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ÚVOD 

 

Pozdně gotické umění, zvláště sochařství v jihozápadních Čechách, kterému bude v této 

práci věnována pozornost, se řadí do století patnáctého a první čtvrtiny šestnáctého století. 

Toto umění se nevyvíjelo v celé Evropě jednotně, proto není jednoduché ve stručnosti tuto 

dobu charakterizovat a datovat. V době, kdy území na severu od Alp ovládá pozdní gotika, 

Itálie na jihu Evropy se odpojila od gotických předloh a v 15. století stojí na počátku zrodu 

nového slohu, nazývaného renesanční umění. V této době již není Francie vůdčím 

uměleckým hybatelem  a na severu od Alp se pozdně gotické umění vyvíjí zcela jinak. 

Gotický sloh nabyl v jednotlivých zemí osobitých národních rysů, které vedly ke vzniku 

národních uměleckých škol, proto mívá umění v této době spíše rozdílné rysy než 

společné. Pozdně gotické umění v Českých zemí se v umělecko-historické literatuře řadí 

do 2. poloviny 15. století a do první třetiny 16. století, za vlády Jiřího z Poděbrad (1458-

1471), Vladislava II. Jagellonského (1471-1516) a Ludvíka Jagellonského (1516-1526).   

 
Určující charakter uměleckých děl již neměla v rukou církev, jak tomu bylo ve 14. století, 

ale v druhé polovině 15. století má aktivní podíl na umění měšťanstvo a šlechta. Ve 

výzdobě kostela stojí v popředí zájmu hlavně velký oltář s řezbami a malovanými křídly. 

Umělci (sochaři, řezbáři, malíři deskových obrazů aj.), jsou většinou organizováni 

v ceších. 

   
V Čechách v 15. století byla situace jiná než v okolních státech. Předcházející století, tedy 

čtrnácté, za vlády Karla IV., byla Praha uměleckým střediskem a udávala směr vývoje 

nejen v celé zemi. Tento vývoj gotického umění přerušila husitská revoluce, formující se 

již za Václava IV. (1378-1419), která zasáhla do kulturní tradice v druhém desetiletí 

patnáctého století, snažící se o reformu církve a společnosti. Čechy přestaly být 

střediskem uměleckého dění ve střední Evropě. Díky husitským bojům došlo k utlumení 

téměř veškeré stavební činnosti a následně tím byla přerušena i práce sochařů a malířů. To 

vedlo k tomu, že mnoho umělců z Čech odcházelo hledat práci do jiných zemí.  

 

Umělci, kteří v Čechách tvořili v tomto přechodném období, tzn. v druhé třetině 15. 

století, udržovali tradici krásného slohu, tedy umění Karla IV. a Václava IV. Některá tato 

díla měla povahu značně konzervativní (Madona z Kájova, Pieta a Madona s Ježíškem 
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v kostele v Nesvačilech). Charakteristické u těchto soch je tuhnutí hmoty a zmnožování 

drapériových motivů, které ztrácejí svou funkci metafory pro smyslově citové sdělení, je 

tu jakousi předzvěstí dalšího vývoje.1  Jiná díla v tomto období, která šla paralelně vedle 

prvního proudu, už charakterizují plastiku pozdně gotickou. Autoři se pomalu seznamují 

s uměním západním, ale přijímají ho pozvolna, s tradičními zvyky předhusitské doby (sv. 

Magdaléna z Černice, Marie ze zvěstování ze sv. Majdaleny, sv. Barbora ze Suchdolu, 

aj.). V těchto sochách můžeme především vidět rozklad lineární soustavy, jejíž souvislý a 

návazný rytmus se tříští náhodnými nepravidelnostmi a náhlými zlomy, které vytvářejí 

všemi směry skloněné plošky, různě reflektující dopadající světlo.2 

 
Rozhodující chvíle pro českou tvorbu se dostavily v druhé polovině 15. století, respektive 

za vlády Jiřího z Poděbrad, kdy se pro české umění otevřely nové perspektivy a začal jeho 

nový  vzestup. I v tomto období nalezneme sochy, které jeví známky spojitosti s uměním 

předhusitským a pozdně gotickým, např. Madona Ochranitelka u olomouckého dómu 

z doby po r 1470.   

 
České země v druhé polovině 15. století, tedy spíše až od sedmdesátých let, kdy začala 

vláda Jagellonců, se staly uměleckou provincií, přijímající impulsy ze sousedních oblastí, 

v nichž vývoj mezitím pokročil, veden novými výtvarnými principy, vycházející 

z Nizozemí.3  

 
Kolem roku 1480 proniká do Čech první tendence Gerhardova nizozemského realismu. 

Tento školský okruh ovlivnil celou střední Evropu. Nizozemské výtvarné principy se 

odráželi u mnohých umělců v celé Evropě, pro Čechy však byly nejdůležitější umělci 

tvořící v Německu a Rakousku. Například v severozápadních Čechách můžeme vidět 

tendence převzaté z blízkého Saska (Peter Breuer, Hanse Witten, aj.). Ze Švábska přichází 

roku 1516 Ulrich Creutz, který se na nějaký čas usazuje v Kadani. Umění středních Čech 

se soustřeďuje okolo královského dvora Vladislava a Ludvíka Jagelonského (honosná 

výstavba královského hradu, Svatováclavská kaple malířsky vyzdobena, aj.). Do Prahy 

přichází významný řezbář z Podunají (Pasov), Monogramista IP. V jižních Čechách 
                                                 
1 Albert KUTAL: České gotické umění, Praha, 1972, 165. 
2 Ibidem 166. 
 

3 Nicolaus Gerhaert von Leyden (nar. kol. 1420-1430 Leyden, zemřel 1473 Wiener Neustadt). Velký 
nizozemský tvůrce, který přinesl do střední Evropy (Štrasburk, Baden, Pasov, Vídeň) podměty k rozvoji 
zdejšího originálního stylu (pogerhaertovský sloh). Charakteristika jeho stylu: dynamické, výrazově využité 
napětí mezi prostorově  bohatou, tvarově stylizovanou drapérií, a realistickými tvary tělesného jádra figur; 
Milena BÁRTLOVÁ: Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění, Brno, 2003, 107. 
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působí řada umělců, kde zdroj jejich slohu můžeme hledat v umění podunajském. Další 

významnou uměleckou provincií jsou nepochybně západní Čechy, Morava a jiné oblasti 

Čech.  

 
Opusťme však tento krátký přehled pozdně gotického umění v Čechách. Tato práce je 

věnována hlavně Mistrovi zvíkovského Oplakávání, působícího na jihozápadě Čech,  

kterého řadíme do školského okruhu Mistra žebráckého Oplakávání.4 

 
Hlavním cílem této práce je uspořádání dosud připisovaných děl Mistrovi zvíkovského 

Oplakávání. Jeho jednotlivým řezbám je věnována větší pozornost. Díla jsou podrobeny 

ikonografickému, technologickému i kompozičnímu rozboru. Katalogové heslo umístněné 

v příloze obsahuje základní informace o literatuře a technické informace. 

 
Aby mohl být katalog uspořádán, muselo dojít k shrnutí dosavadní literatury zabývající se 

tímto tématem. První zmínky o některých dílech – dnes připsané Mistrovi zvíkovského 

Oplakávání –  se objevily už na počátku 20.století, v dalších letech byla tato díla  spolu 

s novými objevenými, podrobena mnohým studiím, což přivedlo badatele umění až 

k dnešní teorii, která je v práci podrobně rozebrána. Tato revize literatury vede 

k zamyšlení nad existencí Mistra zvíkovského Oplakávání. Úvahy směřující ke genezi a 

vztahu Mistra zvíkovského a žebráckého jsou v této práci pouze naznačeny, ne zcela 

vyřešeny. 

 
Pro lepší pochopení celé situace je uveden i stručný přehled o výtvarném umění, historii a 

o teritoriálním uspořádáním v oblasti jižních a jihozápadních Čech, úzce související 

s naším Mistrem a veškeré informace chronologicky seřazeny. 

 
 
 

 

. 

 

 

 

                                                 
4 Mistr žebráckého Oplakávání: anonymní řezbář, nazván podle reliéfu Oplakávání Krista, nalezeného v obci 
Žebráku. Se svou dílnou sídlil nejspíš v Českých Budějovicích, v první třetině 16. století. Tento významný 
sochař působící v Čechách, reprezentuje současně pozdně gotické plastiky dunajské školy. 
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1 PŘEHLED LITERATURY 

 

Pozdně gotickému umění do třicátých let dvacátého století nebyla věnována taková 

pozornost, s jakou se setkáváme v dnešní době. Karela Hostaše a Ferdinanda Vaňka je 

možno zařadit mezi první badatele, kteří uvádí v Soupisu památek historických a 

uměleckých v politickém okrese sušickém (1900) několik pozdně gotických děl ve 

stručném popisu. Sochy v tomto období nebyly zařazovány do školských okruhů, ani 

nebyly ještě důkladně popisovány, přesto je autoři v této knize velmi dobře zařazují do 

správné fáze gotiky. Tyto poznatky pak převezmou další badatelé, kteří se budou snažit 

více proniknout, popsat a zařadit sochy chronologicky do vývoje umění. 

