,
patrně vznikl pro méně majetného majitele a do ulice býval opatřen štítem.33 Fa-
sády byly sjednoceny pravděpodobně koncem 18. století, během 19. a 20. století
došlo k provoznímu a stavebnímu sjednocení stavby.34 Uvnitř domu i v pozdější
době vznikaly stropy zdobené malbami či štukem.35

Počátek obnovy domů lze vztáhnout k roku 1566.36 Dochovaná schodištní síň
tvoří halu na čtvercovém půdorysu doprovázenou arkádou s toskánskými sloupy37

a představuje tak jednu z nejkrásnějších krytých síní v Jihlavě.38

Ikonografie

Malba navazuje na citovaný žalm č. 146 ze Starého zákona Chval duše má Hospo-
dina, kde se v textu mluví o velebení Boha zpěvem.39 Námět lze spojit s lutersky

31Bartlová 2009, 330.
32Písmena jsou částečně zachovalá, nečitelnost může být dána pouze značnou výší síně.
33SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1333, Komenského 10, Projektový úkol, fol. 1, 3.
34Samek 1999, 81.
35SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1333, Komenského 10, Projektový úkol, fol. 2.
36Samek 1999, 81.
37Z této doby nacházíme v Jihlavě více obdobných sloupů ze stejné dílny (Kroupa 2009,

324, 327).
38Křesadlo 1992, 71.
39

”
Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému

Bohu zpívat žalmy, co živ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho
duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má
ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa
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orientovanou společností Jihlavy, kdy si patrně jeden z tamních měšťanů nechal
ve schodištní reprezentativní síni domu vyhotovit tuto malbu vyjadřující nejen
jeho společenský status s dostatkem finančního zázemí, ale i jeho konfesní sta-
novisko. Výběr hudebních nástrojů je pravděpodobně dán dobovými zvyklostmi,
kdy v rámci chrámů působily celé literátské soubory. Uvažovat lze rovněž o pod-
poře či přímé účasti objednavatele díla v literátském bratrstvu, která v Jihlavě
i dalších městech působila a byla oblíbenou formou oslavy Boha. Bůh je v rám-
ci malby zastoupen sluncem uprostřed andělů a symbolicky představuje objekt
velebení, zároveň rovněž odpovídá přísnějším požadavkům nekatolíků na nezob-
razování Boha v lidské podobě.

Restaurátorské zásahy

1957–1964: celková rekonstrukce domu

Malby ve schodištní síni domu byly rekonstruovány na počátku 60. let v rámci
celkové rekonstrukce budovy zaměřené na její adaptaci pro galerijní účely.

Prameny a literatura

SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1333, Komenského 10, Projektový úkol; SO-
kA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1333, Komenského 10, Průvodní a technic-
ká zpráva, vypracoval J. Kříž, 1956

Kába 1982; Křesadlo 1992, 71, Samek 1999, 81; Neuwirth 2005, Krou-
pa 2009, 324; Bartlová 2009, 330; Hamrlová 2017a, 95

7.1.7 Jihlava, Lazebnická 618/17
R. č. ÚSKP 20460/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Schodištní síň

Datace

Konec 17. století40

i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá
k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin
sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova,
ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj,
Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.“ (český ekumenický překlad).

40Určení datace se v úředních dokumentech značně liší, srov. Trizuljako-
vá/Rossí/Procházka 1996, 1 (18. století) a Pavel Procházka: Restaurátorský záměr na
restaurování nástěnné malby v domě Lazebnická 17 v Jihlavě. (restaurátorský záměr) Střížkov
u Jihlavy 2015 (16. století).
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Obrázek 9: Jihlava, Lazebnická 618/17, pohled do schodištní síně s malbou Jana
Nepomuckého, konec 17. století.

Obrázek 10: Jihlava, Lazebnická 618/17, pohled do schodištní síně s malbou Kris-
ta a doprovodných figur, konec 17. století.
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Popis

Trojpodlažní dům spojují společné prostory schodiště, jež je ve druhém patře
spojeno se třetím ve velkou síň završenou křížovou klenbou. Tři stěny síně zdobí
malby s náboženskými motivy. První vyobrazuje scénu se dvěma ženami stojícími
nad hrobem Krista. U postavy na levé straně visí ve vzduchu meč směřující k její
hrudi, nad hlavou se vznáší oválná svatozář. Druhá figura je orientována svým
tělem, pohledem i gesty k první ženě. Pravá ruka je volně předpažena, druhá
jemně odložena na hruď. V pozadí se rozprostírá město za hradbami s mnoha
domy a několika věžemi. Ležící tělo je kryto bederní rouškou a korunováno trnovou
korunou, končetiny jsou protknuty třemi hřeby.

Druhou stěnu člení pásy rostlinného dekoru na červeném a modrém pozadí.
Rovněž třetí stěna je členěna stejnými pásy, v jejím středu je však situována
postava Jana Nepomuckého v černé klerice a bílé rochetě s krajkou a pláštěm
přes ramena. Ruce před hrudí vynáší kříž, ke kterému směřuje pohled. Hlava je
kryta černým biretem.

Historie

Dům pravděpodobně vznikl již kolem roku 1240 a v dalších staletích byl postup-
ně přestavován. Rozsáhlé stavební úpravy proběhly kolem poloviny 16. století,41

další přestavba spojená se zvýšením o druhé poschodí byla uskutečněna r. 1793
stavitelem Lorenzem Schnellerem.42 Ve dvacátém století byl prostor přizpůsoben
pro byty.43 Dům po terezínském číslování domů získal označení čp. 127, v roce
1813 byl přečíslován na čp. 156 a v období po roce 1955 je uváděn jako čp. 618.44

Ikonografie

Postava sv. Jana Nepomuckého je neodmyslitelně spjata s rekatolizační snahou
po třicetileté válce i v rámci barokního umění. Vyobrazení bez svatozáře odpovídá
pravděpodobně vyhotovení díla před kanonizací světce v r. 1729. Jáhenský oděv
doplněný biretem a křížem v rukách jsou typickými znaky světce.

Panna Marie je vyobrazena s mečem u hrudi značícím její bolest. Obvykle
je vyobrazováno sedm mečů jako sedm bolestí.45 Jeden meč patrně souvisí s po-
stavou prorokyně Anny (Veroniky) a poukazuje na první z bolestí, Simeonovo
proroctví, při němž je poukázáno na vykupitelskou úlohu tehdy malého dítěte.
Ikonografický typ Mater Dolorosa odkazuje na ženinu bolest spjatou s utrpením
jejího syna, jež je na výjevu vyobrazen po sejmutí z kříže jako nehybné zraně-
né tělo. Starší žena naproti Panně Marii mohla představovat prorokyni Annu,
jež při Obětování Páně rozpoznala v dítěti Spasitele a jež bývá jako starší žena
obvykle vyobrazována. Anna prorokyně je patronkou vdov a představuje odkaz

41Trizuljaková/Rossí/Procházka 1996, 2. Z celkového hlediska je dům vnímán pře-
devším jako renesanční. Např. v dopise spisového archivu Národního památkového ústavu
č. j. 8338/78 PP 4245/78 je hodnocen jako renesanční, dokládající renesanční typ jihlavské-
ho domu.

42Vilímek 2012, nestránkováno.
43Trizuljaková/Rossí/Procházka 1996, 2; Vilímek 2012, nestránkováno.
44Vilímek 2012, nestránkováno.
45Sedm bolestí Panny Marie: Simeonovo proroctví, Útěk do Egypta, Kristus se ztratil své

matce, Nesení kříže, Ukřižování, Snímání z kříže, Nanebevstoupení (Hall 2008, 324).
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na trpělivost.46 Naznačená rouška nad postavami Panny Marie, prorokyně An-
ny a těla Krista patrně vynášela vyobrazení Kristovy tváře a reprezentovala tak
roušku Veroničinu, která bývala spojována s dobrou smrtí,47 zároveň odkazuje
na Kristovu pravou podobu, jež z ikonografického hlediska může symbolicky vést
k pravé víře spjaté s vírou v Krista. V této souvislosti je rovněž možné uvažovat
o ztotožnění této figury se sv. Veronikou, jež bývá v obdobných výjevech grafic-
ké produkce vyobrazována. Celkové ikonografické hledisko daného výjevu skrze
víru v Krista představuje jeho vykupitelskou oběť, která zde vede k dobré smrti
věřícího, spjatou s velkým utrpením nejen jeho, ale i jeho matky.

Restaurátorské zásahy

60. léta 20. století: odkryv maleb

1996: restaurování (Miroslava Trizuljaková, Tomáš Rossí, Pavel Procházka)

2016: restaurování (Pavel Procházka)

První restaurování maleb proběhlo již v 60. letech 20. století, kdy došlo k je-
jich odkrytí. V roce 1996 byl stav maleb narušený, povrch byl zpráškovatělý a
na řadě míst docházelo k odlupování. Povrch zanášely nečistoty a místy brázdi-
la mechanická poškození. V rámci restaurátorského průzkumu, který předcházel
samotnému restaurování, byla zkoumána klenba,48 jejíž povrch byl již při ob-
nově v 60. letech 20. století opatřen cementovou omítkou. Pod jejím povrchem
byly nalezeny fragmenty pigmentů, dřívější nástěnná malba však již patrná ne-
byla. U stěn pod malbami bylo prokázáno pokračování pásů dekorativní výmalby
k dolní části. V rámci prací byl proveden celoplošný odkryv a očištění maleb
následované fixací, injektáží a tmelením. Na závěr prací byla provedena retuš ba-
revných vrstev a fixace.49 Před restaurováním v r. 2016 byl stav maleb značně
narušený. Povrch práškovatěl a místy se odlupoval, nejvíce byla postižena severní
stěna, na níž se malba ztrácela v poměrně velkých celcích. Rouška nad postavami
západní stěny byla viditelně retušována a pravděpodobně mohla vynášet malířský
doplněk související s celkovým ikonografickým konceptem, nejspíše tváří Krista.
Během roku 2016 proběhlo opětovné restaurování a konzervování maleb.

Prameny a literatura

Zdeněk Vácha: Návrh na restaurování. (restaurátorský záměr) Brno 1995; Tri-
zuljaková/Rossí/Procházka 1996; Vilímek 2012; Pavel Procház-
ka: Restaurátorský záměr na restaurování nástěnné malby v domě Lazeb-
nická 17 v Jihlavě. (restaurátorský záměr) Střížkov u Jihlavy 2015

Hamrlová 2016, 141

7.1.8 Jihlava, Matky Boží 1034/35
okres Jihlava

46Rulíšek 2006, heslo Anna prorokyně.
47Rulíšek 2006, heslo Veronika.
48Trizuljaková/Rossí/Procházka 1996, 3.
49Trizuljaková/Rossí/Procházka 1996, 4.
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Obrázek 11: Jihlava, Matky Boží 1034/35, fragment někdejší fasádní výzdoby
domu 1033/37, 154(?).

Historická země

Morava

Umístění

Podkroví, dříve součást štítové výzdoby boční fasády sousedního domu 1033/37

Datace

154(?)50

Popis

Dochovaná malba má podobu architektonicky členěného okna, z něhož vyhlíží
mužská postava. Členění tvoří profilovaná římsa vynášející dva volutově zahnuté
dekorativní dílce, mezi nimiž je situována koule s květem na vrcholu. Strany okna
tvoří ve vystouplé architektuře vpadlé obdélné dílce. Mužská figura viditelná po
svá ramena je oděna do červeného oděvu. Tvář je porostlá plnovousem, z porostu
hnědých vlasů mírně vylézají kouty. Rysy obličeje, oči, nos a mírně se usmívající
ústa jsou tvořeny černou linkou. Prostor za postavou je vyveden v černé barvě.
Po pravé straně výjevu je situována datace s dochovanými číslicemi 154(?).

50Datace je uvedena na dochované části malby, pouze poslední z číslic není čitelná.
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Historie

Dům čp. 1034/35 bezprostředně sousedí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
kláštera minoritů. Parcela domu je vklíněna mezi kapli Panny Marie Pomocné
(dříve sv. Václava) a kostelní předsíň, existence budovy je tak bezprostředně
spjata s chrámem. Z poznatků stavebně historického průzkumu vyplívá vystavě-
ní současného domu na místě někdejší kaple sv. Barbory zrušené ve 40. letech
16. století. O existenci této kaple v těle budovy svědčí několik středověkých ar-
chitektonických prvků, které se nalézají především v přízemí budovy.51 Zajímavé
je i propojení stavby se sousedním domem, kdy je klenutá prostora stavebně nále-
žející k sousednímu domu funkčně začleněna do domu čp. 35. Původně se jednalo
o malý jednopatrový domek s pultovou střechou, jenž těsně přiléhal k sousednímu
domu vyššímu o štít s dochovanou malbou. Stále však patřil minoritskému kláš-
teru, který dům prodal až v roce 1788. Do té doby patrně sloužil k bydlení pro
světské služebníky konventu či byl pustý.52 Ačkoliv je malba očím návštěvníků
dobře skryta, první zmínka o ní pochází již z r. 1933.53

Ikonografie

Nástěnná malba vyobrazuje postavu v okně, oblíbený motiv v tuzemsku i za-
hraničí. Postavy v oknech se objevují již od druhé poloviny 15. století a souvisejí
s postupným příchodem renesance. Zpočátku je najdeme v sochařství, např. u Ni-
kolause Gerhaerta von Leyden, i v malířství, tak jako u Hanse Susse von Kulm-
bach, u jehož díla figury částečně vystupují z obrazu. V nástěnné malbě je motiv
postav v architektuře oblíbený především v období manýrismu, kdy se tímto způ-
sobem oživují interiéry i exteriéry domů. Vložením figur dochází kromě hravého
motivu a hříčky rovněž ke zdůraznění prostorovosti iluzivní malby. V jihlavském
případě lze motiv spojit rovněž s uměleckým pojetím, v němž je postava dívající
se na pozorovatele ztotožňována s aktéry podílejícími se na jeho vzniku, tedy
s umělcem, objednavatelem apod. Zde se patrně jedná o figuru objednavatele,
jež mohla být doprovázena dalšími postavami jeho rodiny, manželkou, dětmi atd.
Tímto způsobem bylo prezentováno nejen postavení měšťana, ale i jeho finanční
zabezpečení, jež výmalbu umožnilo.

Restaurátorské zásahy

Restaurátorské zásahy nejsou známy.

Prameny a literatura

Borský 2015

Emanuel Schwab: Die Minoritenkirche in Iglau. Iglau 1933, 1; Borský 2016;
Hamrlová 2017a, 94

51Borský 2015, 3; Borský 2016, 49–63; středověkých prvků si všímá též Bartů-
šek/Kába/Fejt 1960, 31. Na existenci někdejší kaple sv. Barbory upozornil Zdeněk Jaroš
(Jaroš 2002, 30).

52Borský 2015, 3–4, 10, Borský 2016, 54.
53Emanuel Schwab: Die Minoritenkirche in Iglau. Iglau 1933, 1; Borský 2016, 56.
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Obrázek 12: Jihlava, Masarykovo náměstí 68/14, přízemní síň s ornamentálními
motivy.

7.1.9 Jihlava, Masarykovo nám. 68/14
R. č. ÚSKP 16129/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Prostory přízemí, hala prvního patra

Datace

Po 1551, přelom 16. a 17. století

Popis

V přízemí budovy se rozprostírá několik prostorů, z nichž dva jsou vymalovány
renesančními nástěnnými malbami. Podlouhlá místnost po levé straně hlavního
vchodu je zaklenuta křížovou klenbou o třech klenbách. Každou kápi křížení zdo-
bí rostlinný dekor složený z listoví a květů vyrůstajících z přepásaného svazku.
Jednotlivé svazky jsou přes střed spojeny řetězem. Poslední z nich, nejdále od
okna, jsou ukotveny na kouli zahalené v listoví, z nichž vyrůstá mohutná kytice
listů s plody. Druhý typ rostlinného dekoru obdobného typu představují svazky
s motivy granátového jablka či vína, z nichž vyrůstá tenký stonek vynášející lis-
toví s úponky a ovocnými plody, poslední typ formuje vyvážená kytice. Výjevy
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Obrázek 13: Jihlava, Masarykovo náměstí 68/14, přízemní síň s figurami ctností.

Obrázek 14: Jihlava, Masarykovo náměstí 68/14, hala v prvním patře.
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jsou na několika místech kápí doplněny osamocenými květy o čtyřech okvětních
lístcích a čtyřech listech.

Obdélná menší místnost v přízemí vynáší na severní a východní stěně dvě
ženské polopostavy v renesančních šatech. Stěny zdobí bohatý páskový dekor še-
dé barvy s vloženými rámy s barevnými alegoriemi uprostřed horní partie. Šedé
pojetí dekoruje i přilehlou kápi klenby, její střed tvoří kruhový medailon vsazený
do rostlinného dekoru kombinovaného s pásky. Okraje medailonu i vyznačených
šedých polí zdobí linie jednoduchých čar. První z postav je oděna do černých
šatů a černého baretu, ve svých rukou nese červený sloup. Pozadí postavy tvo-
ří monochromní zelená a okrová římsa, na níž navazuje nápis po pravé straně:
„DIE SChERK“. Druhá polopostava je vyobrazena v červeném oděvu s černými
rukávy a i její hlavu kryje černá pokrývka hlavy situovaná na světlých vlasech
podchycených síťkou. Vedle figury je znázorněn zlatý předmět tvaru dříku s entazí
vyrůstající z nodu a završený sluncem s paprsky. V pozadí je mezi okrovým pru-
hem a pomyslnou obrubní za dámou vyobrazena krajina s cestou a kopci. Horní
část s předpokládanou nápisovou páskou se již nedochovala. Po stranách výjevu
se rozprostírají fragmenty dvou dekorů, první tvaru vázy s palmovými ratolestmi
a úponky, druhý tvoří kytice z pásků a listů doplněná květem uprostřed.

Hala prvního patra je překlenuta mohutnou křížovou klenbou zvýrazněnou
malovaným žebrovím, prostor při východní straně doplňovalo prolomené okno,
dnes znázorněné jen dochovaným lemováním v barvě žebroví. Na žebroví přiléhají
rostlinné lehce zvlněné rostlinné úponky s barevnými listy vyrůstajícími vždy ve
dvojicích proti sobě, pouze konce úponků tvoří tři zvlněné listy. Stejné listoví se
rozprostírá i kolem okna. Prostor mezi listovím je místy doplněn osamocenými
různě barevnými květy o pěti až šesti listech.

Historie

Dům byl postaven po roce 155154 a bezprostředně po svém vzniku získal pest-
robarevnou výzdobu, jejíž fragmenty můžeme dodnes pozorovat. Během staletí
prošel řadou úprav a lze ho tak považovat za jeden z příkladů vývoje jihlavských
domů od gotiky k empíru. Renesanční část představuje v Jihlavě poměrně vzácný
palácový typ.55 Interiér se dočkal řady změn i během 20. století. K jejich úpravám
došlo v polovině 20. let 20. století, větší opravy proběhly během 40. let a v roce
1949 zde byla zřízena obrazárna. O tři roky později proběhly další úpravy inte-
riéru a posléze následovaly úpravy spojené se vznikem zdravotního střediska.56

V současné době je zde umístěna banka.

Ikonografie

Rostlinné motivy mohou představovat pouze dekor bez odkazu na hlubší význam,
bohatost forem, plodů a květů však může z ikonografického hlediska poukazovat
i na ráj. Symbolické postavy s jistotou ztělesňují ženy na stěnách dolní místnosti.

54Samek 1999, 72; srov. s autory uvádějícími renesanční jádro z konce 16. stole-
tí:Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24.

55Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24.
56SOkA Jihlava, Stavební archiv čp. 68, Masarykovo náměstí 14.
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Sloup je alegorií Stálosti, Statečnosti57 či Moudrosti,58 slunce patrně odkazuje
k alegorii Pravdy, neboť skrze světlo vyjádřené sluncem je pravda vyjevována.59

Obě alegorie tak mohly poukazovat na sílu a statečnost v prosazování či háje-
ní pravdy, celkový ikonografický program byl však závislý na dalších výjevech.
Lze předpokládat, že i v dalších klenebních výklencích byly vymalovány různé
alegorie, které hájily ctnosti měšťanstva. Z celkového možného počtu pěti postav
zaujímala nejdůležitější a čestné místo v čele celé skupiny Pravda.

Restaurátorské zásahy

1994: restaurování (Jana Cibulková, Eva Sendlerová)

Prozatím poslední restaurování maleb proběhlo v polovině 90. let. Proveden
byl celkový odkryv omítek a objevené malby byly následně restaurovány, méně či-
telné fragmenty naopak zafixovány a překryty. Během prací bylo rovněž objeveno
původní, dnes již zazděné okénko, které listový dekor bohatě rámuje. V současné
době je jejich stav stabilizovaný, při bližším pohledu lze sledovat více či méně
patrné retuše, z velké části neutrální. Asi nejvíce doplňované místo představuje
polopostava ženy z dolní síně, jež je oděna do černého šatu. Hlavní úpravu pocítila
především tvář a sloup v jejích rukou.

Prameny a literatura

SOkA Jihlava, Stavební archiv čp. 68, Masarykovo náměstí 14; Jana Cibulková
/ Eva Sendlerová: Jihlava: dům, Masarykovo nám. 14. Nástěnné malby
na klenbě ve schodišťové hale v 1. patře. (restaurátorská zpráva) Praha 1994;
Jana Cibulková / Eva Sendlerová: Jihlava: dům, Masarykovo nám. 14-
nástěnné malby ve dvou místnostech v přízemí domu (vlevo a vpravo od
vstupních dveří). (restaurátorská zpráva) Praha 1994

Samek 1999, 72; Neuwirth 2005; Hamrlová 2017a, 93–94

7.1.10 Jihlava, Masarykovo nám. 92/4
R. č. ÚSKP 35656/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Fasáda průčelí, vstupní místnost přízemí

Datace

1568
57Hall 2008, 411.
58Rulíšek 2006, heslo Sloup.
59Hall 2008, 372.
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Obrázek 15: Jihlava, Masarykovo náměstí 92/4, průčelí domu.
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Objednavatel

Stavebník A. S.60

Popis

Fasádu s vystouplým arkýřem pokrývá několik dochovaných částí maleb. Mezi
krakorci arkýře je vložen erb iluzivně zavěšený na černé linii vycházející z černé-
ho zvýraznění podél krakorců. Znak uprostřed vynáší černá dvouhlavá orlice a je
rozdělen na čtyři pole, z nichž dvě jsou zdobena lvem na šedém poli a dvě bílý-
mi a šedými pruhy. Vrchol erbu pod klenotem tvoří dva meče jakoby zabodnuté
do podkladu. Nalevo od krakorce arkýře je vyobrazeno iluzivní členění fasády.
Vpravo jsou naznačeny iluzivní tmavě až černě pojaté arkády s motivem zlatého
zdobení nad sloupem. Ve vzniklých polích byla situována figurální výmalba dolo-
žená pouze fragmentem postavy v prvním z polí. Pravou část fasády od úrovně
okna prvního patra člení iluzivní sloup.

Klenbu přízemí vstupní místnosti zdobí fragmenty maleb, hlavici vynášející
klenbu pokrývá dekor s rostlinnými motivy, na hraně mezi klenebními poli je
zachováno červené zvýraznění s černou linií.

Historie

Dům čp. 92/4 na Masarykově náměstí v Jihlavě s pozdně středověkým jádrem
byl renesančně přestavěn v roce 1568. Přibližně ve stejné době byl rovněž opatřen
malovanou fasádou, z níž se dochovaly do dnešní doby pouze fragmenty a názna-
ky někdejší koncepce. Datace s rokem 1568 je situována v záklenku kamenného
portálu, ve cviklu je možné najít i iniciály stavebníka A. S.61 Zajímavou součás-
tí domu je pozdně gotické jádro domu s gotickým sedile odpovídající románské
renesanci z konce 15. století a renesanční stropy se štukovým ornamentem ve
druhém poschodí zadního křídla.62 Ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století
prošel dům rozsáhlou rekonstrukcí včetně instalace elektrického vedení,63 v rámci
níž bylo přihlíženo i na historické hodnoty fasády.64

Ikonografie

Významové hledisko výzdoby tvoří měšťanská reprezentace, její podrobnější roz-
bor není vzhledem k dochovaným fragmentům možný. Dominantním prvkem je
v současné době erb situovaný mezi krakorci, jenž představuje rodovou přísluš-
nost majitele domu. Ostatní dochované prvky výzdoby jsou pouze dekorativního
charakteru a slouží k oslavě a náležité honosné výzdobě domu. Původně však

60Samek 1999, 72.
61Samek 1999, 72; dataci uvádí rovněž Dražan 1950, 154; Bartůšek/Kába/Fejt 1960,

23; Křesadlo 1992, 66.
62Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 23; Křesadlo 1992, 66.
63Dle dopisu ze 13. listopadu 1937 opravy probíhaly od roku 1934 v rámci nařízení (SOkA

Jihlava, Stavební archiv čp. 92/4 Masarykovo nám.).
64Historická hodnota je výslovně označena v dopise č. IX/244/40/1 (SOkA Jihlava, Stavební

archiv čp. 92/4 Masarykovo nám.). Konzultace prací s památkovým úřadem je kromě tohoto
dopisu zmiňována i v dopise starostovi z 2. října 1940.
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Obrázek 16: Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, radnice, vstupní síň.

tento dekorativní rámec vynášel scény a patrně i řadu symbolů souvisejících s re-
prezentativní funkcí domu. Pás scén byl situován např. ve výplních malované
arkády prvního patra.

Restaurátorské zásahy

K restaurování maleb nejsou v archivních fondech uloženy žádné záznamy, zjištěno
nebylo ani odkrytí maleb. Existence historických vrstev je však s jistotou známa
již ve 30. letech 20. století.65 Povrch fasády rovněž vykazuje známky restaurování
v poměrně nedávné době.

Prameny a literatura

Stavební archiv SOkA Jihlava, dům č. 92/4 Masarykovo nám.

Samek 1999, 72

7.1.11 Jihlava, Masarykovo nám. 97/1 (radnice)
R. č. ÚSKP 16981/7-4877, okres Jihlava

65Viz SOkA Jihlava, Stavební archiv čp. 92/4 Masarykovo nám.
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Obrázek 17: Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, radnice, erby v přízemí.

Obrázek 18: Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, radnice, středověké vyobrazení
sv. Kryštofa a renesanční rámování vstupního otvoru.
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Obrázek 19: Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, radnice, jednací síň, 1561.

Obrázek 20: Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, radnice, kaple sv. Dismase, 1716.
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Historická země

Morava

Umístění

Sál prvního patra, klenba a stěny přízemí, spojovací chodba k černé kuchyni,
kaple, fasáda

Datace

156166 (citáty), 16. století (masopustní průvod), 15./16. století (rostlinná orna-
mentika), 1557 (malba znázorňující schvalování městských práv),67 1716 (kaple
sv. Dismase)68

Autor

Písmomalířství – městští písaři Leonard Trenkhler a Vavřinec Reindler (?)

Objednavatel

Město Jihlava, Martin Winterberger, Jan Leupold

Popis

Radniční sál Gotický sál radnice69 zdobí malované kartuše po stěnách a nápisy
v klenebních kápích. Kartuše ve východní části pocházejí již ze 17. století a jsou
tedy mladší než nápisy na klenbách. Texty datované spolu s klenbou do roku
1561 jsou psány v hebrejském, řeckém, latinském, německém a českém jazyce,
vždy jedna až dvě na výseč. Jejich přesný přepis včetně překladu a odkazy na
starší literaturu je již uveden v publikaci 590 let jihlavské radnice,70 především
v kapitole Jaroslava Huňáčka Velká gotická síň – nápisy na klenbách a vitraje
v oknech. Každé z klenebních polí přitom vynáší několik řádků textu s odkazem
na citovaný zdroj. Forma písma se liší dle jazyka (hebrejština, němčina, čeština,
latina), především však sleduje pozdně gotickou minuskuly.

Vstupní prostor tzv. středního domu Při vstupu do tzv. středního domu71

v přízemí radniční budovy se rozléhá prostor klenutý křížovou klenbou, při kaž-
dém poli jsou usazeny rostlinné ornamenty vyrůstající ze středu křížení. Žádný

66Datování renesančních nápisů se liší v literatuře (Samek datuje k roku 1541 (Samek 1999,
s . 71).) a restaurátorských dokumentacích a další literatuře, kde je uváděn rok 1561 (Bradáč
1926, 20; Rossí/Rossí/Procházka 1994, nestránkováno).

67Samek 1999, 71; Trizuljaková/Rossí/Procházka 2009, nestránkováno; Kroupa
2009, 328 (uveden r. 1559).

68Bradáč 1926, 20.
69Radniční sál se nachází v prvním patře prvních dvou domů, tzv. Cippusova a středního

domu.
70Zimola/Hrubý/Pisková 2016.
71Jako střední dům je v literatuře označován dům mezi tzv. Holclinovým a prvním Cippu-

sovým domem.
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ovšem není vytvořen ve stejné koncepci, ale je složen z odlišných částí. V kaž-
dém ze středových cípů klenby je usazen kruh vynášející listy, jež dále vyrůstají
ve čtyři dlouhé úponky s červeným či modrým plodem, pátý stonek roste rovně
ve středu kompozice a vynáší tři listy na svém vrcholu. Jednotlivé kruhy jsou
propojeny jednoduchou linií. Druhý typ dekoru je tvořen základem podobným
dýni v listoví, jenž je skrze střed propojen tvary připomínajícími tlustý kořen
či hlízu, ty jsou dále střídavě proloženy trychtýřovitými hnědými tvary. Z každé
pomyslné dýně u středu klenby vyčnívá oranžový prstenec vynášející listoví, z ně-
hož vyrůstají opět čtyři úponky s plody a středový stonek s listy, obdobně jako
u prvního typu. Třetí typ je složen ze srdčitého listu při středu klenby, všechny
části pak z uceleného pohledu dávají dohromady čtyřlístek. Na list navazuje kruh
vynášející oblý tvar vsazený mezi dva listy, poté následuje prstenec s listovím a
pěti úponky s trojicí listů na jejich koncích. Pátý typ vyrůstá ze zaplněného stře-
du připomínajícího srostlé dýně, poté se opakuje motiv úponků s plody, přičemž
středový stonek vynáší rovněž plod, nikoliv listoví jako u předchozích příkladů.
V nepravidelném pojetí jsou všechny typy doprovázeny osamocenými květy, jež
dříve patrně tvořily pravidelný rámec částečně zaplňující zbývající plochu jinak
prázdného pole klenby.

Prostor informačního centra (Kentlinův dům) Klenutá místnost s vy-
taženými hřebínky a štukovými růžicemi ve středu kleneb uchovává fragmenty
výzdoby v podobě dvou erbů a dekorativní rostlinné výzdoby. Erby zdobí prostor
na stěně pod křížovým klenutím situovaným do náměstí. V centru je zpodob-
něn kamenný pilíř s trojúhelníkovým zakončením ve formě iluzivní architektury
s erby vsazenými do kruhových medailonů. Levý představuje žlutý erb se dvěma
zahnutými rohy a štítem na modrém pozadí, pravý zlatý erb na červenomodrém
pozadí. Jeho bližší určení je nicméně znemožněno špatnou čitelností. V pozadí
pilíře je po stranách možné tušit znázornění venkovního prostoru se stavbami
připomínajícího město, jeho bližší identifikaci lze však pouze odhadovat.

Hala Kentlinova domu Hala vynáší část malby masopustního průvodu a star-
ší gotické malby města. Z většího celku tohoto shromáždění jsou dochovány části
pěti postav, z nichž první tušíme jen skrze rameno s pláštěm, druhá, v čele dalších
třech figur, je z poloviny zahalená v kabátu s kožichem a čepicí s červeným lemem
na hlavě. Hlava třetího muže stojícího za ostatními je kryta bláznovskou čapkou
s ušima a čtyřmi rolničkami, čtvrtý nese lahev zdobenou květinou a cínový korbel
s víkem, u jeho pasu visí svazek klíčů spolu s koženou brašnou. Poslední hoch je
oděn do hnědého pláště či sutany, v ruce drží pouze ratolest. Nad hlavami všech
zúčastněných je znázorněn rostlinný dekor v podobě větví s dekorativně pojatými
listy, jenž patrně do výjevu zasahoval z výzdoby klenby.

Vstup do Holclinova domu Na protější straně místnosti je u gotického vcho-
du s několika schodištními stupni dochována středověká malba sv. Kryštofa s Je-
žíškem a fragment raně renesanční malby lemující starší vchod. Novější malba
je ztvárněna v podobě dekorativně pojatého listoví. Pravá strana vchodu je de-
korována listy vynášenými rostlinnou konzolou, v nadpraží portál překlenuje jen
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několik lehce pojatých listů.72 Malba se vyznačuje pestrou barevností červené,
zelené a modré s výraznými černými liniemi.

Kaple Holclinova domu Prostor kaple sestává ze dvou křížových kleneb s vý-
raznými žebry vytaženými malbou v podobě různobarevných částí oddělených
černou linií. Barvy zelená, červená, žlutá, béžová a šedá jsou sestaveny po obou
souměrných stranách převážně v zrcadlovém pořadí. Plochy kleneb vynášejí frag-
menty nástěnných maleb s tématem Beránka Božího, hlaviček andílků, ptactva a
svatých na oblačném nebi. Malba žeber pochází ze staršího středověkého období,73

malby ploch však odpovídají mladší vrstvě z období renesance a baroka.

Spojovací chodba k černé kuchyni Holclinova domu Prostor o dvou kří-
žových klenbách prezentuje lidovou formu dekorace v podobě drobných zelených
lístků podél šedé linie. Lístky jsou kombinovány plody tvaru jednoduchých čer-
vených kruhů.

Historie

Nejstarší historie budovy sahá do 13. a 14. století, kdy zde stávalo několik měš-
ťanských domů. Jako první byl pro budovu radnice zakoupen dům Cippusiův
v roce 1425, v němž byla projednávána kompaktáta.74 Budova radnice vznikla ze
tří městských pozdně gotických domů a původně měla jednopatrový charakter.75

Místo se stalo nejsevernějším sídlem městské správy r. 1426.76 Během 15. a 16. sto-
letí budova trpěla značnou vlhkostí a následně plísněmi, které byly desinfikovány
vápennými nátěry. Mezi jednotlivými nánosy nátěrů jsou patrné i černé vrstvy
odkazující na někdejší požáry.77 Jedním z nich byl požár r. 1534, po němž následo-
vala obnova objektu. Nově vzniklá čtvercová jednací síň v patře byla vybudována
právě v této době, svědčí o tom i vročení 1545 vepsané mezi znázorněné texty.
R. 1574 byl prostor zvětšen na obdélníkový, obložen táflováním a opatřen malba-
mi,78 později nalezenými při restaurátorském průzkumu objektu.79 Tyto malby
měly vyobrazovat osoby z biblických dějin.80 Holclinův dům byl připojen v roce
1509,81 po požáru r. 1551 byla celá radnice za pět let přestavěna a již roku 1558
znovu vymalována,82 a to jak v interiérové, tak i exteriérové podobě. Původní

72Dekor je v restaurátorské zprávě identifikován jako erbovní dekor (Trizuljako-
vá/Rossí/Procházka 2009, nestránkováno), charakter výmalby ani kompoziční či schéma-
tické ztvárnění však této úvaze neodpovídá.

73Prostor označovaný jako kaple kdysi sloužil jako židovský svatostánek. Z této doby se kromě
barevného ztvárnění klenebních žeber dochoval např. specifický výklenek ve zdi nejasného účelu
(Jaroslav Huňáček / Jana Petrůjová / Jana Škrdlová: Radniční budovy a jejich minulost.
In: Zimola/Hrubý/Pisková 2016, 63).

74Novák/Najdenová 1995, nestránkováno.
75Bradáč 1926, 20.
76Křesadlo 1992, 66.
77Novák/Najdenová 1995, nestránkováno.
78Kroupa 2009, 322. Křesadlo uvádí stavební zásahy především do 60. let 16. století (Kře-

sadlo 1992, 66), srov. též Bradáč 1926, 20.
79Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 18.
80Bradáč 1926, 23. Tyto malby byly datovány do druhé poloviny 16. století (Bartů-

šek/Kába/Fejt 1960, 18).
81Novák/Najdenová 1995, nestránkováno.
82Huňáček 2016b, 100.
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soustava byla jednopatrová,83 v exteriéru posléze sjednocena jednotnou výmal-
bou. Hlavním námětem byla scéna Předání privilegií králem Jiřím z Poděbrad,
dnes částečně uchovaná pod novější omítkou, představující konšely podávající
králi sedícímu na trůně listinu s pečetí. Malba, jíž lze vztáhnout k nové fasádě
sjednocující někdejší domy k roku 1558, je rovněž interpretována jako Schvalování
městských práv panovníkem84 a je obvykle datována do let 1557–1559.85 V dese-
tiletích během úprav interiéru a exteriéru byla venkovní fasáda završena věžičkou
s hodinami. Známa je i tehdejší podoba prostoru radničního sálu, který byl ob-
ložen dřevěným táflováním a dřevěnými lavicemi pro radní. Stěny byly zdobeny
obrazy Josefa, krále Joziáše, císaře Justinina, krále Jozafata, krále Ezechiáše, cí-
saře Konstantina Velikého a krále Davida.86 Výzdoba sálu je dochována z roku
1561 v podobě různých citátů, zahrnující i hebrejské nápisy, kartuše ve východní
části pocházejí již ze 17. století. Nápisy představují výběr textů od Martina Win-
terbergera a Jana Leupolda spolu s městskými písaři Leonardem Trenkhlerem a
Vavřincem Reindlerem.87 Okna sálu v minulosti vyplňovaly skleněné výplně se
sklomalbou, čtyři z nich jsou dnes uložené v Muzeu Vysočiny Jihlava. Dvě tabule
vyobrazují znak města Jihlavy z roku 1539, třetí znak Ferdinanda I. datovaný
k roku 1546. Poslední čtvrtá výplň s námětem Ukřižovaného je doplněna poza-
dím krajiny a řeky.88 K objevení maleb exteriéru s námětem Předání privilegií
v úrovni prvního patra došlo již r. 1924, kdy byly zabezpečeny pro další uchování
a částečně dočasně přezentovány.89 Pod barokními fasádami bychom je tak našli
i v dnešních dnech.90

V roce 1727 byl stávající komplex ještě rozšířen o další sousední budovu.
Během 18. století došlo k přepažení hlavního sálu.91 S úpravami r. 1786 souviselo
navýšení budovy o jedno poschodí, jež dalo fasádě nový barokní ráz.92

Ikonografie

Jednací síň Asi nejzajímavějším prostorem radniční budovy s bohatou historií
je klenutá síň zdobená citáty nejen biblických ale i antických a hebrejských textů.
Přes pestrou paletu vybraných zdrojů mají však všechny citáty něco společného
a jejich idea směřuje za jednou myšlenkou jakési ideální vlády. Vzhledem k funkci
síně jako jednacího prostoru pro radní města Jihlavy byla vybrána témata so-
ciální, texty s tématem dobré vlády a obecné rady směřující ke spravedlnosti a

83Huňáček 2016b, 100.
84Kroupa 2009, 322.
85Bradáč 1926, 23; Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 18 (1560); Kroupa 2009, 328.
86Christian d’Elvert (vyd.): Kronika města Jihlavy. Jihlava 1624. Brno 1861; Huňáček

2016b, 101.
87Bradáč 1926, 20; Křesadlo 1992, 66; Novák/Najdenová 1995, nestránkováno;

Huňáček 2016b, 101.
88Restaurátoři Novák a Najdenová sklomalbu ve stylu dunajské školy ztotožňují s dí-

lem Matěje Hutského z roku 1595 uloženého v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze (No-
vák/Najdenová 1995, nestránkováno). Více o jihlavské sklomalbě viz Huňáček 2016b,
103–9.

89Bradáč 1926, 20.
90Kába 1982, 4.
91Novák/Najdenová 1995, nestránkováno.
92Bradáč 1926, 20; Křesadlo 1992, 66; Novák/Najdenová 1995, nestránkováno;

Huňáček 2016b, 101.
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dobrému životu. Řada z nich navíc upozorňuje na nutnost pomáhat chudým či
na kajícnost před Bohem (

”
Proverbioru[m] Timor Domini Intium Sapientiae“

tedy
”

Bázeň boží je počátkem moudrosti.“). Morální směrování je někdy uvádě-
no negativními příklady. Z úryvků jsou zajímavé citáty, jež si částečně protiřečí,
např.

”
Principi populi tui ne maledixeris“ (

”
Vládce lidu svého nebudeš hanět.“),

následované
”

Non est potestas nisi a Deo“ (
”

Epištola Římanům 13: Není moci
mimo Boha.“) V těchto příkladech je tak vyzdvižena moc Boží nad jiné, záro-
veň je však kladena úcta na pozemského panovníka. Připomínána je i pomíjivost
života Platonových citátem (

”
Meditatio Mortis summa Philosophia / Omnibus

Hominibus semel mori constitutu[m] est / Morte nihil certius“, tedy
”

Celá filo-
zofie je uvažováním o smrti. Všem lidem je určeno jednou zemřít. Nad smrt není
nic jistějšího.“). Na zdejší radní tak působily hluboké myšlenky od nejrůznějších
autorů, které je měly vést k dobré a spravedlivé vládě nezapomínající na chudé a
zároveň uctivé před Bohem.

Výzdoba textem odpovídala luterskému obyvatelstvu města a umožňovala tak
uměřenou, avšak dostatečně bohatou reprezentaci městské rady. V rámci luter-
ství byl text běžnou součástí výzdoby chrámů i jiných prostor. Uvedené citáty
navíc evokovaly humanistickou učenost měšťanů dokládající znalost Písma. Vý-
zdoba sálu nicméně kromě vyznání dokládala i věrnost měšťanů habsburskému
panovníkovi; erb Ferdinanda I. doplňoval dva terče s městským znakem v rámci
zdobné výmalby oken. Vše doprovázel latinský a německý text s luterskou pro-
klamací

”
Slovo Boží zůstává na věky“ (1539). Rovněž druhé okno vynášelo malbu

s tématem Ukřižování, jež je možné datovat do druhé čtvrtiny 16. století.93 Pro-
stor kromě textové výzdoby kleneb a výmalby oken doplňovaly i figurální výjevy
s obrazy z biblických dějin,94 jež se do dnešní doby nedochovaly. Celkové vyzně-
ní interiéru tak nebylo strohé natolik, jak ho známe dnes, a se svou nákladnou
výzdobou tak více odpovídalo své reprezentativní funkci.

Vstupní prostor tzv. středního domu Rostlinný dekor prostoru v přízemí
sloužil ryze k dekorativní a reprezentativní funkci. Byl výzdobou, jež nenesla
konkrétní význam, dobře však posloužil vyzdvihnutí místa na potřebnou úroveň.
V literatuře je malba hodnocena jako vytvořená v „heraldickém pojetí“ a byla
zde rovněž vyslovena teze o vyobrazení rodového erbu některého ze švédských
důstojníků, kteří zde za třicetileté války bydleli.95 Tato domněnka se však nezdá
vzhledem k dekorativnímu charakteru malby rámující vstupní otvor dveří jako
pravděpodobná. Spíše se jednalo o dekorativní a reprezentativní úlohu, na kterou
ovšem mohla případná erbovní tematika rovněž navazovat.

Hala Kentlinova domu Téma masopustního výjevu je jednou z nejkvalitněj-
ších maleb radnice, jeho úloha je nicméně spíše otázkou. Výzdobu podobného
charakteru lze předpokládat i v dalších lunetách místnosti. Hlavním tématem
patrně mohl být určitý moralizující aspekt maleb, jež zároveň znázorňovaly ale-
gorické scény ze života běžného člověka.

93Bartlová 2009, 331.
94Bradáč 1926, 23.
95Jana Petrůjová / Jana Škrdlová: Současný Magistrát města Jihlavy. In: Zimo-

la/Hrubý/Pisková 2016, 123.
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Prostor informačního centra (Kentlinův dům) Malba s erby dokreslovala
přízemní prostor ve všech lunetách. Místnost je unikátní v užití erbovní tematiky
v měšťanském prostředí, kdy se měšťané snažili vyrovnat šlechtě.96 V dobře pří-
stupné místnosti a patrně jedné z prvních, kterou návštěvník radnice mohl spatřit,
tak upoutala váženost městských rodů a především jejich majetnost umožňující
zakoupení příslušného erbu spjatého s nákladným životním stylem podobajícím se
šlechtickému způsobu reprezentace. Na pozadí iluzivní architektury tak lze v tom-
to kontextu předpokládat výjevy z města Jihlavy, případně symbolické ztvárnění
města vyzdvihujícího měšťanské erby.

Spojovací chodba k černé kuchyni Holclinova domu Jednoduchý rost-
linný dekor malé místnosti vedoucí ke kuchyni nese zcela zdobnou funkci bez
hlubších významových konotací. Místnost představovala prostor pro komunikaci
s důležitou funkční místností, černou kuchyní,97 nesloužila tedy k reprezentativ-
ním účelům ani k běžně navštěvovaným místnostem. Listoví bylo častým prvkem
ve výzdobě veřejných i neveřejných prostor, patrně i z důvodu jednoduchého a
poměrně efektivního provedení.

Kaple Holclinova domu Výmalba tzv. kaple původně jistě měla promyšlený
ikonografický celek. Ačkoliv se jedná až o malby barokní, lze v jejich ztvárně-
ní najít prvky poukazující na silný renesanční aspekt. Datace maleb se váže až
k roku 1716 nákladem městské rady a měšťanů, zasvěcení bylo dle literatury věno-
váno sv. Dismasovi.98 Dle restaurátorských průzkumů podklad maleb pochází až
z renesančního období, vzhledem k původní funkci jako kaple židovské však kro-
mě barevného členění žeber nelze uvažovat o možnosti rehabilitování některých
maleb ze staršího období. Styl maleb je přes pokročilou dataci poměrně blízký
stylu pozdní renesance. Ikonografické hledisko je dnes jen těžko interpretovatelné,
neboť se dochovalo příliš málo fragmentů.

Z dochovaných, či spíše z poměrně nedávno zdokumentovaných částí lze při-
blížit pouze Beránka Božího, jež s praporcem odkazuje na Krista a jeho oběť
na kříži. Vyobrazení papoušků v širším kontextu mohlo poukazovat na rajskou
zahradu. Postavy svatých, jejichž stav neumožňuje bližší určení, odkazovaly na
nebeský prostor, a lze předpokládat, že jejich výběr byl volen vzhledem k urče-
ní prostoru, tedy vězeňské kaple. Vyobrazené scény doplňovaly hlavičky andílků
patrně ve snaze o zaplnění nebeské klenby, jež zároveň odpovídá barokním zvyk-
lostem malby.

Restaurátorské zásahy

1924: odkryv maleb fasády, jednacího sálu

1957–1965: restaurování jednacího sálu
96Uvedl restaurátor Pavel Procházka (Ibidem, 123).
97Karel Rossí / Pavel Procházka / Tomáš Rossí: Restaurátorské zpráva o restaurová-

ní: malovaného dřevěného stropu Masarykovo náměstí 1 v Jihlavě, nástěnné malby na klenbě
v místnosti č. 2.07 radnice Masarykovo nám 1 v Jihlavě, Nástěnné malby na klenbě v místnosti
č. 2.24 radnice Masarykovo nám 1 v Jihlavě. Jihlava.

98Bradáč 1926, 20.
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1994: komplexní odkryv výzdoby jednacího sálu (Karel Rossí, Tomáš Rossí, Pa-
vel Procházka)

1995: průzkum omítkových vrstev, objev maleb kaple (Antonín Novák, Rumjana
Najdenová)

2006: restaurování rostlinného dekoru přízemí (Miroslava Trizuljaková, Karel
Rossí, Pavel Procházka)

2009: restaurování malby sv. Kryštofa, rozvilinového rámce, lunet s erby (Mi-
roslava Trizuljaková, Karel Rossí, Pavel Procházka)

Fasáda Při úpravách v roce 1924 byly pod novodobou omítkou nalezeny malby
z roku 1557, přičemž část z nich byla konzervována a odkryta. Mezi okny prvního
patra byly situovány dvě postavy konšelů v černých pláštích podávající listinu
s pečetí králi sedícímu na trůnu. Jednalo se patrně o vyobrazení jihlavských pri-
vilegií či scény Předání městských práv panovníkem. Pod okny se rozprostíral
porušený pás maleb s několika hlavami a obličeji.99 Později byly malby opět za-
kryty a již nebyly odkrývány. Jejich existenci lze však pod vrstvami současných
omítek stále předpokládat.

Jednací sál Částečný odkryv výmalby byl proveden v roce 1924. První re-
staurování výzdoby velkého sálu proběhlo již v letech 1957–1962,100 zároveň bylo
rozhodnuto o prezentování renesančních nápisů na klenbách spolu s pozdějšími
barokními texty ve zdobných rámech na čelech klenby. Celkové odkrytí výzdoby
však proběhlo až v roce 1994, kdy bylo přistoupeno k sejmutí novějších vrstev
malby gotické síně a k fixaci původní výzdoby. Rekonstrukce byla provedena jen
částečně pro doplnění jednotlivých písmen či iluzivních rámů, nápisy v nedochova-
ných partiích doplňovány nebyly. Během prací byla objevena iluzivní renesanční
malba portálu na přístupové ploše schodiště z přízemí, která byla posléze zakryta
vápenným štukem. Pod vrstvami z 19. století došlo k nálezu fragmentů renesanční
malby s figurálními náměty.101 O rok později proběhl rozsáhlý restaurátorský prů-
zkum omítkových vrstev, jenž zhodnotil a zrevidoval dochované barevné vrstvy
i omítky. Severní stěna ukázala fragmenty gotické nástěnné malby s pozůstatky
plášťů stojících figur, obličeje a nákres dlažby. Na klenbách byla objevena iluzivní
malba střídavých tmavozelených a černých kamenů zdobících žebra.102

Vstupní prostor tzv. středního domu, přízemí, prostor informačního
centra (Kentlinův dům), hala Kentlinova domu V roce 2006 byl restau-
rován rostlinný dekor v podobě rozvilin v přízemních místnostech. Malby byly
odkryty, očištěny a následně fixovány, tmeleny a doplněny retuší, případně re-
konstrukcí v nedochovaných partiích.103 Ve stejném roce proběhlo i restaurování
maleb patrně se znázorněním středověkého města Jihlavy v lineárním způsobu
malby a malby renesančního masopustního průvodu, pod nímž byla nalezena

99Bradáč 1926, 20; Kroupa 2009, 322.
100Novák/Najdenová 1995, nestránkováno.
101Rossí/Rossí/Procházka 1994, nestránkováno.
102Novák/Najdenová 1995, nestránkováno.
103Trizuljaková/Rossí/Procházka 2009, nestránkováno.
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malba odpovídající vrstvě malovaného středověkého města. Průvod byl poškozen
pekováním a doplňováním omítek. Fragmenty dekorativní malby rozvilin byly
objeveny na klenbách. Během prací došlo k odkryvu děl, očištění a fixaci, kte-
ré následovalo nezbytné přitlačení některých nabobtnalých vrstev k podkladu a
hloubková injektáž. V dalších fázích prací bylo přistoupeno ke tmelení a barevným
retuším.104

Vstup do Holclinova domu Stěna u sv. Kryštofa prošla celoplošným od-
kryvem na renesanční a gotickou vrstvu, která byla očištěna a zpevněna, aby
došlo k obnovení soudržnosti vrstev. Praskliny byly opraveny vápenným tmelem
a barevnou retuší sjednoceny s okolím. Rovněž u štukových růžic přilehlého pro-
storu byly nalezeny vrstvy renesanční malby překryté barokními a klasicizujícími
malbami. Původní renesanční dekor rostlinných motivů byl v dalších staletích
následován mladšími přemalbami. Jednotlivé vrstvy se tak prolínají a vzájem-
ně na sebe navazují, v období klasicismu byla zvolena šablonová malba. Lunety
s tematikou městských erbů byly od dolních částí stěn odděleny tmavým pásem,
za nímž následoval šedý povrch.105 Při odkryvu klenby na renesanční vrstvu byl
zjištěn značný rozsah poškození, který neumožňoval pouhé doplnění maleb retu-
šemi. Malba tak byla zakonzervována a překryta izolační vrstvou s gázou, na níž
byl vyveden nový štuk.106

Spojovací chodba k černé kuchyni Holclinova domu Během restaurátor-
ských prací místnosti směřující k černé kuchyni bylo nejprve přistoupeno k celo-
plošnému odkryvu, poté k očištění povrchu a jeho fixaci. Místy bylo užito zpětné
přitlačování. Po zpevnění, případně i hloubkových injektážích, byla chybějící mís-
ta vytmelena a vyretušována.107

Kaple Holclinova domu Někdejší prostor sloužící židovskému obyvatelstvu
byl užíván po dobu dvou set let jako konírna. Tato funkce se posléze výrazně
zapsala do současného neutěšeného stavu. Zdi místnosti jsou prosyceny solemi,
v důsledku čehož se poměrně nedávno restaurované malby (2004–2006) začaly
v šupinkách odlupovat.108 Restaurování předcházel průzkum v roce 1995, při němž
k objevení výzdoby došlo.109 V současné době tak lze na klenbě někdejší kaple
vidět jen část maleb, které zde byly ještě nedávno dobře viditelné.

104Práce prováděla Miroslava Trizuljaková, restaurátorská zpráva je však součástí zprávy Ros-
sích a Procházky z téhož roku: Miroslava Trizuljaková: Restaurování nástěnné malby v míst-
nosti č. 1.21 radnice Masarykovo nám 1 v Jihlavě. In: Trizuljaková/Rossí/Procházka
2009, nestránkováno.

105Trizuljaková/Rossí/Procházka 2009, nestránkováno.
106Trizuljaková/Rossí/Procházka 2009, nestránkováno.
107Karel Rossí / Pavel Procházka / Tomáš Rossí: Restaurátorské zpráva o restaurová-

ní: malovaného dřevěného stropu Masarykovo náměstí 1 v Jihlavě, nástěnné malby na klenbě
v místnosti č. 2.07 radnice Masarykovo nám 1 v Jihlavě, Nástěnné malby na klenbě v místnosti
č. 2.24 radnice Masarykovo nám 1 v Jihlavě. Jihlava.

108Huňáček 2016a, 78.
109Novák/Najdenová 1995, nestránkováno.
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Obrázek 21: Jihlava, Masarykovo náměstí 643/25, třetí čtvrtina 16. století.

Prameny a literatura

Rossí/Rossí/Procházka 1994; Novák/Najdenová 1995; Karel Rossí /
Pavel Procházka / Tomáš Rossí: Restaurátorská zpráva o restaurování
nástěnných maleb a nápisů v interiéru radnice. (restaurátorská zpráva) Jih-
lava 2004–2005; Trizuljaková/Rossí/Procházka 2009; Karel Rossí /
Pavel Procházka / Tomáš Rossí: Restaurátorské zpráva o restaurování:
malovaného dřevěného stropu Masarykovo náměstí 1 v Jihlavě, nástěnné
malby na klenbě v místnosti č. 2.07 radnice Masarykovo nám 1 v Jihlavě,
Nástěnné malby na klenbě v místnosti č. 2.24 radnice Masarykovo nám 1
v Jihlavě. (restaurátorská zpráva) Jihlava

Bradáč 1926, 20–23; Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 18; Křesadlo 1992, 66;
Zdeněk Jaroš / Karel Křesadlo: Jihlavská radnice, kulturně historická
studie. Jihlava 1994; Samek 1999, 71; Jaroš 2002; Bartlová 2009, 331;
Kroupa 2009, 322, 328; Zimola/Hrubý/Pisková 2016; Hamrlová
2017a, 93 (a další)

7.1.12 Jihlava, Masarykovo nám. 643/25
R. č. ÚSKP 21458/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava
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Umístění

Mázhaus

Datace

Třetí čtvrtina 16. století110

Popis

Malby v mázhausu domu se dochovaly na některých výsečích kleneb dosedají-
cích na tři kamenné pilíře přízemního prostoru. Pilíře jsou zdobeny mramoráží
na hnědočerveném podkladu. Malby dosahují různého stupně dochování. K nej-
lépe celistvím patří výzdoba prvního pilíře, kde je směrem na východní stranu
místnosti prezentována komplexní kytice o několika stoncích zasazená do deko-
rativní vázy. Zatímco každá z rostlin představuje odlišný či maximálně jednou
opakovaný druh, výzdobu vázy tvoří zlatavé látkové zdobení na zlatých obručích
vázy, na něž dosedají dvě souměrné a dekorativně stáčené rukojeti. Část malby
s rostlinnými úponky se dochovala rovněž na straně ke středu místnosti téhož
pilíře.

Další podobně dochovaná malba zdobí druhý pilíř na téže straně. Její kytice je
méně košatá, zato je tvořena jen několika málo druhy rostlin a dozdobena malým
ptáčkem, pěvcem, na svém vrcholu. Váza stejného tvaru s obdobně stáčenými
rukojeťmi je zdobena červenou řasenou látkou uchycenou na třech místech obruče.
Malý fragment rozvilinové výzdoby se dochoval na výseči směrem k prvnímu pilíři
i na stěně opačné, kde je kromě rozvilinového dekoru možné spatřit část vázy se
zdobením méně mohutné řasené látky uchycené ve stáčené rozvilině po straně
předmětu a v ústech andílčí hlavičky v jeho středu.

Největší část posledního pilíře se zachovala na straně otočené k prostřednímu
sloupu. Ústřední váza oblého tvaru obtočená pruhem látky s několika větévkami
zeleně a patrně citrusovým plodem je tentokrát doprovázena dvěma ptáky. První
je patrně andulka se žlutýma nohama a zahnutým zobákem, druhý zelený papou-
šek se žlutým bříškem, oba jsou usazeni na částech suchých větví. V horní partii
jsou zachovány pouze okrajové části barevných dekorativně se stáčejících rozvilin
někdejší kytice ve váze. Strana k východní části místnosti je opět oživena vázou
zdobenou látkou, z níž po stranách spadají dva střapce. Posledním fragmentem
úseku je část dekorativních rozvilin směrem ke konci místnosti a zvířata, která na
této straně doprovázela podobně jako motiv papoušků ústřední vázu. Vyobrazeny
jsou čtyři končetiny lesního zvířete, patrně jelena či srny.

Historie

Původně renesanční dvoukřídlá novostavba vystavěná na pozdně gotické parcele
byla v období klasicismu navýšena o druhé poschodí a opatřena raně renesanční
fasádou.111 Budova vznikla někdy po r. 1551,112 dochovaná část výmalby však po-

110Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24; Samek 1999, 73–74 (po 1551).
111Evidenční list nemovité kulturní památky, r. č. 21458/7-4877, Národní památkový ústav,

ÚOP v Telči; Křesadlo 1992, 67.
112Křesadlo 1992, 67.

169



chází až z pozdější doby, ze třetí čtvrtiny 16. století.113 K úpravám došlo nejprve
kolem roku 1600, poté kolem r. 1730 a později na přelomu 18. a 19. století byla
budova navýšena o druhé patro.114 Z období renesance se dochoval např. vstup-
ní portál se cvikly zdobenými rozetami a malby v přízemí tvořené renesančními
rozvilinami a zoomorfními motivy. Fragmenty někdejší výzdoby se nacházely i
v horní síni s figurálními a vegetabilními motivy. V přední světnici býval záklo-
pový strop, dnes přenesený do druhého patra.115

Ikonografie

Dochované malby jsou především dekorativního charakteru a sloužily k repre-
zentativní dekoraci místnosti určené k obchodním účelům. Hlubší ikonografické
hledisko zde patrně nebylo sledováno. Některé motivy jsou však velmi zajímavé,
především vyobrazení papoušků, pěvce a lesního zvířete. Tyto náměty mohly mít
hlubší smysl a odkazovat např. na ráj (papoušci). K prezentování této domněnky
je však zapotřebí dalších indicií, které v současné době chybí.

Vázy s kyticemi jsou ojedinělé především svým antikizujícím stylem, jenž
mohl být převzat z některých zahraničních tisků či kreseb. Váza bývala chápána
jako symbol hojnosti, nesmrtelnosti a moudrosti, jež mohla mít souvislost s pro-
vozovaným řemeslem vlastníka. Symbolicky pojaté mohly být i jednotlivé květy,
v uvedených souvislostech prodejní místnosti se sice tato koncepce nezdá být příliš
pravděpodobná, nelze ji však zcela vyloučit.

Restaurátorské zásahy

1983: průzkum stěn (Jan Knor, Kateřina Knorová)

1988: průzkum rozsahu výmalby (Jana Cibulková, Eva Sendlerová)

K objevení a restaurování výmalby došlo v průběhu 80. let 20. století. Prů-
zkum odhalil existenci maleb v mázhausu domu a v horní síni, jejich fragmenty
byly následně prezentovány ve své neúplné podobě.116

Prameny a literatura

Jan Knor / Kateřina Knorová: Jihlava: dům, Masarykovo nám. 25, průzkum
stěn, kleneb a dřevěných stropů. (restaurátorský průzkum) Jihlava 1983;
Jana Cibulková / Eva Sendlerová: Jihlava: dům, Masarykovo nám. 25-
průzkum rozsahu renesanční výzdoby v klenutých místnostech obou pater
domu a schodiště. (restaurátorský průzkum) Jihlava 1988

Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24; Samek 1999, 73–74; Hamrlová 2017a,
94

113Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24.
114Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24; Samek 1999, 73–74.
115Samek 1999, 73–74.
116K záklopovému stropu viz Eva Sendlerová / Jana Cibulková: Jihlava: dům, Masary-

kovo nám. 25-malovaný dřevěný záklopový strop. (restaurátorská zpráva) 1984; k fasádě Otakar
Marcin / Jan Trtílek: Jihlava: dům, Masarykovo nám. 25, štuková výzdoba fasády. (restau-
rátorská zpráva) 1988.
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Obrázek 22: Jihlava, Masarykovo náměstí 1102/37, okolo 1600.

7.1.13 Jihlava, Masarykovo nám. 1102/37
okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Horní síň

Datace

Kolem r. 1600

Popis

V horní síni domu se nachází valená klenba o třech sklenutích, hřebínky těchto
kleneb jsou vytaženy v okrových páscích evokujících žebra složená z kusů cihel.
V místech křížení hřebínků jsou na klenbě provedeny vázy s květy. Každá z váz
je ztvárněna jako keramická nádoba s trojitým oblým členěním, do níž je vsazena
rostlina s jedním mohutným květem a několika listy, další dva stonky s květy
vyrůstají po stranách objektu. Ve středu druhé klenby jsou ztvárněny složené
květy s listy a stonky s květy po stranách, zde však vyrůstají z dvojité pásky se
stočenými okraji. Prostor mezi křížením vyplňuje pouze jeden osamocený květ
růže.
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Historie

Dům se nachází na původně středověké parcele. Jádro patrně pochází z první
poloviny 16. století, úpravami však prošlo na přelomu 16. a 17. století. Z období
kolem roku 1600 se dochoval vstupní portál průčelí. Kolem roku 1800 proběhla
přestavba schodiště a změna koncepce fasády.117

Ikonografie

Dochované malby patrně vystihují pouze dekorativní snahu o vyzdobení síně
bez hlubšího ikonografického kontextu. Ačkoliv vyobrazené květy mohly mít jis-
tý symbolický aspekt, v dochovaných souvislostech jej můžeme spíše vyloučit.
Jistou návaznost lze naopak spatřovat v pojetí hřebínků zvýrazněných pásy a
evokujících žebra. Záměrem této výzdoby bylo bezpochyby symbolicky navázat
na středověkou tradici stavitelství a výzdoby, kdy byly křížové klenby v tomto po-
jetí zvýrazňovány. Mohlo se tak jednat jak o ustálený koncept výzdoby interiéru,
tak o záměrné navázání na starší objekty.

Restaurátorské zásahy

Restaurátorské zásahy nejsou známy, bezpochyby však byly na malbách prove-
deny. Větší úpravy interiéru, spjaté s řadou větších zásahů, proběhly především
v 60. letech 20. století.118 V současné době jsou díla stabilizována a nejeví známky
degradace.

Prameny a literatura

SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1102, Technická zpráva (1962)

Samek 1999, 75

7.1.14 Jihlava, Masarykovo nám. 1192/41
R. č. ÚSKP 18507/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Klenba druhého patra

Datace

Druhá polovina 16. století
117Samek 1999, 75.
118SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1102, Technická zpráva (1962).
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Obrázek 23: Jihlava, Masarykovo náměstí 1192/41, druhá polovina 16. století.

Popis

Valená klenba se sítí hřebínků je zvýrazněna malovanými pásy vavřínového listoví,
jež ve středech kleneb vrcholí iluzivním malovaným svorníkem ve tvaru květu.
Mezi místnostmi je dochován malovaný portál s iluzivním členěním imitujícím
kamenické tvarosloví a římsou imitující barevný kámen. Na fasádě je u jednoho
z renesančních ostění dochován fragment malované iluzivní výzdoby.

Historie

Dvoupatrový dům o třech traktech, s rozlehlou dolní síní, vznikl na středověké
parcele po roce 1551. Z 90. let 16. století se dochoval kamenný portál119 s půl-
kruhovým záklenkem, cvikly s palmetami, hermovkou a hlavami lvů. Ve druhém
podlaží bývala vysoká síň, nyní rozdělená, z níž je možné pozorovat její klenbu
zdobenou hřebínky vyrůstajícími z kamenných florentských konzol. Budova byla
stavebně upravena r. 1799 i během dalších staletí.120

Ikonografie

Dekorativní motiv zvolený pro výzdobu hřebínků ztvárňuje vavřín s bohatou sym-
bolikou. Tento způsob výzdoby je označován Křesadlem jako tzv. zlatá síťová

119Kamenný portál byl některými badateli datován již do třetí čtvrtiny 16. století (Bartů-
šek/Kába/Fejt 1960, 24), více autorů však souhlasí s datací do 90. let (Kroupa 2009,
328). Kroupa upozorňuje rovněž na vliv grafických vzorníků působících na manýristické pojetí
v Jihlavě, konkrétně na Jana Vredemana de Vries.

120Samek 1999, 75.
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klenba.121 Vavřín je nejen v rámci renesanční symboliky poukazem na věčný ži-
vot, jednoduchý koncept místnosti tak lze v tomto případě vnímat patrně ve sfé-
ře světské, pravděpodobně v souvislosti s povoláním majitele, jenž touto formou
mohl oslavovat svoji živnost, sebe či svou rodinu.

Poutavým dokladem je i fragment výzdoby fasády, jenž svou formou řadí
fasádu k jedné z pestrých malovaných průčelí v Jihlavě. Patrně se jednalo o ilu-
zivní ztvárnění, jehož obdobu můžeme mimo jiné pozorovat i na sousedním domě
1196/40.

Restaurátorské zásahy

1995: restaurování (Karel Rossí, Tomáš Rossí, Pavel Procházka)

Havarijní stav domu zachycuje zpráva z 50. let 20. století, kdy hrozilo zříce-
ní štítu na sousední dům.122 Restaurování maleb je známo z r. 1995, kdy byla
obnovena výmalba někdejší vysoké síně.

Prameny a literatura

SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1192, Závady v domě na náměstí Míru č. 41;
Karel Rossí / Tomáš Rossí / Pavel Procházka: Jihlava: dům, Masa-
rykovo nám. 41, restaurování renesanční nástěnné malby na klenbách ve
3. patře. (restaurátorská zpráva) Jihlava 1995

Křesadlo 1992, 67; Samek 1999, 75

7.1.15 Jihlava, Masarykovo nám. 1196/40
R. č. ÚSKP 21273/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Čelní fasáda, horní síň

Datace

Okolo 1580

Popis

Nástěnná malba zdobí dům na fasádě a v interiérové hale. Fasádní koncepci tvo-
ří architektonické členění, které sestává z pozdně gotického ostění a renesanční
malby ve formě toskánských sloupů s akantovými hlavicemi, nadokenních říms

121Křesadlo 1992, 67.
122SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1192, Závady v domě na náměstí Míru č. 41.
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Obrázek 24: Jihlava, Masarykovo náměstí 1196/40, fasáda, okolo 1580.

Obrázek 25: Jihlava, Masarykovo náměstí 1196/40, horní síň, okolo 1580.
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a rostlinných ornamentů.123 Nad přízemím s výlohami se nacházejí dvě patra
o čtyřech okenních osách, obě podlaží jsou plasticky oddělena římsou. U vrcho-
lu fasády jsou umístěny čtyři obdélníkové větrací otvory. Okna prvního patra
rámuje vedle kamenných ostění malovaná iluzivní architektura. Tenké sloupky
mezi okny jsou bílé se zlatými patkami, dvěma zlatými prstenci v první třetině
výšky a korintskými hlavicemi vynášejícími plastickou římsu. Mezi posledními
dvěma okny je vložena ještě zpola dochovaná rostlinná ornamentika. Římsa je
povrchově ztvárněna tmavým mramorováním. Nad každým z oken je namalován
nadokenní trojúhelníkový fronton ze třech ornamentálních pásků. Mezi frontony
je fragmentárně dochována rostlinná ornamentika, interpretována jako emblema-
tické pole.124 Okna druhého patra jsou obdobně lemována sloupy vynášejícími
malovanou římsu. Nadokenní fronton je tvořen pouze jedním dekorativním pru-
hem, který měl podobu roztaženého písmene „M“, které se dochovalo u posledního
okna. Větrací otvory jsou podmalovány průběžnou římsou a rámovány.

Druhé patro interiéru tvoří hala s valenou klenbou o třech křížových polích
zvýrazněných zdobenými hřebínky s květinovou výzdobou stropu. Malbou jsou
dekorovány také lunety. Obdobnou výzdobu najdeme i ve vedlejší místnosti ve
čtvrtém poli, kde je ovšem stav zachování pouze fragmentární. V prvním poschodí
se dochoval rovněž malovaný portál.

Hřebínky výsečí haly prvního patra překrývají malované pásky a ve vrcholu
klenby jsou situovány věnce obklopené hlavičkami andělů. Klenební patky vyná-
šejí figury proroků Eliáše, Daniela a Jana Křtitele. V čelních lunetách se nacházejí
fragmenty figurálních kompozic s tématy Stvoření světa, Potopy, Narození Kris-
ta, Ukřižování, Seslání Ducha Svatého a Posledního soudu. Scény jsou v různých
stupních dochování, nejvíce poškozené jsou malby s náměty Stvoření světa, Po-
topa a Posledního soudu.

Historie

Dům byl vystavěn na pozdně gotickém jádře po roce 1551125 a upraven kolem
r. 1580. Díky dochované malované výzdobě se jedná o jeden z nejkrásnějších jih-
lavských interiérů126 se zachovaným průčelím z přibližně stejného období. V le-
tech 1975–1979 proběhla komplexní rekonstrukce budovy,127 při níž byl zachován
snížený krov, upravený již v 19. století. Celkové vyznění objektu tak postrádá
původní ráz renesančního paláce.128

Ikonografie

Architektonické členění exteriéru sleduje praxi renesanční architektury v tuzem-
sku i okolních zemích. Poměrně zajímavé je nastínění iluzivního osvětlení této
struktury, na nějž upozornil A. Novák. Zatímco na prvky nad prvním patrem
pomyslné slunce svítí z jihu, tedy ze strany, odkud během dne světlo na fasádu
skutečně dopadá, toskánské sloupy jsou nasvíceny ze severu. Tímto způsobem

123Kroupa 2009, 328.
124Novák 1981, 79–88.
125Samek 1999, 75.
126Křesadlo 1992, 67.
127Samek 1999, 75.
128Novák 1981, 82.
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je v důsledku nedůsledných iluzí dosaženo působivého efektu celkového rozehrá-
ní fasády. Malíř tak pracoval stále v zásadách středověké tradice, obdobně jako
u motivu obráceného

”
W“ nad okny.129

Poněkud odlišnou situaci lze sledovat v interiéru na výmalbě zdejší síně. Malby
s náměty Stvoření světa, Potopy, Narození Krista, Ukřižování, Seslání Ducha
Svatého a Posledního soudu představují výběr z biblických dějin od jeho počátku
světa, tedy Stvoření, do jeho pomyslného konce ve ztvárnění Posledního soudu.
Vybrány jsou promyšlené klíčové momenty, kdy je na Potopě připomenut Boží
hněv, následně ve scéně Narození Krista však opět ukázána Boží láska, v rámci
níž Bůh posílá za lidmi svého jediného syna, jenž se za hříchy lidstva obětuje
(Ukřižování). Seslání Ducha Svatého poukazuje na Boží lásku a milost, skutky
všech však budou souzeny až při Posledním soudu. Na základní momenty zároveň
poukazují postavy proroků vyobrazené mezi scénami, kteří dané události, včetně
příchodu Mesiáše, předpovídali. Bůh je ve scénách ukázán nejen jako dobrý dárce
života, který má lidstvo rád, ale i jako přísný soudce neopomíjející jakékoli činy.

Restaurátorské zásahy

1930: nacenění oprav maleb v síni

1950: odkryv maleb v síni

1977–1978: restaurátorský průzkum, odkryv maleb, restaurování a rekonstrukce
(Antonín Novák, Rumjana Najdenova)

O odkrytí maleb ve vysoké síni bylo rozhodnuto již v r. 1950,130 o jejich
odhalení se však dle dochované korespondence uvažovalo již mnohem dříve.131

Na fasádě domu proběhl r. 1977 restaurátorský průzkum následovaný odkryvem
maleb, restaurováním a jejich částečnou rekonstrukcí.

Prameny a literatura

SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1196

Novák 1981, 79–88; Křesadlo 1992, 67; Samek 1999, 75; Kroupa 2009,
328; Nejedlý 2013, 120–121; Hamrlová 2017a, 94–95

7.1.16 Jihlava, Masarykovo nám. 1205/47
R. č. ÚSKP 34918/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava
129Novák 1981, 83–84.
130SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1196, Průvodní zpráva na opravu domu čp. 40 – Ma-

sarykovo náměstí (11. 12. 1950).
131SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1196, Jihlava, Masarykovo nám. 40, zabezpečení maleb

(2. 9. 1930); Jihlava, Masarykovo nám. č. 40, zabezpečení maleb (26. 6. 1930). K vydání rozpočtu
vyzváni ak. mal. Linhart a Janša.
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Obrázek 26: Jihlava, Masarykovo náměstí 1205/47, dolní síň.

Obrázek 27: Jihlava, Masarykovo náměstí 1205/47, dolní síň, přízední pilíř.
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Obrázek 28: Jihlava, Masarykovo náměstí 1205/47, portál ve schodištním prosto-
ru.

Umístění

Fasáda, místnosti přízemí

Datace

Po 1551132

Popis

Fasáda domu uchovává fragmenty někdejší výmalby, dnes konzervované a skryté
pod vrstvou omítky. Nejlépe dochované části představují rozdělení fasády jedno-
duchými rámci, do nichž jsou místy vloženy stáčené dekorativní motivy výrazné
žluté, případně i jiné barevnosti, textu usazeného v bílých páscích, rytých roz-
vrhů a kresby, místy s náznaky někdejších figur. Nejlépe viditelná je figura muže
s kosou a mohutným knírem situovaná mezi okny horního patra. Do tematic-
ky i koloristicky barevného konceptu byla zasazena i okna se štukovým rámcem
zdobeným mramoráží.