 
Podobně jako se zmiňuje K. Hostaš a F. Vaněk o pozdně gotických památkách, tak se 

vyjadřuje i prof. Josef Soukup v Soupise památek historických a uměleckých v politickém 

okresu Píseckém z roku 1910. Popisuje také ve stručnosti nejznámější dílo Mistra 

zvíkovského, dnes nazývané Oplakávání Krista ze Zvíkova, dříve uváděn jednoduše, jako: 

střed archy, představující oplakávání Krista z kříže sňatého.5  

 
Soupisy památek se sepisovaly kolem roku 1900 v takřka každém okrese na území Čech. 

Proto tito uvedení autoři nejsou jedinými, kteří se zmiňují o tvorbě pozdně gotického 

umění. Není proto možné se v této práci zabývat každým vydaným Soupisem památek.    

 
V.V. Štěchovi byla roku 1913 vydána publikace Dřevěné řezby v Muzeu královského 

hlavního města Prahy. Jednalo se o zvláštní otisk výroční zprávy z tohoto muzea z roku 

1912. Autor podává zprávu o vysokém reliéfu nazývaném Oplakávání Krista a 

zakoupeném roku 1904 ze Žebráku, dnes pojmenovaném Oplakávání Krista ze Žebráku. 

Popis tohoto díla je již více rozšířen, uveden je pouze ve stručnosti jak technologický, tak i 

formální popis a zařazen do prvního desetiletí 16. století.  

 
Antonín Matějček ve svém Dějepisu umění z roku 1927 ještě nezmiňuje zvíkovského 

Mistra. Popisuje české sochařství v poslední fázi gotiky jako neprobádané a nepoznané, 

které je za potřebí více prozkoumat. Avšak poukazuje na určitou vazbu s německým 

                                                 
5 Josef  SOUKUP: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu píseckém, Praha, 1910,   
32. 
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uměním, zastoupeným v řezbářských dílnách spíše na úrovně řemeslné a to hlavně 

v pohraničí.  

Roku 1931 vychází syntéza Dějepis výtvarného umění v Čechách, kde v sochařství  

Jaromír Pečírka popisuje poslední fázi gotiky mnohem podrobněji než uvedl před čtyřmi 

roky A. Matějček. Přesto také udává, že umění této doby není ještě zcela zpracováno, 

přesto se snaží některá díla spojovat s jednotlivými oblastmi německého umění. Do 

prvních dvou desítiletí 16. století zařadil tři skupinové reliéfy s Oplakáváním Krista, 

z Lobkovic, poněkud strojený, ale cituplný reliéf z hradní kaple zvíkovské a vskutku 

strhující, hluboce výrazný, „barokní“ reliéf ze Žebráka patřící k nejskvělejším řezbám 

pozdně gotickým.6 

 
Josef Opitz, jeden z velkých badatelů první poloviny 20. století, zabývající se uměním 

jihočeské  pozdní gotiky, se pokusil už před rokem 1931 stanovit několik dílen a mistrů. 

V roce 1935-1936, v časopise Dílo, nazval významného jihočeského anonymního řezbáře, 

který vytvořil reliéf  Oplakávání z hradu Žebráku, jako Mistra Oplakávání ze Žebráku. 

Dále vyhranil okruh Mistrových děl (10 sochařských prací), závislých na společných 

znacích. Jeho bádání bylo přijato zdrženlivě a později přehodnocováno. V časopise Umění  

VIII. z roku 1935 poukázal na podobnost jihočeských řezbářských děl, s řezbami 

významných německých a rakouských autorů, jako byl například H. Leinberger, V. Stoss, 

Riemenscheider, Pacher, aj.   

 
Vladimír Denkstein s Františkem Matoušem v Jihočeské gotice z roku 1953 zařazují 

Oplakávání Krista ze Zvíkova do uzavřenější skupiny prací řadící se kolem známého 

expresivního reliéfu Oplakávání Krista ze Žebráku. Reliéf ze Zvíkova pokládají jako 

volnou repliku, méně emfatickou a v kompozici přehlednější.7 Socha světice z Homol, 

dnes připsaná Mistrovi zvíkovskému, podle autorů patří do skupiny idealizující 

skutečnost.8  

 
V roce 1955 vyšel článek Nové práce z okruhu Mistra žebráckého Oplakávání od Alberta 

Kutala v ČNM. Autor popisuje podrobně jednotlivá díla (jak celek díla, tak detaily, 

ikonografii, řezbářskou techniku, aj.) s dřívějšími poznatky (J. Opitz), do kterých vkládá 

novější bádání s vlastními hypotézami. 

                                                 
6 Vojtěch BIRBAUM / Josef  CIBULKA / Antonín MATĚJČEK / Jaroslav PEČÍRKA / Vilém Václav 
ŠTĚCH: Dějepis výtvarného umění v Čechách I. Středověk, Praha, 1931, 234. 
7 Vladimír DENKSTEIN / František MATOUŠ: Jihočeská gotika, Praha, 1953, 61. 
8 Ibidem 58.    
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Albert Kutal vidí Mistra žebráckého Oplakávání jako umělce mimořádně bohaté fantazie s 

velmi vyvinutým smyslem pro konkrétnost podrobnosti, nikoliv však pro konkrétnost 

souvislosti. „Mistrův realismus je – možno-li tak říci subjektivní – poněvadž vztahy mezi 

jednotlivými realistickými podrobnostmi jsou založeny na jeho vlastní představě.“ 9 Autor 

vychází hlavně z J.Opitze, který sestavil chronologii děl žebráckého Mistra roku 1935, 

kterou ovšem A. Kutal přijal zdrženlivě a Opitzovi studie se snaží proplést s novějším 

bádáním. V tomto článku, jelikož je napsán před rokem 1960 a díla ještě nebyla  rozdělena 

mezi dva anonymní mistry, jsou jednotlivé, podrobné popisy řezeb obou mistrů úzce 

srovnávány a přisuzovány pouze žebráckému Oplakávání (Oplakávání Krista ze Zvíkova 

je velmi blízké k Janům z NG a sochám z Lub). Tento článek je velmi zajímavý, zvláště 

pokud se jedná o popis děl a uvedení nových řezbářských prací, které jsou velmi blízké 

Mistrovi žebráckého Oplakávání. 

 
Jiří Kropáček, badatel, kterého nelze opomenout ve spojení s Mistrem žebráckým, se 

věnoval výtvarnému umění v oblasti jižních Čech  dlouhá léta, a vydal několik 

významných článků a studií. 

 
Roku 1960, v časopise Umění VIII., napsal článek „Na okraj katalogu“. Recense na 

vydaný katalog v Hornorakouském zemském muzeu v Linci, zabývající se sbírkou 

dřevěné figurální plastiky. V této rakouské sbírce se snaží nalézt tendence spojené 

s jihočeskou skulpturou. Kropáček upozorňuje zejména na tzv. Kefermarktský sloh,10 

velmi důležitý pro české středověké umění mnoha díly, která mají nejužší vztah k naší 

jižní oblasti, pokud z ní některá přímo nevycházejí.11 Oplakávání Krista z muzea v Linci, 

které rakouští autoři vročili do roku 1515, srovnávají s díly jihočeskými. Kropáček 

příbuznou plastiku s tímto dílem shledává u Mistra Oplakávání ze Žebráku, tedy spíše 

k jeho pozdnímu dílu Oplakávání na Zvíkově. Ovšem celek scény lineckého reliéfu 

srovnává s Kladením Krista do hrobu ze Sedlce u Netolic. Autor udává hypotézu, zda 

mistr, který vytvořil Kladení Krista do hrobu ze Sedlce není žákem Mistra žebráckého 

                                                 
9 Albert KUTAL: Nové práce z okruhu Mistra žebráckého Oplakávání, in: České národní muzeum I., 1955, 
51. 
10 Kefermarktský oltář: (1490–1498); hlavní oltář v kostele sv. Volfganga v Kefermarktu (Hornorakouzko). 
Rozměrné dílo s třemi postavami ve skříni (Petr, Volfgang, Kryštof), čtyřmi reliéfy (Zvěstování, Klanění, 
Narození Páně, Smrt Panny Marie)a nástavcem s další figurální výzdobou. K oltáři se vážou dvě rytířské 
postavy Jiřího a Floriána v presbyteriu a krucifix. Oltář v sobě spojuje tvorbu několika řezbářů nestejného 
školení a realizuje tak určitou etapu uměleckého vývoje. Reliéfy na křídlech, jak postřehl J. Homolka, mají 
určité předpoklady pro vznik určité varianty podunajského slohu. 
 