Místnosti přízemí uchovávají nástěnnou malbu pozdně gotického charakteru.
Klenby zdobí hustě pojatý dekor listoví na šedozeleném podkladu s výraznou
černou linií, jehož plody jsou v náznaku vybarveny červenou barvou, ve středu
listoví je na místě křížení kleneb situován věnec s motivem květu uprostřed. Motiv
vavřínového věnce roubeného hrozny a praskajícími šišticemi byl inspirován kniž-
ními předlohami.133 Stěny byly patrně vyzdobeny obdobným způsobem, přízední

132Srov. J. Vítovský po 1523 (Vítovský 1999, 225).
133Vítovský 1999, 225.
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pilíře vykazují výraznou žlutou barevnost oddělenou od šedého podkladu kleneb
výraznou černou linií, na jejich povrchu je vyveden náznak obdobně komplikova-
ného dekoru či případně mramorování. Vyzdoben byl rovněž schodištní prostor
domu, kde se dochovaly fragmenty bohatého rostlinného dekoru a iluzivní pojetí
jednoho z portálů ve snaze napodobit jednoduché kamenické tvarosloví ve formě
oblounů.

Historie

Poměrně rozměrný dům byl vybudován na dvou středověkých parcelách a ra-
dikálně přestavěn po požáru r. 1551. Výstavní dvoupatrová budova se honosila
dochovaným polygonálním dvoupatrovým arkýřem na nároží. V dalších staletích
následovala řada stavebních úprav.134 Kromě dvoutraktové dispozice se sedlovým
portálkem v dolní síni jsou dochovány některé hřebínkové klenby.135 V tomto do-
mě, tzv. Kandlerově, nocoval r. 1527 na své korunovační cestě do Prahy císař
Ferdinand I. Jeho manželka byla ubytována v protějším domě čp. 46, tzv. Lern-
trogově domě. Aby mohli být královští manželé v kontaktu, byly obě budovy
nad ulicí dočasně propojeny krytou dřevěnou chodbou.136 V současné době ob-
jekt představuje zajímavý doklad dožívání pozdně gotických detailů v renesanční
soustavě města.137

Ikonografie

Vzhledem k pobytu císaře v Kandlerově domě lze předpokládat honosnou výzdobu
a reprezentativnost domu již v první polovině 16. století. Dle restaurátorského
průzkumu byla již v této době fasáda zdobena nástěnnou malbou, její náměty
však nejsou známy. Známé dochované fragmenty se již vztahují k době po r. 1551.

Vyobrazeny mohly být sezónní práce i symbolické motivy vztahující se k ma-
jiteli domu či jeho povolání. Koncepce byla zcela jistě vysvětlena ve znázorněném
textu. Malba doprovázená textem odpovídala luterskému vyznání zdejších měšťa-
nů a bezpochyby se nechávala inspirovat v německých zemích. Lze předpokládat
i jistou návaznost na historickou událost spjatou s pobytem Ferdinanda I., která
byla pro město zajisté velmi významná a neupadla v zapomnění ani o několik dese-
tiletí později. Pokud by se některý z výjevů skutečně k této historické skutečnosti
vztahoval, jednalo by se již o druhé obdobné zachycení na fasádě měšťanského
domu, podobně jako v ulici Znojemská 1090/2.

Odlišně tomu může být ve výzdobě dolních síní, která sleduje ještě pozdně
gotickou formu s bohatě zaplněnými stěnami dekorem listových rozvilin, jenž lze
srovnat např. s tzv. zelenými světnicemi šlechtických sídel. Zde je nepochybně
sledováno tradiční pojetí interiérů ze starší doby bez další snahy o modernější
renesanční pojetí.

134Křesadlo 1992, 68; Samek 1999, 76; srov. Dražan 1950, 152 (datace domu okolo
1550).

135Samek 1999, 76.
136Bradáč 1926, 49; Křesadlo 1992, 68; Svěrák 2009a, 247. Cesta vedla ze Znojma

do Moravských Budějovic, Brtnice a Jihlavy, poté do Německého Brodu a dále do Prahy, kde
proběhl akt korunovace. Více o události přísahy a o přivítání na zemské hranici viz např. Svěrák
2009a, 247.

137Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 23.
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Restaurátorské zásahy

80. léta: konzervace maleb fasády

1987: objev maleb zelené světnice (J. Moravec)

1988: odkryv maleb zelené světnice (A. Novák)

1989–1992: rekonstrukce objektu a rehabilitace renesanční podoby

1991–1992: restaurování maleb zelené světnice (V. Holoubek)

1995: konzervace maleb fasády (Pavel Procházka)

Během konzervace maleb fasády v 80. letech byly prezentovány pouze malby
dekorující ostění oken fasády s mramoráží. Během restaurátorského průzkumu
v r. 1995 byly odkryty fragmenty maleb na fasádě vykazující dekorativní a figu-
rální charakter. Díla byla následně konzervována a opětovně zakryta.

Prameny

Pavel Procházka: Restaurátorská zpráva o konzervování nástěnné malby na
průčelí domu Masarykovo nám. 47 v Jihlavě. (restaurátorská zpráva) Střížov
u Jihlavy 2015

Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 23; Samek 1999, 76; Vítovský 1999, 225;
Hamrlová 2017a, 93

7.1.17 Jihlava, Masarykovo nám. 1224/55
R. č. ÚSKP 30271/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Dolní zadní síň

Datace

Okolo poloviny 16. století138

138Evidenční list nemovité kulturní památky, r. č. 30271/7-4877, Národní památkový ústav,
ÚOP v Telči; Samek 1999, 77. Srov. datace po r. 1513 u J. Vítovského (Vítovský 1999,
225).
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Obrázek 29: Jihlava, Masarykovo náměstí 1224/55, zadní síň.

Popis

Interiér zadní síně je zdoben na klenbách malbami rozdělenými malovanou řím-
sou do dvou úrovní. Římsu tvoří pomyslné oblouny s pásem listoví, spodní část
na žlutém podkladu představuje plochu s iluzivní mramoráží, sklenutí vynáší
motiv stáčených listů. Prostory mezi listy jednoduchých linií s šedým stínováním
jsou vyplněny červeným tečkováním na žlutém podkladu. Hrany kleneb jsou zvý-
razněny sytě červenými liniemi, klenební pasy pásy iluzivního mramorování na
červeném podkladu.

Historie

Budova dnešního Muzea Vysočiny Jihlava stojí na místě středověké parcely a
byla vybudována patrně ve druhé čtvrtině 16. století jako řadový dvoupatrový
dům.139 Přízemí dominuje dvoulodní síň s hřebínkovými křížovými klenbami a
hřebínkovými pásy, zadní komora je malována rozvilinami.140 Dům prošel největší
přestavbou r. 1836, kdy byly uskutečněny klasicistní úpravy včetně modernizace
průčelí.141

Ikonografie

Malovaná zadní síň domu čp. 1224/55 je zdobena rozvilinovým dekorem odpo-
vídajícím pozdně gotické tradici. Obdobně bývaly zdobeny především místnosti

139Samek 1999, 77; srov. Křesadlo 1992, 68.
140Šamánková 1955, 24; Křesadlo 1992, 68; Samek 1999, 77.
141Samek 1999, 77.
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na šlechtických sídlech, jež zároveň byly obvykle tónovány do zelené barvy (srov.
tzv. Zelené světnice zámku Žirovnice, Blatná, Švihova apod.). Zdobnost a přede-
vším okázalost podobných síní patrně vedla k jejich napodobování i v měšťanském
prostředí.

Restaurátorské zásahy

1990: restaurování (S. Genčev, J. Stejskal)

2004: restaurátorský průzkum (Milena Nečásková)

2004–2005: restaurování (Jiří Kašpar, Milena Šoltészová, Jana Cibulková, Milena
Nečásková, Zdena Kafková)

Během restaurování v letech 2004–2005 proběhl průzkum solí nalézajících se
na malbách místnosti. Malby byly během restaurátorských prací ve stabilizova-
ném stavu, povrch byl mírně znečištěný. Pouze na místech se solnými květy se
výzdoba odlupovala, při dalších pracích tak došlo k jejich odsolení a restaurování.
Jejich stav je stabilizovaný i v současné době.

Prameny a literatura

Evidenční list nemovité kulturní památky, r. č. 30271/7-4877, Národní památ-
kový ústav, ÚOP v Telči; Milena Nečásková: Jihlava: dům, Masarykovo
nám. 55 (Muzeum Vysočiny), místnost s renesanční malbou. (restaurátor-
ský záměr) Praha 2004; Tatjana Bayerová / Karol Bayer: Stanovení
obsahu vlhkosti a vodorozpustných solí malované renesanční místnosti v do-
mě Muzea Vysočiny v Jihlavě. (průzkum solí) Litomyšl 2004; Jiří Kašpar
/ Milena Šoltészová / Jana Cibulková / Milena Nečásková / Zde-
na Kafková: Jihlava: dům, Masarykovo nám. 55 (Muzeum Vysočiny),
místnost s renesanční malbou. Zpráva o restaurování nástěnných maleb.
(restaurátorská zpráva) Praha 2005

Křesadlo 1992, 68; Šamánková 1955, 24; Samek 1999, 77; Vítovský
1999, 225; Hamrlová 2017a, 93

7.1.18 Jihlava, Masarykovo nám. 1317/57
R. č. ÚSKP 22064/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Chodba přízemí, vysoká horní síň
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Obrázek 30: Jihlava, Masarykovo náměstí 1317/57, horní síň.

Obrázek 31: Jihlava, Masarykovo náměstí 1317/57, výmalba chodby v přízemí.
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Obrázek 32: Jihlava, Masarykovo náměstí 1317/57, klenutí krytého dvora.

Datace

Druhá polovina 16. století (přízemí), 1641 (Spravedlnost, Metuzalém),142 1652

Autor

Iohannes S. Solk (?)

Objednavatel

Cech jihlavských soukeníků

Popis

V přízemí se nacházejí dekorativní malby na křížové klenbě spojovací chodby.
Rostlinný dekor složený z řady stáčejících se úponků vyrůstá z jejího středu a
zaplňuje každé z polí do tří čtvrtin plochy. Střed klenby tvoří sjednocující květ
se čtyřmi kruhy v každé z výsečí, na kruhovou část navazuje mohutný svazek
s prstencem, z něhož ční jednotlivé štíhlé červené pruty úponků. Každý z nich je
zakončen dvěma listy a kulatým plodem.

Horní síň čtvercového půdorysu tvoří při jižní stěně výklenek se segmento-
vým zaklenutím a vchod do vedlejší místnosti. Postava Metuzaléma vymalovaná
ve výklenku je doplněná textem o soukenickém řemesle datovaným 9. 11. 1641 a

142Kroupa datuje malbu k roku 1636, patrně v souvislosti s nákupem domu cechem, v Umě-
leckých památkách Jihlavy je uváděna renesanční výmalba z r. 1642 (Bartůšek/Kába/Fejt
1960, 24, Kroupa 2009, 324). Patrně však vznikla okolo roku 1641, jak je datováno u vyob-

razení Metuzaléma.
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s přípiskem
”

IOHANNES S. SOLK Anno 1652“. Stojící postava zpodobňuje muže
v dlouhém modrém plášti a červeném oděvu, jak se opírá o hůl, levá ruka plášť
přidržuje před tělem. Hlava je kryta čepcem s uchy, tvář porůstá dlouhý bílý vous.
Obdélníkový portálek zdobí iluzivně malovaný sloup s toskánskou hlavicí, na níž
navazuje rolverková kartuš plnící funkci překladu. Pod rolverkem je v ústupku
vchodu vyobrazena odlišná malba mušle či rokaje s dvěma vyrůstajícími úponky.
Po stranách vpadliny jsou naznačena obdélníková zrcadla. Nad kartuší stojí alego-
rie Spravedlnosti oblečená do oděvu s krátkými nohavicemi přepásanými v pase.
Horní část těla je zahalena do červeného spodního oděvu a brněním kryjícího
hruď, z něhož v zadní části splývá plášť. Hlavu zdobí rozpuštěné vlnité vlasy a
vavřínový věnec. Postava je doplněna symboly meče a vah v obou rukách, nad
figurou ční nápis situovaný v pásce. Na protější straně je podél schodiště do patra
odhalen fragment dvou propojených volut vsazených do drobných jednoduchých
větévek. Nad volutami je vsazen obrysový útvar o třech listech.

Krytý dvůr domu se schodištěm a arkádovým ochozem je sklenut hřebínko-
vou klenbou, v jejímž středu je vyobrazen věnec. Objekt spletený z vavřínu je
v dolní části svázán žlutou stuhou, v jeho středu je situována osmicípá hvězda
zvýrazňující křížení hřebínků. Uvnitř část věnce zaplňují nápisy:

”
Renovatum /

1746 / 1748“ a tři rozdílné monogramy. Paty klenby jsou vynášeny malovanými
iluzivními konzolami s vystupujícím středem zdobeným zlatým páskem ve tvaru
trojúhelníku.

Historie

Starší dům byl ve velké míře přestavěn během 16. století. Kolem roku 1560 vznikla
toskánská arkádová chodba v krytém dvoře.143 Dům číslo 57 je nejstarším typem
tzv. jihlavského renesančního domu. Domy s halou vloženou do středního traktu
obvykle patřily vyšší vrstvě patriciátu se sladovnickým právem.144 Dochovaná
malba sloužila k reprezentaci cechu. Výmalba spojovací chodby je renesanční,
naopak výzdoba horní síně pozdně renesanční z doby kolem roku 1641. V roce
1595 byl objekt zakoupen cechem jihlavských soukeníků, dle většiny autorů se
tak stalo až v roce 1636.145 Soukeničtí mistři objekt užívali jako tzv. Meisterhaus.
Cech dohlížel na kvalitu sukna, kterou musel každý z řemeslníků předložit před
jeho prodejem.146 V patře byla vyhotovena dosud jedinečně dochovaná dřevěná
táflovaná cechovní síň, k největším v Jihlavě patří i krytý dvůr s dochovanou
výmalbou jednoduchého věnce.147

Ikonografie

Rostlinný dekor spojovací chodby v přízemí je patrně pouze dekorativní záležitostí
mající za úkol honosně reprezentovat prostory vedoucí návštěvníka a členy cechu
do cechovní místnosti. Zajímavá je však i spojitost s dalšími jihlavskými domy,
např. radnicí, kde je stejný motiv rovněž užit ve vstupních místnostech.

143Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24.
144Kroupa 2009, 324.
145Bradáč 1926, 50; srov. Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24; Samek 1999, 77; Kroupa

2009, 324.
146Bradáč 1926, 50.
147Křesadlo 1992, 68.
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Alegorie Spravedlnosti148 je v rámci ikonografie běžně užívanou postavou od-
kazující na správné rozhodnutí a rovnováhu v činech či skutcích. Alegorie je jed-
nou ze čtyř kardinálních ctností, jež usměrňují lidskou činnost. V rámci výzdoby
je běžně užívána v místech majících spojitost s uplatňováním zákona. Meč před-
stavuje sílu, váhy pak nestrannost, se kterou rozhoduje.149 V rámci výzdoby je
její úloha spjata se soukenickým cechem, jež má spravedlivě obchodovat a jednat.
Postava Metuzaléma poukazuje spolu s přilehlým textem na starobylost soukenic-
kého cechu, jež je vnímána až k Adamovi a Evě, kteří jako první oděv potřebovali.
Vyzdvihnuta je tak nejenom odvěkost řemesla, ale i jeho neustálá potřeba. Věnec
byl součástí malířské výzdoby krytého dvora, na níž pravděpodobně navazoval a
patrně ji i završoval, tak jako je tomu v dalších jihlavských domech. Sám o sobě
je symbolem slávy.

Celková koncepce výmalby a do jisté míry i její stylové východisko patrně
souvisí s dvorským uměním na císařském dvoře v Praze. Výzdoba je tak jedním
z příkladů projevů návaznosti na dvorskou kulturu na přelomu 16. a 17. století a
jeho promítnutím do tvorby v menších městech.150

Restaurátorské zásahy

60. léta 20. století

2000: průzkum (Pavel Procházka)

V šedesátých letech došlo ke značnému narušení statiky domu, na zdech všech
pater byly patrné četné trhliny a hrozilo zhroucení části zdiva.151 Dle vyjádření
NPÚ k narušení došlo v souvislosti s nezpevněnými podzemními štolami situova-
nými pod budovou.152 Malby v této souvislosti sice zmiňovány nebyly, vzhledem
k velkým stavebním aktivitám však lze předpokládat alespoň jejich objevení.

Odborná oprava výmalby byla doporučena již v roce 1993, kdy bylo v rámci
postupu navrženo vyčištění a v případě potřeby i jejich doplnění či přitmelení. Re-
staurátorský průzkum stěn prokazující existenci renesančních a barokních maleb,
byl proveden v roce 2000. Průzkum rovněž navrhl jejich ošetření.153 Rok odkrytí
maleb či podrobnější zprávy o jejich restaurování nejsou v dostupných archivech
ani v majetku muzea dostupné.

Prameny a literatura

Spisový archiv NPÚ, ÚOP v Telči

Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24; Křesadlo 1992, 68; Samek 1999, 77;
Kroupa 2009, 324; Hamrlová 2016, 139

148Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 24; Samek 1999, 77.
149Hall 2008, 425.
150V otázce návaznosti měst na rudolfinské umění srov. Neumann 1951, 67–69.
151Trhliny byly zjištěny již v roce 1958 (Spisový archiv NPÚ, ÚOP v Telči).
152Josef Podbrdský dále uvádí, že před dvěma lety (1958) byla část štoly vyplněna betonem,

v současné době však tento zákrok nestačí a doporučuje vyzdění (Spisový archiv NPÚ, ÚOP
v Telči).

153Spisový archiv NPÚ, ÚOP v Telči.
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Obrázek 33: Jihlava, Masarykovo náměstí 1592/13, iluzivní malba architektury
portálu.

7.1.19 Jihlava, Masarykovo nám. 1592/13
R. č. ÚSKP 38959/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Dvoulodní síň přízemí

Datace

Druhá polovina 16. století

Popis

Pozdně gotický portál v přízemí domu čp. 1592/13 je dekorován renesanční mal-
bou ztvárňující iluzivní architektonické členění. Po stranách kamenného ostění
jsou znázorněny dva pilastry s vpadlými zrcadly vynášející zjednodušený archi-
tráv o dvou římsách, přičemž jedna nasedá na druhou. Vrchol uzavírá trojúhel-
níkový tympanon zdobený zubořezem a na vrcholu zakončený zlatavou bání. Na
jeho zkosené strany nasedají dva draci připomínající chrliče. Uvnitř tympanonu
je znázorněn červený oblouk s listovím, z druhé strany pak neurčitý motiv.
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Obrázek 34: Jihlava, Masarykovo náměstí 1592/13, malba růžice na klenbě v pří-
zemí.

Klenbu místnosti zdobily růžice, v dnešní době skryté pod vrstvou omítky.
Jednalo se o jednoduché velké květy, snad růže, vložené do kruhového medailo-
nu zdobeného jednoduchým ornamentem v černé lince a jednotlivými zelenými
listy. Tyto růžice jsou známy z os křížení kleneb, přičemž v prvním křížení byla
objevena jedna ve středu křížení, ve druhém tři v jedné rovině přes osu křížení.

Historie

Dům s pozdně středověkým jádrem prošel ve druhé polovině 16. století renesanční
přestavbou. Z této doby mimo jiné pochází i dvoulodní síň zdobená malbami.
Během následujících staletí byl dům barokně i dále upravován.154

Ikonografie

Iluzivní architektura byla v rámci pozdní gotiky i renesance velmi oblíbeným mo-
tivem zkrášlujícím nejen architektonické členění. Způsob dekorativního užití na
portálu domu čp. 13 je tak sice reprezentantem renesanční obliby tohoto způsobu
dekorace, zároveň však poměrně ojedinělou dochovanou ukázkou podobné struk-
tury v českém a moravském měšťanském prostředí. Velmi zajímavé jsou figury
draků flankujících tympanon, jež svým situováním navazují na tradici středo-
věkých chrličů, zároveň však zahrnují ochrannou funkci, patrně vázanou k oby-
vatelům těchto místností. Obdobné architektonické členění je možné pozorovat
např. na zámku v Pardubicích.

154Samek 1999, 72; Evidenční list nemovité kulturní památky, r. č. 38959/7-4877, Národní
památkový ústav, ÚOP v Telči.

189



Malby růžic zdobících křížení hřebínkových kleneb jsou naopak velmi častou
a oblíbenou dekorací měšťanských domů nejen v Jihlavě. Jednalo se o jednoduchý
způsob dekorování prostoru, jež nevyžadoval náročnějšího mistra ani ikonografic-
ký koncept interiéru.

Restaurátorské zásahy

1992: restaurátorský průzkum interiéru domu (Karel Rossí, Pavel Procházka)

1993: odkryv, restaurování (Karel Rossí, Pavel Procházka)

1996: kolaudace restaurátorských prací

Malby byly objeveny při průzkumu stěn interiéru domu v roce 1993 a následně
bylo rozhodnuto o jejich zakrytí v případě klenebních růžic a naopak o restauro-
vání malby portálu. Při průzkumu stěn byly na portálu nalezeny rovněž mladší
vrstvy malby v odstínech šedé a černé, které rámcově sledovaly architektonické
členění starší malby, při restaurátorských pracích byly tyto méně hodnotné vrstvy
odstraněny.

Ve stejné době došlo k objevu maleb růžic a následně bylo rozhodnuto o jejich
zafixování a zakrytí.155

Prameny a literatura

Evidenční list nemovité kulturní památky, r. č. 38959/7-4877, Národní památ-
kový ústav, ÚOP v Telči; Karel Rossí / Pavel Procházka: Restaurátorská
zpráva o restaurování iluzivní renesanční malby na pozdně gotickém portálu
v domě na Masarykově náměstí č. 13 v Jihlavě. (restaurátorská zpráva)
Bystřice nad Pernštejnem 1993; Karel Rossí: Restaurátorská zpráva o kon-
zervaci kleneb v přízemí měšťanského domu na Masarykově náměstí č. 13
v Jihlavě. (restaurátorská zpráva) Bystřice nad Pernštejnem 1993

Samek 1999, 72; Hamrlová 2017a, 94

7.1.20 Jihlava, Znojemská 1090/2
R. č. 17950/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Boční průčelí
155Ve stejné době probíhaly restaurátorské a konzervační práce v celém domě, viz: Karel

Rossí: Jihlava: dům, Masarykovo nám. 13, ostění gotických oken a konzoly v průjezdu (re-
staurátorská zpráva) Bystřice nad Pernštejnem 1993; Karel Rossí: Jihlava: dům, Masarykovo
nám. 13, malby na dřevěném záklopovém stropě v I. patře (restaurátorská zpráva) Bystřice
nad Pernštejnem 1993; Karel Rossí: Restaurátorská zpráva o restaurování a konzervaci kon-
zol a gotických oken v průjezdu měšťanského domu na Masarykově náměstí č. 13 v Jihlavě
(restaurátorská zpráva) Bystřice nad Pernštejnem 1993.
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Obrázek 35: Jihlava, Znojemská 1090/2, průčelí domu.

Datace

Druhá polovina 16. století

Popis

Průčelí je členěno do pěti souvislých pásů, které jsou přerušeny okny a vzájemně
odděleny malovanými římsami nezávislými na konstrukci domu. Výjevy nesou
biblické a světské náměty.

Mezi okny druhého patra se rozprostírají scény Stvoření světa, Stvoření Ada-
ma a Evy, Adam a Eva v ráji, Vyhnání z ráje, Potopa světa, Andělé vydávají
Lota ze Sodomy, Přechod Izraelitů přes Rudé moře, Izraelští pojídají velikonoč-
ního beránka a Mojžíš na hoře Sinaj. Souvislý pás oddělující poslední patra je
tvořen akantovými rozvilinami a doplněn kruhovými medailony. Medailony zdobí
mužské a ženské hlavy.

Okna prvního patra oddělují výjevy Sbírání many na poušti, Vztyčení mě-
děného hada, Zvěstování Panně Marii, Navštívení, Narození Krista, Obřezání,
Klanění Tří králů, Vraždění neviňátek a Obětování v chrámě. Následující pás
mezi přízemím a prvním patrem zobrazuje torzo honosného průvodu. Prostory
mezi okny v přízemí jsou vyplněny výjevy Dvanáctiletý Kristus učí v chrámě,
Kázání sv. Jana Křtitele, Kristův křest, Pokoušení Krista ďáblem, Svatba v Ká-
ni Galilejské, Herodova hostina, Kristův vjezd do Jeruzaléma, Poslední večeře a
Mytí nohou.
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Jednotlivé scény se vyznačují výraznější černou obrysovou linií, snad souvise-
jící s grafickými předlohami, podle kterých malby vznikly.

Historie

Dům v ulici Znojemská 1090/2 patří k nejhonosnějším dochovaným domům v Jih-
lavě i dané oblasti. Jádro pochází z doby po roce 1551, figurální výmalba z druhé
poloviny 16. století, či z doby po roce 1609. Během klasicistních úprav domu v le-
tech 1828–1829 byl snesen původní stupňovitý štít spolu s arkýři a fasádě byla
dána klasicistní podoba, jež byla zachována do 20. století.156 V roce 1963 bylo
přistoupeno k jejímu sejmutí a obnovení renesanční výmalby.157

Ikonografie

Ikonografická koncepce dochované fasády představuje scény ze Starého a Nového
zákona inspirované ilustracemi luterských knih, především díly Virgila Solise.
Těmito předlohami, ale i vybranými náměty je umocněno náboženské stanovisko
objednavatele maleb. Scény ze Starého zákona upomínají na stvoření světa a
prvních lidí, dále zkázu, kterou Bůh potrestal hříšnou společnost (Sodoma), i
pomoc, kterou poskytl v době nouze (Překročení Rudého moře), či k moralizování
společnosti (Darování desek Zákona). Náměty Nového zákona posléze připomínají
dějství z života Panny Marie a především Krista, jež připomínají jeho velké činy
od námětu Dvanáctiletý Kristus v chrámu po jeho Pokušení na poušti či zázrak
na Svatbě v Káni galilejské. Upomínáno je tak především na jeho ojedinělé činy
hodné syna Boha. Náměty pravděpodobně nadále pokračovaly i na průčelí směrem
do náměstí.

Mimo biblické výjevy jsou na fasádě vyhotoveny i náměty světské, medailony,
patrně s portréty Habsburků, a honosný průvod, na jehož skutečném historickém
podnětu se badatelé příliš neshodují. Scéna průvodu bývá v literatuře vztahová-
na ke třem různým historickým událostem. Jednou z nich je průvod tureckého
poselstva k císaři Rudolfu II. dne 6. října 1609.158 Jako druhý připadá v úvahu
vstup císaře Maxmiliána II. r. 1571 do Jihlavy.159 Ve starší literatuře bývá prů-
vod uváděn také jako vjezd Ferdinanda I. do Jihlavy r. 1527 při jeho korunovační
cestě do Prahy.160

Restaurátorské zásahy

1925: částečný odkryv maleb, konservace na průčelí do náměstí a malé části do
ul. Znojemská (Josef Linhart)161

1934–1935: částečný odkryv maleb v rámci oprav objektu, úmysl opravit fasádu
v ul. Znojemská

156Samek 1999, 84; Nejedlý 2013, 119.
157Samek 1999, 84, srov. Novák 1981, 86 (50. léta); Nejedlý 2013, 119.
158Samek 1999, 85.
159Bartlová 2009, 330–331.
160Bradáč 1926, 38–40; Novák 1981, 85–86 (připomínán Grillparzerův opis vjezdu Ferdi-

nanda I. do Jihlava v r. 1527).
161O malbách úřady věděly již při schválení oprav domu v r. 1924. Malby byly viditelné

na průčelí do náměstí v místech odpadnutí svrchní omítky (SOkA Jihlava, Stavební archiv,
čp. 1090, Malinovského 2).
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1963–1964: odstraněna klasicistní vrstva boční fasády, odhalení a restaurování
maleb (manželé Bergrovi, Jaroslav Kadera)162

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století probíhaly postupně opravné práce
na domě v ulici Znojemská 1090/2. Po objevení maleb v roce 1925 při opravách
objektu byly práce na čas pozastaveny a v korespondenci úřadů připravovány
kroky ke konservaci nalezených maleb. Několikrát byla vyzdvihnuta výjimečnost
a cennost nalezené malby, tak jako např.:

”
Jde o vynikající uměleckou památku,

jejíž význam sahá přes místní okruh do umělecké historie celé země.“163 V rámci
záchranných prací byly nejprve v roce 1925 akad. mal. Josefem Linhartem kon-
servovány malby na průčelí do náměstí a část děl do ulice Znojemská, následně
se jednalo o dalším postupu pro odkrytí a restaurování maleb na bočním průče-
lí. Po tomto znovuobjevení někdejší výzdoby byl během restaurátorských prací
prezentován pouze výjev Vjezd Krista do Jeruzaléma.164 Vlastník domu MUDr.
Ludvík Wermuth r. 1930 přislíbil přispět finanční částkou na odkrytí nalezených
maleb, pravidelnými přispěvateli bylo rovněž město Jihlava a Státní památkový
úřad.165

Prameny a literatura

SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1090, Malinovského 2

Bradáč 1926, 38–40; Ignaz Göth / Oskar Schornböck / Rudolf Stephan:
Iglau u. seine Umgebung. Jihlava 1937, 27; Lejsková-Matyášková 1968;
Novák 1981, 85–86; Samek 1999, 84–85; Kroupa 2009, 328; Nejedlý
2013, 119–121; Bartlová 2009, 330–331; Hamrlová 2017a, 93–94

7.1.21 Polná, Husovo náměstí 47
R. č. ÚSKP 13133/7-5094, okres Jihlava

Historická země

Čechy

Umístění

Klenutí mázhausu

Datace

Druhá polovina 16. století
162Samek 1999, 84, srov. Novák 1981, 86 (50. léta); Nejedlý 2013, 119.
163Dopis Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko, č. j. 992, 23. srpna 1927 (SOkA

Jihlava, Stavební archiv, čp. 1090, Malinovského 2).
164Novák 1981, 86 (autor uvádí objev maleb k roku 1929, patrně se však jedná o přepis

roku 1925).
165SOkA Jihlava, Stavební archiv, čp. 1090, Malinovského 2.
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Obrázek 36: Polná, Husovo náměstí 47, výmalba mázhausu.

Popis

Klenutí mázhausu v přízemí domu čp. 47 na Husově náměstí zdobí malba boha-
tého rostlinného dekoru. Výzdoba sleduje hřebínky kleneb po celé jejich délce až
k jejich křížení. Pásy rostlinného dekoru jsou složeny z úponků s lístky zakončený-
mi liliovitými květy či bobulemi vyrůstajícími z průběžné červené linie, ve středu
křížení jsou vloženy malované svorníky s náměty žlutých pětilistých růží. Plochy
kleneb jsou převážně bílé, pouze na ploše u středového sloupu jsou vyobrazeny
tři vavřínové věnce, jež vynášely erby. Pod nimi je patrný náznak další drobné
malby.

Historie

Měšťanský dům se středověkým jádrem a pozdějšími přestavbami je součástí do-
mů na jižní frontě náměstí.166 Určujícím pro tuto výstavbu města byl bezpochyby
velký požár v roce 1551 a následná obnova města spjatá především s panstvím
Zachariáše z Hradce.167 Z této doby pochází i přízemní vstupní síň, již lze s jis-
totou vztáhnout do druhé poloviny 16. století. Úpravy objektu však probíhaly
rovněž v 18. a 19. století.168

166Evidenční list nemovité kulturní památky, r. č. 21458/7-4877, Národní památkový ústav,
ÚOP v Telči.

167Jaroš 1989, 10, 26; Jan 1992, 47.
168Evidenční list nemovité kulturní památky, r. č. 21458/7-4877, Národní památkový ústav,

ÚOP v Telči. Dům je historicky cenný také jako místo pobytu Boženy Němcové v letech 1840–
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Ikonografie

Výzdobu ve formě rostlinného dekoru lze patrně považovat, podobně jako v dalších
objektech např. v Jihlavě, především za jednoduchou formu výzdoby dostačující
k reprezentativnímu pojetí prostor. To zvyšovalo ještě situování erbů při vstupu
do prostoru z náměstí, z nichž se dochovaly spíše jen obvodové vavřínové věnce.
Erby mohly patřit jak majiteli domu, tak i panství, vzhledem k předpokládané
době vzniku tedy Zachariášovi z Hradce. K tomuto mocnému muži mohly patrně
odkazovat i pětilisté růže na malovaných svornících.

Obdobnou formu výzdoby sledující klenutí místnosti je možné pozorovat i
v přízemí sousedního domu čp. 49 U rytířů.169 Tyto dva dochované exempláře
tak dokládají oblibu podobného druhu výzdoby mezi měšťany.

Restaurátorské zásahy

Restaurátorské zásahy z dostupných materiálů nejsou známy, dle prezentování
maleb je však zřejmé, že byly provedeny v poměrně nedávné době. Stav maleb je
nyní stabilizovaný bez známek degradace.

Prameny a literatura

Nepublikováno170

7.1.22 Telč, nám. Zachariáše z Hradce 15
R. č. ÚSKP 30801/7-5249, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Fasáda

Datace

Před 1551

Popis

Boční východní fasádu domu v přízemí prolamují tři okenní otvory, v druhém
patře je okno situováno v levém horním rohu. Roh domu zdobí arkýř. Čelní fa-
sáda směrem do náměstí je malbou rozdělena na čtyři pásy, ve štítu přechází do
štukového barokního tvarosloví. Přízemí je prolomeno průjezdem a dvěma okny,
dvě okna jsou situována i v patře a jedno okénko ve štítě domu.

1842.
169Jaroš 1989, 63.
170Literatura se o domu téměř nezmiňuje, v ojedinělých případech je upozorňováno pouze na

stavební dějiny objektu, malba sama uváděna není.
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Obrázek 37: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 15, výmalba fasády.

Fasáda domu je rozdělena do tří pásů navzájem oddělených motivy listovců
a perlovců. Vertikální členění tvoří pilíře s otevřenými dříky. Spodní část formu-
je iluzivní bosování. Druhý pás je zdoben čtyřmi medailony s motivy rytířských
bust, prostor mezi nimi je vyplněn vázami s dekorativně pojatými kyticemi. Třetí
pás je vyplněn oknem odděleným pilastrem a dvěma medailony s výjevy. První
představuje skupinu vojáků u hradeb města, z nichž již dva padli, jeden je probo-
dáván dvěma nepřáteli a k nim přistupuje šestá postava se štítem neseným v ruce.
Druhý výjev ukazuje sedící ženu se zavázanýma očima, v jedné ruce drží váhy a
v druhé vztyčený meč. U alegorie stojí ženská postava vlevo a mužská vpravo.
Nad scénou se rozvíjí prázdná nápisová páska.

Arkýřem probíhají dva pásy oddělené motivy listovce a perlovce. První, ob-
dobně jako boční stranu domu, zdobí medailony, tentokrát s rostlinným dekorem,
a vázy s dekorativně pojatými kyticemi. Mezi okny stojí ženská a mužská postava.

Nad bosováním průčelí je pás rozdělen na čtyři části. První vyobrazuje dům
s atikou, ve druhé stojí figura s křídly a ve třetí se odehrává scéna Ukřižování.
Čtvrté pole je prázdné. Třetí pás kolem oken v patře zdobí římsa s listovcem,
scény se nedochovaly. Okna jsou zvýrazněná pilíři, nadokenní frontony se špičkou
dotýkají další římsy. Poslední pás zakončený mohutnou římsou překrývá z větší
části barokní štít, patrný je i medailon, v němž se dříve odehrávala figurální scéna.

Historie

Dům čp. 15 na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči je v jádru gotický, později
renesančně přestavěný. Při požáru v roce 1530 byl značně poškozen a ještě před
polovinou 16. století, před rokem 1551, prošel stavebními úpravami.171 Původně

171Jabulka 2008, 25.
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ho završovalo atikové patro s cimbuřím, které později nahradil pozdně renesanční
štít podobný štítu domu čp. 14. Naopak pozdně gotické cítění lze sledovat u ostění
původních oken.172 Menších zásahů se dočkal během 18. a 19. století. Skrze maji-
tele prvního poštmistra v Telči Mořice Rambouska je znám též jako Poštmistrův
dům.173

Ikonografie

Výzdoba měšťanského domu v Telči dosahuje pestré škály témat, jež se týka-
jí hned několika tematických rovin, ať již náboženské, historické, symbolické či
římské historie. Ačkoliv se uspořádání scén zdá být víceméně náhodné, v původ-
ním záměru lze předpokládat promyšlený ikonografický koncept, podobně jako
např. v domě v ul. Znojemská v Jihlavě.174

Témata vycházející z biblických textů představují Ukřižování s Pannou Marií
a dvěma ženami, Marií Kleofášovou a Marií, matkou Zebedeových synů. K ne-
dochovaným patří také vyobrazení scény Saula a Davida, sv. Kryštofa a sv. Víta
a medailon Bičování Krista.175 Vyobrazení svatých spolu s tématem Ukřižování
svědčí o katolickém přístupu ke zdejší výzdobě, jímž jsou tyto malby odlišeny od
fasád jihlavských. Naopak vyobrazení krále Davida najdeme v interiérech chrá-
mů spjatých s novoutrakvismem (například v Havlíčkově Brodě). Zde je námět
Saula a Davida pravděpodobně vnímán jako předobraz Krista, tedy jako nového
panovníka nad světem.

Stavba lešení ši Stavba průčelí čp. 15 zachycuje historickou stavební úpravu
domu přímo na fasádě upravovaného objektu. Je tak poměrně ojedinělým příkla-
dem a zároveň dokladem o podobném typu prací na konkrétní stavbě. Významové
hledisko zastupuje alegorie Melancholie, vyhotovená dle stejnojmenné Dürerovy
grafiky, dříve badateli interpretovaná také jako Víra, a alegorie Spravedlnosti.176

Melancholie, dcera Saturnu, byla jedním ze čtyř temperamentů člověka a bývala
spojována s intelektuálními vlastnostmi spjatými s ideálem intelektuálního člově-
ka.177 V tomto kontextu ji lze patrně sledovat i v Telči, kde se tato intelektuální
charakteristika mohla vztahovat na objednavatele, podobně jako alegorie Spra-
vedlnosti, poukazující na spravedlivé a poctivé jednání mezi lidmi, jak zřejmě
naznačují vyobrazené postavy muže a ženy uctivě přistupující k ženě se zaváza-
nýma očima.

Ikonografický celek tak poukazuje na spravedlivé jednání a život majitele
v křesťanském duchu, jenž vyzdvihává úlohu Kristovu spolu se svatými, přímluvci
a ochraniteli.

Restaurátorské zásahy

1950–1953: odryv výzdoby (firma Zeithammer-Růžička)
172Richter 1958, 26.
173Jabulka 2008, 25.
174Na podobnost obou domů upozornil již A. Novák ve studii o malované fasádě domu čp. 40

v Jihlavě (Novák 1981, 79–88).
175Machálková/Dvořáková 1954; Magdalena Bursová / Jakub Rafl / Jiří Suchan:

Telč, malovaná fasáda domu čp. 15. Restaurátorský průzkum, návrh na restaurování a restau-
rátorský proces. (restaurátorská zpráva) Praha 2001, nestránkováno.

176Richter 1958, 26.
177Hall 2008, 105.
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1967: restaurování a rekonstrukce

1974: restaurování (Dušan Křička, Václav Boštík)

1989: restaurování (Eva Mičková, Jiří Načeradský, Vladimír Mičko)

2001: restaurování (Magdalena Bursová, Jakub Rafl, Jiří Suchan)

Odkryv maleb fasádní výzdoby proběhl patrně mezi roky 1950–1953. Již za
patnáct let byl shledán havarijní stav maleb, jež byly téměř nečitelné, a muselo
být přistoupeno k jejich opětovnému restaurování a rekonstrukci. Již v této době
dosahovaly originální renesanční omítky spíše jen fragmentárního stavu docho-
vání, především ve figurálních výjevech. Obdobný závěr zkonstatovali rovněž ak.
mal. Křička a Boštík při sondážním průzkumu v roce 1974, kde uvedli nejen frag-
mentární dochování originálních maleb, ale i posun v barevnosti fasády. Ta byla
původně založena na dominanci červení a okrů. Další restaurování proběhlo v ro-
ce 1989. Tehdy byly odstraněny zvětralé omítky, degradovaná malba s iluzivní
bosáží a provedeno odsolení.

Při restaurování v r. 2001 byla dále konstatována nutnost rekonstrukce všech
geometrických článků. Figurální kresby prvního patra naopak již nebylo mož-
né obnovit. Kromě očištění a odstranění zásahů z posledního restaurování byla
provedena hloubková konsolidace zvětralých partií a injektáž.178 V současné do-
bě jsou malby opět narušené, především v soklové části, kde se odlupují. Jejich
rustikalizující charakter poukazuje na četné restaurátorské zásahy, kterými si fa-
sáda již prošla, hodnocení výmalby je tedy třeba vnímat především ze strany
kompoziční a námětové, nikoliv v otázce malířského rukopisu.

Prameny a literatura

Evidenční list nemovité kulturní památky, r. č. 30801/7-5249, Národní památ-
kový ústav, ÚOP v Telči; Dušan Křička / Václav Boštík: Telč: dům,
nám. Zachariáše z Hradce čp. 15, restaurování maleb na fasádě. (restau-
rátorská dokumentace) Telč 1974; Eva Mičková / Jiří Načeradský /
Vladimír Mičko: Restaurátorská zpráva. Fasáda domu č. 15, náměstí Mí-
ru, Telč. Restaurování renezančních maleb. (restaurátorská zpráva) Telč
1989; Magdalena Bursová / Jakub Rafl / Jiří Suchan: Telč, malova-
ná fasáda domu čp. 15. Restaurátorský průzkum, návrh na restaurování a
restaurátorský proces. (restaurátorská zpráva) Praha 2001

Machálková/Dvořáková 1954; Richter 1958, 26; Jabulka 2008, 25

7.2 Sakrální architektura
7.2.1 Božejov, kostel sv. Jiří
R. č. ÚSKP 36063/3-2944, okres Pelhřimov

178Magdalena Bursová / Jakub Rafl / Jiří Suchan: Telč, malovaná fasáda domu čp. 15.
Restaurátorský průzkum, návrh na restaurování a restaurátorský proces. (restaurátorská zpráva)
Praha 2001, nestránkováno; Jabulka 2008, 25.
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Historická země

Čechy

Umístění

Vítězný oblouk, klenba a stěny presbytáře

Datace

Konec 1. poloviny 17. století179

Objednavatel

Jan Kryštof z Leskovce

Popis

Povrch valené klenby s lunetami v presbytáři je pokryt dekorativními rostlin-
nými rozvilinami.180 Po stranách stojí u patek kleneb postavy osmi apoštolů na
konzolách, další dvě figury Kristových učedníků zdobí i vítězný oblouk na straně
situované do presbytáře. Klenbě dominuje výjev Assumpty situovaný do medai-
lonu ztvárněného vavřínem a uloženého mezi četné rostlinné úponky pokrývající
zbývající partie horní části klenby. Panna Maria je zahalena do červených šatů a
modrého pláště, ve své pravé ruce drží žezlo a levou vyzdvihuje malého Krista.
Hlavu zdobí mohutná koruna zdobená drahokamy a završená křížkem. Za koru-
nou se rozprostírá svatozář a několik hvězd. Kristus hledí na diváka, zahalen je
pouze do bederní roušky a obě ruce má pokrčené, v levé vynáší královské jablko.
Po stranách dvojice zahalené do slunečních paprsků jsou situovány dvě andílčí
hlavičky s křidélky. Postava ženy stojí bosou nohou na půlměsíci, pod nímž le-
ží řvoucí drak a nebeská sféra. Při horní části je situován nápis:

”
MATER DEI

MEMENTO MEI“ ve dvou verzích určených pro čtení z obou pohledových smě-
rů. Plocha medailonu je doplněna hvězdami obklopujícími postavu Panny Marie.
Vrcholu vítězného oblouku dominuje kříž s rameny ve tvaru trojlistu zasazený
v záři paprsků, který povznášejí dva klečící andělé.

Na první stěně z levé strany jsou odhaleny postavy sv. Ondřeje a Jana, oba
jsou titulováni v pásce nad figurami:

”
S ANDREAS“ a

”
S. IOANNES“. Prv-

ní z postav je vyobrazena jako muž ve starověkém šatě s křížem ve tvaru pís-
mene

”
X“, druhá jako bezvousý mladík s knihou a perem. Dalšími světci jsou

sv. Bartoloměj,
”

S. BARTOLOMEVS“, sv. Filip,
”

S. PHILIPPVS“, sv. Tomáš,

”
S. THOMAS“, sv. Jakub Menší,

”
S. JACOBVS MINOR“, sv. Šimon,

”
S. SI-

MON“, sv. Jakub Větší,
”

S. JACOBVS MAIOR“, a Juda Tadeáš,
”

S. IVDAS
THADEAS“. Triumfální oblouk uzavírají z obou stran postavy sv. Petra,

”
S. PE-

TRVS“, a Pavla,
”

S. PAVLVS“.
179Soukup malby datuje do 17. století (Soukup 1903, 1), Poche udává první polovinu 17. sto-

letí (Poche 1977, 113).
180Poche a Soukup o malbách píší jako o freskách (Soukup 1903, 1; Poche 1977, 113),

pravděpodobně je to však míněno jako chybně pojaté obecné označení malby na stěnách než
jako označení techniky jako takové. Pravděpodobně se jedná o techniku secco malby.
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Historie

Kostel v Božejově je poprvé připomínán v roce 1359 jako důležitá farnost, v dal-
ších desetiletích postupně na významu upadá. Až do roku 1620181 farnost spravují
utrakvističtí kněží,182 po Bílé Hoře se navrací pod správu katolictví. Z architek-
tonického hlediska se zlomovým stává rok 1634,183 kdy bylo započato s opravami
chrámu. Několik let trvající přestavba zachovala ze starší budovy pouze presby-
tář; loď, sakristie a Boží hrob byly vystavěny nově. Oprava věže je připomínána
v roce 1642, jižní předsíň pak v roce 1657.184 Patrony kostela připomíná znak
Leskovců a Říčanských nad vchodem v západním průčelí s nápisem zmiňujícím
Jana Kryštofa Leskovce185 a Markétu Evu Leskovcovou s datací r. 1642, naproti
tomu nápis nad dveřmi do kaple jmenuje Jana Kryštofa z Leskovce s jeho čtvrtou
ženou Kateřinou Leskovcovou z Říčan s datací r. 1657.186 Výmalba kostela pochá-
zí z období přestavby, tedy doby po polovině 17. století. Později došlo k zabílení
výmalby, ta však přes tenké vrstvy částečně prosvítala.187 Její opětovné odkrytí
proběhlo až ve 20. století.

Současná literatura se kostelem ani jeho výzdobou nezabývá, z autorů před-
chozích generací výmalbu zmiňuje pouze Josef Soukup a Emanuel Poche, který
výzdobu hodnotí jako raně barokní fresky z první poloviny 17. století. Náměty
jsou ikonograficky určeny rovněž pouze v díle Emanuela Pocheho, a to jako po-
stavy apoštolů s výjevem Assumpty zasazené doprostřed květinových rozvilin.188

Ikonografie

Panna Marie na půlměsíci zahalená do slunečních paprsků je tradičním ikonogra-
fickým tématem představujícím Pannu v slunci oděnou. Matka Krista byla v této
symbolické podobě ztotožněna s apokalyptickou ženou189 popisovanou v Janově
zjevení. Stejně jako ona zápasí s drakem a vítězí nad ním, na znamení svého ví-
tězství nad ďáblem proto Marie šlape na hada. Sféra pod drakem poukazuje na
Neposkvrněné početí Panny Marie.190 Královské jablko v rukou malého Krista

181O prosazení katolictví se zde pokusil již kolem roku 1605 Albrecht Šebestýn z Leskovce,
katolík, který zastával názor

”
Čí země, toho víra“. Roku 1619 došlo pro jeho katolické a pro

císařské názory k jeho vyhoštění ze země (Pikl 1968, 114).
182Trajer 1862, 692.
183Přestavbu kostela mezi roky 1634 a 1657 udává kromě Soukupa i August Sedláček o několik

let později a Emanuel Poche v nedávné době (Soukup 1903, 1; Sedláček 1909, 52; Poche
1977, 113), Jan Trajer udává až rok 1643 (Trajer 1862, 692), patrně dle data uvedeného nad
vchodem do kostela.

184Soukup 1903, 1; Poche 1977, 113.
185Šlechtic udržoval vřelé styky s klášterem v Želivi a získal svolení od opata Siarda Falcona ke

zřízení hrobky v tamním chrámu. Přátelství Leskovců s klášterem údajně probíhalo od dávných
časů a u některých šlechticů z tohoto rodu byl želivský znak promítnut do jejich erbů, tak
jako např. na náhrobku v Novém Rychnově, kamnech zámku v Červené Řečici či v průjezdu
božejovského zámku (Pikl 1968, 124).

186Jan Kryštof z Leskovce byl šestkrát ženatý, v kostele jsou zmiňovány dvě z jeho žen –
Markéta Eva Cetenská z Cetně a Kateřina Markéta vdova Vítová z Říčan (Halada 1992,
87–88).

187Soukup 1903, 5.
188Poche 1977, 113.
189Royt 2007, 190.
190Neposkvrněné početí bylo v novověku vyobrazováno v podobě Immaculaty, Panny Marie

stojící na sféře obtočené hadem (Royt 2007, 190).
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poukazuje na jeho předurčení jako vládce nebes. Hvězdy kolem postav patrně
souvisí s označením Panny Marie jako Stella maris, tedy Hvězda mořská.191

Apoštol Ondřej, první Kristův učedník,192 je zobrazen se svým typickým atri-
butem, tzv. Ondřejským křížem. I sv. Jan byl apoštolem, pro snadné rozlišení
často označovaným také jako Jan Evangelista. Jednalo se o nejmladšího a rov-
něž o nejoblíbenějšího následovníka Krista, někdy zvaného Miláček Páně.193 Ten-
to muž bývá zobrazován rovněž pod křížem ve vyobrazení Kalvárie jako jediný
z apoštolů spolu s Pannou Marií.

Další z učedníků, sv. Bartoloměj, je ztotožňován s Natanaelem, označeným
Kristem za pravého Izraelitu194 a bojovníka proti modlám.195 Jeho protějškem
je v rámci maleb sv. Filip, apoštol, který k Ježíši přivedl pohany196 a který byl
ukřižován hlavou dolů. Pochybování o zmrtvýchvstání je již neodlučně spjato se
sv. Tomášem, Jakub mladší, první jeruzalémský biskup,197 naproti tomu bývá
označován za příbuzného Krista, ostatně jako i další z apoštolů. Šimon zv. Hor-
livec byl původně členem radikální skupiny bojující proti nadvládě Říma. Své
smutné prvenství si Jakub starší získal prvým mučednictvím mezi apoštoly. Pří-
buzným byl i Juda Tadeáš, jenž varoval před bludaři a vyzýval k pevnosti ve víře.
Petr, první římský biskup, upomíná na pevnost ve víře a Pavel, obrácený farizej,
se stal nadšeným šiřitelem křesťanství a bývá nazýván „Apoštolem pohanů“.198

Všechny mužské postavy v presbytáři představují apoštoly, Kristovy učední-
ky. Do plného počtu chybí pouze Jidáš Iškariotský, který Krista zradil a udal
vojákům, jeho vynechání je z tohoto důvodu záměrné. Všichni apoštolové svým
životem ve víře různým způsobem podpořili šíření a rozvoj nového učení. Posta-
vy jsou zároveň pomyslným základem církve a víry představené v postavě Panny
Marie na klenutí. Apoštolové jako základ církve a tedy i prvotní idea křesťanství
mohou zároveň podporovat myšlenku o nekatolickém smýšlení v obci i po roce
1620, jak nepřímo dokládají i historické zprávy.

Restaurátorské zásahy

1957: odkryv

2011: restaurátorský průzkum (Antonín Hamsík)

Odkrytí zabílených maleb proběhlo v roce 1957, od té doby prozatím k restau-
rování přistoupeno nebylo. Pro plánované restaurování proběhla v nedávné době
příprava návrhu a následně restaurátorský průzkum (2011). Malby jsou v součas-
né době ztmavlé, uvolněné a místy zasažené plísněmi či solnými květy. Neodkryté

191Pojmenování vychází z významu židovského jména Mirjam, obdoby jména Maria (Hall
2008, 331).

192Rulíšek 2006, heslo Ondřej; Hall 2008, 313.
193V Janově evangeliu je na jeho oblibu poukázáno:

”
Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval,

byl u stolu po jeho boku.“ (Jan 13,23).
194Rulíšek 2006, heslo Bartoloměj (Nathanael).
195Hall 2008, 71.
196Rulíšek 2006, heslo Filip.
197Hall 2008, 181.
198Rulíšek 2006, heslo Jakub mladší (menší, minor), Šimon Horlivec (Zelótes, Kananejský),

Jakub starší (Větší, maior), Juda Tadeáš, Pavel.
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Obrázek 38: Božejov, kostel sv. Jiří, výmalba presbytáře, okolo poloviny 17. sto-
letí.

renesanční malby byly prokázány i v dalších částech kostela, a to v lodi, presby-
táři a jižní sakristii.199 Sondy odhalily na pozadí světců iluzivní sloupy a zazděný
sanktuář, na jižní straně presbytáře odkryly dekorativní výzdobu. Loď skrývá na
jižní stěně výmalbu ze 14. století zachycující tři obličeje, pozdně renesanční vý-
malba byla odhalena na líci triumfálního oblouku a na severním a jižním zdivu.
Okenní špaleta skrývá malbu perlovce z červené a žluté barvy na bílém podkla-
du, roh niky je v renesančním cítění orámován červenou a žlutou na světle šedém
podkladu. Jižní stěna v oblasti schodů vynáší motiv květin a ovoce. Výmalba
byla původně celoplošná,200 pokrývající stěny lodě, presbytáře i sakristie, během
dvacátého století došlo k narušení předpokládané celistvosti výzdoby zavedením
elektroinstalace.

Prameny a literatura

Antonín Hamsík: Návrh na restaurátorský sondážní průzkum. (návrh na restau-
rátorský průzkum) Praha 2011; Antonín Hamsík: Restaurátorský sondážní
průzkum. (restaurátorský průzkum) Praha 2011

Poche 1977, 113; Soukup 1903, 5; Hamrlová 2016, 137–138; Hamrlová
2017a, 95–96

199Antonín Hamsík: Návrh na restaurátorský sondážní průzkum. (návrh na restaurátorský
průzkum) Praha 2011.

200Antonín Hamsík: Restaurátorský sondážní průzkum. (restaurátorský průzkum) Praha
2011.
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Obrázek 39: Dolní Krupá, kostel sv. Víta, kaple sv. archanděla Michaela, po 1680.

7.2.2 Dolní Krupá, kostel sv. Víta
R. č. ÚSKP 19514/6-135, okres Havlíčkův Brod

Historická země

Čechy

Umístění

Kaple sv. archanděla Michaela

Datace

Kolem 1680201

Objednavatel

Jan Jeroným z Löwenfelsu

Popis

Kostel sv. Víta v Dolní Krupé sestává z hlavní lodi s valenou klenbou, k níž přiléhá
po stranách presbytáře sakristie a kaple Panny Marie. Při severovýchodní stra-
ně presbytáře je situována pohřební kaple čtvercového půdorysu sv. archanděla
Michaela. Interiér dotváří varhanní kůr vynášený sloupy.

201Tibitanzlová/Vácha 2014, 39. Poche je v sedmdesátých letech datoval již do roku 1620
(Poche 1977, 299).
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Kaple sv. archanděla Michaela je zaklenuta dvěma valenými klenbami s lune-
tami, ve středu východní klenby je umístěno zrcadlo s vyobrazením archanděla
Michaela, žebra klenby jsou zvýrazněna pásem stylizovaného listoví. Archanděl
stojí vzpřímeně oděn v lehké římské zbroji se žlutou suknicí. V pravé ruce svírá
kříž s červeným praporem, v levé zelenou ratolest. Nohy spočívají na zeleném
drakovi s hadovitým tělem, netopýřími křídly a býčí hlavou.

V klenebních kápích jsou situovány čtyři medailony s náměty světců, tři kruho-
vé a jeden půlkruhový na východní straně. U archandělových nohou je vyobrazen
muž s odloženou mitrou a rukou na knize, levá ruka je položena na hrudi. Tělo
kryje zelený oděv s červeným pláštěm a zlatým lemováním sepnutým pod krkem.
Tvář se zavřenýma očima kryje šedý plnovous. Po levé straně je situován ještě
jeden neurčitý předmět, po pravé za mitrou stojí odložena biskupská hůl. Severní
medailon s biskupem je doplněn velkým křížem v mužových rukou. Světcova mi-
tra je zhotovena z modrého podkladu se třemi zlatými korunami. Přes ramena je
přehozen modrý plášť se zlaceným lemem. V neutrálním šedém pozadí je patrná
židle. Biskup s plnovousem z opačné strany je oděn do zeleného roucha a žlutého
pláště, ve zdvižené ruce drží planoucí srdce. Hlava je kryta žlutobílou mitrou. Po
levé straně je odložena kniha, po pravé stojí dítě držící biskupskou hůl. Posled-
ní půlený medailon vyobrazuje polonahého muže překrytého červeným pláštěm
a s knihou v rukách. Tvář s vysokým čelem kryje dlouhý vous. Pozadí dotváří
ukřižovaný Kristus.

Kapli dominuje malovaný oltář s iluzivní architekturou dvou sloupů obtoče-
ných vinnou révou s listy a hrozny. Bohatě zdobené korintské hlavice vynášejí
štukové roztržené kladí. Uprostřed horní části je vsazen medailon s vyobrazením
Boha Otce a Ducha Svatého v podobě holubice. Rám je vytvořen ze štuku s vo-
lutami po stranách. Hlavní obraz s námětem Kalvárie je kolem dokola zdoben
žlutým rozvilinovým dekorem na tmavém pozadí, do jehož dolní části je vsazen
medailon s erbem. Horní rohy a překlad jsou dozdobeny andílčími hlavičkami.
Obraz Kalvárie s ukřižovaným Kristem, dvěma postavami po stranách a klečící
ženou je situován na neutrálním šedém pozadí. Kristovo bělostné tělo je na rukou
a krku potřísněno krví. Kříž je opatřen cedulkou s nápisem

”
I. N. / R. I.“ Žena

se svatozáří po levé straně je oděna do dlouhého oděvu, ruce jsou sepjaty v mod-
litbě a hlava je kryta plátnem. Do hrudi bodá meč visící ve vzduchu. Klečící žena
v dlouhých červených šatech se přidržuje dolní části kříže a hledí vzhůru na umu-
čené tělo. Světlé vlasy překryté dlouhým plátnem se vlní po ramenou. Poslední
stojící figura hledí rovněž ke Kristu. Bezvousý mladík se svatozáří v dlouhém ze-
leném šatě a červeném plášti spíná ruce na hrudi. Vedle postavy je situován znak
či jiný předmět s maskaronem. Pod ústředním výjevem kaple je situován erb na
červeném poli s příčným tmavým pruhem a dvěma symboly ve vzniklých polích,
první neurčitého tvaru, druhý v podobě bílé čtyřlisté růže. K erbu přiléhá přilbice
se žlutými pery, po stranách jsou situována pera žlutá a červená.

Historie

Historie Dolní Krupé je na konci 16. století spjata s rodem Trčků z Lípy.202 Panství
s tvrzí je od roku 1580 spravováno Burianem Trčkou z Lípy ze zámku ve Světlé

202Sommer vlastnictví určuje na základě listiny z roku 1717, která se vztahuje k roku 1554
(Sommer 1843, 237).
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nad Sázavou. Tvrz následně zanikla patrně za třicetileté války, neboť v roce 1636
při konfiskaci majetku Jana Rudolfa Trčky z Lípy již není uvedena. Po Trčcích
získal Krupou darem Reinhard z Walmerode.203 V druhé polovině 17. století je
ve vlastnictví Jana z Löwensfelsu,204 městského císařského soudce z Německého
Brodu, jenž panství koupil v roce 1664 a pojal ho za své nové sídlo. 205

Kostel je připomínán od roku 1307, vlastní kněz až v roce 1384. K původně
dřevěnému chrámu206 byla snad kolem roku 1600 přistavěna kaple,207 zda tomu
tak skutečně bylo je potřeba kriticky přehodnotit.208 Kolem roku 1683 dochází
k raně barokní kamenné stavbě chrámu z podnětu Jana Jeronýma z Löwensfel-
su209 a v roce 1729 k přistavění kaple Panny Marie.210 Löwensfelsův patronát
dodnes připomíná nápis a epitaf situovaný pod kůrem v chrámové lodi doplněný
nápisem:

”
IOANNES HIERONYMUS DE LOWENFELS / HAS ARAS PRO-

PRIIIS PENSIS ELEVAVIT“. Epitaf je upomínkou na Jana a jeho druhou ženu
Kateřinu.211

Z náboženského hlediska byla Krupá dle záznamu z roku 1591 protestant-
ská. Sommer v tomto časovém období dokonce uvádí 42 protestantských rodin
helvetské konfese a jednu izraelskou rodinu. Hlavním jazykem pak zůstávala češ-
tina.212 Jan byl již pravděpodobně katolíkem, neboť jeho rodina si své postavení
v Německém Brodě vybudovala až kolem poloviny 17. století, protestantští kněží
však byly vypovězeni již po roce 1624 a o pouhé čtyři roky později zde usedla
protireformační komise.213

Ikonografie

Pojetí výmalby kaple vykazuje protireformační charakter. Archanděl Michael,
jenž kapli dominuje v oblasti klenby, představuje ochránce křesťanství.214 Postava
je někdy vnímána jako zástupce Boha, který ve Starém zákoně sděluje tajemství
víry a v Novém reprezentuje nebeskou říši.215 Drak pod nohama archanděla před-
stavuje satana, se kterým Michael bojoval ve Zjevení Janově. Scéna připomíná
boj se zlem:

”
A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.

Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A ve-
liký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen
na zem a s ním i jeho andělé.“ (Zj 12, 7–9) Archanděl je jako velitel nebeského
vojska oděn do zbroje, doplňkem však bývají spíše kopí či meč,216 než kříž s pra-

203Benáková 1999, 33; Čapek/Šedý 1971, 5–6.
204Sommer 1843, 237; Čapek/Šedý 1971, 6.
205Tibitanzlová/Vácha 2014, 38.
206Sommer 1843, 239; Čapek/Šedý 1971, 5.
207Poche 1977, 299.
208Pohřební kaple byla vystavěna až kolem roku 1680, mohla však vzniknout na místě kaple

starší. Výmalba je Pochem datována přibližně do roku 1620 (Poche 1977, 299). Dle nově
publikovaných souvislostí (Tibitanzlová/Vácha 2014, 39) se však tato datace předešla o 60
let.

209Sommer 1843, 237; Tibitanzlová/Vácha 2014, 39.
210Benáková 1999, 34.
211Tibitanzlová/Vácha 2014, 39.
212Sommer 1843, 238.
213Tibitanzlová/Vácha 2014, 24.
214Hall 2008, 271.
215Royt 2007, 17, 22.
216Hall 2008, 271.
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porcem.217 Symbol Kristova vzkříšení v souvislosti s bojem s temnotou patrně
navozuje paralelní vyobrazení s námětem Zmrtvýchvstání. Medailony kolem ar-
chanděla vynášejí čtyři nejvýznamnější latinské církevní otce.218 První církevní
otec, biskup sv. Ambrož, dominuje v rámci medailonů svou polohou v západní
výseči. Do církevní historie se světec zapsal především při potírání ariánství.219

V rámci ikonografické koncepce je zde opomenut klasický atribut včelího úlu a
je nahrazen pouze symbolem knihy a biskupských insignií, jež jsou skromně od-
loženy stranou. Lebka v levé části poukazuje patrně na ostatky sv. Gerváse a
Protáse, které svatý muž nalezl a uložil v milánské katedrále.220 Muž s tiárou
v levé výseči představuje sv. Řehoře, papeže a učitele církve, jenž upevnil po-
dobu liturgie a hudby.221 Tiára i dvojitý kříž jsou typickými atributy světce.222

Jeho symbolika je často spjata s dušemi v očistci,223 tomuto tématu je blízko
díky znázornění archanděla Michaela v kapli také v Dolní Krupé. Naproti němu
v pravé výseči spočívá sv. Augustin, biskup a učitel církve, který byl učencem po-
hanského původu a posléze se obrátil na křesťanství.224 Kniha odložená na stole
odkazuje na jeho četné teologické spisy, hořící srdce v ruce na jeho náboženskou
horlivost.225 Poslední půlkruhový medailon vynáší sv. Jeronýma jako poustevní-
ka. Kniha v rukou je poukazem na jeho překlad Bible. Ačkoliv se nedochovaly
atributy, lze předpokládat znázornění lebky, jež se často pojila s tímto typem
námětu.226 Iluzivní oltářní architektura na stěně je rovněž doplněna důležitým
symbolem. Jedná se o vinnou révu linoucí se po dřících malovaných sloupů obda-
řenou plnými hrozny, která odkazuje na Krista i křesťanskou víru.227 Vinná réva
je symbolem pro Kristovu krev a oběť na kříži spojenou v eucharistii. Medailon
Boha Otce s holubicí Ducha Svatého v horní části oltářní architektury doplňuje
výjev Kalvárie a naznačuje tak trojjedinost těchto tří božských osob, které jsou
ve své podstatě pouze jedinou.

Kalvárie je klasickým typem vyobrazení s ukřižovaným Kristem, jehož pod kří-
žem doprovází jeho matka, Panna Marie, a nejbližší apoštol, sv. Jan Evangelista.
Mariina bolest je v dolnokrupeckém výjevu podtržena vyobrazením meče, jenž
se ženě v náznaku zabodává do hrudi. Pod křížem truchlí Máří Magdalena,228

Kristova učednice a následovnice. Máří Magdalena jako první viděla odhalený
kámen po uložení Kristova těla do hrobu a jako první poznala zmrtvýchvstalého
Krista.

Celkové pojetí nástěnných maleb poukazuje nejen na Kristovu oběť na Kříži,
ale i na jeho božský původ a na jeho ozřejmění jako jednu z osob Nejsvětější Troji-

217Spodní část kříže se nedochovala, mohlo se proto jednat i o kombinaci kopí s křížem
(Rulíšek 2006, heslo Michael).

218Vyobrazení čtyř církevních otců v obecné rovině určil již E. Poche (Poche 1977, 229).
219Hall 2008, 45.
220Rulíšek 2006, heslo Ambrož.
221Hall 2008, 392.
222Rulíšek 2006, heslo Řehoř I. Veliký; Hall 2008, 392.
223Sv. Řehoř je spojován se scénami duší v Očistci především v rámci protireformačního

umění (Hall 2008, 392).
224Rulíšek 2006, heslo Augustin (Aurelius Augustinus).
225Hall 2008, 66.
226Hall 2008, 195.
227Hall 2008, 482.
228Máří Magdalena se na výjevu Kalvárie začíná objevovat v Itálii na přelomu 13. a 14. století.

Západní umění ji někdy v rámci středověkého umění hierarchicky zmenšuje (Royt 2007, 150).
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ce. Komplikovanost teologického tématu je upevněna ve vyobrazeních církevních
otců. Vítězství nad zlem či satanem, ale i hříchem, jako poselství křesťanské víry
symbolizuje archanděl Michael.

Restaurátorské zásahy

1939: odkryv229

Malby byly v průběhu času uschovány pod vrstvy vápenných líček, k jejichž
sejmutí bylo přistoupeno v roce 1939.230 Restaurování výzdoby není z dostupných
pramenů známo, její stav byl patrně vážný již v sedmdesátých letech. V roce 1974
dle archivních záznamů zdejší občan upozornil na vážný stav maleb v kapli při
kostele sv. Víta, není však zřejmé, o kterou kapli se jedná.231 Návrh na restauro-
vání fresek, zahrnující i výmalbu kaple Panny Marie, pochází z roku 2003.232

Při pohledu na malby jsou určité zásahy patrné. Dobře viditelné jsou doplň-
ky tmelů v medailonu sv. Jeronýma a archanděla Michaela, které jsou na svém
povrchu retušované. Tmely vynikají tmavším zabarvením a značně narušují cel-
kové působení výjevu. Výjev Ukřižování je stižen přibližně v polovině své výšky
bílými výkvěty solí. Současný stav maleb je vážný. Povrch je z části setřen, mís-
ty krakelován či práškovatí a v šupinkách odpadává, patrné je rovněž povrchové
znečištění vedoucí ke ztmavení maleb. V některých místech, především při dolní
části malovaných sloupů a na hranách vystupujících částí architektury, dochá-
zí k odlupování povrchu i s vrstvou omítky. Modelační vrstva se dochovala jen
z části, dobře však ilustruje někdejší kvalitu maleb.

Prameny a literatura

Spisový archiv NPÚ, ÚOP v Telči

Čapek/Šedý 1971, 6; Poche 1977, 299; Tibitanzlová/Vácha 2014, 39;
Hamrlová 2016, 138–139

7.2.3 Havlíčkův Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie
R. č. ÚSKP 44100/6-2, okres Havlíčkův Brod

Historická země

Čechy

Umístění

Poprsnice varhanního a literátského kůru při západní a jižní straně kostela
229Tibitanzlová/Vácha 2014, 39. Malby byly objeveny na zámku a v kostele při opravách

budov (Čapek/Šedý 1971, 6).
230Tibitanzlová/Vácha 2014, 39.
231Dle dopisu duchovní správy z téhož roku se jednalo o malbu v kapli Panny Marie. Vážný

stav maleb je připomínán rovněž v roce 2003, jedná se však opět o malby v kapli Panny Marie
(Spisový archiv NPÚ, ÚOP v Telči).

232Spisový archiv NPÚ, ÚOP v Telči.
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Obrázek 40: Havlíčkův Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie, varhanní kůr, po
1569.
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Obrázek 41: Havlíčkův Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie, literátský kůr, po
1569.

Datace

Po 1569233

Popis

Kůr na západní straně kostela se klene nad hlavním vchodem do kostela. Na
poprsnici se dochoval pás nástěnných maleb rozdělený na tři části, jejich celko-
vé sjednocení zajišťuje pás zelených listů, patrně vavřínu, při dolním okraji nad
vstupním otvorem do kostela. Dva listy jsou vždy přitisknuty těsně k sobě a roz-
šířeny při svém konci, do tohoto rozšíření jsou pak vloženy nové dva listy, a to až
do vrcholu v podobě scény Narození Krista uprostřed oblouku.

V levé části poprsnice varhanního kůru je vyobrazena klečící postava krále
Davida v červeném plášti s hermelínem na ramenou, která hraje na zlatou harfu.
Tkanina pláště je v náznaku potištěna vzorem a jeho vrchol je nad hermelínem
navíc zdoben zlatým pásem. Zelené spodní roucho je rovněž v náznaku opatřeno
potiskem, vrchní šat s bohatě řasenými rukávy končí pod naznačeným zúžením
v pase v bederní oblasti a je lemován zlatým pásem. Profil tváře krále Davida kry-
jí hnědé vlasy a plnovous, označení hodnosti postavy zajišťuje koruna, jejíž rysy
s řadou výběžků jsou mírně rozetřeny. Harfa má trojúhelníkovitý tvar s rovným
a oblým ramenem, pouze spodní roh je zakončen zdobnou volutou vyčnívající

233Rok 1569 byl nalezen na spodní omítce při odpadnutí částí vrchní malby spolu s nápisy,
notami a kresbami rudkou (Spisový archiv NPÚ, ÚOP v Telči, č. j. PP-417/77/Pkr, 9. 3. 1988 –
Havlíčkův Brod, kostel Nanebevzetí P. Marie, výmalba a restaurování). Dataci ke konci 16. sto-
letí nalezneme v Uměleckých památkách Čech (Poche 1977, 365), téměř o sto let později ji
datuje restaurátor Sedlák, a to do druhé poloviny 17. století (Sedlák 1996, nestránkováno).
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ze základní hmoty těla. Třetí vrcholová strana je mírně prohnutá. Pravá ruka
panovníka se dotýká naznačených strun, které znatelně prohýbá, prsty jsou za-
chyceny v pohybu. Z druhé ruky zůstaly zachovány jen dva články prstů s nehty
stlačujícími struny. Nad figurou je u levého rohu zpodobněn malý bílý beránek
s červeným praporcem. Na pozadí se rozvíjí pás krajiny se stromy či keři u cesty.
Pravá část pozadí je vyplněna zelenou plochou s náznaky rostlinstva a odlože-
ným zlatým žezlem. Mezi žezlem a harfou je patrně položen ještě jeden předmět,
odložený meč, naznačený pouze rukojetí.234 V horní části se rozprostírá jednolité
pole, z něhož vystupují dvě velmi malá vyobrazení lodí. První z nich představuje
plavidlo se třemi stanovitými přístřešky postavenými kolem stožárů s vlaječkami,
druhé pak loď s oblým trupem a osamoceným stožárem s vlaječkou, k němuž se
upínají napjatá lana. V místě, kde se lana dotýkají stožáru, je připevněna plachta
na ráhnu vzdouvající se větrem. Nad loděmi je dochován fragment dalšího výjevu
připomínající andělskou troubu.

Výjev situovaný uprostřed oblouku vyobrazuje scénu Narození Krista se tře-
mi klečícími postavami oděnými do červeného, zeleného a bílého roucha. Červený
oděv patří sv. Josefovi, který klečí vlevo od dítěte v jesličkách. Levou ruku si kla-
de na hruď a pravou ukazuje k novorozeněti. Jeho tvář hledí láskyplně stejným
směrem, výraz je umocněn detailními rysy obličeje s vráskami na čele i pod očima,
věk naznačuje i částečný porost vlasů a prořídlý plnovous s šedinami. Význam
postavy nelze opomenout nejen díky barvě šatu, ale i díky svatozáři. Naproti kle-
čí žena s rukama složenýma na prsou, celá zahalená do převážně bílého oděvu.
Jednoduchý spodní šat s dlouhými rukávy snad nese náznak šedivého odstínu a
je přepásán v pase tmavým páskem. Svrchní bílý dlouhý plášť spadá k zemi a
částečně se rozprostírá po podlaze, rub je opatřen červenou podšívkou. Hlava je
zahalena do těsně uvázaného bílého šátku, pod nímž vlasy částečně vyčnívají.
Rysy mladé ženy se v obličeji vyznačují velkýma očima s tenkým obočím, ma-
lým nosíkem a drobnými rty. Důležitost je opět umocněna jednoduchou žlutou
svatozáří situovanou za hlavou. Třetí, ve výjevu již méně obvyklou figurou, je
vyobrazení anděla se sepjatýma rukama, který klečí nad jesličkami. I on je oděn
v jednoduchém oděvu s dlouhými rukávy kryjícími sepjaté ruce na hrudi, na rozdíl
od ostatních postav je však jediný, kdo hledí přímo na diváka. Hlavičku s delšími
blonďatými kudrnatými vlásky dotváří velké oči, střední nos a drobná ústa. U těla
nechybí dvě zlatavá křídla jasně poukazující na jeho andělskou identitu. Ústřední
postavu výjevu však představuje dítě v jesličkách uložené na vrstvě sena. Tělo
je ovinuto látkou a vyčnívá pouze hlavička ozářená mohutnou svatozáří. Děj celé
scény je zasazen do prostředí tmavé stáje, jejíž zařízení je naznačeno v pozadí,
dnes však špatně čitelné. Po pravé straně za Pannou Marií postávají dvě blíže
neurčená zvířata, z nichž jedno se krmí ze seníku nad nimi a druhé hledí směrem
k výjevu ve středové části. Seník je naznačen dřevěnou konstrukcí se vzpěrami.