11 Jiří KROPÁČEK: Na okraj katalogu, in: Umění VIII., 1960, 421. 
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Oplakávání.12 Dále autor článku přirovnává k Mistru žebráckému, tedy opět k reliéfu ze 

Zvíkova a sedleckému Kladení Krista do hrobu, řezbu z lineckého muzea Oplakávání 

z Weisskirchen u Welsu, datovanou kolem roku 1500. Avšak autoři  rakouského katalogu  

tento reliéf považují za práci hornorakouskou. 

 
Téhož roku J. Kropáček v časopise Umění uvádí stať nazvanou Ukřižovaný z bývalého 

dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. V článku najdeme několik 

významných postřehů týkající se děl Mistra žebráckého Oplakávání. Autor souhlasí s A. 

Kutalem, když Mistra řadí do spojitosti s kefermarktským oltářem, a vycházel 

z grafických listů Mistra ES.13 Mimo jiné hledá řezbářovo východisko v Pasově a ve Vídni 

(M. Tichter). Mistrovu dílnu zařadil do Českých Budějovic, stejně jako J. Oplitz, která 

podle něho mohla vzniknout v 90. letech 15. století. A také se zmiňuje o řezbáři 

Alexandrovi, v tomto městě doloženým, který podle autorovy domněnky mohl být totožný 

s Mistrem žebráckého Oplakávání. U světice z Homole (zařazena A. Kutalem roku 1955 

k žebráckému Mistrovi, a v roce 1962 Mistrovi zvíkovskému) nalézá podobnost hlavně 

v obličeji a tvaru hlavy se světicí z Kralovic.   

 
Do této doby byla zmínka pouze o Mistrovi žebráckého Oplakávání, jelikož jeho 

jednotlivá díla nebyla do šedesátých let ještě rozdělena mezi anonymní Mistry 

zvíkovského a žebráckého. O toto rozdělení se zasloužil František Kotrba ve 

Vlastivědných zprávách horního Pootaví roku 1962. Vydal zajímavou stať o pozdně 

gotické plastice Piety z Podlesí, kterou bezpečně zařazuje do oblasti tzv. podunajsko-

jihočeského slohu, vytvořenou v jihozápadních Čechách. Jméno tvůrce podle autora není 

známo, ale dovoluje si zatím navrhnout ho jmenovat  jako Mistra zvíkovského Oplakávání 

podle významného dochovaného díla Oplakávání Krista ze Zvíkova.14  

 
Dá se tedy říci, že se v této stati  autor zamýšlel, zda zvíkovský reliéf je opravdu možné 

připisovat jako pozdní dílo Mistra žebráckého, jak to učinil ve své studii Opitz. F. Kotrba 

si byl jistý velkými rozdíly mezi reliéfem ze Žebráku a Zvíkova. Oba reliéfy nebyly podle 

                                                 
12 Ibidem 424. 
13 Mistr E.S.: činný mezi roky 1450-1467; významný pro malíře, sochaře a zlatníky ve druhé polovině 15. 
století, jimž sloužily jeho grafické listy, které používaly jako zdroj ikonografických, kompozičních, ale 
například i dekorativních inovací (Ornamentika): Štěpánka CHLUMSKÁ (ed.): Čechy a střední Evropa 
1200–1550, Dlouhodobá expozice sbírky starého umění NGP v klášteře sv. Anežky České, Praha, 2006, 83.  
 

14 František KOTRBA: Pozdně gotická plastika Pieta z Muzea v Sušici, in: Vlastivědné zprávy horního 
Pootaví , Sušice, 1962, 12. 
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autora vytvořeny jednou rukou. Byl si však vědom, že tato jeho hypotéza musí projít ještě 

podrobnějšímu umělecko–historickému bádání.  

 
V časopise Umění roku 1963 Antonín Liška napsal článek Vztahy českého sochařství 

k západnímu umění na rozhraní 15. a 16. století. Už z názvu článku se dá snadno 

předpokládat, kam autor mířil. Popisuje švábské umění, které v druhé polovině 15. století 

takřka zasáhlo střední Evropu a pro nás velmi důležitou oblast Bavorsko a Rakousko, 

z které čerpalo jihočeské umění hlavně na přelomu 15. a 16. století.  

 
Vraťme se zpátky k převratnému názoru F. Kotrby, který vyřkl v již zmíněné stati. Tento 

názor podpořil Jaromír Homolka na základě studií v roce 1962, kdy vydal článek 

v časopise Umění X. věnovaný  nové instalaci sbírky české gotiky v Národní galerii. Je 

zde patrné, že Mistra zvíkovského odděluje od Mistra žebráckého, tedy pouze jako jeho 

pomocníka, ale už mu připisuje samostatná díla jako například Oplakávání Krista na 

Zvíkově, Svatého Linharta a světici z Homole.  

 
O rok později se utvrdil J. Homolka ve svém názoru, díky restauraci soch sv. Barbory ze 

strakonického muzea, sv. Markéty, světici bez atributu z plzeňského soukromého majetku 

a sv. Linharta z Národní galerie v Praze. Tyto skulptury autor zahrnuje do jedné skupiny, 

ke které připojil ještě sv. Annu samotřetí v klášterní galerii ve Vyšším Brodě, Pietu ze 

statku Podlesí u Kašperských Hor, sochu Madony s Ježíškem, světici bez atributu a Maří 

Magdalenu z Kašperských Hor, dále pak Madonu s Ježíškem ve farním kostele P.Marie 

v Kotouni u Nepomuku, o kterých zmiňuje: „Tento formálně jednolitý soubor – většina 

uvedených prací je patrně dílem jednoho umělce a rozdíly lze dobře vysvětlit slohovým 

vývojem – umožňuje do jisté míry nový pohled na dílo mistra reliéfu Oplakávání Krista ze 

Žebráku.“15 J. Homolka ještě vyňal ze skupiny Mistra žebráckého Světici z Homole a 

zvíkovský reliéf. Tato díla budou od teď mít společného autora nazývaného Mistr 

Oplakávání Krista ze Zvíkova. „Zde si můžeme položit otázku, jaký byl vztah mezi oběma 

mistry? Jde o učitele  žáka, nebo spíše o dva řezbáře patřící témuž širšímu slohovému 

okruhu?16 To vše, jak autor poznamenává, bude muset být podrobeno dalšímu bádání. 

V případě Mistra zvíkovského reliéfu musíme také jako u jeho „učitele“ počítat 

s pomocníky. Nacházíme takřka v celých jižních a jihozápadních Čechách plastiky 

slohově příbuzné, které naznačují, že máme před sebou rozvětvený slohový okruh, 
                                                 
15 Jaroslav HOMOLKA: K restauraci některých prací Mistra zvíkovského Oplakávání, in: Památková péče 
XXIII., 1963, 236. 
16 Idem. 
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související s rakouským a bavorským Podunajím.17 J. Homolka se také v článku zabývá 

otázkou původu obou mistrů. Hledá vzájemné tendence u vídeňské školy, díky drapérii 

světce z Homole a obličeji sv. Linharta. Dále se opírá o badatele (Kropáček a Lill. 

Oettinger), kteří určili, že vznik slohu paralelních linií vznikl ve Vídni.  

 
Tato studie nám umožnila úplně nový pohled na dosavadní bádání žebráckého Mistra. 

Díky tomuto převratnému bádání, který učinil F. Kotrba a J. Homolka se vysvětlily 

některé rozdílnosti děl. Další bádání povede k tomu, že se budou nově objevená díla, ale i 

ty stávající, zařazovat mezi již uvedené mistry, nebo do jejich školského okruhu. 

Vyvstanou různé názory mezi badateli, komu jednotlivá díla připsat, jelikož některá nesou 

podobné znaky obou mistrů. Badatelé se budou snažit vystihnout vzájemný vztah mezi 

mistry, který bude staven pouze na hypotézách. 

  
Další významnou prací pro jihočeské pozdně gotické sochařství byl katalog vydaný díky 

výstavě konané v roce 1965 na Hluboké.18 Statí zahrnující pozdní sochařství v oblasti 

jižních Čech, se opět zabýval  J.Homolka. Jedna kapitola pojednává o jihočeském umění 

pozdní gotiky, ve které vidí autor nejdůležitější ústřední postavy Mistra žebráckého 

Oplakávání a Mistra zvíkovského Oplakávání. Práce obou mistrů jsou soustředěny 

především na území Českých Budějovic, jeho okolí a do jihozápadních Čech. Autor 

uvažuje o správném datovém zařazení Mistra žebráckého. Slouží mu k tomu dosavadní 

studie německých a rakouských badatelů, zabývající se  nejvýznamnější umělci 

podunajské školy. O žebráckém Mistrovi se J. Homolka domnívá –  na základě těchto 

studií –  že mohl zaujímat dosti důležité místo ve vývoji plastiky dunajské školy.19  Vznik 

Mistrova reliéfu klade po roce 1500 nebo 1500-1510, tedy krátce po vzniku 

Kefermarktského oltáře (v té době datován do roku 1490-1498 ), k němuž má jihočeský 

reliéf určité tendence (hlavně reliéf Smrt Panny Marie a Zvěstování). Ani J. Homolka 

nevylučuje, že by mohl žebrácký Mistr znát vídeňské práce L.Cranacha, který přibližně 

v této době pracoval ve Vídni. 

 
Homolka zmínil i další důležité centrum podunajské školy, jako byla Vídeň. Podle 

rakouských badatelů, Lilla a Oettingera, byla důležitá pro vznik paralelního slohu, ve 

kterém vzniklo mnoho jihočeských prací. J. Homolkovi se tento problém zdá složitý věcně 

                                                 
17 Idem. 
18 Bohumil HOUDEK / Jaromír HOMOLKA / Ladislav NEUBERT: Jihočeská pozdní gotika 1450–1530 
(kat. výst.), Hluboká, 1965.    
19 Ibidem 52. 
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i metodicky a uvádí: „zdá se, že tento sloh má své nejvlastnější počátky v malířství a že 

nelze vůbec vyloučit myšlenku, že vznikal současně na několika místech.“20 Znalost 

vídeňského sochařství však prozrazuje i dílo Mistra žebráckého reliéfu a Mistra 

zvíkovského reliéfu Oplakávání, „(...) jedná se o některé jejich práce z pokročilejšího 

stádia jejich tvorby. Sousoší sv. Trojice z Českých Budějovic, světice z Homole, sv. Linhart 

z Kašperských Hor a podobně. Tento vliv však nezasáhl jejich uměleckou podstatu.“ 21 

Homolka uzavírá své bádání takto: „jihočeské sochařství nelze odtrhnout od podunajské 

školy, díky formálním a slohovým svazkům, jinak je relativně samostatným okruhem 

dunajské školy. Tedy jihočeský slohový okruh Mistra žebráckého Oplakávání a Mistra 

zvíkovského Oplakávání je součástí dunajského slohu, v plastice, v jehož rámci tvoří 

vyhraněnou školu.“22  

 
V další stati Jihočeské pozdní gotiky 1450-1530 se J. Homolka se zabývá školským 

okruhem Mistra žebráckého a zvíkovského Oplakávání, díky nimž dospěla jihočeská 

gotika v první čtvrtině 16. století svého vrcholu. Dále pak podrobně popisuje rozdílnosti 

mezi anonymními umělci, kdežto Mistr žebrácký má spíše tendence pogerhartovské a 

zvíkovský švábské. 

 
Také Jiří Kropáček přispěl krátkým článkem do tohoto katalogu, zabývající se plastikami 

podunajské školy. Umělecká díla z Podunají byla na tuto výstavu zapůjčena a sloužila 

k srovnávání jihočeských děl. 

 
O rok pozdněji (1966) vychází v Památkové péči článek Poznámky k dílu mistra 

zvíkovského Oplakávání napsán Jaroslavem Homolkou. Uvádí zde několik doplňků a 

poznámek ke katalogu hlubocké výstavy. K novým poznatkům o Mistrovi zvíkovském 

dospěl díky restauraci některých děl, které byly součástí příprav výstavy. Snětí 

polychromie ze zvíkovského Oplakávání Krista, výrazně ukázalo, že technické, řezbářské 

i formální rozdíly zvíkovského a žebráckého reliéfu jsou zásadní.23 Mimo jiné autor 

v článku ještě srovnává jiná díla, která by mohla být považována za práce zvíkovského 

Mistra, či patřit do jeho okruhu .Jedná se o sv.Annu samatřetí z Wagram an der Traisen 

v Dolních Rakousích, Prčickou madonu, sv. Annu samatřetí z Lišna u Benešova, náhrobní 

desku Půty Švihovského z Rýzmburka, Oplakávání z Bilska ( připisována Mistrovi 

                                                 
20 HOMOLKA 1965 (pozn. 18), 56. 
21 Ibidem 57. 
22 Idem. 
23 J. HOMOLKA: Poznámky k dílu mistra zvíkovského oplakávání, in: Památková péče, 1966, 76. 
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žebráckého Oplakávání). Na závěr se autor zabývá rustikalizací tohoto slohu (Maří 

Magdalénou ze Strmilova, světice z Holašovic, aj.). Přičemž uvádí: „slovo rustikalizace 

nechápeme jednostranně jakožto pozvolnou destrukci a rozklad hodnot, které představují 

vrchol, nýbrž také jako realizaci  vlastních myšlenek a předpokladů, vyrůstajících 

z odlišné myšlenkové a sociální základny, avšak realizované v rámci vytvořené výtvarné 

soustavy, takže její postupná proměna či přehodnocení je tu předpokladem si qua non.24    

 
Roku 1965 vyšel v časopise Umění zkrácený otisk přednášky z cyklu Díla a staletí 1964, 

napsaný Jiřinou Hořejší a Jarmilou Vackovou. Přednáška byla konána na základě 

komplexního průzkumu památek, prováděný Ústavem pro teorii a dějiny umění ČSAV 

v uplynulých pěti letech, a to na celém území Čech.25 Vedoucím tohoto úkolu byl 

Emanuel Poche. Je zcela pochopitelné, že takto široce zaměřená a systematicky prováděná 

práce přinesla mnohé nové poznatky, jejímž cílem byl nový uměleckohistorický pohled na 

vývoj minulosti. V článku se autorky zaměřují  na středověké umění jižních a 

jihozápadních Čech, vyjma Třeboňska a Jindřichohradecka. Pro nás je však důležité, že 

autorky zmiňují nové objevené sochy řadící se do okruhu Mistra zvíkovského a 

žebráckého. Jedná se o sochu v Chýnově u Tábora, kde v kapli na vnějšku domu čp. 130 

byla nalezena rozměrná, nešetrně přemalovaná socha madony, badatelkami zařazená do 

okruhu prací Mistra reliéfu Oplakávání ze Zvíkova. Další objevená socha byla v empirové 

kapli v Hracholuskách na Prachaticku, která se podle autorek váže k Mistru žebráckého 

reliéfu. „Madona, z doby těsně po roce 1500 nese většinu rysů formálně vyspělých prací 

jeho dílny (se sídlem patrně v Českých Budějovicích), vznikajících na poměrně rozsáhlém 

území od Kaplicka až po Plzeňsko.“26 Dnes je tato socha připisována Mistrovi 

zvíkovskému Oplakávání. 

 
V umění XIV. roku 1966, napsal Albert Kutal recenzi týkající se Jihočeské pozdní gotiky 

1450-1530. Tedy výstavy, která se konala na Hluboké a při její příležitosti vyšel již výše 

zmíněný katalog. A. Kutal se zamýšlí nad tím, proč byl nepoměr skulptury a deskového 

malířství v jižních Čechách. Dle Homolkovy teze tento problém tkví v působnosti tradice 

krásného slohu. Kutal se však domnívá o malém počtu deskového malířství “ (…) že ještě 

v Čechách nepociťovali potřebu opticky jednotného, souvislého obrazu světa, jako tomu 

bylo v podunajském malířství a nositelem symbolických významů byla stále ještě 

                                                 
24 Ibidem 78. 
25 Jiřina HOŘEJŠÍ /  Jarmila VACKOVÁ, Kniha o pozdně gotickém umění v Čechách, in: Umění XXVIII., 
1965, 302. 
26 Ibidem 313. 
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především lidská figura.27 Autor uvažuje nad tím, zda sloh raných prací Mistra žebráckého 

Oplakávání nevyrůstá především z eggendorfského a velhartického reliéfního stylu,28 o 

kterých J. Homolka v katalogu uvažuje jako o společném dílenském vzniku. Díky tomuto 

zjištění by byla podle A. Kutala i lepší chronologie tvorby Mistra žebráckého. Stejně jako 

J. Homolka , tak i A. Kutal přemýšlí nad vzájemným poměrem obou řezbářů, zda 

nepracovali po nějakou dobu ve společné dílně. Autor si však pokládá otázku, jestli by 

nebylo možné do jejich vztahu ještě zařadit autora českobudějovického Klanění. 

 
Ve Sborníku vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory se 

nachází příspěvek nazvaný Mistr zvíkovského Oplakávání a Kašperské Hory od Petera 

Kováče. Autor ve článku reaguje na veškeré poznatky badatelů zabývající se tímto 

fenoménem, z čehož mu vyplývá, že Mistr zvíkovský opravdu působil v Kašperských 

Horách, kde zřejmě i nějakou dobu žil. Jeho díla spojené s Kašperskými Hory podrobně 

popisuje a poukazuje na rozdílné ale i společné znaky mezi Mistrem zvíkovským a 

žebráckým. Závěr článku je věnován katalogu děl objevených v Kašperských Horách a 

okolí. 