Stáj s námětem Narození byla zasazena do pásu nástěnných maleb, z nichž se
dochovala pouze část. V levé horní části se vznáší fragment připomínající ruku
v oblacích, s jistotou to však nelze určit. Při středu levé strany je dochována část
výjevu s vyobrazením třech mužů se stádem malých čtyřnohých zvířat. První
figura je dramaticky shrbena téměř k zemi a vykračuje směrem ke druhé. Ve své
pravé ruce drží jedno zvíře ze stáda, které jako by podávala protějšímu muži. Tělo

234Rukojeť je lépe zřetelná na snímcích z průběhu restaurování v roce 1996 (viz Sedlák
1996, nestránkováno). Kromě rukojeti navazující na čepel je zde patrná i záštita meče.
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kryje dlouhý hnědý šat, avšak detaily postavy jsou špatně čitelné. Druhý muž stojí
vzpřímeně s holí v ruce, druhou rukou si sahá na klobouk a mírně ho posouvá
snad ve zmateném či nejistém gestu. Oči směřují k postavě třetí. Pasáček je oděn
do přiléhajících kalhot a krátkého kabátce. Poslední muž je v širokém nakročení a
v rukou svírá zemědělský nástroj, snad žací či orací. Jednoduché odění z hnědých
kalhot a košile je nyní doplněno čepcem s dlouhým cípem splývajícím až na hruď.

Pravou část oblouku zdobí sedící postava, dnes již špatně čitelná, a otevře-
ná kniha vznášející se v prostoru oblohy za naznačeným předělem. Žena sedí na
dřevěné židli s červeným čalouněním a podpěrkou, ruce má nataženy před sebe a
hlavu stočenou k pozorovateli, do lodi kostela. Šatstvo je jednoduché se shrnutý-
mi rukávy, přes nohy je navíc položen pruh modré látky. Detaily a v některých
partiích ani řasení látky již nejsou patrné, původní podoba je dnes jen naznačena.
Částečně se dochovalo rovněž vyobrazení obličeje, z něhož na nás dnes hledí pou-
ze velké oči. Otázkou zůstává, k jakému předmětu figura vztahuje ruce. Stejně
jako postava je i její okolí dochováno jen v náznacích. Dominantním prvkem je
vertikální část, snad trám, k němuž z pravé strany přiléhá horizontální dřevě-
ná konstrukce rozdělující hnědavou plochu pozadí za sedící ženou na dva různé
odstíny. K výjevu evidentně náleží i vlající plátno v nebesích, z něhož vyčnívá
jeden prst dotýkající se otevřené knihy s notovým zápisem a textem písně. Ani
tento zápis není dochován v dostatečné míře, posledním čitelným slovem zůstalo

”
homino“ v levém dolním rohu. Pás mezi středovým výjevem Narození a sedící

ženou se dochoval pouze ve žlutém a šedavém pruhu bez dalších výjevů, pouze
při hraně Narození lze spatřit suchý strom.

Stejný princip výzdoby se zeleným pásem jako na hlavním kůru je použit i
na literátské tribuně při jižní straně kostela o pěti obloucích vynášené čtyřmi ka-
mennými toskánskými sloupy. Zelené pásy ve vrcholcích oblouků vynášejí žluté
květy, květinami jsou však zdobeny i cvikly druhého, třetího a čtvrtého oblouku.
Kdo by očekával ornamentální dekor, byl by zklamán, rostliny jsou zachyceny
spíše ve formě, v jaké se vyskytují v herbářích s vyobrazením základní charak-
teristiky rostliny. Po levé straně druhého oblouku je zpodobněna bylina se třemi
velkými žlutými květy, s pěti střapatými listy a s hnědým svazčitým či hlíznatým
kořenem, z něhož vyrůstá stonek. Listy jsou dlouhé, úzké a špičaté. Květina se
žlutým květenstvím je situována i po pravé straně, tentokrát jsou veškeré květy
na jejím vrcholu, stonek se nevětví, listy jsou znatelně kratší a vlnité a kořen při-
pomíná mohutnou hrbolatou hlízu. Poslední malba představuje tři rostliny těsně
u sebe. Každá vyrůstá z malé oválné cibulky v podobě tenkého rovného stonku
s několika delšími vlnitými listy a vrcholí ve žlutém květu o pěti okvětních lístcích
s rovným obrysem. Prostřední květ je mírně rozvitý a vrcholy lístků jsou zbarve-
ny do červena, krajní jsou spíše zavinuté. Výzdoba literátské tribuny tímto ještě
nekončí. Mezi čtvrtým a pátým obloukem je vyobrazen iluzivní pilastr navazující
na kamenný sloup. Na jeho členitou patku navazuje poměrně vysoký rovný sokl
s členitou římsou a hladký rovný dřík vynášející hlavici s hlavičkou anděla s vl-
nitými vlásky, zasazenou v jednoduchém dekorativním listoví se špičatými listy
uprostřed, zakončení tvoří profilovaná římsa. Poprsnice tribuny je dále zdobena
zazděným balustrádovým zábradlím nad každým z oblouků zasazeném ve žlutě
malovaném rámci s náznakem iluzivního profilování.
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Historie

Kořeny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě sahají do posled-
ní třetiny 13. století235 a doby po polovině 14. století, kdy došlo k dvoulodní
přestavbě původní svatyně. Nový chrám byl nedlouho poté v roce 1422 vypálen
husitským vojskem a posléze znovu obnoven a zaklenut trámovým stropem. Ke
stavebním úpravám docházelo i v 16. století. Kromě opravy a zvýšení věže o čtvr-
té patro bylo přistoupeno ve druhé polovině tohoto století i k vestavbě hlavní236 a
literátské kruchty237 podklenuté křížovou klenbou. Proměna v jednolodní kostel
s kaplemi po severní straně proběhla v letech 1633–1637, ve stejné době došlo i
k valenému zaklenutí, jak jej známe dnes. Chrámu se pochopitelně nevyhnuly ani
úpravy v dalších staletích, především vestavění kupole nad presbytářem v letech
1706–1709.238

Město Havlíčkův Brod bylo ve druhé polovině 16. století v majetku Františka
hr. Thurna, který mu udělil svobody příznačné spíše pro královská města, včetně
zrušení poddanství. Již od 15. století, ještě v rámci panství Trčků z Lípy, se město
těšilo hospodářskému růstu, který trval až do třicetileté války.239 V době vzniku
maleb tak panovala příznivá situace, kdy město i farnost disponovaly dostatkem
finančních prostředků pro pořízení nástěnné výzdoby. Události třicetileté války
zbrzdily další rozvoj, který mohl výmalbu ohrozit přestavbou či přemalbou, po
jejím skončení bylo investováno do přestavby presbytáře a nového vybavení,240

poměrně nové malby přitom zůstaly zachovány. Po převzetí panství Janem Ru-
dolfem Trčkou z Lípy na konci roku 1600 došlo k opětovnému potvrzení privilegií,
v době převzetí však malby již byly hotovy.241

Poněkud nejasná zůstává otázka vyznání, které se v kostele na konci 16. sto-
letí provozovalo. Situace je zřejmá až při rekatolizaci po roce 1620. Je však velmi
pravděpodobné, že zde, podobně jako v okolních obcích, převládalo protestant-
ství,242 kterému se na území s dříve kališnickým vyznáním243 dařilo. Nepřímým
dokladem může být listina potvrzující znovupřijetí několika měšťanů do katolické
církve z let 1628–1629,244 to ovšem nevylučuje přítomnost katolického i protes-

235Poche 1977, 364.
236Jan Čárt hodnotí kůr jako barokní vestavbu (Čárt 1921, 15), tato domněnka však není

vzhledem k novějším zjištěním pravděpodobná. V období baroka byla nad malbu pouze vložena
kuželková balustráda (Sedlák 1996, nestránkováno).

237Literátské bratrstvo je v Havlíčkově Brodě zaznamenáno již od počátku 16. století. Mezi
členy se nacházela řada významných učitelů, např. autor první české gramatiky Benedikt Vavři-
necz Nedožier či autor díla o moru a profesor Karlovy univerzity Prokop Paeonius. V téže době
byl pro bratrstvo objednán i latinský graduál u Pavla Mělnického (Sochr 1971, 83), který je
v současné době uložen v SOkA Havlíčkův Brod.

238Poche 1977, 365.
239Nocar 2008, 9.
240V kostele se dochovalo hned několik součástí zařízení z období druhé poloviny 17. století,

jedná se především o hlavní oltář pocházející z roku 1661 (více o oltáři viz Anna Hamrlová:
Téma Nanebevzetí Panny Marie v oltářních obrazech z Pelhřimova a Havlíčkova Brodu. In:
Památky Vysočiny, sborník NPÚ, ÚOP v Telči, 2015), o obraz Panny Marie z roku 1641 či
o obraz sv. Jana Nepomuckého z 80. let 17. století (Poche 1977, 365–366).

241Nocar 2008, 10.
242Podobojí vyznával např. Golčův Jeníkov, Ledeč nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou, Při-

byslav, Kožlí a Číhošť. Na místech s vyznáním podobojí posléze bujelo protestanství (Zde-
chovsky 2005, 37–38).

243Obyvatelstvo města bylo v druhé polovině 15. století kališnické (Čárt 1921, 3).
244Zdechovsky 2005, 40.
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tantského kostela ve městě, případně i chrámu sloužícího obojímu vyznání jako
tomu bylo např. v Pacově v kostele sv. Michala.

Ikonografie

Ikonografická koncepce výzdoby vypovídá o vyobrazení tradičních témat spolu
s méně častými motivy. Celkové pojetí je zaměřeno na souvislost s literátským
bratrstvem. Výzdobu varhanního kůru s motivem krále Davida, Narození Krista
a sedící ženy dotvářela další dnes již ztracená témata, přesto si lze udělat alespoň
částečnou představu o ideovém významu maleb.

Král David245 je vyobrazován s harfou či citerou jako odkazem na příběh
z jeho života. Jako mladý hraním ulevil králi Saulovi od zlého ducha, který ho
posedl.246 Žezlo je ve výjevu užito jako odkaz na královskou hodnost, meč zároveň
připomíná Davidův slavný příběh s obrem Goliášem, kterého porazil prakem a
nakonec mu usekl mečem hlavu.247 S Davidovým životem by mohla souviset i
vedlejší výmalba s vyobrazením stáda a třech postav. Král Izraele býval pasáčkem
ovcí,248 mohlo by se proto jednat o výjev z jeho života.249 Vzhledem k dobovém
odění postav je možné uvažovat o ilustraci některého biblického či jiného příběhu.
Neobvyklé nebylo ani vyobrazování běžných činností, v tomto případě by se mohlo
jednat o podzimní vyhánění vepřů na žaludy. Z hlediska předobrazů nelze vyloučit
ani upomínku na hrajícího Davida připodobňovaného k mytologickému Orfeovi,
slavnému hudebníkovi, jenž svou hudbou tišil přírodu. Můžeme ho tak vnímat
jako Dobrého pastýře.

Beránek Boží za králem Davidem je odkazem na Apokalyptické vidění sv. Ja-
na. Symbol se údajně zjeví při ohlášení soudu lidstva na hoře Sión a spolu s dal-
šími symboly250 odkazuje na čtyři knihy Evangelia. Zřejmě není náhoda, že Sión
v malbě nápadně připomíná jesle novorozeněte, diváku je tak usnadněno chápání
významu a čtení daných vyobrazení. Výmalba poukazuje nejen na budoucí Boží
soud, který je lidstvu předurčen, ale i na cestu, kterou se má lidstvo vydat, aby
dosáhlo spásy.

Postava na pravé straně odpovídá sv. Cecílii,251 patronce hudby.252 Světice
bývá mimo jiné vyobrazována s varhanami, v 16. století často v podobě menšího

245David byl králem Izraele v letech 1042–979 před Kristem (Royt 2007, 67). Zasloužil se
o povýšení Jeruzaléma na hlavní město Izraele a bývá mu připisována Kniha Žalmů (Hall
2008, 108–109).

246Royt 2007, 67.
247Rulíšek 2006, heslo David.
248Royt 2007, 67.
249David pásl ovce i v době, kdy jeho bratři šli bojovat s obrem Goliášem, poté vzal svou

hůl, pár oblázků a prak a vyrazil bojovat. Následné vítězství bývá v křesťanství užíváno jako
paralela k vítězství Krista nad Satanem či v obecném smyslu nad nepřáteli (Royt 2007, 67).

250Beránek je na hoře Sión obklopen 144 000 spravedlivých a doprovázen čtyřmi anděly vy-
zývajícími k pokání. Pod horou vytékají čtyři biblické řeky: Píšon, Gíchón, Chidekel, Eufrat
(Royt 2007, 38).

251Figura je v novodobých pramenech identifikována jako král David (Sedlák 1996, ne-
stránkováno) či Panna Marie ve scéně Zvěstování (Spisový archiv NPÚ, ÚOP v Telči).

252Sv. Cecílie žila ve 2.–3. století našeho letopočtu a je křesťanskou mučednicí. Světice v den
svatby přesvědčila manžela o křesťanské víře a čistotě (Hall 2008, 89). Atributy sv. Cecílie
jsou kromě varhan rovněž kniha a palma, či růže v košíku nebo v podobě věnce kolem hlavy
(Ryneš 1971, 17; Rulíšek 2006, heslo Cecílie).
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přenosného typu.253 Postava s nataženýma rukama před menší konstrukcí odpo-
vídá vyobrazovanému typu této svaté i ikonografické koncepci varhanního kůru.
Vznášející se kniha bude pravděpodobně odkazem na nebeskou hudbu, kterou
dívka slýchávala, a zároveň připomínkou literátského kůru, který povznáší svou
hudbu k Bohu. Cecílie jako patronka chrámové hudby, varhaníků a zpěváků,254

zcela zapadá do ikonografické koncepce kůru. Vyhodnocení tématu jako Zvěsto-
vání255 či vyobrazení krále Davida, jak je zmiňováno v novodobých pramenech,
se jeví jako nepravděpodobné. Uvažovat lze naopak o alegorii Hudby.

Ústřední výjev s Narozením Páně asi nepotřebuje bližší výklad. Děj v tradič-
ně pojímaném prostředí256 ukazuje narození Spasitele ve formě adorace, klanění,
Panny Marie, sv. Josefa257 a anděla. Postava nebeského posla je v centru výjevu
značně neobvyklá. Její funkce je patrně komunikační. Anděl hledící na diváka
v chrámové lodi vtahuje pozorovatele do děje a navádí ho k právě narozenému
dítěti ležícímu v jeslích. Zároveň je tak zdůrazněn božský původ dítěte a význam-
nost celé události.

Za povšimnutí stojí jistě neobvyklý šátek Panny Marie uvázaný po způsobu
obyčejných žen,258 častěji bývá hlava zahalena pláštěm či rouškou. Marie je přiblí-
žena tamnímu lidu a ukázána jako pozemská žena, kterou si Bůh vyvolil matkou
svého syna. Je nutné poznamenat, že šátek je restaurátorskou rekonstrukcí,259

jedná se však o pravděpodobné vyobrazení vycházející z dochovaného fragmentu
vázání pod krkem.

Hlavní i literátský kůr je po liniích oblouků zdoben linoucím se vavřínem, ve
starověku užívaným pro ozdobu, korunování vítězů či císaře. Jako symbol sloužil
pro odkaz k poezii či umění.260 Z křesťanského hlediska rostlina odkazuje svým
stálezeleným listovím na vítězství Krista a křesťanství nad temnotou. Věřícímu
pak připomíná věčný život, nebeskou blaženost, představuje však i chválu, která
je Bohu vzdávána.261

Trojí vyobrazení rostlin na literátském kůru je svým počtem zvláště symbolic-
ká v křesťanské mystice, jejich význam je ale v daných odrůdách a souvislostech
mnohem hlubší. První z nich představuje kosatec,262 rostlinu, jež ve starověku

253Latinské slovo
”

organum“ je výrazem pro jakýkoli hudební nástroj (Hall 2008, 89),
v 16. století často označuje varhany.

254Rulíšek 2006, heslo Cecílie.
255Téma Zvěstování není doprovázeno knihou v nebesích, z pohledu biblického textu není

důvod ani pro užití notového zápisu. Panna Marie je ve většině případů vyobrazena spolu
s andělem či klečící u modlitební knihy.

256Evangelia místo narození přímo neuvádějí, pouze z Lukášova evangelia (Lk 2,7) je patrné,
že se jedná o stáj. Jeskyně vychází z apokryfních textů ortodoxní církve. Vyobrazení zvířat, vola
a osla, v biblickém textu nejsou uváděna, patrně vycházejí z Izajášova proroctví (1,3):

”
Vůl zná

svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.“ (Royt
2007, 165).

257Podoba s matkou a pěstounem je běžná od 15. století (Royt 2007, 167).
258Dle vidění Brigity Švédské by měla být Panna Marie bez pokrývky hlavy (Royt 2007,

166).
259Sedlák 1996, nestránkováno.
260Matthioli 1998a, 262, 265.
261Rulíšek 2006, heslo Rostliny.
262Rostlina odpovídá popisu v přepisu Mattioliho Herbáře z roku 1931 a nově vydaného v roce

1998:
”

Lodyhu má hladkou, oblou a kolínkatou. Na vrcholku lodyhy rozkládá se několik ratolístek
s konečnými ojedinělými liliemi nebo květy, s listy podvinutými nebo ohnutými, rozličných barev,
jak výše uvedeno, barvy nebeské, brunátné, bělavé a žluté.“ (Matthioli 1998a, 3–4).
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souvisela s bohyní Iris, doprovázející duše mrtvých, která zároveň představovala
symbol dobrých zpráv či radostné lásky.263 Z léčebného hlediska byla rostlina
doporučována mimo jiné proti hadímu uštknutí,264 čímž symbolicky sama o so-
bě dokázala bojovat proti temnotě, nebo pro vyvolání porodu265 a symbolicky
tak poukazovala na nový život. Ve významové sféře bývá považována za symbol
spojení člověka s Bohem a za poukaz na Kristovo vtělení.266

Lilie, prostřední květina, nese v umělecké rovině řadu významů, obvykle však
bývá vyobrazována v bílé barvě.267 Bylina268 od starověku představuje symbol
plodnosti,269 cudnosti, čistoty, krásy a boží prozřetelnosti, všechny tyto vlastnosti
byly přejaty křesťanstvím.270 Žlutý odstín kromě uvedených vlastností poukazu-
je na vážnost, velkolepost a nepokoj.271 Z hlediska lékařských účinků má zlatá
lilie stejné účinky jako lilie bílá, působí proti hadímu uštknutí či pro usnadnění
porodu,272 pravděpodobně proto jí lze přisuzovat podobné vlastnosti i z ikono-
grafického hlediska. Z hlediska symboliky zastupuje Pannu Marii i Vzkříšení.273

Poslední rostlina byla v restaurátorské zprávě z roku 1996 identifikována jako
tulipán.274 Tato květina však byla do Evropy, konkrétně do Vídně, dopravena až
v roce 1554275 a je tedy otázkou, do jaké míry ji mohli znát lidé o pouhých pat-
náct až dvacet let později. Svým významem jsou považovány za symboly lásky
a míru, zároveň i zcela protikladně za nestálost v lásce.276 Květina by tak mohla
odkazovat na lásku k víře či na nestálost v ní. Za zmínku však jistě stojí nápadná
podobnost tvaru květu šafránu, který je v symbolickém světě historicky zakoře-
něn. Představuje svatební i pohřební květinu a ve starověkém Řecku byl spojován
s ženskými kulty.277

Restaurátorské zásahy

1988: objev maleb

1988: fixace maleb (Hana Vítová)

1996: restaurování (František Sedlák)

263Cattabiani 2006, 577–578.
264Matthioli 1998a, 6.
265Matthioli 1998a, 7.
266Rulíšek 2006, heslo Rostliny.
267Vyobrazení odpovídá popisu v Mattiolově Herbáři:

”
Kořen má též jako lilie bílý, cibulkovitý

a nažloutlý. Listí užší nežli lilie, hojně po celé lodyze, barvy jako pór nebo černozelené. Květy
jsou ve všem podobné bílé lilii, ale jsou barvy úplně ohnivé, takže z daleka svítí jako řezavý uhel.“
(Matthioli 1998a, 672–673).

268Květina údajně vznikla z mléka bohyně Héry, které jí ukáplo na zem, když krmila malého
Herkula a dítě se díky tomu stalo nesmrtelným (Cattabiani 2006, 137).

269Ve starověkém Římě byla též nazývána Junonina růže. V souvislosti s bohyní Pudicitou
představovala též cudnost a čistotu (Cattabiani 2006, 138).

270Cattabiani 2006, 138–139.
271Cattabiani 2006, 144.
272Matthioli 1998b, 674, 670.
273Rulíšek 2006, heslo Lilie.
274Sedlák 1996, nestránkováno.
275Cattabiani 2006, 595.
276Cattabiani 2006, 597.
277Cattabiani 2006, 166–169.
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Originální malba na hlavním kůru je zachována jen částečně, dostatečné množ-
ství dochovaných úseků však restaurátorům dovolilo doplnit originální úseky ne-
utrální retuší, která celek výmalby příjemně sjednotila a umožňuje pozorovateli
poměrně nerušený požitek ze své zdánlivé celistvosti. Při bližším pohledu jsou
doplňované úseky poměrně dobře čitelné, jedná se především o úzký pruh probí-
hající přes horní třetinu malby v celé šíři a zasahující také hlavu krále Davida,
harfu s rukama, knihu s notovým zápisem i ženu v pravém rohu. Další plošné
retuše jsou patrné v části jeslí s Ježíškem, u nohou zvířat ve stáji, v pozadí stáje
v horní třetině i na dolní části šatu krále Davida. Malby na některých místech
nesou znaky pozdější přemalby patrné především v obličeji Panny Marie či na
očích anděla. Asi nejzajímavějším úsekem je harfa s posunutými strunami, kdy
jedna vrstva strun jde v rovných šikmých liniích a druhá je přizpůsobena hrající
ruce. Místy se obě vrstvy překrývají a struny tím dosahují značné šířky, jindy
dochází až k jejich překřížení a vzniku obrazců, jak je tomu ve střední části nad
hrající rukou.

O rekonstrukci maleb bylo uvažováno od roku 1988, kdy bylo poukázáno na
odpadávání omítky na několika místech. Na odpadlých partiích byly nalezeny
malby rudkou, nápisy, noty a datace 1569. Zároveň bylo konstatováno poškození
výmalby vyteklou cementovou směsí. Z finančních důvodů došlo následně ale-
spoň k fixaci malby, aby poté mohlo dojít k zabílení. Návrh na restaurování byl
proveden v témže roce V. Paukrtem, přípravy pak probíhaly až v roce 1994.

Před restaurováním v roce 1996 jsou malby popisovány jako zašlé a značně
vizuálně porušené vloženou elektroinstalací a plynofikací. Restaurátor uvádí, že
je patrný předchozí restaurátorský zásah. Celek dochované malby představuje
pouze dolní část dříve většího výjevu, který byl při barokní přestavbě chrámu
upraven. Vzhledem k dochovaným částem, které jsou poměrně ucelené, se však
zdá, že malba byla snížena o poměrně nevelkou část, která již významně nezměnila
celkový význam maleb. Před restaurováním byly kuželky zabíleny vápnem, jejich
povrch byl pokryt nečistotami a plochy byly vyplněny plombami po provedených
pracech. U literátského kůru byly nejprve sejmuty hlinkové nátěry, zbroušeny
plomby a sejmuty uvolněné omítky a štuky, pod nimiž byl nalezen červený tón.

Prameny a literatura

Spisový archiv NPÚ, ÚOP v Telči; V. Paukrt: Návrh na restaurování – Kostel
Nanebevzetí Panny Marie. (restaurátorský záměr) Havlíčkův Brod 1988;
Sedlák 1996

Poche 1977, 365; Hamrlová 2017a, 97

7.2.4 Havlíčkův Brod, kostel sv. Vojtěcha
R. č. 22207/6-8, okres Havlíčkův Brod

Historická země

Čechy
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Obrázek 42: Havlíčkův Brod, kostel sv. Vojtěcha, interiér chrámu, okolo 1600.
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Obrázek 43: Havlíčkův Brod, kostel sv. Vojtěcha, presbytář, okolo 1600.

Umístění

Okna a klenba presbytáře, vítězný oblouk, klenba a stěny hlavní lodi, orámo-
vání dveří a oken, západní zeď kostela nad kruchtou, patro vstupního severního
přístavku (nápis červenou rudkou)

Datace

Kolem 1595278

Autor

Okruh malířů dvora Rudolfa II.

Popis

Kostel sv. Víta v Havlíčkově Brodě je jednoduchá jednolodní obdélníková stavba
s převýšenou valenou klenbou s presbytářem orientovaným na východ, od hlavní
lodi odděleným vítězným obloukem, a kruchtou na západní straně vynášenou
toskánskými sloupy. K severní stěně přiléhá přístavek s panskou tribunou, dnes
se zazděným průhledem do lodi.

278Čárt 1921, 31; Poche 1977, 367.
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Lomená okna v lodi i presbytáři279 jsou bez kružeb a jejich špaletové okra-
je dekoruje malba rostlinných úponků s kvetoucími bylinami. Pilastry vynášející
klenbu nesou dekor evokující barevný mramor, pod jejich hlavicemi je namalován
červený pruh. První rohový sloup jižní stěny přechází od žluté k červené barvě,
vzorování je přepásáno světlými páskami. Mramorování druhého sloupu jižní stě-
ny je stylizováno do žlutých a tmavých kosočtverců, u třetího sloupu do žlutých,
bílých a zelených pruhů. Při severní stěně u vítězného oblouku je namalována
žluto-červená iluzivní drapérie ve formě přístřešku nad kazatelnou, ve vrcholu je
zakončena zlatou koulí s jablkem. Okna v lodi na jižní stěně jsou lemována pásky
laurusu s plody na žlutém pozadí a červení po krajích. Vrchol korunuje kytice.
U prvního okna jižní stěny se jedná o kytici v misce na noze z plodů, u druhého
je kytice ve váze na noze s květy a plody. Dveřní otvor pod druhým jižním ok-
nem, kulatý otvor u jižní strany kruchty a výklenek nad vchodem severní strany
rámuje zlatavý rolverk. Okna kůru jsou orámována páskovým dekorem jako okna
lodi, obdobně i jejich vrcholy tvoří květiny ve vázách. Lípaná žebra napodobují
sedmidílnou klenbu s rozetou uprostřed a tvoří tak šestilistý květ, který klenba
nese v hlavní lodi. Nad kůrem je vytvořen obrazec o sedmi listech. Žebra jsou
dekorována nestejně širokými laurusovými páskami na žlutém podkladu, s červe-
nými pruhy na okrajích. Malba se symboly křesťanské víry je nejlépe zachována
na klenbě a obloucích ostění.

Růžice v presbytáři je tvořena žebry uspořádanými do tvaru sedmicípé hvězdi-
ce, do níž je vložen sedmilistý květ s plastickou rozetou uprostřed. Laurus zdobící
povrch žeber je omotaný žlutou stuhou a v místech křížení zdobený bílými květy,
po jeho bocích probíhají šedé pásy s krouženým motivem. Dvě diskutující postavy
s nápisem

”
THEOLOGIE“ zaplňují první list orientovaný na východní stranu. Na

levé polovině je mužská postava zahalená do žlutého šatu a čapky, ruce prudce
gestikulují. V pozadí vyčnívají desky Zákona s několika hebrejskými slovy a ve
slunci je vepsán hebrejský nápis

”
JHVH“ označující Hospodina. Pravá polovina,

oddělená černou linií se třemi zlatými koulemi, představuje muže v kanovnickém
rouchu s dlouhými vousy, pokrývka hlavy se nedochovala. Pravá ruka, vůči tělu
poměrně velkých rozměrů, důrazně ukazuje ukazováčkem vzhůru k nápisu. Před
postavou se nalézala ještě druhá menší figura, z níž se dochovaly pouze nakroče-
né nohy. Za postavou ční kříž a kniha, v rohu ve slunečních paprscích září nápis

”
IHS“, Iesus Hominum Salvator. V dolním cípu je naznačena propast mezi oběma

muži. Ve vnitřní části listu se rozprostírá částečně dochovaná rostlinná ornamen-
tika s dominantním červeným květem. Druhá část vyobrazuje sloup, na němž
jsou pod hlavicí uloženy patrně dva předměty tvaru hřebů. Hlavice vynáší plochu
dekorovanou dvěma červenými svinutými úponky, na jejímž povrchu je uložena
průhledná láhev s tekutinou. Nad ústím lahve se vznáší tři černé tečky a výše
pak dekorativní zvlněná látka doplněná po obou stranách knihami. Levý i pravý
roh zdobí rostlinný dekor s červeno-bílými a růžovo-žlutými květy. Vnitřní část
tvoří tři květy, dva žluté a prostřední červený, kolem nichž se rozprostírají další
části rostlinného dekoru. Třetí list vynáší znamení Aeskolapovy hole, na jejímž
vrcholu sedí tmavý pták. Po stranách se line žlutý jednoduchý ornament s červe-

279V presbytáři byla původně hrotitá okna zazděna. Nad vchodem do sakristie došlo k zasle-
pení okna v roce 1616 a v této podobě je dodnes. K druhému vyplnění došlo v souvislosti s vý-
malbou barokního iluzivního oltáře, jehož plochu kryl obraz (František Sedlák: Restaurátorská
zpráva: Presbytář kostela sv. Vojtěcha. (restaurátorská zpráva) Praha 2000, nestránkováno).
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ným květem. Vnitřní část je zdobena čtyřmi červenými a jedním žlutým květem
uprostřed, které vynáší zelený stonek. Vnější pole čtvrté části tvoří ozdobný orna-
ment uprostřed. Mezi rostlinným dekorem s červenými, žlutými a zelenými listy
kvetou žluté a červené květy. Střed vnějšího pole se nedochoval. Vnitřní část je
zachována fragmentárně, pravděpodobně se jednalo o rostlinný dekor. Vnějšímu
poli pátého listu dominuje kotva překrytá dekorativním festonem. V rozích je
doplněna o protáhlé květy se dvěma lupeny, z nichž vychází další rostlinné části.
Vnitřní partie pole tvoří žluto-červená rostlinná ornamentika dochovaná z větší
části. Šestá část vyobrazuje váhy s překříženými meči po straně jedné a zlatou
nádobou na straně druhé. Nad váhami se rozprostírá rolverkový ornament za-
končený po obou stranách žlutými stočenými úponky. Vnitřní část tvoří špatně
čitelná rostlinná ornamentika. Sedmý úsek je ve svém středu nedochovaný, v ná-
znaku však spodní noha vynáší kulaté zrcadlo, vrchol tvoří na tenkém stonku
předmět podobný houbě, který překrývá pruh zvlněné látky. Do levé části pole je
vložen znak kružidla a úhelníku, vpravo své místo zaujímá symbol kříže. Boční
strany tvoří svinuté žluté úponky s červenými a žlutými květy a plody.

Čtyři hrotitá okna presbytáře lemuje laurus, místy jsou vložena žlutá přepá-
sání, z nichž vyrůstají drobné květy. Vrcholy oken jsou zakončeny kyticemi. První
kytice je dochována fragmentárně, vrchol druhého okna tvoří kytice ve zlaté váze
umístěné na zlaté kouli uzavírající laurus, třetí je zakončena třemi oranžovými
plody. Čtvrté okno na vrcholu zdobí kytice se žlutými plody a hrozny.

Páskový dekor lemující vítězný oblouk je tvořen z dvou pásů vejcovce, žlutého
pásku a laurusu. Malba na vítězném oblouku s námětem Krista na hoře Olivetské
je zasazena do malovaného rolverkového rámu s jablky a listy větviček. V levé části
se Kristus vkleče modlí s rukama sepjatýma před hrudníkem. Jeho tvář je porostlá
plnovousem a dívá se na kalich s hostií v oblacích nad ním. Kolem jeho hlavy září
svatozář. Prostředí Krista tvoří skály doplněné rostlinami a postavami spících
apoštolů, za nimiž rostou tři stromy. První apoštol si podpírá tvář, druhý usíná
se sklopenou hlavou a třetí je vousatý s dlouhými vlasy. Noha posledního muže je
vytočena k divákovi, zatímco druhá je natažená. Nad třemi sedícími postavami je
patrná ještě jedna méně zřetelná malá figura. V pozadí se rozprostírá pohled na
skaliska a na hradby města. Obraz je po stranách doprovázen dvěma alegoriemi.
První z nich na levé straně oblouku identifikuje text

”
PATIENTIA“. Žena stojí

v kontrapostu na zeleném pahorku a je zahalená do volných zelených vlajících
šatů s červeným pláštěm. Hlava s vlnitými rozpuštěnými blond vlasy se dívá na
diváka a čelo jí zdobí korunka s objemným drahokamem tvaru koule a křížkem.
Na korunce je uvázán vlající závoj. Postava v náručí drží beránka uloženého
přední polovinou těla na levé ruce, v pravé ruce svírá kříž. Vpravo od Krista na
hoře Olivetské je postavena figura s textem

”
TIMOR DEI“, doprovázená ptáčkem

sedícím na pravém ukazováčku. Její levá ruka drží mučednickou ratolest. Postava
stojí na zeleném pahorku porostlém rostlinami a je zahalena do zeleného pláště
a vlajících červených šatů se čtyřmi knoflíčky a kožešinou kolem výstřihu. Vlasy
jsou vyčesány nad čelem ve stylu starověkého Řecka. Tvář je natočena stranou,
ale oči směřují k výjevu uprostřed oblouku. Žebro klenby je doplněno o ovocné
plody, jablka a hrušky jsou vyobrazeny s květy a dýněmi.

První růžice v lodi kostela má ve svém středu ornament tvaru královské koru-
ny, v jehož středu je červená květina se třemi květy a zlatým středem. V každém ze
šesti cípů růžice je vyobrazena ženská figura personifikující jednu z křesťanských
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ctností, její identita je určena nápisem. Constantia na severozápadním směru ob-
razce je představena jako žena s palmovou ratolestí a korunou s drahokamy na
hlavě. U jejích nohou sedí orel. Oděna je do vojenské zbroje s pláštěm. Její pro-
vedení nezahalující hrudník připomíná antické zbroje. Nad postavou se vznáší
holubice v zářících paprscích. Ženská postava s rozpuštěnými světlými vlasy a
korunkou zdobenou dvěma ovály je uprostřed označena nápisem

”
VIS CONSI-

LII“. Oděna je do žlutých římských řasených šatů přepásaných pod prsy a do
červeného pláště. Holubice u středu růžice směřuje hlavou k postavě. Krk zdo-
bí přívěsek. Levá ruka nese palmovou ratolest a u jejích nohou je vidět bájného
hnědobílého tvora, jenž je z poloviny lvem a z poloviny labutí. Artificium drží
palmovou ratolest a je oděno do řasených římských šatů s vrchní suknicí. Pod
ňadry je oděv převázán zelenou stuhou. U ruky je patrný nezřetelný předmět.
Hlavu zdobí koruna na blonďatých vlasech a pohled směruje k holubici vznášejí-
cí se v paprscích nad figurou. U bosých nohou je vyobrazen fénix v plamenech.
Čtvrté pole vyobrazuje ženu s tmavými kudrnatými vlasy, označenou

”
SCIEN-

TIA“, která je zahalena do zelených hustě řasených šatů. Zrak postavy směřuje
pokorně k zemi a hlava je zdobena korunkou s květinou v barvě šatů. Ratolest
v levé ruce lemuje tělo a pravá ruka je položena na hrudník. Bosé nohy stojí
na zemi. U postavy je vyobrazen bílý pták s dlouhýma nohama stojící jednou
končetinou ve vodě, druhou má zvednutou u těla. Holubice v paprscích u středu
růžice letí vzhůru. Personifikace ve žlutých šatech označená jako

”
COGNITIO“ je

korunována korunou ze zeleně na světlých rozpuštěných vlasech. Kolem postavy
vlaje červený závoj. Levá ruka svírá palmovou ratolest, pravá ukazuje přes tělo.
Pelikán krmící mláďata svou krví je vyobrazen u jejích nohou. Nad ženou je opět
vytvořena holubice zahalená v paprscích a směřující vzhůru. Obličej ženy zvané

”
SAPIENTIA“ s krátkými světlými vlasy je zobrazen z profilu. Jednoduché žluté

šaty lemuje zelený závoj uchycený do vlasů, jeho části patrně překrývaly také
pas. Ve stejném tónu byl vyhotoven i rub šatů. Za postavou je vyobrazena labuť
a palmová ratolest. Jedna ruka směřuje na levou stranu, druhá patrně ukazovala
vzhůru.

Druhá růžice v lodi kostela je uprostřed otevřena do krovu a jednotlivé listy
jsou u tohoto středu zdobeny štukovými růžicemi. První z listů vyobrazuje nahé-
ho chlapce s neurčitým předmětem v ruce, situovaného mezi rostlinným dekorem
s květy růží a hrozny. Pod jednoduchým rolverkem sedí černý pták s dekorativně
pojatým ocasem. Zdobně pojatá hlava s vavřínovým věncem následujícího pole
leží u středové části růžice. Věnec zdobí červené plody a žlutý rovný dekor. Úseku
dominuje černý pták s roztaženými křídly, zvednutou hlavou a otevřeným zobá-
kem. Spodní část středového výjevu chybí. Na okraji listu jsou vyobrazeny rohy
hojnosti v rostlinném dekoru a uprostřed se rozprostírá věnec s písmeny

”
IHS“ a

křížkem. Třetímu úseku dominuje kalich s hostií, kterou částečně překrývá kříž
překřížený se sloupem. Na pozadí objektů je umístěn feston z jednoduchého pru-
hu látky. Po obou stranách hostie jsou u dekorativní pásky vyobrazeny hrozny
vína. Spodní část není dochována. Čtvrtý list je pouze fragmentárně dochovaný,
u středu lze spatřit šedou kuličku a přesýpací hodiny, v dolním cípu části rostlin-
ného dekoru a lidskou lebku. Pod zelenou stříškou pátého pole stojí beránek Boží
s kopím, jímž probodává draka, na kterém stojí. Po jeho levé straně je vyobrazen
sloup se sedícím zvířetem na patce, po pravé straně se vznáší kříž překřížený s ka-
lichem. Pod výjevem je zpodobněna lebka, jíž prolézá had o dvou hlavách či dva
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hadi. Po obou jejích stranách je vidět větvičky s červenými plody. Poslední část
růžice je vyplněna květy různých rostlin a dekorativně pojatým listovím spolu
s rolverkem. Uprostřed výjevu patrně sedí bílý pták s mláďaty. V rolverku nad
ním, zdobeném třemi červenými kvítky, je uloženo několik druhů ovoce.