 
V syntéze Pozdně gotické umění (1471-1526) z roku 1976 je  oblasti sochařství jižních 

Čech věnována menší pozornost. Přesto autor stati o sochařství J.Homolka uvádí zajímavé 

informace o nejdůležitějších mecenáších umění oblasti jižních Čech. 

 
V Praze roku 1984 vyšla další několika svazková syntéza, na které pracoval kolektiv 

autorů nazývaná Dějiny českého výtvarného umění. O pozdně gotickém umění píše 

monografii opět profesor J. Homolka nazvanou Pozdně gotické sochařství. Uvádí zde 

pozdně gotická jihočeská díla v kontextu historickém. Počátky umělecké tvorby hledá u 

Mistra žebráckého Oplakávání a tomto mistrovi tvrdí : „(…) dovršuje umělecké styky 

jihozápadních a jižních Čech s rakousko-bavorským Podunajím.“ 29 Dále ho řadí 

k nejvýznamnějším osobnostem sochařství dunajské školy, který svůj osobitý sloh rozšířil 

na Moravu, do Brna, přes Jihlavu až do Znojma. Díla tohoto řezbáře rozdělil do tří 

vývojových fázi a zmiňuje i Mistra zvíkovského Oplakávání, jako druhého 

                                                 
27 Albert KUTAL: K výstavě jihočeská pozdní gotika 1450-1530, in: Umění IV., 1966, 225. 
28 Eggendorfský reliéf: Pochází z eggendorfské zámecké kaple, dnes v lineckém muzeu. Oltář (reliéfy: Smrt 
Panny Marie, Klanění tří králů, Narození Páně) vznikl pod vlivem dílny Kefermarktského oltáře (predella), 
ale i švábského umění souvisejícího s vlnou vycházející z Ulmu, která zasáhla Rakousy a Jižní Bavory. 
 
29 Rudolf CHADRABA / Vladimír DENKSTEIN /  Josef  KRÁSA: Dějiny českého výtvarného umění 1/2, 
Praha, 1984, 555. 
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nejvýznamnějšího řezbáře okruhu Mistra žebráckého, který byl patrně vyškolen v jeho 

dílně. 

 
Zajímavý katalog vydal roku 1989 PhDr. Hynek Rulíšek, nazvaný Gotické umění 

v Jižních Čechách. V jednotlivých popisech uměleckých děl podrobně uvádí jak starší 

bádání, tak i novější.    

 
Z další literatury, ze které bylo možno čerpat pro tuto práci, byly katalogy většinou 

vydávané Národní galerií v Praze. Některé jsem již zmínila, jiné jsou uvedeny v Seznamu 

použité literatury. 

 
Článků, statí, badatelských studií, bylo vydáno o Mistrovi zvíkovském, respektive o 

žebráckém mnoho. První zmínky uvedené v literatuře, byly většinou strohé, neúplné, nebo 

byly dnešními badateli přehodnoceny. Historikové umění se tímto problémem několik 

desítek let zabývají, avšak ani dnes se nedokáží shodnout na svých výsledcích (komu dílo 

s jistotou připsat, jejich vzájemný vztah mistrů, aj.) Proto ani dnes nemůžeme zcela přesně 

a s jistotou načrtnout okruh působení Mistra zvíkovského Oplakávání, vždy se bude jednat 

pouze o hypotézy.  
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2 UMĚLECKÁ OBLAST JIŽNÍCH A JIHOZÁPADNÍCH ČECH  

 

Jižní a jihozápadní Čechy jsou velmi důležitou oblastí pro pozdně gotické umění,30 kde 

vzniklo mnoho významných uměleckých památek, hlavně co se týče řezbářství, aj. O tento 

rozvoj umělecké činnosti se hlavně zasloužili nejvýznamnější jihočeské panské rody. 

Většina pánů v této oblasti byla velmi politicky činná, a ve svých rezidenčních městech si 

nechávali zhotovovat významná umělecká díla.  

 
V jižních a jihozápadních Čechách nejen v době pozdní gotiky vznikala díla prvotřídní 

kvality, ale i v době husitské, kdy pro umělecká díla nebyla příznivá doba a díla se spíše 

ničila, zde nebyla umělecká činnost tolik omezena, jako v jiných oblastech Čech. V tomto 

přechodném období významný rod Rožmberků přejímal umělecké prvky hlavně 

z Podunají. Díky nim mohlo do Čech pronikat moderní umění z oblasti rakousko-bavorské 

a tím se vytvořil, jeden ze základních předpokladů pozdní jihočeské gotiky, přestože stále 

převládaly umělecké tendence předcházejícího krásného slohu.31 Patrně na přelomu 12. a 

13. století  (kdy tento rod vznikl a trval do počátku 17. století), rod neustále rozšiřoval svá 

území a vlastnil nejvíce pozemkového majetku v Čechách. V 15. století jejich majetek 

zasahoval na území dnešního Písecka, Českobudějovicka, Vltavy pod Vyšším Brodem a 

Blanský les, Pošumaví- Prachaticko, Vimpersko a Pootaví. Vytvořili důležité centrum pro 

umění v 15. století v rožmberském rezidenčním městě Český Krumlov. Roku 1493 se stal 

rožmberským vladařem Petr IV., po předcházející vládě převzal mnoho dluhů, díky 

kterým se rožmberský rod dostal do hospodářských nesnází. Proto můžeme uvažovat, že 

kvůli těmto problémům byla umělecká činnost omezena a těžiště  jihočeského sochařství 

se přesunulo z Českého Krumlova do jihozápadních Čech a do královského jihočeského 

města Českých Budějovic.  

 
Další důležití jihočeští magnáti, kteří vyvinuli důležitou iniciativu na poli výtvarné kultury 

byl Jindřich IV. z Hradce, působící v rezidenčním městě Jindřichův Hradec a Půta 

                                                 
30 Pozdně gotické umění v Čechách se řadí hlavně do druhé polovině 15. století a do první třetiny 16. století. 
Jde o stylovou základnu, spojující tradici místního krásného slohu s podněty získávanými kontaktem se 
západním uměním. Dominantním zdrojem sochařského tvarosloví, hlavně v jižní oblasti Čech, je  tvorba 
velkých umělců pozdní gotiky působících v Podunají: N. Gerhaert z Laydenu, jeho následovníci ve Vídni, 
Pasově, Švábské umění, aj. Charakteristika soch: dramatické napětí, realistické zachycení postav (odhalené 
partie soch), dominantní drapérie v pohybu (záhyby rozmanitě zalamované), aj. 
31 Krásný sloh, neboli internacionální gotika. Slohová větev gotického malířství a sochařství v létech 1400-
1430, kdy převahovala hlavně ikonografická témata: Pieta (významově dosti příbuzná Oplakávání) a 
Madona. U soch, hlavně u madon dochází k zjemnění a způvabnění, líbeznost tváře. Postavy tvoří mírnou 
esovku, záhyby drapérie jsou měkce a bohatě zvlněné. 
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Švihovký zastávající úřad nejvyššího sudího do roku 1504. Půta vytvořil mohutné panství 

v jihozápadních Čechách v oblasti Pootaví. Patřil k předním politikům své doby. Jevil 

velký zájem o umění, postavil Švihov, přestavěl hrad Rábí, taktéž na jeho panství ve 

Velharticích a Horažďovicích se objevuje několik vynikajících děl. Nejvýznamnější prací 

je Velhartický oltář,32 připravující podunajský sloh tohoto století. 

Jeden z nejvýznamnějších politiků jagellonské doby byl Zdeněk Lev z Rožmitálu (zemřel 

1535), mj. zeť Půty Švihovského. Roku 1491 se stal purkrabím karlštejnským, po smrti 

svého tchána nejvyšším sudím a od roku 1508 nejvyšším purkrabím českého království, 

zastupující krále v jeho nepřítomnosti. Také na jeho panství (Brdy-jihozápadní Čechy) se 

zachovalo poměrně velké množství uměleckých památek. Některé z nich svědčí o 

podobné orientaci, jakou je možno pozorovat na Půtově panství (např. Kadov).  

      
Tyto rody připravily důležitou půdu pro vývoj umělecké tvorby, která se na konci 15. a 

počátkem 16. století v oblasti jižních a jihozápadních Čech množí. Na tomto území se 

tvoří nejdůležitější umělecká centra pozdní gotiky – soudě podle nalezených děl –  nejen 

město České Budějovice, ale i Horažďovice, Velhartice, Blatná, Kašperské Hory, Český 

Krumlov, Strakonice, Jindřichův Hradec, Vyšší Brod, aj.   

 
Ještě než přistoupíme k umění jihozápadních Čech, kde působil Mistr zvíkovského 

Oplakávání, stručně vytyčím umělecké hranice mezi touto oblastí a jižními Čechami, které 

nepochybně úzce souvisí s naším Mistrem.   

 
Hranice jihočeské tvorby nejsou ještě zcela jasné. Vychází se hlavně z četnosti, s jakou 

jsou rozloženy památky jihočeského slohového okruhu a z jejich teritoriálně nepřerušené 

souvislosti s uměleckým jádrem jižních Čech.. Hraniční umělecké pásmo, které zde 

zmiňuji, uved J. Homolka.33 Východní hranice bychom mohli naznačit už jihozápadně 

položeným Zvíkovem, přibližně přes Milevsko, jižněji položenou Bechyní, Tábor, 

Soběslav, na Počátky, a na jih přes Strmilov k Slavonicům. Ale i za hranicemi směrem na 

sever jsou osamocená díla pocházející z jihočeského okruhu, hlavně řezby související 

s Mistrem zvíkovského Oplakávání, případně snad  s jeho okruhem, a to v místech Lišno u 

Bystřice a Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu.  

                                                 
32 Velhartická archa (kol. r. 1490-1500): Pochází z farního kostela Narození Panny Marie ve Velharticích a 
vyšla z dílny, která patrně sídlila na Půtově Švihovském panství. Archa je reprezentativním dílem švábského 
umění a úzce souvisí s Kefermarktským oltářem a Eggendorfským. Skládá se ze skříně, kde je umístněna 
Assumpta na půlměsíci, křídla jsou reliéfně zpracovaná (Zvěstování, Narození, Klanění, Smrt Panny Marie) 
a na vnějších stranách jsou křídla malovaná. 
33 HOMOLKA 1965 (pozn. 18), 45–48. 
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V Západních Čechách bylo období pozdní gotiky podrobněji studováno,34 proto můžeme 

hranice umělecké tvorby s jižními Čechami lépe stanovit, k čemuž nám poslouží 

zachovaná jihočeská díla nalezená v Klatovech,  Kotouni, Oslelcích, Kocelovicích, Blatné, 

Černívsku a Zvíkově. Tendence jihočeské, tedy podunajské zasáhly i západní Čechy 

(sv.Anna Samatřetí ve františkánském kostele v Plzni) , tak i sasky orientované západní 

Čechy působily na jižní Čechy (Oplakávání ve sbírce Dr. Smíchovského z Pelhřimova). 

Na jihu jižních Čech pohoří Šumavy, rozdělující naší oblast se sousedícím Bavorskem a 

Rakouskem, se dá považovat jako umělecké hranice těchto oblastí.  

    
Jihočeské a jihozápadní umění pozdní gotiky má své specifické formální znaky, od 

poslední čtvrtiny 15. století sem začínají pronikat výtvarné prvky z již zmíněného 

Podunají, které ovlivnily tuto oblast. Na řezbách ke konci století přibývá více realistických 

prvků, to je zvláště vidět na rukou a na hlavách soch. Zvýšená pozornost se jeví na 

gestikulaci, sochy bývají většinou v pohybu. Důležitým prvkem na řezbách jsou drapérie,  

rozvedeny do rozmanitých tvarů a záhybů všeho druhu a směru. Drapérie bývá někdy až 

nelogicky pojata, převážně ji tvoří velké plochy, které střídají hluboké zářezy (záhyby). 

Přestože drapérie má velkorysé záhyby, povrch soch si zachová svoji uzavřenost, díky 

plochám.  
 
Na tomto území vznikají různé školské okruhy, z nichž nejvýznamnější je okruh Mistra 

žebráckého Oplakávání, působící v Českých Budějovicích. K tomuto okruhu 

neodmyslitelně patří Mistr zvíkovského Oplakávání, působící v jihozápadní oblasti Čech, 

tedy na území dnešního Pootaví - Horažďovice, Brdy, a Kašperské hory. Nepochybně to 

byl žák Mistra žebráckého, velkých kvalit, avšak oproti svému učiteli je ve svých dílech 

méně rafinovanější a postrádající citové zobrazení. 

 
Na území jižních a jihozápadních Čech mimo těchto výrazných umělců tvořili i jiní, jako 

například Mistr sedlecký (Kladení do hrobu), jehož díla vypadají pro jihočeské umění 

dosti cize, ale i mnoho dalších. Datace u většiny zachovaných řezeb není jednoduchá, 

vychází se převážně z příbuzných děl sousedního Rakouska  či Německa, s nimiž jeví 

podobné tendence.  

 

 

                                                 
34 Jiří FAJT (ed.), Gotika v západních Čechách (1230–1530), Praha, 1995–1996: Katalog, který vyšel díky 
konání výstavy v Plzni a poté v Praze roku 1995-1996. 
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3 VZÁJEMNÝ POMĚR MEZI MISTREM ŽEBRÁCKÝM A  

   ZVÍKOVSKÝM 

 

Vztahem Mistra zvíkovského a žebráckého se zabývali již mnozí badatelé, přesto tato 

otázka je ještě do jisté míry nevyřešena. Oba mistři jsou nejvýznamnější osobnosti pozdně 

gotického umění v jižních a jihozápadních Čechách. Nazváni podle svých nejznámějších 

děl, která jsou si velmi blízká.  

 
Prozatím byla přijata teorie Jaromíra Homolky,35 která se zdá být nejpravděpodobnější. J. 

Homolka se domnívá – a tím i vysvětlil prolínání děl  - že Mistr zvíkovského Oplakávání 

byl žákem Mistra žebráckého Oplakávání. Po vyučení si žák zařídil svoji dílnu někde 

v Jihozápadních Čechách. Tuto teorii staví na počtu nalezených Mistrových děl právě 

v jihozápadních Čechách. J. Homolka si všímá na dílech obou mistrů rozdílného rukopisu, 

především v kvalitě, reliéfním podáním a psychologické pojetí zobrazovaných postav. 

Tyto rozdíly spolu i s rozdílnou genezí se zdají být pro J. Homolku radikální. Styky po 

rozchodu mezi oběma mistry trvaly zřejmě stále. Vůdčí osobností byl ovšem Mistr 

Žebráckého reliéfu a vývojovou linii jeho díla opakuje zhruba a poněkud zjednodušeněji 

také dílo zvíkovského Mistra.36  

 
Obávám se, že tento problém nebude moci být nikdy s jistotou vyřešen, pokud nebude 

postaven na jasných faktech (prameny o dílně, signace děl, jména autorů, aj.), které dnes 

už není možné dohledat. Proto oba mistři – pokud vůbec byli – budou neustále zahaleni 

tajemstvím. Než přistoupím k tomuto problému, nejprve učiním krátký exkurz do pozdně 

gotických dílen. Ani jedna dílna těchto mistrů nebyla nalezena, ani neexistují žádné 

písemné doklady. Přesto bych se chtěla všeobecně zmínit o provozu pozdně středověké 

dílny, pro představu, jak mohla vypadat dílna Mistra zvíkovského, respektive žebráckého. 

S jakými nástroji mistr pracoval, jaký byl jeho vztah ke společnosti, kolik jeho dílna čítala 

pracovníků, atd.  

 
3.1 Středověká dílna 

Rekonstruovat dílnu pozdně středověkého řezbáře není zcela jednoduché. Zachoval se 

nám poměrně malý počet písemných dokladů (hlavně v zahraničí). Jako další zdroj 

                                                 
35 HOMOLKA 1965 (pozn. 18) 44–59, 148–154.   
36 Ibidem 154. 
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k rekonstrukci nám mohou pomoci grafická vyobrazení, podle kterých je možné si udělat 

představu o práci v dílně, avšak k těmto vyobrazením nemůžeme přistupovat věrohodně. 

Umělec v pozdní gotice pomalu vystupuje z anonymity, i když v tomto období ještě 

mnoho umělců neznáme pravým jménem, přesto se už objevují na některých dílech 

signatury. Problém těchto signatur bývá složitější, v některých případech se může jednat o 

umělcovu signaturu, ale stejně tak i o donátorovu, v polychromii štafířovu, nebo může jít o 

pozdější doplněk. Některé signatury byly zničeny časem, řezbář je mohl umístnil 

v polychromii nebo v místech, které byly v dalších obdobích odstraněny, díky 

zrenovování díla. Proto je nutné přistupovat k těmto signaturám, pokud byly objeveny, 

obezřetně.  

   
Řezbářská dílna byla většinou zřizována v důležitých centrech (na různých panství, ve 

velkých městech), respektive tam, kde byla poptávka po jejich dílech. Ve městě, pokud 

byly zřízeny cechy, jejichž smysl spočíval především v omezování trhu, v dohledu nad 

kvalitou odváděné práce a na výchovu řemeslnického dorostu, aj.,37 musel řezbář složit 

mistrovskou zkoušku, aby se stal jejím členem. Většinou musel mít trvalý pobyt ve městě, 

což nebylo vždy podmínkou. Zachovaly se nám doklady o významných umělcích 

pracující ve městech jež požívali „polopráva“ člověka žijícího „pod ochranou města“ (tzv. 