Poslední růžice, členěná žebry, je provedena nad kůrem. Střed žeber je zdoben
svorníkem a každý z velkých listů je u středové části zdoben kruhovým štukovým
dekorativním květem. První část zdobí lidská postava vyrůstající z listů květin.
Květinový dekor přechází v úrovni stehen v šaty, na hrudníku jsou naznačena prsa
a místo rukou jsou patrně žluté plody či listy. Dekorativně pojaté vlasy přecházejí
ve velký červený květ tvaru tulipánu. Druhému listu dominuje uprostřed červený
rolverk propletený s rostlinným dekorem okolo. Ve spodní části jsou dva červené
věnce, větve nesou zlaté plody a liliové květy. Třetímu listu dominuje velká tvář
s blonďatými vlasy. Rolverk ve spodní části vynáší listy rostlin se zlatými plody.
Nad hlavou je opět užit rolverk a rostlinný, blíže neurčitý dekor. Čtvrtý úsek
je dochován ve fragmentárním stavu, patrná je rostlinná ornamentika. Ze špatně
čitelného dochování pátého úseku je patrný žlutý středový květ doplněný zelenými
listy a částmi architektury. Po stranách stojí dva andělé nesoucí zlaté plody.
Poslední list je tvořen rostlinným listovým dekorem se zelenými listy ve spodní
části a hnědými listy uprostřed. Nad vrchním listovím jsou patrné špatně viditelné
plody.

Západní stěnu kostela nad kůrem zdobí výjev s králem Davidem hrajícím na
harfu, ohraničený zlatým rolverkem s několika listy. Po stranách jsou nad za-
zděnými okenními výklenky vyobrazeny vázy s květinami. Výjev se odehrává ve
vysokém paláci se sloupořadím vedoucím k deskám Zákona. Budova je v před-
ní části zdobena půlkruhovými románskými okénky. Jednotlivé dvojice sloupů
jsou odděleny stupněm, jejich patka je členitá a hlavice jednoduchá. Podlaha
je dlážděna světlými čtvercovými dlaždicemi, strop je plochý. V popředí vedle
sloupořadí vyčnívá palácová stěna se dvěma patry vytáhlých románských oken
a dveřmi. V prvním patře jsou okna jednoduchá, v druhém dvojitá a malá, při-
bližně čtvrtinové délky velkých oken. Patra jsou oddělena dvěma římsami. Král
David hraje na zlatou harfu, zpívá a je oděn do bílého oděvu a červeného pláště
zdobeného ornamentem. Pravá strana výjevu přechází v prostranství s tmavými
zdmi a patrně k hořící a kouřící hranici či ke krajině s cestou. Na západní stěně
nad kůrem je u podlahy odkryt letopočet hlinkové přemalby 1879. Malba s ná-
mětem krále Davida je zarámována do rolverkového malovaného rámu. V ostění
zůstala po dřívějších retuších data 1722, 1689 a 1823. Severní přístavek v patře
zdobí několik renesančních sgrafitti ve formě textů i kreseb.

Historie

Město roku 1560 koupil od Mikuláše Trčky z Lípy hrabě František Thurn a udělil
mu svobody příznačné pro královská města. Do rukou Trčků je obec navráce-
na o čtyřicet let později, roku 1600. Hospodářská situace se ve druhé polovině
16. století těšila neustálému růstu, zastavily ji až válečné události 17. století.280

Obyvatelstvo bylo od husitských válek převážně české,281 německá část předsta-

280Nocar 2008, 8–10.
281Sochr 1971, 43.
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vovala menšinu,282 z náboženského hlediska převažovalo podobojí.283 Během hu-
sitských válek došlo k velkému požáru a zničení města včetně obou kostelů, vše
pak zůstalo zpustošené na patnáct let.284 Kostel sv. Vojtěcha je připomínán na
konci 16. století,285 roku 1731 je církví upraven v souvislosti s výskytem léčivé
vody v okolí.286 Bližší historické informace o jeho stavební a další historii bohužel
nejsou známy.

Ikonografie

Růžice v presbytáři vynáší kromě rostlinné výzdoby motivy různých křesťanských
symbolů. První list orientovaný na východní stranu vyobrazuje dva muže pod
titulaturou

”
THEOLOGIE“, čímž je podstata výjevu předem definována. Muž

s deskami Zákona představuje základní učení křesťanské církve, figura naproti
němu je nápadně podobná Janu Husovi, který se pokoušel o reformu církve a
obracel se především k Písmu svatému jako k základu víry. Nápisy v rozích,

”
JHVH“ a

”
IHS“ ztotožňují starozákonního Boha s Kristem. Mezi květinami

vnitřního listu lze rozeznat rozkvetlý tulipán a květ podobný sasance. Červený
tulipán je symbolem lásky a míru,287 sasanka je spojena s mileneckou láskou či
odpuštěním.288 Oba květy tak poukazují na lásku Kristovu, nebeské království i
na jeho nelehký úděl.

Význam druhého listu není na první pohled patrný, mohlo by se ale jednat
o poukaz na výběr ze základních prvků víry. Sloup odkazuje na pevný základ
církve289 a duchovní stálost,290 hřeby slouží jako připomínka Kristovy tělesnos-
ti. Nádoba s tekutinou umožňuje širší výklad, může poukazovat na ochranu či
vnitřní hodnoty,291 při vnímání nádoby jako lahve s vínem ji lze vnímat také
jako odkaz na přijímání podobojí a jeho symbolický aspekt.292 Dvě knihy mohou
poukazovat na Starý a Nový zákon. Ve vnitřním listu s květinovou výzdobou lze
rozeznat prasklý lusk a květ hrachu, který je pro množství semen v lusku po-
važován za symbol bohatství a plodnosti.293 Oba stvoly však vyrůstají z květu
narcisu, ten je kromě všeobecně pojímaného symbolu sobectví chápán také jako
květ podsvětí.294 Třetím květem vystupujícím z narcisu je červená lilie, všeobecný
symbol plodnosti i duchovního rozkvětu, květ Kristův i Boží moci.295 Její červené
zbarvení lze vysvětlit skrze výslednou symboliku dané kompozice odkazující na
Kristovo zmrtvýchvstání, plodný život a trpitelskou smrt zamýšlenou jeho ne-
beským Otcem. Květy rostoucí z červené lilie jsou špatně čitelné, lze je však určit

282Schaller 1787, 155.
283Zdechovsky 2005, 37.
284Schaller 1787, 156.
285Čárt 1921, 3.
286Schaller 1787, 158.
287Cattabiani 2006, 595.
288Cattabiani 2006, 160–161.
289

”
V církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy.“ (1 Tim 3, 15).

290Zj 3, 12.
291Rulíšek 2006, heslo Nádoba.
292Tato verze je méně pravděpodobná, při poukazu na podobojí by víno bylo pravděpodobně

vyobrazeno v kalichu.
293Cattabiani 2006, 480.
294Cattabiani 2006, 148.
295Cattabiani 2006, 136–144.
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jako červený karafiát, symbol Kristova utrpení,296 a makovici, plod máku pouka-
zující na Kristovo utrpení a zmrtvýchvstání.297 Oba odkazují na stejné poselství,
Spasitelovu mučednickou smrt a následné povstání do nového života. Makovice
v tomto ohledu směřují patrně přímo k tomuto tématu.

Aeskulapova hůl či Caduceus na třetím listu je doplněn pouze dekorativně
pojatými květy. Spolu s vyobrazením holubice se zelenou větévkou je symbol užit
jako poukaz na božího posla. Větévku lze chápat také jako symbol výmluvnosti
a intelektuálních schopností.298 Výše zmíněné plně zapadá do konceptu církev-
ní reprezentace, která sebe sama pojímá jako výmluvného posla božích zpráv.
Vnitřnímu poli s květinovou výzdobou dominuje květ s řadou okvětních lístků
odpovídající sedmikrásce.299 Všeobecně známá květina je spjata s příchodem ja-
ra, v souvislosti s výzdobou kostela patrně poukazuje na zmrtvýchvstání Krista.
Další květy jsou špatně čitelné, na levé straně by se však mohlo jednat o pivoň-
ku, růži bez trnů, svou rudou barvou odkazující na Kristovo utrpení a náznaky
plodů i na zmrtvýchvstání. Spodní květina s bílými okvětními lístky připomíná
kopretinu, symbol Kristova utrpení.300

Za současného stavu dochování čtvrtého pole nelze stanovit jeho ikonografický
program. Stěžejní ústřední motiv se nedochoval a zbylé rostlinné úponky s květy
jsou spíše dekorativního charakteru bez hlubšího symbolického obsahu. Vnitřní
pole vyobrazuje na rozdíl od ostatních částí klenby pouze jednu špatně čitelnou
rostlinu s bílým květem a žlutými pestíky, doplněnou červenými plody po straně.
Charakter okvětních lístků odpovídá lilii symbolizující Krista, jež se skládá ze šesti
okvětních listů a šesti tyčinek představujících dvojí dokonalost Krista – božskou a
lidskou.301 Plody připomínající šípek mohou opět poukazovat na nový posmrtný
život.

Kotva dominující pátému poli je tradičním křesťanským znakem symbolizují-
cím naději, bezpečí i stálost ve víře a spásu.302 Doprovodné byliny s plody mohou
nést i symbolický podtext, není však zřejmé, o které rostliny by se mohlo jed-
nat.303 Vnitřní část s rostlinnou výzdobou vyobrazuje zvadlý květ sedmikrásky,
žlutý květ hluchavky a žlutý květ hrachu. Zvadlost lístků ohlašující příchod jara
může poukazovat na pomíjivost života i na běh času, hluchavka na Pannu Ma-
rii.304 Květ hrachu poukazuje zřejmě obdobně jako lusk na plodnost a bohatství,
v tomto případě na bohatství a plodnost ve víře vzešlé z Panny Marie a jejího
syna Krista.

296Rulíšek 2006, heslo Rostliny.
297Cattabiani 2006, 514.
298Dle legendy Merkur shodil svoji hůl na dva zápasící hady, kteří ustrnuli a zůstali kolem

hole omotaní (Hall 2008, 88).
299Květ je možné ztotožnit i s chryzantémou, symbolem nesmrtelnosti. Květina je původem

z Číny, do Evropy však byla dopravena až v 17. století a své popularitě se začala těšit až
o dalších sto let později (Cattabiani 2006, 172), o tomto druhovém určení tak nelze v rámci
této výzdoby uvažovat.

300Rulíšek 2006, heslo Rostliny.
301Cattabiani 2006, 140.
302Rulíšek 2006, heslo Kotva.
303Tvar květu připomíná kalu, mohlo by se tak jednat o její květenství a plod. Kala, původem

z jižní Afriky, však byla v Evropě popsána až kolem roku 1700. Je pravděpodobnější, že pokud
je vyobrazení provedeno podle skutečné rostliny, jedná se o bylinu renesančnímu člověku běžně
známou.

304Rulíšek 2006, heslo Rostliny.
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Šestou část zdobí dobře čitelné váhy, odvěký symbol spravedlnosti a soudu,
vážící dobro a zlo.305 Po stranách jsou doprovázeny nádobou a zkříženými meči.
Ty mohou poukazovat na výkon či na neustálý boj o spravedlnost. Nádoba odpo-
vídá dóze na mast a může tak symbolicky chránit před nespravedlností. Střední
list vyobrazuje květ sasanky a karafiátu, z něhož vyrůstá lusk a další květy a
plody. Sasanka s karafiátem poukazují na Kristovo utrpení,306 ze kterého vze-
šla plodná víra zastoupená luskem. Dominantním květem by mohla být růže,
poukazující na cykličnost života i na předčasné úmrtí Spasitele.307

Ústředním motivem sedmého pole je předmět tvaru houby, jeden z nástrojů
Kristova umučení, pod ním patrně zrcadlo. Kružidlo je symbolem stvoření světa,
spolu s úhelníkem pak představuje spojení nebe a země, úhelník spravedlnost.308

Všechny předměty doplněné křížem znázorňují symboly vedoucí k Bohu Stvořiteli
a Kristu včetně jeho trpitelské smrti. Podobný význam lze spatřit i na vnitřním
listu s motivy violky či macešky, květy hluchavek a šípky. Maceška jako sym-
bol Nejsvětější Trojice vyzdvihuje hluchavky odkazující na Pannu Marii a její
trpitelství naznačené červenou barvou jednoho z květů. Plody šípku na vrcholu
pravděpodobně opět vedou myšlenky diváka ke Kristovu zmrtvýchvstání. Květ
uprostřed připomíná žlutý tulipán, symbol lásky a míru,309 vyzdvihující základní
ideu nebeského království.

Symbolika květin je dovršena na malbě svorníku s plastickými vyobrazeními
macešek či violek a růží uprostřed. Motiv růže je navíc aplikován i v jednotlivých
cípech kolem svorníku, kde každý z nich představuje jeden okvětní lístek. Ze
symbolického hlediska je tak poukázáno na Božskou Trojici a koloběh života.
Žluté zabarvení růže opět vykresluje Krista jako Spasitele.

Vyobrazení Olivetské hory na vítězném oblouku odpovídá zažitým zvyklostem.
Kristus se modlí v předtuše neodvratných událostí:

”
Otče můj, není-li možné, aby

mne tento kalich minul, a musím jej pít, staň se vůle tvá.“ (Mt 26,41–42) Jeho
druhové, apoštolové Jan, Petr a Jakub Větší, spí, zatímco Jidáš s vojskem čeká
za zdí zahrady, aby mohl Krista zradit a vydat ho. Pozadí výjevu je značně
poškozené, pravděpodobně však i tyto postavy byly na výmalbě zpodobněny.
Výjev je v obecné rovině součástí cyklu pašijí a bývá často užíván i pro hlubší
kontemplaci, ne jen pro poučení laiků.310

Postava s označením
”

PATIENTIA“ představuje alegorii Trpělivosti,311 jednu
z přirozených křesťanských ctností. Ctnosti odpovídá rovněž atribut beránka,312

který mohou vystřídat dobytčata313 či papoušek.314 Stejnou skupinu ctností za-
305Hall 2008, 470.
306Rulíšek 2006, heslo Rostliny.
307Cattabiani 2006, 18.
308Rulíšek 2006, heslo Kružidlo, Úhelník.
309Cattabiani 2006, 597.
310Royt 2007, 130.
311Postava byla v dosavadních textech titulována pro atribut beránka jako Anežka Římská

(Kateřina Pospíšilová: Restaurátorské zpráva, Provedení průzkumu barevných a omítkových
vrstev stěn interiéru kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě. (restaurátorská zpráva) Litvínov
1996, nepaginováno, František Sedlák: Restaurátorská zpráva – sv. Vojtěch – kostel v Havlíč-
kově Brodě. (restaurátorská zpráva) Praha 1997), označení je však chybné, osobnost postavy je
definována přímo nápisem v malbě.

312Atribut beránka je v rámci renesančního umění používán nejčastěji (Hall 2008, 453).
313Rulíšek 2006, heslo Ctnosti; Royt 2007, 61; Hall 2008, 453.
314Royt 2007, 61.
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stupuje i figura po pravé straně s nápisem
”

TIMOR DEI“, reprezentující Bázeň
před Bohem. Obě alegorie tak podtrhují Kristovo odevzdání se Bohu i trpělivost,
kterou se obrnil při zdolávání nelehkých životních zkoušek.

První růžice v hlavní lodi prezentuje šest křesťanských ctností. Ústřední motiv
klenby s vyobrazením třech květů u červené rostliny ve váze na svorníku i reliéfy
macešek odkazují na Nejsvětější Trojici.

”
CONSTANTIA“, Stálost,315 předsta-

vuje neotřesitelnost a přesvědčení. Jejím doprovodem je orel, symbol Kristova
vítězství nad smrtí, jeho nanebevstoupení,316 i vytrvalosti ve víře.317 Žena „VIS
CONSILII“ odkazuje na sílu rady či rozhodnutí, která je zdůrazněna atributem
gryfa. Gryfova bdělost a odvaha poukazují na dvojí přirozenost Krista.318 Do-
vednost je určena textem

”
ARTIFICVM“ s atributem fénixe,319 který dokázal

za tři dny povstat z vlastního popela. Díky této schopnosti zastupuje Krista a
jeho vzkříšení320 či nesmrtelnost duše a novou myšlenku.321 Personifikaci Vědění,

”
SCIENTIA“,322 doprovází jeřáb s kamenem v jedné z nohou, poukazuje tak na

bdělost323 i nesmrtelnost.324 Naproti tomu
”

COGNITIO“,325 Poznání, doprovází
pelikán krmící mláďata svou krví, symbol Kristovy oběti na kříži a atribut lás-
ky.326 Personifikace Moudrosti,327

”
SAPIENTIA“, je jednou ze čtyř kardinálních

ctností, představující umění rozeznávat dobro i ztotožnění s Božím slovem, neboť
absolutní moudrostí je Bůh sám.328 Figura je doprovázena labutí,329 která svým
významem evokuje poslední slova Krista na kříži, zároveň symbolizuje moudrost,
zmrtvýchvstání i odříkání.330

Všechny uvedené ctnosti poukazují svými atributy ke své podstatě a k lepšímu
pochopení, o jakou ctnost se jedná. Význam přidružených bytostí směřuje diváka
ke Kristu, k jeho neotřesitelnému přesvědčení, dvojí přirozenosti, oběti na kříži,
lásce, utrpení, nesmrtelnosti i moudrosti. Ctnosti jsou zde chápány především jako
vlastnosti či skutky Krista, kterými se zasloužil o lidské vykoupení, nikoliv jako
moralistní vzory pro věřící, kterými zároveň bezpochyby rovněž jsou. Holubice
nad jednotlivými figurami jsou odkazem na Ducha svatého, který jeho činy vedl.

315V Ikonologii Caesare Ripy je personifikace Stálosti, Constantia, vyobrazena se sloupem a
mečem (Ripa 1709, 19). Se stejnými atributy je uváděna i Hallem (Hall 2008, 426).

316Hall 2008, 426.
317Rulíšek 2006, heslo Orel.
318Rulíšek 2006, heslo Gryf; Hall 2008, 148.
319Caesare Ripa ve své Ikonologii uvádí Artificium jako muže v bohatém šatě s včelím úlem,

symbole píle, a perpetum mobile (Ripa 1709, 7).
320Rulíšek 2006, heslo Bájné bytosti; Hall 2008, 136.
321Rulíšek 2006, heslo Bájné bytosti.
322V Ikonologii je Vědění vyobrazeno jako žena s křídly na hlavě (Ripa 1709, 67).
323Rulíšek 2006, heslo Bdělost; Hall 2008, 71.
324Rulíšek 2006, heslo Jeřáb.
325Ripa Poznání vyobrazuje s pochodní a otevřenou knihou, neboť pozemské oči potřebují

světlo (Ripa 1709, 13).
326Rulíšek 2006, heslo Pelikán, Hall 2008, 346.
327Ripa Moudrost uvádí jako mladou ženu s lampou a velkou knihou, která ovládá vládce,

pravidla i souhvězdí. Moudrost se nebojí Boha, neboť ten je moudrostí obsaženou v duši (Ripa
1709, 67). Hall ji charakterizuje v renesančním umění v podobě bohyně Minervy s přilbou,

štítem a sovou (Hall 2008, 286). Obecně bývá pojímána jako žena se dvěma nebo třemi
tvářemi s atributy štítu, hada či Arma Christi a zrcadlem (Royt 2007, 60).

328Rulíšek 2006, heslo Moudrost.
329Labuť je spojována s bohem Apollónem a údajně krásně zpívá při své smrti (Hall 2008,

244–245).
330Rulíšek 2006, heslo Labuť.
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Trojjedinost všech tří osob, které jsou zde ve významové rovině zastoupeny, je
zdůrazněna již zmíněnými maceškami ve štukové části svorníku.

Druhá růžice vynáší řadu symbolických prvků směřujících svým významem
rovněž k jedinému cíli. Postava chlapce by mohla představovat Bakcha, ke které-
mu v některých případech odkazuje hrozen vína.331 Spíše se však jedná o Herkula,
předobraz Kristův. Víno, ke kterému mladík hledí, symbolizuje jeho krev prolitou
za lidstvo. Druhému listu dominuje fénix, symbol zmrtvýchvstání podpořený pís-
meny IHS v dolní části. Zúžení uzavírá věnec odkazující na Boha, zmrtvýchvstání
a nový život.332 Symbolické linie se drží i třetí partie, složená z kalicha a hos-
tie, společně upomínající na eucharistii, kříž, nástroj umučení Krista, a sloup,
symbol stálosti. Celé uskupení, jehož společným odkazem je křesťanská víra,333

dotváří kohout, poukazující na nový Kristův život i budoucí druhý příchod s na-
stolením Božího království na zemi.334 Fragmentární dochování následující části
umožňuje téma smrti pouze odtušit od vyobrazené lebky a přesýpacích hodin
odpočítávajících omezený čas, který byl lidem dán. Téma lebky, protknuté ďábel-
ským hadem, tvoří základ i v pátém listu, kde je společně s jablky poukázáno na
první hřích. Hřích nesoucí podobu draka porazil beránek s praporcem, ztotožňu-
jící jehně s Kristem, a sloupem, symbolem pevné víry. Poukaz na Krista je opět
podtržen překříženými symboly kříže a kalicha. V poslední části je do rostlinného
dekoru vložen pelikán krmící mláďata vlastní krví, symbol prolití Kristovy krve
pro lidstvo, které miloval. Oběť je podtržena ovocem v horním segmentu, plody
ráje, jehož brány se pro nás jeho obětí opět otevřely. Božský záměr je nenásil-
ně naznačen třemi červenými kvítky odkazujícími na Nejsvětější Trojici. Všechny
vyobrazené náměty souvisejí s Kristem a jeho vykupitelským posláním, v někte-
rých se dokonce opakují motivy použité v první růžici spolu s personifikacemi
ctností. Ani zde není Nejsvětější Trojice opomenuta, i když odkaz na ní je uveden
především v podobě macešek a věnců na jednom z výjevů.

Poslední růžice vynáší motivy zcela odlišné. Žena měnící se v rostlinu vychází
z antické mytologie a mohla by představovat hned několik postav.335 Vyloučit
nelze ani obecný symbol proměny poukazující v přeneseném smyslu na promě-
nu Kristovu. Asi nejpravděpodobnější je nymfa Dafné, zachráněná před bohem
Apollónem proměnou ve vavřín, či jedna ze sester Hélioven, jež oplakávaly své-
ho zesnulého bratra. Dafné představuje symbol vítězství čistoty nad tělesnou
láskou336 a mohla by tak být morálním příkladem, Héliovna, jejíž slzy se měni-
ly v jantar, symbolizuje smutek za blízkého člověka i Krista. Rostlinné motivy,
patrné na druhém a čtvrtém listu, vzhledem ke svému dochování nevyobrazují
rozeznatelné květiny, podobně ani námět třetího listu nedává zřejmý význam,
který však velmi pravděpodobně má. Pátý list s vyobrazením andělů, dle červe-
ných křídel spíše serafů či cherubů, znázorňuje dvě bytosti obklopující symbolické

331Bakchus bývá zobrazován s korunou z vinných hroznů a holí s piniovou šiškou zvanou
Thyrsos (Hall 2008, 68–69).

332Rulíšek 2006, heslo Věnec.
333Hall 2008, 238–239.
334Kohout jako atribut sv. Petra nese význam narážky na jeho popření Krista (Hall 2008,

224). V obecné rovině se dále jedná o symbol vítězství Krista nad smrtí a předpověď posledního
soudu (Rulíšek 2006, heslo Kohout).

335V různé rostliny proměněny také Myrrha, nymfa Sýrinx či Filémón a Bauksis.
336Hall 2008, 61.
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zpodobení Boha.337 Serafové obstupují Boží trůn a pějí chválu, cherubové jsou
nejblíže Božímu trůnu a zjevují tajemství Boží Trojice.338 K Bohu je ve výjevu
odkazováno skrze lampu339 v dolní části, další symbolika skrytá v květech je dnes
vzhledem ke špatné čitelnosti těžko určitelná. Rákos v posledním listu je prav-
děpodobně pojat ve smyslu symbolu Kristova umučení. Mohlo by se však také
jednat o odkaz na nymfu Syrinx, proměněnou v tuto rostlinu, a tím i o další ana-
logii proměny.340 Celek růžice v symbolické sféře patrně poukazuje na Božskou
Trojici a na zmrtvýchvstání Krista.

Cyklus výmalby uzavírá námět krále Davida hrajícího na malou harfu, pří-
padně lyru. Vzhledem k zasazení scény do sloupové arkády jí umožňuje určit
jako oslavný tanec před Bohem341 po učinění Jeruzaléma hlavním městem. David
se stal z významového hlediska Kristovým předchůdcem a prototypem ideálního
krále.342 Z tohoto pohledu je výjev vnímán i v rámci výmalby kostela spolu se
splynutím oslavy Boha v souvislosti s kostelním kůrem. Vavřín pokrývající kos-
telní hvězdicové klenby uzavírá celý ikonografický program do jednoho celku. Pro
svoje stálezelené listy je symbolem nesmrtelnosti i Kristova vzkříšení, na které je
nesčetněkrát odkazováno v jednotlivých obrazech. Poukaz na mučednictví a ví-
tězství je poměrně dobře známý, ty v souvislosti s Božím synem znovu upomínají
na jeho oběť a vítězství nad smrtí.343 Důležitým aspektem je i význam chvály
(lat. laus),344 oslavující tímto způsobem veškerá vyobrazení.

Restaurátorské zásahy

1689: obnova maleb

1722: obnova maleb

1823: obnova maleb

1996: restaurátorský průzkum (J. Alt)

1996: restaurátorský průzkum (Kateřina Pospíšilová)

1997: restaurování (František Sedlák)

1999: restaurátorský průzkum (František Sedlák)

1999: restaurování (František Sedlák)
337Hall 2008, 47.
338Royt 2007, 21.
339Rulíšek 2006, heslo Lampa (lucerna, svítilna).
340Rulíšek 2006, heslo Rostliny.
341Na rozdíl od uvedené malby tak údajně učinil polonahý (Hall 2008, 110).
342Rulíšek 2006, heslo David.
343Pospíšilová v rámci restaurátorského průzkumu koncepci vidí jako přechod od Starého

k Novému zákonu, rostlinná pole pak jako zahradu rozkoší protikladnou ke ctnostem (Kateřina
Pospíšilová: Restaurátorské zpráva, Provedení průzkumu barevných a omítkových vrstev stěn
interiéru kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě. (restaurátorská zpráva) Litvínov 1996, ne-
stránkováno). Vzhledem k výše popsanému ikonografickému rozboru je patrné, že starozákonní
či mytologické náměty jsou užity jako poukazy na novozákonní události, rostlinná výzdoba je
symbolickým znázorněním Kristových ctností.

344Rulíšek 2006, heslo Rostliny.
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2000: restaurování (František Sedlák)

Malby v interiéru kostela byly až do 90. let 20. století zabíleny a o jejich exis-
tenci se nevědělo. V presbytáři se nalézala výmalba barokního iluzivního oltáře,
barokní malbou v podobě rostlinného dekoru se sytě červenými květy byla zdobe-
na i klenba. V roce 1996 proběhl restaurátorský průzkum navazující na průzkum
J. Alta, při němž byly nalezeny sgrafitti v severní patrové předsíni. Nový průzkum
odhalil výzdobu na všech plastických prvcích i na poprsnici kruchty.345 Bádání
odhalilo rovněž provedení výmalby technikou secco na kletované suché omítce, na
níž byl nanesen vápenný nátěr s pigmentem. V barvách výrazně převažují žluté,
černé a červené, středové růžice byly navíc na některých místech zlaceny metálem.
Bílá podkladová plocha byla součástí celkového pojetí. Sonda v předsíni hlavní
lodi odhalila iniciály, které by mohly náležet autorovi. Malby byly ukryty pod
řadou vápenných nátěrů a třemi vrstvami hlinek. Vítězný oblouk byl ve druhé
polovině 20. století opatřen postupně dvěma nápisy. Renesanční vrstva je K. Po-
spíšilovou vysoce hodnocena jako doklad malířské kultivovanosti a malířského
mistra řadí ke dvorskému okruhu. Malby byly značně poškozeny především v ob-
lasti narušení střešní krytiny, kam zatékalo. Místy se ve zdivu nacházely statické
trhliny.

Restaurování výmalby bylo rozloženo do čtyř etap. První, v roce 1997, zahr-
novala klenební pole a vítězný oblouk. F. Sedlák hodnotí princip výmalby jako
typický pro malbu temperou, při které jsou světlé barvy aplikovány na tmavé.
Nedochované partie byly doplněny čárkovou retuší, v ornamentální části došlo
k doplnění kresby vejcovce. Druhá etapa o dva roky později zahrnovala klenbu
hlavní lodi včetně klenby nad kůrem, místy poškozenou až padesáti lety zaté-
kání. Vlivem promočení došlo v některých partiích k vytvoření hnědých skvrn,
vyplavení vápna a k odštěpení cihel vlivem promrzání. Po odstranění vápen-
ných a hlinkových vrstev byly malby zajištěny, narušená místa omítky sejmuta
a nahrazena novou omítkou. Hnědé skvrny byly izolovány a upraveny vápenným
nátěrem. Retuše maleb byly provedeny v minimální míře. Následující etapa by-
la orientována na celý prostor presbytáře kostela. Značným doplněním si prošla
žebra nad konzolami, která byla v rámci barokních úprav a výmalby iluzivního
oltáře osekána do jednoho metru nad konzolou. Malby trpěly průsaky a vyžilým
povrchem, po jejich odhalení byla narušená místa vyplombována. Poslední fáze
byla věnována zbývající výmalbě stěn do výše kůru, v rámci níž byla zeď odkopá-
na v dolní části. Restaurátorské práce byly provedeny obdobným způsobem jako
u předchozích etap.

Prameny a literatura

Kateřina Pospíšilová: Restaurátorská zpráva, Provedení průzkumu barevných
a omítkových vrstev stěn interiéru kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě.
(restaurátorská zpráva) Litvínov 1996; František Sedlák: Restaurátorská
zpráva – sv. Vojtěch – kostel v Havlíčkově Brodě. (restaurátorská zpráva)

345Existenci kůru dokládá nalezený fragment v levém rohu jižní stěny, který lemuje jeho pů-
vodní tvar. Poprsnice kruchty byla později přestavěna (Kateřina Pospíšilová: Restaurátorské
zpráva, Provedení průzkumu barevných a omítkových vrstev stěn interiéru kostela sv. Vojtěcha
v Havlíčkově Brodě. (restaurátorská zpráva) Litvínov 1996, nestránkováno).
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Obrázek 44: Jihlava, kostel Povýšení sv. Kříže, výmalba klenutí, okolo 1540 a
1604.

Praha 1997; František Sedlák: Restaurátorská zpráva o průběhu druhé eta-
py. Kostel sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě. Střední pole klenby a pole klenby
nad kůrem. (restaurátorská zpráva) Praha 1999; František Sedlák: Restau-
rátorská zpráva o průzkumu presbytáře v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově
Brodě. (restaurátorský průzkum) Praha 1999; František Sedlák: Restaurá-
torská zpráva: Presbytář kostela sv. Vojtěcha. (restaurátorská zpráva) Praha
2000; František Sedlák: Restaurátorská zpráva – čtvrtá etapa. (restaurá-
torská zpráva) Praha 2000

Poche 1977, 367; Hamrlová 2017a, 97–98; Hamrlová 2018a, 87–90

7.2.5 Jihlava, kostel Povýšení sv. Kříže a dominikánský
klášter

R. č. ÚSKP 41137/7-4877, okres Jihlava

Historická země

Morava

Umístění

Klenba hlavní lodi

230



Obrázek 45: Jihlava, bývalý dominikánský klášter, křížová chodba se scénou Smrt
Panny Marie, okolo 1540.

Obrázek 46: Jihlava, bývalý dominikánský klášter, křížová chodba s malbou do-
minikánského světce, okolo 1540.
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Datace

Po 1513 (křížová chodba), 1540 (sálové trojlodí), 1604 (sálové trojlodí)

Objednavatel

Michael ze Zigniago Janovský (Janský) (1604)346

Popis

Kostel Povýšení sv. Kříže při dominikánském klášteře v Jihlavě je halovým trojlo-
dím s gotickým klenutím. V místech křížení žeber je vyobrazen pozdně renesanční
úponkový dekor. Na hlavní stonek vyrůstající přímou linií z kamenného svorníku
navazují tři svazky stáčených listů, z nichž v různých obměnách vyrůstají drob-
nější stonky s listy a úponky, zakončené kulatými či hruškovitými plody. Nejvíce
odnoží vychází převážně z posledního svazku. Klenební pole střední lodi jsou
v některých případech doprovázena historickým a moderním textem osvětlujícím
historii chrámu.347

První klenba hlavní lodi vynáší starší malby s motivy andělů a krále. Malby
v hlavní ose jsou ztvárněny na červeném podkladu, hlavní motiv tvoří anděl ne-
soucí rozměrný neurčitý předmět, zbylou část dochované výmalby tvoří rostlinný
dekor s bohatými rozvilinami. V protilehlém, obdobně pojatém poli, je vyhoto-
vena postava anděla s otevřenou knihou. Zbylá dvě pole v horizontální linii jsou
zdobena motivy andělů na béžovém podkladu s bohatým rozvilinovým dekorem
se zeleným listovím a červenými květy. První postava anděla s červeno-žlutými
křídly nese malý blíže neurčitý předmět. Ve druhé polovině téhož pole se ukrý-
vá postava klečícího muže, interpretovaná jako figura krále s nápisovou páskou
plynoucí přes jeho pravou ruku.348 Pod jeho nohami je situován znak, určený
badateli jako znak cechu postřihačů.349 Druhé pole vynáší opět figuru anděla
s modro-červenými křídly doprovázenou vysvětlující nápisovou páskou v druhé
polovině pole.

V interiéru dominikánského kláštera se dochovaly dvě malby z 16. století v am-
bitu křížové chodby. Ve fragmentu jsou pietně prezentované celkem čtyři někdejší
malby, první dvě pocházejí z 15. století. Třetí dílo v jižním rohu ambitu již je
pravděpodobně z první poloviny 16. století, patrně z doby po požáru z roce 1513,
poté následují scény z druhé třetiny 16. století. Starší malba vyobrazuje postavy
stojící při posteli s ležící figurou, první dvě z nich diskutují, třetí klečí u lůžka,
čtvrtá postává za ní a pátá je dochována jen v náznaku v pozadí těsně u zad po-
stele. Ležící figura není patrná, její přikrývka zlatavé barvy je zdobena potiskem.
V popředí výjevu je situována nádoba s držadlem, po levé straně konzola s žen-
skou postavou v černém plášti, v bílé tunice a s přikrývkou hlavy. Patrně se jedná
o dominikánskou světici, oddělenou od děje námětu konzolou. Dolní část vynáší

346Uvedeno v textu na klenutí halového trojlodí.
347Přepis textu viz Novák/Najdenová 1992, 24; Jaroš 2002, 36, částečně též Daniel

Novák: Středověké kostely v Jihlavě. Diplomová práce Masarykovy univerzity, Seminář dějin
umění. Brno 2004, 69.

348K této identifikaci patrně není adekvátní důvod, postava nenese znaky královské koruny
ani honosného oděvu, který by byl možný interpretovat jako královský či vznešený. Badatelé
mohli k tomuto závěru dospět pouze skrze nápisové pásky, dnes spíše nečitelné.

349Jaroš 2002, 36; Samek 1999, 101.
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dvě malé klečící postavy, ženu a muže, na něž navazuje prázdné obdélné pole,
jež bývalo patrně vyplněno textem. Pod figurální malbou navazoval pás iluzivní
zavěšené látky na stěně.

Mladší výjev, jenž dle své horní linie náležel k někdejšímu lomenému oblouku,
jednoznačně pochází ze starší stavební fáze kláštera, znázorňuje bohatě pojatou
figurální scénu. Po levé straně stojí dvě postavy pod vzrostlým stromem, figura
v červeném plášti patří patrně kající se ženě, muž v černém oděvu stojí vzpřímeně
a s ženou komunikuje. Za nimi se rozprostírají skaliska a zelená krajina ústící ve
výjev s chrámem tyčícím se nad hustým lesem. Ve druhé polovině kompozičního
rozvrhu se odehrává námět s nahými lidskými postavami, jež jsou jinými lidmi
bičovány, shazovány ze skály a propichovány mečem. Figurami je zaplněna i dolní
část výjevu, bohužel dnes přes chybějící části malby jen špatně čitelná.