Schultheissebürger).38 Ve větších městech se většinou řadili řezbáři k cechu sv. Lukáše. 39 

Ve městech, kde tento cech nebyl, byl řezbář zařazen do cechu stolařů, nebo do jiných 

podobných řemesel. 

     
Řezbáři v tehdejší době pracovali na základě objednávky. Dochovala se spousta dokladů 

„smlouvy“, které nám vysvětlují vztah mezi umělcem a zadavatelem. Jak uvádí Georges 

Duby,  „Umělec se v nich zavazuje, že bude přesně plnit ustanovení týkající se nejen jeho 

mzdy a kvality materiálu, jehož má být použito, nýbrž i detailně stanoveného způsobu 

zpracování tématu.“40 

 
Řezbáři často pracovali s materiálem jim dostupným, tedy v Čechách to byla převážně 

lípa, která byla měkká a snadno opracovatelná. Socha byla většinou podřizována kmenu 

                                                 
37 Aleš MUDRA / Michaela OTTOVÁ:  V příspěvku způsoby organizace sochařské práce v rámci hutě, 
cechu a mimo ně v průběhu gotiky, in: Kartel PRAKL / Tomáš WINKER (ed.), Sborník II. sjezdu 
kunshistoriků, Praha, 2007, v tisku, nepag. 
38 Idem.  
39 Sv. Lukáš, jeden ze čtyř evangelistů. Byl údajně malířem a byly mu kdysi  -bez opodstatnění – 
připisovány četné portréty Panny Marie. Stal se proto patronem malířů. 
40 Georges DUBY, Umění a společnost ve středověku , Praha, 2002, 66. 
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lípy. Řezbáři v době pozdní gotiky dřevo nespojovali (neklížili), i když je spousty 

příkladů, že to uměli. Můžeme to vidět např. na velkých oltářních reliéfech, které byly 

často klížené, dále pak některé sochy, které překračovaly průměr stromu, mj. u soch byly 

nasazovány ruce na čep, které byly se sochou vyřezávány současně. 

 
Podle zářezů na sochách můžeme rekonstruovat nástroje, se kterými řezbář zhotovoval svá 

díla. Nejprve pracoval se sekerou, kterou opracoval kmen stromu nahrubo, poté nastala 

práce s dláty. Přičemž sochy už v této fázi musely být  připevněny, aby se nehýbaly. 

Řezbáři upevňovali sochy na stolici ve vertikální poloze pomocí šroubu zašroubovaného 

do spodní části sochy, tím se mohlo se sochou otáčet. Nebo museli sochu upevnit v poloze 

horizontální na speciální lavici, která připomíná systém upnutí jako u soustruhu. Díky 

tomuto upnutí můžeme na hlavě sochy vidět otvor po hrotu, na spodní části sochy jsou 

známky po dvojzubci, pokud nebyly tyto stopy odstraněny. „Sochař většinou řezbu 

vypracovával pomocí ztracené kresby, kterou nanesl na materiál a poté vyřezával, Při 

postupném propracování detailu vždy nanášel kresbu podrobněji, ovšem jen potud, pokud 

to bylo pro orientaci třeba.“41 Po dořezání řezby byla odstraněno jádro kmenu, pokud 

bylo dřevo syrové, tím byla socha odlehčena a nebortila se.  

 
Dokončenou řezbu převzal štafíř, který mohl být v pracovním kolektivu řezbářské dílny 

(většinou ve velkých dílnách), nebo mohl vést svoji dílnu.  Štafíř byl velmi zručný, 

protože někdy musel domodelovat i detaily. Tato práce je stejně důležitá jako řezbářství 

samo. Na křídový podklad se pak nanášely barvy, nebo zlacení, většinou na polyment. 

Zvláště na konci gotiky se začaly projevovat nepolychromované sochy (Reimenschneider- 

oltář v Creglingenu, aj.).  

   
V pozdní gotice můžeme pozorovat rostoucí virtuozitu řezbářů v tvarování dřeva, 

vytříbení forem. Této zručnosti řezbářů si můžeme povšimnout hlavně na způsobu 

vytváření vlasů a rukou, kterým někteří řezbáři věnovali větší pozornost.  
Kolik byl schopný vyřezat řezbář nebo jeho dílna soch se přesně neví. Každopádně 

pomocí vzorníků a grafických listů, které při práci používal, mohla jeho dílna 

vyprodukovat mnoho soch, jak je například známe u velkých podunajských mistrů 

z pozdní fáze gotiky.  

   

                                                 
41 Heřman KOTRBA: Třísky z dílny řezbáře, Brno, 1982, 188. 
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Dá se předpokládat, že se v mistrově dílně nepracovalo pouze na jedné zakázce, ale na 

několika.  Mistr nejenže vedl a dohlížel na své spolupracovníky, zároveň se staral o 

materiál a ekonomickou stránku dílny. Kolik čítala řezbářská dílna členů je těžké určit, 

v potaz se musí brát velikost dílny, aj. Ve starší literatuře se můžeme dočíst, že cechy ve 

městech většinou předepisovali počet tovaryšů (cca 2) a počet učňů (cca 2), pokud měl 

mistr mnoho práce, mohla jeho dílna sčítat šest až osm pracovníků, v některých případech 

i více.  

    
Tovaryši byly přijímáni do dílny, pokud měli nadání a splňovali podmínky původu (např. 

Židé nemohli být přijati). Byť toto nařízení zakázal  král Vladislav roku 1474, přesto 

nebylo dodržováno. Tovaryšští učni pracovali u mistra od dětského věku přibližně šest let. 

Jeho rodiče byli nuceni za učení platit jako na škole.42 Zpočátku se tovaryš zabýval 

pomocnými pracemi a podle dovednosti mohl dříve či později přistoupit třeba 

k drobnějším řezbám, například jednoduché opakující se ornamentice, kde nebylo potřeba 

takové dovednosti. Po vyučení na méně významných prací mohl pomáhat mistrovi.  

Tovaryš, který byl velmi zručný, mohl  pracovat na určitém díle zcela samostatně, 

většinou s minimální pomocí řezbáře, který ale na tovaryše bedlivě dohlížel (dílenské 

dílo).  

 
Tovaryšští učni za dobu svého vyučení museli absolohovat vandrovní cestu. Díky nim se 

znalosti naučené v mistrově dílně přenášeli z místa na místo. Ale samozřejmě i díky 

vyučeným tovaryšům, kteří se často svobodně stěhovali, bez ohledu na národnost. 

Některý tovaryš po vyučení u mistra, pokud měl možnost, vrátil se pracovat domů nebo 

odešel za prací někam jinam. Aby mohl získat mistrovský titul, musel podle V. Volavky:  

„byl vázán od pozdní gotiky na předložení mistrovské práce, tzv. mistrovského kusu. 

Z pravidla bývalo ještě podmínkou získání měšťanství, což zase většinou předpokládalo 

domovní majetek v městě.43  Tím autor myslel začlenění do městského cechu. Ovšem také 

tato pravidla nejsou vždy podmínkou.44  

   
 Po smrti řezbáře převzal mistrovské právo většinou syn řezbáře, jsou ale i případy, kdy ji 

mohl získat někdo jiný, ten, kdo se u mistra vyučil. Převážně toto mistrovské právo 

zůstávalo v rodině. Mohla ho získat i řezbářova manželka, která si vzala nějakého 

tovaryše, ten hned získával  mistrovské právo a ujal se vedení dílny.  
                                                 
42 Vojtěch VOLAVKA: O soše, úvod do historické technologie a teorie v sochařství, Praha, 1959, 305.  
43, Ibidem 306. 
44 MUDRA / OTTOVÁ 2007 (pozn. 37). 
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Problém středověké dílny je mnohem složitější, v této práci však není prostor se jím 

zabývat podrobněji. Pouze pro představu jsem chtěla v tomto krátkém exkurzu poukázat, 

jaký mohl být vztah mezi tovaryšem a mistrem dílny, v našem případě mezi Mistrem 

žebráckým a jeho žákem Mistrem zvíkovským.  

 
3.2 Porovnání děl obou Mistrů 
 

V další části o Vztahu obou Mistrů bych ráda zrekonstruovala cestu, po které se J. 

Homolka s F. Kotrbou rozhodly díla, sobě si velmi blízká, rozdělit mezi dva umělce. 

Dobrým příkladem bude, pokud si jejich nejvýznamnější díla (zvíkovské a žebrácké 

Oplakávání) rozebereme. 