Historie

Historie kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě při bývalém dominikánském kláš-
teře sahá do poloviny 13. století, přičemž nejstarší písemná zmínka o převorovi
kláštera je vztahována k r. 1257.350 Dle pozdně gotické tradice byl vystavěn na
místě královského hrádku Přemyslem Otakarem I. na popud bratra Vladislava
Jindřicha. Jedná se o trojlodní sálovou stavbu bez věží, jednu z prvních tohoto
typu na Moravě.351 Sklenutí bylo vyhotoveno v době vrcholné gotiky kolem roku
1380.352 V neznámé době byla klenba presbytáře nahrazena barokní, patrně v dů-
sledku škod třicetileté války či požáru 1678. K jejímu znovuobnovení došlo až při
rekonstrukci v r. 1995.353 V interiéru se během 16. století konalo dvakrát jednání
moravských stavů o správě země (1503, 1531 s Ferdinandem I.). V téže době kláš-
ter s kostelem několikrát vyhořel (1513, 1525, 1551),354 přičemž požář v roce 1513
zapříčinil kuchař kláštera při smažení koblih.355 Kontrola v roce 1574 uvádí trist-
ní stav kláštera, jehož prostory byly zčásti pronajímány světským nájemníkům.
Cenné klenoty byly v této době na úschovně na radě města, ta je však odmítla až
do Bílé hory vydat. V luterském městě se klášter potýkal rovněž s nedostatkem
řeholníků, který byl vykompenzován vlachy. Odlišná mentalita nově příchozích
a neznalost jazyků způsobily, že převorové kláštera hovořili od poslední třetiny
16. století italsky. Klášter setrval až do počátku 17. století, poté byli řeholníci
r. 1614 vystrnaděni.356

V Jihlavě v 16. století převažovalo vyznání luterské, které se zde usadilo od
roku 1522 až do pobělohorské rekatolizace. Katolické kláštery během 16. a po-
čátkem 17. století spíše přežívaly. I když zdejší farní chrám sv. Jakuba Většího
r. 1580 získal Strahovský klášter premonstrátů, byly zde konány převážněi ne-

350Kroupa 1991, 38.
351Bradáč 1926, 14.
352Křesadlo 1992, 71; Samek 1999, 101.
353Samek 1999, 100.
354Bradáč 1926, 14; Svěrák 2009d, 261. Důležitá jednání se v Jihlavě konala již v průběhu

15. století, kdy Jihlava představovala vhodné místo pro jednání s husity. Tato jednání byla
rovněž vedena u dominikánů (Kroupa 1991, 43).

355Bradáč 1926, 14; Šamánková 1955, 23.
356Svěrák 2009d, 262. Někdy uváděn r. 1604.
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katolické bohoslužby.357 Katolické bohoslužby se sloužily až do roku 1622 právě
u minoritů a dominikánů.358

Dochovaná výmalba pochází z období gotiky i renesance a vznikla ještě před
polovinou 16. století, tedy za dob fungování kláštera. Klenba chrámu prezentu-
je fragmenty pozdně gotické figurální malby s mužskou postavou, údajně krá-
lovskou, a anděly s nápisovými páskami, štítem se znakem postřihačů sukna a
s akantovými rozvilinami. V místech křížení se nachází pozdně renesanční úpon-
kový dekor.359 V roce 1540 proběhlo sklenutí chrámové lodi,360 velká oprava chrá-
mu proběhla v roce 1604.361 K ní se váže rovněž nápis na jednom z klenebních
polí chrámu:

”
RESTAURATA FUIT: AELEM: SINIS KATOLIKOR: ET: PI-

OR: RELIGIOSOR: SUB: RE GIMINE: A:R:P: MICHAELIS: A: ZIGNIGO
IANUENSIS SACRAE THEOLO: DOCTORIS: ET: PROVINCIALIS. P. BOA-
EMIA:ET MORAVIAM: MILLESIMO: SEXCENTE QUARTO: DIE VIGESI-
MA SEXTA: IUNII.“, tedy

”
Opraven byl tento chrám z almužen katoličtější,

spravedlivější i zbožnější zařízen a. r. p. Michaela ze Zigniago Janovského (Jan-
ského) svaté teologie doktora a provinciála pro Čechy a Moravu (roku) tisícího
šestistého čtvrtého, dne dvacátého“.362 V tomto kontextu je však třeba pečli-
vě zhodnotit historii kláštera, kdy dle některých zdrojů v roce 1604 dominikáni
z Jihlavy odešli.363 Chrám byl za josefínských reforem v roce 1784 zrušen a spo-
lu se sousedním konventem sloužil vojenským účelům. V době užívání objektů
vojskem prošel chrám řadou úprav. Konání bohoslužeb bylo obnoveno až v roce
1946 evangelickou církví. V roce 1991 byl areál navrácen dominikánskému řádu
s podmínkou rekonstrukce objektu,364 která se uskutečnila v průběhu 90. let.

Ikonografie

Ikonografický koncept výmalby chrámu je třeba rozdělit do dvou rovin, do ro-
viny starší, pozdně gotické, pravděpodobně z doby kolem roku 1540, zahrnující
malby andělů a mužskou figuru dochované na první klenbě, v druhé pak pozdně
renesanční, dle dochovaného nápisu z r. 1604 vyhotovené ve formě rozvilinového
dekoru.

Motiv andělů, mužské postavy a erbu postřihačů byl patrně zadán obvyklými
návštěvníky chrámu, kteří se určitým způsobem zasloužili rovněž o tuto výmalbu.
Datace je možná díky textu uvedenému na klenbě, který vztahuje nové sklenu-
tí chrámu k r. 1540.365 Je tedy velmi pravděpodobné, že tato výmalba vznikla
bezprostředně po těchto stavebních pracích. Muž patrně reprezentuje členy postři-
hačského cechu, nikoliv krále, jak je uváděno badateli,366 neboť k této identifikaci
chybí další indicie, především symbol královské koruny. V tomto kontextu lze
předpokládat, že i další malby na klenbách vynášely erby některých z jihlavských

357Bartlová 2009, 329.
358Svěrák 2009d, 261.
359Samek 1999, 101.
360Novák/Najdenová 1992, 24.
361Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 33; Křesadlo 1992, 71.
362Novák/Najdenová 1992, 24; Daniel Novák: Středověké kostely v Jihlavě. Diplomová

práce Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění. Brno 2004, 69.
363Novák/Najdenová 1992, 14.
364Křesadlo 1992, 71; Sedlák 1995, 285.
365Novák/Najdenová 1992, 24.
366Srov. Jaroš 2002, 36; Samek 1999, 101.
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cechů. Andělé s nápisovými páskami vynášeli poselství k pozorovateli, jejich atri-
buty pravděpodobně vedli k velebení Boha, jak lze usuzovat alespoň z otevřené
knihy u jednoho z nich.

Mladší rozvilinový dekor posloužil patrně jako jednoduchá a méně náročná
forma dekorace, jež jistým způsobem navazovala na někdejší rozvilinový motiv
výzdoby maleb ze staršího období. Je poměrně pozoruhodné, že v době strádání
kláštera se podařilo vyhotovit novou výmalbu chrámu. Rok 1604 byl pravděpo-
dobně rokem završujícím renesanční úpravy a přestavby areálu. Brzy na to, již
r. 1610, vyhořel.367 K velké opravě se přistoupilo znovu po roce 1618. Poté byl
nevyužitý kostel pronajat jihlavským prostestantům.368 Malba dle datace uvede-
né na klenbě pochází skutečně z r. 1604, tedy z doby, kdy klášter sice měl své
existenční problémy, ale stále byl jedním z katolických center města.

V ambitech kláštera se k 16. století vztahují dva výjevy. První s motivem
postav u postele lze patrně ztotožnit se Smrtí Panny Marie, ten je na konzole
doprovázen patrně dominikánskou světicí. V úvahu připadá ztotožnění figury se
sv. Zdislavou, patronkou rodiny a dominikánek. J. Vítovský výjev interpretuje
jako scénu morového obrazu s umírajícím a donátory, jež má odkazovat na před-
stavu blažené smrti za přítomnosti kněze.369 Druhý výjev je možné interpretovat
jako scénu Umučení deseti tisíc rytířů s donátory inspirované Dürerovým dře-
vorytem B 117 z roku 1496.370 Malba je v jihlavském prostředí jedinečná svým
stylem spjatým s odkazem na německé země, konkrétně na dílo Lucase Cranacha
a styl podunajské školy. Typické pojetí především zbroje vypovídá o nepopiratel-
ném vlivu tohoto umělce. Lze předpokládat, že jejím autorem byl některý z nově
příchozích německých umělců, kteří se v Jihlavě usadili či městem prošli.

Restaurátorské zásahy

1955: restaurování lodi kostela (R. Růžička)

1992: restaurátorský průzkum konventu a kostela, následně restaurátorské práce
(Antonín Novák, Rumjana Najdenová)

2009: průzkum omítkových vrstev v kostele Povýšení sv. Kříže (Markéta Mülle-
rová)

Restaurátorský průzkum a následné restaurátorské práce byly v klášteře i kos-
tele prováděny v 90. letech minulého století po navrácení areálu dominikánskému
řádu (1991). Veškerým pracím předcházel rozsáhlý restaurátorský průzkum, jenž
se snažil objasnit jak historii objektu, tak vytipovat a nalézt cenné dochova-
né prvky včetně případné výmalby stěn. V rámci nástěnné malby byly nalezeny
fragmenty gotických a renesančních maleb, část barokní výzdoby a dekorů 19. sto-
letí. Následně bylo přistoupeno k restaurování cenných, především středověkých,
renesančních a barokních maleb a dalších prvků komplexu.

367Novák/Najdenová 1992, 25.
368Zouhar 2012, 34.
369Vítovský 1999, 224.
370Vítovský 1999, 224.
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Obrázek 47: Kamenice nad Lipou, kaple sv. Máří Magdaleny, výmalba klenby,
okolo 1595.

Prameny a literatura

Novák/Najdenová 1992; Markéta Müllerová: Operativní průzkum omítko-
vých vrstev v interiéru kostela Povýšení sv. Kříže, Jihlava. Ostrava 2009371

Bradáč 1926, 14; Bartůšek/Kába/Fejt 1960, 27, 33; Křesadlo 1992,
71; Sedlák 1995, 285–286; Samek 1999, 100–101; Vítovský 1999, 224;
Jaroš 2002, 35–36; Daniel Novák: Středověké kostely v Jihlavě. Diplomová
práce Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění. Brno 2004; Hamrlová
2017a, 99

7.2.6 Kamenice nad Lipou, kaple sv. Máří Magdaleny
R. č. ÚSKP 28551/3-3068, okres Pelhřimov

371Z restaurátorské dokumentace, která se nevztahuje explicitně k námi studovaným ná-
stěnným malbám viz např.: J. Muk / V. Adamovský: Jihlava. Býv. dominikánský klášter.
Hloubkový stavebně hist. průzkum presbytáře chrámu sv. Kříže. (stavebně historický průzkum)
Praha 1991; Stojan Genčev / Jiří Říha / Vladimír Říha: Jihlava: klášter dominikánský (hotel
GM), Křížová 4-nástěnná a nástropní malba v předsíni a refektáři. (restaurátorská zpráva) Pra-
ha 1994; Karel Rossí / Tomáš Rossí / Pavel Procházka: Jihlava: kostel sv. Kříže s areálem,
restaurátorský průzkum bývalé jezuitské koleje, Křížová 2 (restaurátorská zpráva) Jihlava 1995;
Stojan Genčev: Restaurátorská zpráva. Presbytář kostela sv. Kříže v Dominikánském klášteře,
Jihlava, Křížová ulice. (restaurátorská zpráva) Praha 2000; Otakar Marcin / Jan Trtílek /
David Kopecký / Otakar Marcin jr.: Restaurátorská zpráva. Restaurování gotických oken a
rekonstrukce opěrného systému – Dominikánský klášter Jihlava. (restaurátorská zpráva) Jihlava
2000.
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Historická země

Čechy

Umístění

Klenba

Datace

Okolo r. 1595372

Objednavatel

Jan Malovec z Malovic

Popis

Kaple sv. Máří Magdaleny je centrální kaplí s oktogonální lodí a malým pří-
stavkem s kůrem. Loď kryje vysoká jehlancová střecha s lucernou na vrcholu.
Renesanční malby se rozkládaly původně v osmi klenebních polích centrální kap-
le. Dnes je dochováno pět výjevů, které jsou situovány do jednoduchých kulatých
až oválných medailonů rámovaných žlutým rozvilinovým dekorem. Výjev vlevo
vyobrazuje čtyři postavy u stolu, z nichž pouze druhá zprava patrně znázorňuje
stojící ženu s nádobou, zahalenou v dlouhém šatě, ostatní figury jsou mužské.
Pátá figura sedí na zemi před stolem u první postavy se svatozáří. Poslední sedí
na mohutné dřevěné židli. Bíle prostřený stůl byl zaplněn předměty, které se za-
chovaly jen v náznacích. Za scénou je provedeno neutrální šedé až černé pozadí
s půlkruhovým výstupkem v horní části, ze kterého jde proud naznačeného svět-
la dopadající na figury pod ním. Dolní polovina výjevu je zahalena v několika
hnědých odstínech udupané hlíny.

Druhý výjev znázorňuje město či hrad s cestou a řekou, případně jinou vodní
plochou. Areálu dominují dvě věže, z nichž levá je opatřena cimbuřím a kupolo-
vitou střechou. Pravá věž je útlejší a vyšší, její vrchol uzavírá kuželovitá střecha
s ochozem. Hmota věže plynule navazuje na stupňovitý štít, před nímž se tyčí
patrový přístavek. Obě věže jsou propojeny palácovým křídlem, po levé straně
navazuje menší budova a opevnění. Střechy jsou kryty červenou krytinou. Po-
zadí je opět uzavřeno tmavou oblohou. Vodní hladinu v popředí brázdí plavidlo
nepravidelného tvaru se dvěma postavami. Nad hlavním oltářem je vyobrazena
klečící postava světice s dlouhými rozpuštěnými vlasy, v dlouhém tmavém šatu
a tmavou svatozáří kolem hlavy. Žena klade svou pravou ruku na hruď, levou
na knihu odloženou na klíně. Po její pravé straně leží lebka se zkříženými hnáty,
v pozadí ční neurčitý růžový půloblouk, protiváhou mu je tmavá partie.

Následující scéna s klečící postavou je zpestřena dvěma stvořeními připomí-
najícími ďábly. Žena uprostřed je oděna v dlouhém světlém šatě, ruce má sepjaté
k modlitbě. Hlavu kryjí dlouhé vlnité vlasy světlejší barvy. První z tmavých stvůr
vyplazuje jazyk a koulí očima. Z hlavy jí vyrůstají dvě špičaté dlouhé uši a celá
postava je od hlavy zahalena dlouhým červeným pláštěm. Druhé stvoření stojí na

372Rok je uveden na svorníku klenby. Poche uvádí konec 16. století (Poche 1978, 26).
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zadních a mohutně otevírá tlamu, hlavu má porostlou hřívou. Pohyb je směřován
k prvnímu zvířeti. Po levé straně je naznačen náhrobek či výklenek s velkým kří-
žem, lebkou a zdobenou nádobou. Poslední odkrytý medailon vynáší stojící ženu
zahalenou ve svých vlasech s rukama sepjatýma v modlitbě. Okolní prostředí se
nedochovalo.

Historie

Kaple sv. Máří Magdaleny na vrcho Bradlo byla založena již roku 1348373 prv-
ním známým držitelem kamenického panství Dobešem či Dobšem z Bechyně.374

Funkce prostoru o nedělních a pěti slavných mších včetně bohoslužeb o svátcích
byla zajištěna desátky z pěti mlýnů, čtyř poplužních dvorů a dalších příjmů.375

Kaple se patrně dotkly události spjaté s historií města v následujících staletích.
Ve dvacátých letech 15. století (1425) došlo k útoku táboritů a dobytí města.376

Počátkem 16. století došlo ke změně vládnoucího rodu, majetků se ujali Leskovco-
vé377 a následně, po náročném dědičném řízení, Malovcové.378 Stavbu pravděpo-
dobně neminulo ani drancování města švédskými vojsky v roce 1619.379 Opravy
kostela380 probíhaly i v 18. století.381 Náboženská situace se v Kamenici postupně
proměňovala, v první polovině 15. století zde byli táborité, do 40. let 16. stole-
tí tamní kostel spravovali františkáni, a v dalších desetiletích se víra přiklonila
k protestantství.382

Kaple je z architektonického hlediska unikátem.383 Dnešní osmistěnná stavba
byla původně v jednotlivých obloucích otevřená,384 k jejich zazdění došlo až za
Jana Malovce z Malovic v roce 1554, který ji nechal rovněž zaklenout zdobnou
kupolí. O několik desetiletí později, v letech 1593–1595,385 byla kupole stržena
a vystavěna nově se znakem Malovců a Španovských na středovém svorníku.386

Znak Španovských lze snadno vysvětlit původem Janovy manželky Anny Ma-
gadaleny Malovcové rozené Španovské. Z téhož rodu posléze pocházel i Mikuláš
Španovský, který zaujímal poručnictví nad Michalem Malovcem, nedospělým sy-
nem Michala Malovce.387

373Soukup 1903, 88; Sedláček 1909, 394; Poche 1978, 26.
374Soukup 1903, 88; Sedláček 1909, 394; Lacinger/Muková 1996, 1.
375Lacinger/Muková 1996, 1.
376Soukup dokonce zmiňuje názor jiných blíže nejmenovaných badatelů, že kaple původně

sloužila jako husitská modlitebna (Soukup 1903, 88). Veselí téměř o sto let později uvádí
Brádlo jako jedno ze shromaždišť husitů (Veselí 1998, 8).

377Schaller 1790, 88; Sedláček 1909, 394.
378Vacek 1998, 10.
379Sedláček 1909, 394.
380Po zrušení kaple na Melíšku na blízkém kamenickém vrchu začala kaple na Brádle sloužit

jako poutní místo (Černý 2013, 115).
381Soukup 1903, 88.
382Velíšek 1998b, 73.
383Lacinger a Muková ve stavebně historickém průzkumu kaple uvádějí kapli jako pozoru-

hodnou v kontextu Podunají i vztahu k jižním Čechám a části Rakouska (Lacinger/Muková
1996).

384Soukup 1903, 88; Poche 1978, 26.
385Škorpík 1948, 28.; srov. citeTrajer62, 387; Soukup 1903, 88; Poche 1978, 26; Velíšek

1998b, 74.
386Soukup 1903, 88.
387Škorpík 1948, 28.
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Ikonografie

Význam medailonů lze v dnešní době vzhledem k jejich neúplnému dochování
odhalit jen z části. První z výjevů znázorňuje scénu ze života sv. Máří Magdaleny,
kdy při hostině jednoho z farizeů, patrně Lazara, s pláčem vešla a umyla Kristovy
nohy, otírala je svými vlasy, líbala a natírala drahým olejem.388 Díky tomuto
skutku jí byly odpuštěny hříchy. Gestikulující muž sedící naproti Kristu odpovídá
Jidáši Iškariotskému, jenž s ženiným skutkem nesouhlasil.389 Žena stojící za stolem
a obsluhující ostatní byla Marta, Magdalenina sestra.

Hrad či město může znázorňovat kamenický hrad s vodním příkopem ve druhé
polovině 16. století. Objekt byl od středověku obklopen příkopem, o němž v sou-
časné době vypovídá rybník v jeho blízkosti.390 Obě věže jsou doloženy stavebně
historickým průzkumem zámku391 i jeho současnou podobou. Ke skutečnému his-
torickému místu byla patrně zasazena biblická scéna, v níž Máří Magdalena pluje
se sestrou Martou, bratrem Lazarem a biskupem Maximinem do Provence.392

Vyobrazení odpovídá vylíčení ve Zlaté legendě, v níž je popisována loď bez vesel,
plachet a kormidla.393

Rovněž následující výjevy jsou věnovány Máří Magdaleně a chronologicky
popisují její životní příběh. Prostřední scéna znázorňuje světici v jeskyni neda-
leko Sainte Baume, kde se rozhodla žít kajícným životem.394 V postu a pokání
údajně strávila třicet let.395 Scéna se dvěma tvory klasickému schématu výjevů
z Magdalenina života neodpovídá. Mohli zde být vyobrazeni zlí démoni, se kte-
rými se světice musela během svého poustevnického období potýkat. Mohlo by
se rovněž jednat o analogii ke Kristovu pobytu v poušti.396 Patrně se zde však
střetává legenda Marie Magdaleny s legendou Marie Egyptské.397 Nádoba u kříže
je Magdaleniným symbolem, jedná se o vonnou mast, s níž mazala Kristovi nohy,
spolu s křížem i lebkou se jedná o běžné doplňky jejích výjevů.398 Poslední scéna
s Magdalenou zahalenou do svých vlasů v chronologickém sledu odpovídá po-
vznesení Magdaleny andělskými chóry na nebesa.399 Vzhledem k nedochovaným
souvislostem v malbě však tuto domněnku nelze potvrdit ani vyvrátit.

Celková koncepce výzdoby byla věnována životu Marie Magdaleny, jež se ve
dvou scénách protknula s výjevy ze života poustevnice Marie Egyptské. V nedo-

388Royt 2007, 150; Hall 2008, 260–261.
389Royt 2007, 150.
390Kamenický zámek měl ještě v 18. století tři věže, které jsou doloženy na některých vy-

obrazeních (Martin Ebel / Ivana Ebelová / Jiří Škadraba: Kamenice nad Lipou, zámek
čp. 1, stavebně historický průzkum. (stavebně historický průzkum) Praha / Kamenice nad Li-
pou / Jindřichův Hradec / Pelhřimov 1999, 74). Malba sídla z kaple na Brádle je s kamenickým
hradem ztotožněna i Soukupem v Soupisu památek historických (Soukup 1903, 75).

391Martin Ebel / Ivana Ebelová / Jiří Škadraba: Kamenice nad Lipou, zámek čp. 1,
stavebně historický průzkum. (stavebně historický průzkum) Praha / Kamenice nad Lipou /
Jindřichův Hradec / Pelhřimov 1999, 74.

392Royt 2007, 150; Rulíšek 2006, heslo Marie Magdalena.
393Hall 2008, 261.
394Royt 2007, 151; Rulíšek 2006, heslo Marie Magdalena.
395Hall 2008, 261.
396Kristus se v poušti postil čtyřicet dní, po celou dobu byl pokoušen ďáblem, jehož záludným

nástrahám dokázal vzdorovat (Mt 4, 1–11).
397Podrobněji viz Hamrlová 2019a.
398Hall 2008, 260.
399Royt 2007, 151; Hall 2008, 261.
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chovaných scénách byly patrně další scény z Magdalenina života, lze předpokládat
např. výjev Poslední přijímání Marie Magdaleny, Kristus v domě Marie a Marty,
Noli me tangere či Marie Magdalena pod křížem.

Restaurátorské zásahy

1937: odkryv

(dosud nerestaurováno)

Objev výzdoby byl uskutečněn v roce 1937 při běžných údržbových pracích.400

Malby byly nalezeny na pěti úsecích klenby. Jejich odhalení probíhalo neodbor-
ným zásahem, čímž došlo ke značnému poškození a nenávratné ztrátě některých
jejich částí. K dalším zásahům ani konzervaci již přistoupeno nebylo.401 V součas-
né době jsou ponechány v podobě, v jaké byly nalezeny a odkryty. Jejich stav je
silně narušený. Modelační vrstva je ve většině maleb setřena, spodní vrstvy jsou
z velké části opadány či byly porušeny nástroji již při odkrývání. Povrch maleb
se jeví jako nestabilní se zpráškovatělou horní vrstvou. Tmavá podoba pozadí
a sv. Máří Magdaleny je způsobena chemickým procesem použitého pigmentu,
jejich původní vzhled byl světlého, pravděpodobně béžového odstínu.

Prameny a literatura

Lacinger/Muková 1996

Poche 1978, 26; Hamrlová 2018a, 86–87; Hamrlová 2019a

7.2.7 Ledeč nad Sázavou, kostel sv. Petra a Pavla
R. č. ÚSKP 15511/6-265, okres Havlíčkův Brod

Historická země

Čechy

Umístění

Klenba hlavní lodi, poprsnice kůru

Datace

1554

Objednavatel

Zdeněk Meziříčský z Lomnice
400Tehdejšího okresního konzervátora uvědomil děkan Melena (Lacinger/Muková 1996,

4).
401Lacinger/Muková 1996, 4.
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Obrázek 48: Ledeč nad Sázavou, kostel sv. Petra a Pavla, interiér, 1554.

Obrázek 49: Ledeč nad Sázavou, kostel sv. Petra a Pavla, interiér, pohled ke kůru,
1554.
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Popis

Renesanční malby v kostele sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou se nalézají
především na poprsnici kruchty a na klenutí chrámové lodi. Tříramenný rene-
sanční kůr vynášený sloupy je zdoben motivem balustrád při horní linii a erby
v prostoru pod ním. Iluzivní balustráda se vyznačuje výraznými černými linie-
mi charakterizujícími obrys i náznak listového členění. Souměrné kuželky jsou
ve středu zdobeny užším zlatým prstencem. Krajní, rohové části a středy nejdel-
ších úseků balustrády tvoří namísto kuželek obdélná pole zdobená jednoduchým
rostlinným ornamentem. Čela jsou pod balustrádou dekorována jednoduchým or-
namentem na bílém pozadí, cvikly dlouhých stran a prostor pod varhanami zdobí
celkem osm erbů. Erby odkazují na spřízněné rody pánů z Lomnice, Říčan, Hrad-
ce, Pernštejna, Rožmitálu, Rýzmberka, Biskupic a Roupova.402

Klenutí lodi s ojedinělou síťovou klenbou z hrnčířské hlíny rámují dvě linie er-
bů vetknuté do cípů síťoví. Po obou stranách je přitom vyobrazeno pět erbů, dva
po dvojicích a jeden osamoceně. Každý z nich je rámován vavřínovým věncem, na
nějž navazuje nápisová páska s určením jména nositele erbu a bohatě zalamova-
né dekorativní pásky z jednoduchých linií. Evangelijní strana vynáší erb Zdeňka
Meziříčského z Lomnice a na Ledči, Apoleny ze Stěnic (manželka Zdeňkova ot-
ce Jana), Kateřiny ze Šternberka (Zdeňkova babička) a Ludmily z Rabštejna
(druhá babička, matka Apoleny ze Stěnic). Protější epištolní linie upomíná na
Markétu Ledeckou z Říčan a na Ledči (manželka Zdeňka Meziříčského), Žofku ze
Sovince (manželka Buriana Ledeckého z Říčan), Žofku Trčkovnu z Lípy (nezná-
má osobnost, snad manželka Buriana Ledeckého z Říčan) a Markytu z Lomnice
(snad matka Žofky ze Sovince). Na konci obou řad jsou navíc situována dvojerbí,
první s nápisem

”
WACLAW BETHOWSKY Z LICHTENBVRKV A NA HOSTI-

NI – MAGDALENA MEZERZYCZSKA Z LOMNICE MANZELKA JEHO“
403

uchovávající paměť na Vaňka Bítoského z Lichtenburka na Bezci a jeho manželku
Magdalenu z Lomnice. Na protější epištolní straně je situován nápis

”
WACZLAW

Z SSWANBERKA A NA BECHYNI LETH PANIE 1554 – KATHERZYA ME-
ZERZYCSZKA Z LOMNICE MANZELKA JEHO“,404 přičemž obě osoby byly
v příbuzenském vztahu ke Zdeňku Meziříčskému. Střed klenby korunuje štít s ří-
čanským trojlistem a nápisem

”
ERB – MIESTA LEDCZIE – LEDTA.1.5.5.4.“.405

Výmalba pokračuje na vítězném oblouku nápisovým polem s dekorativní pás-
kou po obou stranách na vrcholu, menšími textovými poli po obou stranách a
dvěma erby. Ústřední nápis informuje o zaklenutí prostoru:

”
Letha Panie tisyc-

zeho Petistého Padesateho cztvrteho tento kostel gest zklenut za urozeného Pana
Zddenka Mezerzyczkeho z Lomnice a na Ledczy a pani Markety Ledeczke z Rzy-
czan“.406 Nápisová pole v dekorativní pásce jsou rovněž situována v ostění obou
oken nejblíže vítěznému oblouku.

402Pleva 1997, 22.
403

”
Václav Bítovský z Lichtenburka a na Hostýně a jeho manželka Magdalena Meziříčská

z Lomnice“.
404

”
Václav ze Švamberka a na Bechyni a jeho manželka Kateřina Meziříčská z Lomnice léta

Páně 1554“.
405Pleva 1997, 21–22.
406Pleva 1997, 15.

”
Tento kostel byl zaklenut léta Páně 1554 za urozeného pána Zdeňka

Meziříčského z Lomnice a paní Markéty Ledečské z Říčan“.
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Dekorativní výzdoba ve formě ornamentální malby se nalézá rovněž v pro-
storu chodby, která vede ke zdejším hrobkám s uložením těla Jana Meziříčského
z Lomnice, a v sakristii.407

Historie

Výstavba kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou započala v okruhu par-
léřovských kamenických mistrů, zdejší stavební huť byla založena kolem roku
1400.408 První výstavba tak probíhala ještě za pánů Říčanských z Ledče.409 Nej-
prve vzniklo pětiboké kněžiště s křížovou klenbou a přilehlou mariánskou kaplí.
Po smrti své ženy ve stavbě dále pokračoval od roku 1509 Burian Ledečský z Ří-
čan, a to až do roku 1535, kdy byla dokončena věž. V přestavbě dosud provizorní
chrámové lodi, jejíž sklenutí bylo dokončeno v roce 1554, poté pokračoval jeho
zeť Zdeněk Meziříčský z Lomnice.410 V rámci těchto prací byla rovněž vestavěna
renesanční kruchta.411 Dílo představuje unikátní pojetí se síťovým křížením žeber
z pálené hlíny z dílen místních hrnčířů. Při západní straně byla vystavěna kruch-
ta.412 Po Zdeňkově smrti zdědil panství jeho syn Jan Meziříčský z Lomnice, poté
v roce 1569 jeho sestra Žofie, manželka Jaroslava Trčky z Lípy.413 Chrám prošel
menšími barokními úpravami v roce 1730414 a regotizací během 19. století.

Z hlediska náboženství bylo panství v rámci 16. století kališnickou enklávou,
která nahradila někdejší katolické pojetí již po husitské revoluci a vytrvala až do
třicátých let 17. století. V průběhu 16. století se jednalo především o formu novou-
trakvismu, která na původní kališnictví navázala. Zdejší panstvo navíc bylo po
dlouhou dobu k vyznání poddaných velmi tolerantní. Teprve v roce 1625 byl pán
Jan Rudolf Trčka z Lípy donucen ke krokům ke zdejší rekatolizaci a k vykázání
nekatolických duchovních.415

Ikonografie

Koncept výzdoby chrámu je tvořen velmi prostým způsobem s hlavní myšlenkou
reprezentace pána panství Zdeňka Meziříčského z Lomnice a na Ledči v kontextu
jemu spřízněných osob a rodů. Zatímco výzdoba kůru je zaměřena pouze na spří-
zněné, avšak velmi významné rody poloviny 16. století, nejedná se o upomínky
na konkrétní osoby. Toto pojetí je ovšem ztvárněno ve výzdobě síťové klenby, kde
jsou představeny především významné příbuzné ženy objednavatele. Tímto způ-
sobem je umocněna ženská linie rodu vnášející k rodu Meziříčských a na ledečské
panství bohaté příbuzenské vztahy a cenné kontakty.

Jednoduchá forma výzdoby interiéru chrámu souvisí i s vyznáním panstva,
jež inklinovalo k novoutrakvismu. Čisté formy na bílém pozadí odpovídaly po-
žadavkům na jednoduchý a jasný koncept výzdoby, jež byla navíc identifikována
texty. Na rozdíl od jiných chrámů stejného smýšlení, např. v Havlíčkově Brodě,

407Poche 1978, 218; Pleva 1997, 15.
408Poche 1978, 217; Pleva 1997, 13.
409Sedláček 1909, 502, srov. Vlasák 1863, 135.
410Vlasák 1863, 137; Pleva 1997, 13–15; Zdechovsky 2006, 152.
411Poche 1978, 217.
412Pleva 1997, 13–15.
413Pleva 1997, 27.
414Poche 1978, 217.
415Pleva 1997, 15, 29; Zdechovsky 2006, 149–173; Mirošovská 2008, 90–109.
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se zde však nenacházely nebo alespoň nedochovaly žádné výjevy se scénami ze
Starého či Nového zákona. Výmalba se tak soustředila ryze na rodovou reprezen-
taci a věřícího se nadále nesnažila přesvědčovat či upomínat mu důležitá biblická
témata. Za zvážení stojí skutečnost bohaté husitské minulosti města, jež by s tou-
to formou výzdoby mohla do jisté míry souviset. Kališnictví bylo v obci i mezi
panstvem velmi silně zakořeněno a teprve během 16. století se začalo postupně,
jako v jiných oblastech,

”
modernizovat“ o nové reformační myšlenky.

Restaurátorské zásahy

1719: obnova maleb416

1930–1931: odkryv, restaurování (Bohumír Číl)

1970: restaurování (Josef Krčil)

Malby byly v průběhu časy zabíleny, k jejich odkrytí došlo až v letech 1930–
1931 během velké opravy kostela, při níž byl strop pečlivě očištěn. Nově odkryté
erby a ornamenty byly následně očištěny a restaurovány Bohumírem Čílem.417

K opětovné velké opravě chrámu bylo přistoupeno o celých čtyřicet let později,
v roce 1970, kdy se restaurování výzdoby ujal Josef Krčil. Poslední velké opravy
spadají do let 1991–1993418 a do počátku 21. století.419

Prameny a literatura

Pleva 1997, 15; Poche 1978, 218; , František Pleva a kol.: Ledečské domi-
nanty. Děkanský kostel sv. Petra a Pavla. Hrad. Ledeč nad Sázavou 2002;
Soukup/Valchář 2010, 131; Hamrlová 2017a, 98

7.2.8 Pacov, kostel sv. archanděla Michaela
R. č. ÚSKP 36710/3-3208, okres Pelhřimov

Historická země

Čechy

Umístění

Poprsnice kruchty, ostění oken, klenba a okna tribuny
416Tato obnova přesně nesledovala původní malbu. Dle Soukupa a Valcháře místy starší vrstva

prosvítala (Soukup/Valchář 2010, 131).
417Pleva 1997, 20–21.
418Pleva 1997, 23.
419V roce 2003 např. proběhlo restaurování kamenických článků chrámu (Otakar Marcin:

Ledeč nad Sázavou: kostel sv. Petra a Pavla, Mlýnská ul., ostění a kružby gotických oken,
gotický žulový portál, čtyři náhrobní kameny z interiéru a exteriéru kostela; sousoší sv. Jana
Nepomuckého. (restaurátorská zpráva) 2003).
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Obrázek 50: Pacov, kostel sv. archanděla Michaela, chrámové dvoulodí s výzdobou
poprsnice kůru, třetí čtvrtina 16. století.
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Obrázek 51: Pacov, kostel sv. archanděla Michaela, výmalba kůru, třetí čtvrtina
16. století.
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Datace

Nejdříve 80. léta 16. století, kresba červenou rudkou druhá polovina 15. století –
kolem roku 1500

Autor

A. F. M.420

Objednavatel

Michal Španovský z Lisova a na Pacově (1584–1600)

Popis

Interiér chrámového dvoulodí je nástěnnou malbou zdoben na poprsnici kruchty,
na stěnách za varhanami a v okenních ostěních. Na poprsnici kruchty členěné
pilastry jsou vymalovány výjevy uzavřené v oválných zlatých rámech vynášející
Starý a Nový zákon, vedle nich jsou v obdobných rámech prezentovány úryv-
ky textů. Mezi poli jsou na pilastrech vyznačeny ctnosti. Výjevy jsou uzavřeny
v nápisových pásech z horní i dolní strany a u vrcholu poprsnice je situován
dekorativní pás vejcovce. Prvním námětem je Oběť Abrahámova na krajinném
pozadí. Uprostřed stojí postava se zdvihnutou rukou, jíž v dalším konání zabraňu-
je stiskem ruky anděl. U postavy klečí polonahý mladík na oltáři, vedle něj stojí
nádoba, ze které vychází dým. Po pravé straně krajinného výjevu jsou rozmístěny
postavy ve skupinách.

V Pacově je výjev specifický především rukou anděla, jež právě zachytil Abra-
hámův meč, a figurami v krajině. Vlevo je vyobrazen beránek schovaný v křoví,
poukaz na obvyklou oběť určenou Bohu, a skupina lidí, jezdec a chodec, po pravé
straně výjevu. Zatímco scéna i schovaný beránek jsou poukazem na budoucí oběť
Kristovu, scéna v pozadí upomíná na událost, kdy si Izák nese dřevo na svou
popravu a je tak symbolem obětování se křesťanů za svou víru. Malbu od dalšího
pole odděluje alegorie Lásky, která je vyobrazena jako žena s rozpuštěnými vlni-
tými vlasy, s dítětem v náručí a malým chlapcem u nohou. V textu můžeme číst:

”
Jak Pan Spasitel … … Otce…. Kdož za nas obětowal … na kříži konal“. U hlavy

je postava označena nápisem
”

Lá-ska“. Druhé pole začíná orámovaným textem
doplňujícím výjev:

”
Figura Samaritana Obraz nese … Pana / On nas Dablem

zde zraneni krezi (?) klade na rame sobe“. Kompozici vyobrazení určuje postava
Samaritána, za nímž stojí zvíře a před nímž leží nahá postava zahalená pouze be-
derní rouškou. Výjev v krajině se třemi stromy na pravé straně doplňuje podoba
poutníka s holí a psíkem, vzhlížející k mohutné bráně s dalšími postavami. Text
vpravo od námětu začíná slovem

”
Evangelium, Zakonem …“. Jižní část poprsnice

zakončuje alegorie Milosrdenství se zelenou ratolestí a nápisem
”

Milosrdenstwi“
v horní části.

První alegorií západní strany je Chudoba. Představují ji dvě ženy v hnědém
šatě a s mošnou u pasu, tisknoucí se k sobě. Po textu následuje námět Vyvýšení
bronzového hada. Uprostřed scény je na kříži ovinut had a u něho stojí postava
s malými rohy, Mojžíš, který drží meč směřující k hadu. Ve druhém plánu klečí

420Monogram je vepsán do rostlinného dekoru okenního ostění při varhanním kůru.
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několik postav. V pozadí se tyčí tři vojenské stany, každý s postavou ve vchodu, a
z levé části přichází muž v brnění. Pole je opět zakončeno textem v rámu a od další
části jej odděluje alegorie Modlitby vzhlížející se sepjatýma rukama k nebi. Do
následujícího pole zasahuje varhanní skříň, stále je však patrná ustálená koncepce
dvou polí s textem a výjevem uprostřed. Z výjevu se dochovala pravá strana
s kající se mužskou postavou, za níž je vidět dlážděná zem a architektura s oknem
a oblouky. Jde o námět Farizeje a publikána následovaný alegoriemi Pýchy a
Pokory. Pýcha je vyobrazena jako stojící postava v honosném oděvu držící v rukou
neurčité předměty.

Pokora uvádí jižní stěnu, dívka v modrém plášti má sklopenou hlavu a je ve
spodní části označena nápisem

”
Pokora“. Prvnímu poli dominuje mezi texty ná-

mět s Jonášem ležícím na břehu, v pozadí je vidět velrybu i loď na moři. Vedle
velryby je vyobrazena malá postava se vztyčeným kordem. K poslední části se
dostáváme přes alegorii Naděje se sepjatýma rukama na hrudi. Malba mezi texty
vypráví příběh chudého Lazara a boháče. Děj se odehrává v palácové architektuře
s průhledem do pozadí mezi sloupy, jedna z postav stojí nakročena na schodišti,
druhá k ní vzhlíží z prostoru pod schody. Pás maleb uzavírá alegorie Trpěli-
vosti otočená čelem k výmalbě. Zdobení žebroví kleneb je odhaleno v sondách.
Sestávalo ze žlutého vystínovaného žebra podtrhnutého ještě odsazenou černou
linkou v kápi. Z černé linky vyrůstaly jednoduché zelené rostliny. Obdobě byla
provedena i hrana vítězného oblouku. U hlavic se ornament měnil a komplikoval.
V klenebním poli presbytáře je patrná malba erbu či medailonu.

Špalety oken jsou vymalovány ornamentální, převážně rostlinnou výzdobou,
místy doplněnou o podoby bílého ptáka se sloupem či andílků s trubkou. V dolních
částech je ornament pojat jednodušeji a směrem vzhůru nabývá na komplikova-
nosti. Kolem oken probíhá vavřínový pás situovaný ve žlutém pruhu. Nejlépe
je dochovaná výzdoba okna západní stěny. Vrcholu dominuje bílý pták ve zlaté
obruči, za nímž ční erb se třemi bílými znaky a tři klasy. Nad ním jsou vepsá-
na písmena

”
A. F. M.“. Z obruče se line ornamentální výzdoba z linek, květů

a vinných hroznů, pokrývající vrchol špalety až k vepsanému textu. Levá stra-
na nese nápis

”
Concordia parite (?) res cres / Discordia magne dilabim sunt“,

pravá vynáší
”

Swornosti male w… zrose m…. z neswornosti welike se rozptyluji“.
Výzdoba pokračující v levé části kromě dekoru vynáší i dvě holubice s ratolestmi
v zobáčcích, vpravo jsou dva hnědí ptáci. Malby oken v jižní části jsou porušeny
později vsazenou římsou.

Západní stěna hudební tribuny nese kartuš s rolverkovým rámem s nápisem,
k níž přiléhá další neorámovaný text. Nápis v kartuši zaznamenává:

”
TURRIS

CELSA, LEO CELER CORONA / AVRO FULGIDA. SIGNA SVNT DECOR.
/ ORNAMENTA BONI, BONIS UBÍT / HAEC INSIGNIA PACOWINA FERT
URBS / URBS PRAESTANS, STVDIOSA PACIS.ATQ / JUSTAS JVSTICI-
AE TENIS HABENAS. / ERGO NITERE STARE TVRRIS URBI / TURRIM
FULVE LEO TENE CORONA / CLABESCAS, ADAMANTE PERPOLITA /
(…)SYB.“ Napravo od vyobrazení jsou na zdi odkryty kresby červenou rudkou,
jimž dominuje hlava s oslíma ušima. Nad rámem je vyobrazena stojící postava na
pahorku se zrcadlem v ruce, vedle ní je zpodobněn fragmentárně dochovaný znak
v kruhovém rámu s věží. Proti alegorii stávala druhá postava, ze které se dochova-
la pouze část chodidla stojící na pahorku. U stropu je umístěn další neorámovaný
text:

”
DVLCIA DEFECTA MODLUATUb / CANTATOR CVGNUS FUNERIS
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/ S AVGVSTINVS / NON VOX SED VOTVUM NON / NON C AMOR, SED
AMOR. / Sabal (?) ma sobě sziwam, / Czasu swého umíraní. / Tak mi (?) když
zde chzichům mrzi / Radostnie Bohu spiwegme. / Saw zpros(t)ieni gda (?) ciezle-
ho (?) / smrti wieczne diabla zleho. / … potom pwierzne (?) / a spiwaly Bohu
zdaval(i)“.

Poslední z pacovských ctností je vyobrazena na stěně za varhanami, kde se
postava s hadem ovinutým kolem ruky zhlíží v zrcadle. Alegorie Obezřetnosti či
Opatrnosti doprovází latinský a český text věnovaný oslavě Boha chvalozpěvy,
jejichž prostřednictvím je možné

”
oprostit se od ďábla“. Postava byla přitom

pandánovou dvojicí k dnes již neznámé alegorii, s níž doprovázela erb s vyobraze-
ním nebeské brány, jak je vysvětleno v doprovodném textu. Jižní stranu hudební
tribuny v lunetě zdobí fragmentárně dochovaný výjev. Nejlépe znatelná je řada
mužských klečících postav s odloženými královskými korunami situovaná přibliž-
ně uprostřed po pravé straně. První postava je od ostatních oddělena ležícím
velbloudem a dvěma na zemi ležícími korunami. Nad postavami jsou patrné frag-
menty záře a obrys býka. Spodní část výjevu zaujímá pouštní krajina s několika
stromy a pahorky v pozadí, z nichž vyrůstá město. U levého okraje se dochovala
dekorovaná výzdoba zdobená ovocem a řasenou látkou.

Exteriér kostela při okně na severní straně zdobí dochované renesanční pro-
vedení výzdoby z iluzivních sloupů vynášejících hrotitě tvarované kladí. Malba je
provedena jednoduchou černou linkou.

Historie

Historie chrámu spadá do 14. století, kdy byl vybudován presbytář a obvodové
zdi s portály. Před rokem 1503 byla v podvěží zřízena kaple pro přijímání podo-
bojí s oltářem Večeře Páně, tzv. Tábor. V polovině 16. století byla do zdejšího
dvoulodí vestavěna trojramenná kruchta.421 Kališnictví bylo v obci silně zakoře-
něno již od 15. století, bohoslužebné náčiní a textilie však odpovídaly potřebám
katolickým.422 Od počátku 15. století ve městě měl své sídlo rod Malovců z Ma-
lovic, který se přikláněl ke kališnickému vyznání. V roce 1550 bylo po krátkém
vlastnictví rodem Robmhápů ze Suché panství prodáno Oldřichovi Španovskému
z Lisova.423 Při kostele byl patrně již od první poloviny 15. století literátský sbor
(1457), jehož členové se těšili v obci značné vážnosti a byli dosazováni na přední
městské pozice. Tradice zpěvu posléze pokračovaly i v průběhu 16. století.424 Již
v jeho první polovině se v obci objevují prvky luteránství, zatímco utrakvisté se
stále více přibližovali katolictví. Luterský kněz posléze upravil a očistil výzdobu
chrámu v duchu této konfese. Za Jana Španovského se Pacov stal určitým centrem
s luteránskou většinou a polemik proti Bratřím. Čilý náboženský ruch se udržel i
za jeho následovníků, především Michala Španovského (1584–1600). V roce 1597
bylo město Rudolfem II. povýšeno na královské.425 Michal Španovský zastával
funkci podkomořího a nejvyššího písaře království českého. Vzhledem k jeho zá-

421Poche 1980, 10–11.
422Vondráček 1945a, 75, 104.
423Stejskalová 1997, 7–8. Více o rodu Robmhápů na Pacově (1528–1550) viz Vondráček

1945b.
424Vondráček 1945a, 76–77; Vondráček 1945b, 39; Pakosta 2005.
425Vondráček 1945c, 50, 53, 77, 153.
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sluhám o hospodářský rozvoj Pacova426 i jeho angažovanosti v náboženských
otázkách lze snad vztáhnout výmalbou zdejšího chrámu právě k tomuto poten-
cionálnímu objednavateli. Další stavební úpravy kostela proběhly především po
požáru r. 1727 a během obnovy v roce 1909.427

Ikonografie

Ikonografický koncept výmalby chrámu dosahuje i z dnešního pohledu, založe-
ném pouze na částečně dochované výmalbě, poměrně jasné koncepce. Základní a
nejvíce reprezentativní části zdobily poprsnici kůru s motivy ze Starého a Nové-
ho zákona doplněné postavami ctností. Zadní podvěžní část vykreslovala scény
Klanění národů, prezentaci města Pacova a literátského bratrstva.

Výzdoba kromě svého tematického rozvrhu odpovídá luterskému vyznání, kte-
ré zde od třetí čtvrtiny 16. století převažovalo. Také textový doprovod obrazu
napomáhá k jednoznačnému chápání daných vyobrazení. Dle Lutherovy koncep-
ce je tedy brán jako vizualizace Slova.428 Je vepsán jak v ozdobných kartuších
bezprostředně v obrazových polích, tak na jejich rámech.

Vyobrazené náměty prezentují vyobrazená biblická témata zaměřená na ur-
čité ctnosti, jež jsou zároveň personifikovány alegoriemi. Oběť Abrahámova je
tak klasifikována postavou Lásky, Milosrdný Samaritán figurami Milosrdenství
a Pokory, Vyvýšení bronzového hada personifikací Modlitby, Farizej a publikán
Pýchou a Pokorou, Jonáš na mořském břehu nikdy neutichající Nadějí, Lazar a
boháč alegorií Trpělivosti.429 Jednotlivé postavy jednoznačně ztělesňují význam
prezentovaný scénami. Obdobné užití personifikací je v rámci luterského umění
poměrně běžné.430 Malby do jisté míry sledují jednu z nejstarších luterských vý-
maleb katedrály v Pirně, jak v otázce personifikací, tak i vybraných scén, a tímto
způsobem rovněž dokládají svou orientaci na Sasko. Poměrně blízké realizace jsou
z této oblasti kostely Panny Marie ve Witzenhausenu a kostel sv. Egidia v Hül-
sede. Na studovaném území je nejblíže výzdoba kostelů v Havlíčkově Brodě, kde
ovšem nejsou malby doprovázeny textem.

Mimo tyto prvoplánové malby se interiér chrámu vyznačuje kresbami rudkou,
ať již náčrtkem sklenutí chrámu či vyobrazením satirické postavy s oslíma ušima
na stěně za varhanami.431 Výmalba podvěží je v restaurátorské zprávě identifiko-
vána jako výjev s Pannou Marií, literátským bratrstvem a malovanou vedutou.432

Dle dochovaných partií se však jedná o námět Klanění národů, případně o Klanění
apokalyptických starců, jak o tom svědčí klečící postavy s královskými korunami.
Ve scéně jsou vlastně kombinovány dvě scény, Klanění národů (starců) a Poslední
soud, jenž býval vedutami krajin rovněž ilustrován. Stěnu za varhanami zdobil
okázalý znak města Pacova s alegorií Obezřetnosti, jíž doprovázela ještě druhá

426Pitrmann 1945, 17.
427Pitrmann 1945, 22.
428Více o problematice viz např. Christensen 1979, 519.
429Srov. též Poche 1980, 10.
430Morrall 2007, 108.
431Figura je uváděna v restaurátorské zprávě u výjevu Vyvýšení měděného hada (Josef No-

votný: Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Michala v Pacově. (restaurátorská zpráva)
Pacov 2000).

432Josef Novotný: Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Michala v Pacově. (restau-
rátorská zpráva) Pacov 2000.
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postava patrně s obdobnými reprezentativními vlastnostmi. Dle nápisu se jed-
nalo o vyobrazení lva s korunou. Celý koncept je podobně jako biblické scény
varhanního kůru srozumitelně definován latinským doprovodným vysvětlujícím
textem. Druhé textové pole věnované chvále Boha zpěvem pak upomíná na zdejší
literátské bratrstvo.

Celek výmalby sleduje biblické náměty, které mají věřícího upevňovat ve víře
a pomáhat mu porozumět jejich významu, a zároveň upozorňuje na historické
skutečnosti vztahující se k městu Pacovu. Historické souvislosti je možné spatřit
v emblematicky pojatém znaku či ve funkci literátského bratrstva. Angažovanost
zdejší obce do věroučných otázek reformované církve vposled ilustruje i Klanění
národů.

Restaurátorské zásahy

1927: objev maleb v horní části špalety (František Fišer)

1928: objev maleb v západní části nad kruchtou, restaurování před rokem 1945

1989: stavebně historický průzkum

1994: stavebně historický průzkum

1995: konzervace a restaurace výzdoby fasády (Václav Špale)

1999: restaurátorský záměr (Petr Hampl, Nina Koksteinová)

2000: restaurování (Josef Novotný)

Malby ve špaletách byly odkryty v roce 1927, výzdoba nad kůrem o rok později
ve dvou vrstvách.433 Ještě před druhou světovou válkou byly malby za varhanami
a na parapetu kůru restaurovány.434 Dolní kresba karikatur a návrhu zaklenutí
dvoulodí červenou rudkou byla datována do druhé poloviny 15. století až do
doby kolem roku 1500. Svrchní malba s vyobrazením emblémů a figur spadá do
druhé poloviny 16. století.435 V restaurátorském záměru v roce 1999 byla datace
kresby rudkou upřesněna do doby kolem 1400, gotická textura do konce 15. století
a malba do konce 16. století. Sondáže v rámci příprav restaurátorských prací
ukázaly malby za varhanami a na bočních ostěních. Byly silně zpráškovatělé, na
mnoha místech odpadávaly a obsahovaly výdutě.

Před restaurováním interiéru v 90. letech byla nejprve opravena fasáda chrá-
mu, jež je sice vyhotovena formou sgrafitové výzdoby, v kontextu pohledu na
celkovou podobu chrámu v 16. století je však velmi zajímavá. Fasáda byla rekon-
struována a restaurována v roce 1995 ak. mal. Václavem Špalem. Po předchozí
domluvě436 se rozhodlo o prezentování vybraných částí někdejší výzdoby. Jednalo
se o okenní šambránu na jižní straně, o část plochy na severní straně hranolové
věže a o závěrečné pole presbytáře s pozdně gotickou bosáží v ryté kresbě, které

433A. Pitrmann uvádí neurčité objevení maleb do doby po první světové válce (Pitrmann
1945, 21–22).

434Pitrmann 1945, 17.
435Poche 1980, 11.
436SOkA Pelhřimov, kostel sv. Michaela v Pacově, karton 3, Příloha ke smlouvě č. j. 5/95VŠ

mezi firmou LAKO-CL a restaurátorem a ak. mal. Václavem Špale z 30. 8. 1995.
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je obtažené v červeném a černém tónu pod původní korunní římsou. Ve výšce ka-
menných reliéfů byly nalezeny fragmenty výzdoby ve formě kohoutů na vížkách
se stylizovanými plameny, jejichž fragmentární stav nedovolil následnou prezen-
taci a rekonstrukci. V místě někdejší okenní špalety zazděné během renesance se
nalézala iluzivní malba vitráže z šestihranů. Na severní straně u tubusu schodiště
zůstaly nejlepší ukázky někdejšího pojednání fasády v podobě šambrán s jedno-
duchými pilastry zakončenými motivy akantu.437

Prameny a literatura

Václav Špale: Zpráva o zakrytí některých nálezů výzdoby a restaurování vy-
braných částí, včetně rekonstrukcí na fasádě kostela sv. Michala v Pacově.
(restaurátorská dokumentace) Praha 1995; Petr Hampl / Nina Kokstei-
nová: Restaurátorský záměr k plánovanému restaurování nástěnných maleb
v kostele sv. Michaela v Pacově. (restaurátorský záměr) Pacov 1999; Josef
Novotný: Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Michala v Pacově.
(restaurátorská zpráva) Pacov 2000

Pitrmann 1945, 21; Poche 1980, 10–11; Hamrlová 2017a, 98; Hamrlová
2018a, 90–91

7.2.9 Pelhřimov, kostel sv. Bartoloměje
R. č. ÚSKP 30215/3-2910, okres Pelhřimov

Historická země

Čechy

Umístění

Externí výklenky presbytáře

Datace

Okolo 1646

Popis

Kostel sv. Bartoloměje je trojlodí s trojboce zakončeným presbytářem. Při jižní
straně přiléhá k presbytáři přístavba kaple a věže, při severní sakristie. Presbytář
vynášený opěrnými pilíři je oživen čtyřmi vloženými kaplemi tvořenými půlkru-
hově klenutými oblouky krytými stříškou z tašek. Povrch kostela zdobí na jižní a
východní straně plášť z červených psaníčkových sgrafit.

Výklenky kolem presbytáře zdobí malby přibližně od výšky jednoho metru nad
zemí. První kaple nese pouze fragmenty výzdoby v klenutí, kde jsou provedeny
mraky na modré obloze. Uprostřed nich je v průhledu zachován kruhový motiv,

437Václav Špale: Zpráva o zakrytí některých nálezů výzdoby a restaurování vybraných částí,
včetně rekonstrukcí na fasádě kostela sv. Michala v Pacově. (restaurátorská dokumentace) Praha
1995, 2–3.
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Obrázek 52: Pelhřimov, kostel sv. Bartoloměje, kaple při presbytáři, okolo 1646.

původně vyobrazení Nejsvětější Trojice. Pod mrakem je dochován zkratkovitý ná-
pis:

”
V. O. M: D: G: / M I: C. SS:HO.“ Levou stranu druhé kaple zdobí výjev

Obětování v chrámu a pravou scéna Dvanáctiletého Ježíše v chrámu. Obětová-
ní sestává ze skupiny šesti postav v chrámovém prostoru naznačeném obloukem
s průhledem v pozadí. Kněz s dítětem stojí na vyvýšeném místě a k dítěti nata-
huje ruce jeho matka se svatozáří. Zbylé dvě postavy přihlížejí, muž v popředí
drží nádobu, žena směřuje ruku k Panně Marii. Malba směrem vzhůru pokračuje
mraky na obloze, které plynule spojují scénu na druhé straně výklenku. Nad scé-
nami za jedním z mraků vyčnívá po obou stranách hlava andělíčka. Dvanáctiletý
Ježíš trůní mezi učenci na vyvýšeném sedátku, ostatní posedávají pod schody a
přemýšlejí. Fragmentárně jsou dochovány čtyři postavy. Za Ježíšem je naznačeno
obložení chrámové stěny a výjev je od mraků oddělen závěsy.

Třetí výklenek nese pouze fragmenty původní výzdoby. Na levé straně se scéna
odehrávala pod drapérií pověšenou na oblouku torzální architektury. Ze stojících
postav na levé straně jsou patrné dvě v náznaku a stojící žena se zahalenou hlavou
a svatozáří mezi nimi. Horní polovinu kaple opět tvoří mračna. Z pravé strany
výzdoby zůstalo několik mužských tváří uprostřed výjevu pod vínovou drapérií
visící na klenuté architektuře. Výzdoba poslední, čtvrté kaple se do dnešních dnů
dochovala nejlépe. Levou stranu zdobí výjev Krista na hoře Olivetské. Postava se
svatozáří oděná v červeném šatu klečí uprostřed skal a hledí k oblakům, z nichž
vystupuje anděl s kalichem. Výše v mracích je patrná silueta měsíce. Scéna na
druhé straně ukazuje Krista u sloupu, bičovaného dvěma vojáky. Děj se odehrá-
vá v členité otevřené architektuře se sloupem a terasou zdobenou balustrádou,
v jejímž průhledu na levé straně vystupuje kupole chrámu.
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Historie

Chrám, původně zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, pochází z počátku 14. sto-
letí a v průběhu své existence prošel řadou různě rozsáhlých přestaveb. Z původní
koncepce se dochovala hlavní loď a dvě klenební pole severní lodi.438 Kolem roku
1553 byla stavba opatřena předsíní na jižní a nově přistavěnou sakristií na se-
verní straně presbytáře. O osm let později chrám vyhořel, následovala přestavba
trvající do 80. let 16. století. Fasády byly v roce 1569 opatřeny sgrafitovými psa-
níčky. Další požár následoval v roce 1581, sgrafitová výzdoba byla poté opatřena
v roce 1589 červeným zabarvením. Během těchto stavebních úprav došlo rovněž
k zaklenutí prostoru mezi opěrnými pilíři presbytáře se zdobným červeným rámo-
váním. Úpravy menšího rázu probíhaly v roce 1617 a po požáru 1646, v roce 1725
došlo k prodloužení a sklenutí hlavní lodi spolu se zazděním vnějších částí kap-
lí. Požár chrám postihl opět v roce 1766 i v dalších letech. Výklenky presbytáře
byly zazděny v roce 1794 kvůli zlodějům. O existenci někdejší výmalby se vědělo
i nadále. Z. Wirth prostory charakterizoval jako

”
(...) dosti hrubě vymalovány

náboženskými výjevy“.439 Během 19. století byl přestavěn štít a po požáru r. 1883
bylo přistoupeno k restaurování renesančních fasád, které se znovu uskutečnilo i
v roce 1961.440

Ikonografie

Zvolené náměty maleb jsou výběrem ze života Krista a z pašijového cyklu. Z iko-
nografického hlediska vyobrazení Nejsvětější Trojice v první výklenkové kapli na
první pohled s ostatními scénami zcela nasouvisí. Vzhledem k prezentaci maleb
z vnější strany presbytáře chrámu a tedy i výběru pro objednavatele patrně nej-
důležitějšího z biblického kánonu, je však i toto vyobrazení reálné. Malby mohly
v celkové koncepci odkazovat na trojjediného Boha i na utrpení, které jeho syn
pro lidstvo podstoupil. Nelze vyloučit ani spojitost s kostelem Nejsvětější Trojice
na Křemešníku.

Scéna druhé kaple Obětování v chrámu spolu s Dvanáctiletým Kristem mezi
učenci představuje Ježíšovo dětství. Zatímco první výjev připomíná poděkování
Bohu za narození dítěte, druhý již poukazuje na znalost teologických otázek a
moudrost, kterou je mladík obdařen. Scény třetí kaple pravděpodobně vyobra-
zovaly náměty z dalšího života. V úvahu se nabízí Svatba v Káni Galilejské pro
první malbu a Mytí nohou, Zajetí Krista nebo scéna Kristus před Pilátem pro
protější stranu. Svatbu v Káni lze určit postavou Panny Marie situovanou me-
zi dalšími figurami a zvýrazněnou svatozáří, jež jí pomáhá identifikovat. Námět
zapadá do celkové koncepce maleb chronologicky i typologicky, neboť Kristova
matka se v pašijových námětech objevuje jen vzácně. Vzhledem k dochování pouze
několika mužských tváří protější scény je však motiv této malby diskutabilní.

Poslední kaple vyobrazuje Krista na hoře Olivetské, časté pašijové téma před-
znamenávající konec Kristova života spojený s utrpením a obětí za lidstvo. Ná-
mět Bičování téma utrpení dovršuje, přes nelehký úkol je však Spasitel vyobrazen

438Poche 1980, 36.
439Polesný/Wirth 1911, 78, 82.
440Kristian 1995, 7–10. Stavební historie chrámu je rovněž dobře shrnuta v díle: Josef

Dobiáš: Příspěvky k stavební historii děkanského chrámu Pelhřimovského. In: Týdeník z Čes-
komoravské vysočiny 6, 1924, č. 36–38 a Poche 1980, 36.
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s lehkostí a klidem jakoby ani velké utrpení neprožíval. Celková koncepce vede
diváka k připomenutí důležitých chvil Kristova života, připomíná jeho pokoru a
lásku k bližnímu i zhoštění se nelehkého úkolu spasitelství, které důstojně zvládl.

Restaurátorské zásahy

1924: objev maleb

1941: čištění, konzervace (Raimund Ondráček)

1995–1996: restaurování (Josef Novotný)

K objevu maleb došlo před rokem 1924.441 První známá konzervace děl proběh-
la až v roce 1941 Raimundem Ondráčkem. V červenci tohoto roku byla vypsána
žádanka na 5 kg chleba na čištění a 80 ks vajec na konzervaci.442 Ze srpna se
dochoval rozpočet na renovaci fresek, v němž jsou malby v presbytáři zmíněny.
Navrženo je rovněž nutné očištění štětcem a chlebem s následnou fixací, jež má
být následována tmelením, retušemi a celkovou konzervací.443 Ze září stejného
roku je dochována další žádanka na 6k g chleba.444 Novodobé restaurátorské prá-
ce na malbách proběhly v letech 1995 a 1996.445 Autor prací určil malby jako díla
s rytým rozvrhem a dokončením technikou al secco, přičemž detailnější rozvrh byl
proveden olůvkem. Před započetím prací byla již velká část maleb odkryta, dří-
vější fixáž však byla zakalena a povrch byl zanesen nečistotami. K neodhaleným
částem patřila architektura ve výjevu Bičování, pozadí u Krista na hoře Olivetské
prošlo přemalbou. Barevné vrstvy místy práškovatěly a byly mechanicky poško-
zeny. Mraky v pozadí byly rovněž dochovány jen ve fragmentární podobě. Během
restaurátorských prací došlo k hloubkovému zpevnění, dočištění vápenných nátě-
rů a sejmutí fixáží a přemaleb. Mechanická poškození byla vytmelena a následně
zakryta neutrální retuší. Povrch byl na závěr prací zafixován.

Prameny a literatura

SOkA Pelhřimov, fond Děkanský kostel; Josef Novotný: Restaurátorská zpráva,
kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově – nástěnné malby v přilehlých kaplích
presbytáře. (restaurátorská zpráva) Pelhřimov 1996;

Josef Dobiáš: Příspěvky k stavební historii děkanského chrámu Pelhřimovského.
In: Týdeník z Českomoravské vysočiny 6, 1924, č. 36–38; Hamrlová 2016,
141–142; Hamrlová 2017b, 111–118

7.2.10 Pelhřimov, kostel sv. Víta
R. č. 24871/3-2912, okres Pelhřimov

441Josef Dobiáš: Příspěvky k stavební historii děkanského chrámu Pelhřimovského. In: Týde-
ník z Českomoravské vysočiny 6, 1924, č. 36–38.

442SOkA Pelhřimov, fond Děkanský kostel, fol. 66.
443SOkA Pelhřimov, fond Děkanský kostel, fol. 67.
444SOkA Pelhřimov, fond Děkanský kostel, fol. 63.
445Josef Novotný: Restaurátorská zpráva, kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově – nástěnné

malby v přilehlých kaplích presbytáře. (restaurátorská zpráva) Pelhřimov 1996.
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Obrázek 53: Pelhřimov, kostel sv. Víta, klenutí empory, po 1614.

Historická země

Čechy

Umístění

Klenba empory na epištolní straně

Datace

Po 1614

Popis

Chrám sv. Víta je trojlodní stavbou s tribunou při západní a pětibokým presby-
tářem při východní straně. Trojlodí dělí dva páry hranolových pilířů s půlkru-
hovými arkádami vynášejícími empory nad bočními loděmi, jež plynule navazují
na varhanní kůr. Křížové klenby nad tribunou při epištolní straně chrámu vyná-
šejí v oblasti křížení posledního z polí nástěnnou malbu v podobě vavřínových
pásů sbíhajících se ve středovém svorníku. Vavřínový pás tvoří tři pruhy na čer-
veném a šedém podkladu, vzájemně oddělené černými liniemi, přičemž středový
červený pás vynáší vavřín. Listoví je místy přepásáno červenou stuhou. Stejným
způsobem jsou pojaty i přilehlé půlkruhové oblouky navazující na okenní otvor a
otevírající prostor lodě. Tyto postranní pásy jsou vynášeny konzolami v podobě
korintských hlavic. Vchod na tribuny je v horní části rámován rolverkovým deko-
rem šedé barvy. Z architektury místy vyrůstají drobné zelené a červené větévky.
Uprostřed je na vrcholu situována stojící postava zahalená bederní rouškou s tváří
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hledící na pozorovatele. Figura je v oblasti obličeje provedena červenou rudkou
v jednoduchých liniích, v dalších partiích se dochoval náznak podkladového stí-
nování a povrchové modelace. Hlavu kryjí kudrnaté vlasy a završuje ji náznak
koruny, věnce či svatozáře. Figura byla patrně původně situována na červeném
pozadí, jak naznačuje fragment červené plochy podél nohou.

Historie

Kostel sv. Víta byl původně farním pelhřimovským kostelem a pocházel z doby
kolem poloviny 13. století. Po založení nového města se však ocitl za hradbami
a od 16. století do roku 1787 se stal kostelem hřbitovním. Z gotického období se
dochoval především presbytář, chrám byl obnoven v roce 1614 a vyhořel r. 1646.
Současná podoba je výsledkem barokních oprav v letech 1739–1740, kdy byla
o patro zvednuta věž z r. 1575 situovaná odděleně po jižní straně presbytáře.
Úpravy chrámu probíhaly rovněž v r. 1835, 1939 a po r. 1945. Od r. 1875 je
kostel veden jako gymnasijní,446 v současné době je odsvěcen a jako městský
majetek slouží koncertním a výstavním účelům.

Ikonografie

Vzhledem k rostlinnému ztvárnění výzdoby lze významové hledisko spatřovat
pouze ve vavřínovém listoví, které je odkazem na věčný život. Figura nad vcho-
dem na empory je patrně alegorickou postavou, bližší určení je však vzhledem
ke fragmentárnímu dochování diskutabilní. Uvažovat lze rovněž o putti střeží-
cím či dekorujícím vstupní prostor. Pro tento námět lze předpokládat předlohu
z německého či vlámského prostředí vycházející z italských forem.

Restaurátorské zásahy

1991: restaurování (Antonín Hamsík, Tomáš Moravec, Tomáš Švéda)

Přesný rok odkrytí a restaurování maleb není z dostupných informací v pří-
slušných místních archivech zřejmý. Ke kostelu je uchovávána pouze restaurá-
torská zpráva o restaurování nástěnných maleb, dle textu zprávy se však jedná
především o barokní výmalbu v lodi kostela. V rámci úvodní části je uveden ob-
jev nálezu fragmentů dekorativních a iluzivních maleb na tribunách, dále tyto
malby již zmiňovány nejsou. Zmínka o opravě maleb v roce 1873 a čištění v roce
1939 se patrně vztahuje pouze k malbám v lodi. V restaurátorské zprávě je vý-
slovně uvedena oprava iluzivního okna nad rámec sjednané smlouvy.447 Podobně
jako zmíněné iluzivní okno byly i malby na tribunách v roce 1991 patrně od-
kryty a restaurovány nad rámec předpokládaných prací. V současné době jsou
stabilizované, bez projevů degradace. Konzoly výzdoby nesou známky velké míry
rekonstrukce, rovněž alegorická postava nad vchodem je z větší části v náznaku
citlivě rekonstruována, aby na první pohled působila celistvě.

446Poche 1980, 37.
447Antonín Hamsík / Tomáš Moravec / Tomáš Švéda: Restaurování nástěnných maleb

v kostele sv. Víta v Pelhřimově. (restaurátorská zpráva) Pelhřimov 1991.
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sem Kagerem, 1903.

Obrázek 104: Augšpurk, Fuggerhaus.

306



Obrázek 105: Melchior Bocksberger: Goliášův dům, Regensburg, 1573.

Obrázek 106: Evangelický křest, pravděpodobně v domovní kapli sv. Vavřince,
Regensburg, 16. století.

307



Obrázek 107: G. CH. Wilder: pohled do interiéru kaple v domě Zum Goldenen
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1541.
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Obrázek 112: Jihlava, Matky Boží 1034/35, detail mužské postavy v okně, po
1540.
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1514.
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Obrázek 116: Jihlava, Masarykovo náměstí 92/4, detail erbů mezi krakorci.

Obrázek 117: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 15, detail scén fasády.
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Obrázek 118: Jihlava, Masarykovo ná-
městí 1192/41, detail klenby schodištní
síně.

Obrázek 119: Polná, čp. 47.

Obrázek 120: Jihlava, Masarykovo ná-
městí 68/14, detail výzdoby velké síně.
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Obrázek 122: Jihlava, Masarykovo ná-
městí 68/14, detail výzdoby přízemní
místnosti.

Obrázek 123: Jihlava, Masarykovo ná-
městí 1317/57, detail výzdoby přízemní
místnosti.

Obrázek 124: Jihlava, Masarykovo náměstí 1205/47.
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Obrázek 125: Jihlava, Masarykovo ná-
městí 1224/55.

Obrázek 126: Třeboň, zámek, detail
portálu s výzdobou iluzivní architektu-
ry.

Obrázek 127: Jihlava, Masarykovo náměstí 1592/13.

315



Obrázek 128: Jihlava, Masarykovo náměstí 1090/2, detail malby Sbírání nebeské
many.

Obrázek 129: Virgil Solis: Sbírání nebeské many, Biblische Figuren, 1562.
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Obrázek 130: Jihlava, Masarykovo náměstí 1090/2, detail malby Přechod Izraelitů
přes Rudé moře.

Obrázek 131: Virgil Solis: Přechod Izraelitů přes Rudé moře, Passionale, 1552.
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Obrázek 132: Jihlava, Masarykovo náměstí 1090/2, detail malby Vyvýšení mědě-
ného hada.

Obrázek 133: Virgil Solis: Vztyčení měděného hada, Passionale, 1552.
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Obrázek 134: Jihlava, Masarykovo náměstí 1196/40, detail malby Stvoření.

Obrázek 135: Jost Amman: Stvoření světa, Bible, 1565.
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Obrázek 136: Jihlava, Masarykovo náměstí 1196/40, detail malby Potopy.

Obrázek 137: Jost Amman: Potopa světa, Bible, 1565.
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Obrázek 138: Jihlava, Masarykovo náměstí 1090/2, detail malby Kázání sv. Jana
Křtitele.

Obrázek 139: Virgil Solis: Kázání sv. Jana Křtitele, Passionale, 1552.
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Obrázek 140: Jihlava, Masarykovo náměstí 1090/2, detail malby Pokušení Krista.

Obrázek 141: Virgil Solis: Pokušení Krista, Passionale, 1552.
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Obrázek 142: Jihlava, Masarykovo náměstí 1196/40, detail malby Poslední soud.

Obrázek 143: Jan Sadeler: Poslední soud, druhá polovina 16. století.
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Obrázek 144: Jihlava, Masarykovo ná-
městí 1205/47, Muž s kosou.

Obrázek 145: Virgil Solis: Léto, cyklus
Čtyři roční období, 1530–1562.

Obrázek 146: Pacov, kostel sv. archanděla Michaela, Oběť Abrahámova.
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Obrázek 147: Virgil Solis: Oběť Abrahámova, Emblemata, 1581.

Obrázek 148: Pacov, kostel sv. archanděla Michaela, Vyvýšení bronzového hada.
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Obrázek 149: Pacov, kostel sv. archanděla Michaela, Jonáš a velryba.

Obrázek 150: Virgil Solis: Jonáš a velryba, Emblemata, 1581.
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Obrázek 151: Pelhřimov, kostel sv. Bar-
toloměje, Bičování Krista, okolo 1646.

Obrázek 152: Hieronymus Wierix: Bičo-
vání, před 1619.

Obrázek 153: Havlíčkův Brod, kostel sv. Vojtěcha, detail malby s nástroji Kristova
umučení.
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Obrázek 154: Jihlava, bývalý dominikánský klášter, detail scény Smrt Panny Ma-
rie, po 1523.

Obrázek 155: Martin Schongauer: Smrt Panny Marie, 1470–1474.
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Obrázek 156: Božejov, kostel sv. Jiří, Madona na půlměsíci.

329



Obrázek 157: Hans Springinklee: Panna Marie na půlměsíci, 1512–1522.

Obrázek 158: Pacov, kostel sv. archanděla Michaela, Milosrdný Samaritán.

330



Obrázek 159: Crispijn de Passe st. dle Maertena de Vos: Milosrdný Samaritán,
cyklus Parabolarum, 1596.

Obrázek 160: Pacov, kostel sv. archanděla Michaela, Lazar a boháč.
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Obrázek 161: Heinrich Aldegrever, 1554.

Obrázek 162: Virgil Solis: Lazar a Boháč, Emblemata, 1581.
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Obrázek 163: Pacov, kostel sv. archanděla Michaela, malba Klanění starců.

Obrázek 164: Albrecht Dürer: Klanění starců, cyklus Apokalypsa, 1496.
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Obrázek 165: Havlíčkův Brod, kostel
sv. Vojtěcha, detail malby třetí růžice
s vyobrazením serafů.

Obrázek 166: Božejov, kostel sv. Jiří,
postava apoštola Jana.

Obrázek 167: Martin Schongauer: apoš-
tol Pavel, cyklus Apoštolové, 1470–
1482.

Obrázek 168: Lucas van Leyden: apoš-
tol Jan Evangelista, cyklus Kristus, Pa-
vel a dvanáct apoštolů, okolo 1510.
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Obrázek 169: Havlíčkův Brod, kostel
sv. Vojtěcha, detail postavy Trpělivosti
na vítězném oblouku.

Obrázek 170: Crispijn van Passe, Trpě-
livost, cyklus Ctnosti, 1590–1637.
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děla Michaela, alegorie Obezřetnosti
(Opatrnosti).
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Obrázek 173: Havlíčkův Brod, kostel
Nanebevzetí Panny Marie, detail posta-
vy Hudby na poprsnici varhanního ků-
ru.

Obrázek 174: Sebald Beham: Musica,
cyklus Sedm svobodných umění, 1531–
1550.

Obrázek 175: Havlíčkův Brod, kostel
sv. Vojtěcha, Herkules s vinnými hroz-
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Obrázek 176: Albrecht Altdorfer: Her-
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Obrázek 177: Havlíčkův Brod, kostel
Nanebevzetí Panny Marie, kosatec.

Obrázek 178: Pietro Andrea Mattioli:
Herbář, detail kosatce, 1562.

Obrázek 179: Jihlava, kostel Povýšení
sv. Kříže, detail rostlinné výzdoby.

Obrázek 180: Pietro Andrea Mattioli:
Herbář, detail melounu (angurie), 1562.
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