 
Nutno ještě podotknout, že se Mistry nezabýval pouze J. Homolka45 a F. Kotrba,46 ale 

např. historikové jako byl J. Opitz 47 a A. Kutal,48 kteří připsali zvíkovské Oplakávání do 

posledního období tvorby Mistra žebráckého Oplakávání , přičemž A. Kutal si rozdílností 

obou reliéfu povšiml, přesto své zařazení nezměnil. F.Matouš49 vidí zvíkovský reliéf jako 

variantu žebráckého Oplakávání.(Další literaturu k tomuto tématu můžeme dohledat 

v katalogovém hesle.) 

 
Vytvoření reliéfu Mistra žebráckého Oplakávání je kladeno do úvodní práce jeho 

středního období, tedy kolem roku 1510 nebo před ním.50 J. Opitz toto dílo zařadil do 

středního období Mistra.51 Oplakávání Krista ze Zvíkova je řazeno mezi první díla 

zvíkovského Mistra, tedy kolem roku 1510. V této době se tedy náš Mistr musel 

osamostatnit, po několika letech učení u Mistra budějovického. To znamená, že by musela 

v Českých Budějovicích do r. 1510 vzniknout celá řada děl, tzv. raných děl Mistra 

žebráckého Oplakávání, do kterých můžeme zařadit, pokud vím, pouze reliéf Oplakávání a 

svatého Jakuba a Maří Magdalénu z Bilska. Kde tedy jsou další díla z tohoto období, když 

z dalších fází umělecké tvorby Mistrovi se jich zachovalo poměrně dost? Jsou už 

nenávratně zničena, nebo nikdy nebyla? Raději necháme otázku datace děl otevřenou. 

                                                 
45 HOMOLKA 1965 (pozn. 18) 44–58, 148–154.  
46 KOTRBA 1962 (pozn. 14) 10–12.   
47 Josef OPITZ: Mistr reliéfu Oplakávání Krista ze Žebráku, in: Dílo XVII. 1935/36, 88–91.   
48 KUTAL 1955 (pozn. 9) 46–76.  
49 DENKSTEIN /  MATOUŠ 1953 (pozn.7) 61. 
50 HOMOLKA 1965 (pozn. 18) 217.  
51 OPITZ 1935–36 (pozn. 47) 88.  
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1. Oplakávání Krista ze Žebráku, před nebo kolem roku 1510, dřevo, zbytky původní 

polychromie, v. 126 cm, š. 121 cm, Praha, Národní galerie, Anežský klášter. 

 
 
Postavíme-li si oba reliéfy vedle sebe, na první pohled můžeme říci, že reliéfy nejsou od 

sebe zase tak vzdálené a může se nám zdát, že je vytvořila jedna dílna. Velmi znatelný 

rozdíl uvidíme v počtu znázorněných osob. Na žebráckém Oplakávání je devět postav 

oproti zvíkovskému Oplakávání, kde je jich pouze osm. Žebrácký reliéf se nám jeví více 

dramatičtější, postavy jsou více v pohybu a mladší reliéf působí klidně. 

 
Podíváme se blíže, nejprve na kompozici reliéfu ze Žebráku. Ten je členěn do dvou plánů. 

V prvém plánu je scéna nejdůležitější, ve středu reliéfu znázorňuje Pannu Marii, jak se 

sklání pod tíhou mrtvolného těla Kristova. Na pravé straně klečí Maří Magdaléna u nohou 

Kristových, držící nádobu s olejem. Na druhé straně stojí sv. Jan, jež v rukou drží hlavu 

mrtvého Krista. Postavy v tomto plánu jsou pojaty prostorově, přestože se jedná o nízký 

reliéf, nejvíce z reliéfu vystupuje Maří Magdaléna. V druhém plánu je znázorněno pět 

stojících postav, rozvinutých relativně plošně. Dvě ženské postavy sklánějící se nad 
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Pannou Marií, tvoří přechod z prvého plánu do druhého. Vpravo stojí dva muži, muž blíže 

ke středu se sklání do obrazové plochy, přičemž druhý muž se sklání podobně jako muž na 

levé straně z obrazové plochy. Všechny postavy, jakoby vyrůstaly ze základny reliéfu. 

Postavy v druhém plánu vypadají poměrně klidně, až na mírně skloněnou ženu na pravé 

straně od Marie, která pláče a oba vousatí muži mají zarmoucený výraz. 

 
Hlavní diagonála začíná na plášti sv. Magdalény, dále jde přes tělo Marie, sv. Jana a 

ukončena je hlavou Jana z Arimathie. Povedeme-li linii směrem dolu po těle Jana 

z Arimathie a sv. Jana k základně reliéfu a zpět k plášti sv. Magdalény, vznikne nám 

nepravidelný trojúhelník, vrcholící v hlavě Josefa z Arimathie. Další kompoziční linií 

prvního plánu je esovitě prohnuté mrtvé tělo Kristovo, probíhající paralelně po hlavní 

kompoziční linii. Jeho nárty spočívají na pravé dolní straně u kolen klečící světice, kde 

navazují na hlavní diagonálu díky rozevlátému plášti Magdalény. Nohy Kristovi se 

zdvíhají šikmo vzhůru k Marii, v kolenou mírně prohnuté, tělo pak díky držení v pase 

Pannou Marií pomalu v ramenou klesá dolů a kleslou Kristovu hlavu zachycuje sv. Jan.  

Umělec musel tento reliéf mít předem velmi dobře připraven. Snažil se co nejvíce 

zdůraznit nejdůležitější scénu na reliéfu. A to utrpení Panny Marie, jak se sklání nad 

mrtvým tělem svého syna. Řezbář úmyslně nad Marií neumístnil žádnou sochu, a tím ji 

učinil jakoby vrcholem celého reliéfu, byť dolního plánu, přesto tímto umělcovým gestem 

můžeme vnímat reliéf velmi procítěně a neunikne nám dramatičnost této scénky, která se 

odehrává od středu reliéfu směrem k levé straně. Na této straně reliéfu se tísní více postav, 

na pravé straně jsou pouze čtyři, kde je nejvýraznější postava plačící ženy a Magdaléna, 

v prvém plánu zcela osamocená. 

 
Kristovo nahé tělo, jediné obnažené v reliéfu, poukazuje, jak řezbář znal anatomii lidského 

těla. Jeho tělo je velmi realisticky pojaté. To samé můžeme vidět na ztvárnění obličejů 

postav. Každý účastník tohoto děje má svůj osobitý výraz, umělec zřejmě chtěl zachytit 

myšlenkový pochod (psychologii) znázorněných. Všechny postavy na reliéfu jsou štíhlé a 

protáhlé s poměrně malými hlavami. Zahaleny do rozevlátých dominantních oděvů, 

potlačujících jejich figuru. Drapérie v horním plánu není tak složitá oproti prvnímu plánu, 

kde je zvláště pod Kristovým tělem až chaoticky zřasená, tím nám autor zdůrazňuje sílu 

reliéfu. Drapérie tvoří změť konvexních vypouklin a konkávních ploch v různých 

zalomeních. A. Kutal poukazuje „(...) jak se do záhybových hřbetů zařezávají drobné, 

šikmo vedené kličkovité prohloubeniny (…) , které najdeme ve všech mistrových dílech a 
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můžeme je tedy považovat za jeho osobní rukopis.“ 52 V náznaku se objevuje sloh 

paralelních záhybů, který bude dominantou v pozdějších mistrových pracích. 

 
Mistr zvíkovského Oplakávání vytvořil reliéf na stejné téma, který je členěn také do dvou 

plánů. V dolním plánu na základně reliéfu spočívají nohy Krista, trup se zdvíhá a opírá o 

Mariiny nohy, hlava je mrtvolně pokleslá a stejně tak i ruce. Na pravé straně klečí 

Magdaléna u nohou Krista. Panna Marie, která hlavou zasahuje do druhého plánu se modlí 

nad mrtvým Kristem. V druhém plánu je kromě Marie ještě dalších pět postav, 

rozvržených zcela pravidelně. Postavy se nesklání ven z reliéfu, naopak se všechny sklání 

do obrazové plochy. Na pravé straně stojí vedle sebe dvě ženy, uprostřed stojí Nikodém a 

na levé straně je opět umístněn sv. Jan dotýkající se Kristovi hlavy a drží v ruce knihu, za 

ním stojí Josef z Arimathie. Hlavní diagonála opět začíná na plášti Magdalény, dále vede 

přes Pannu Marii a končí na hlavě Josefa z Arimathie. Rozděluje reliéf na nepravidelné 

poloviny. 

 
Reliéf působí velice klidně, ne tak expresivně jako předcházející. Postavy zde nejsou 

znázorněny v utrpení ale pohlíží na celou situaci, jako by se s ní smířili a tiše se modlí nad 

mrtvým Kristovým tělem. Ke klidné atmosféře také přispívá paralelní rozvržení 

postav druhém plánu, kde nedochází k nakupení hmoty a naopak k prázdným místům. 

 
Srovnáme- li obě díla dohromady, zjistíme, že rozvrstvení do dvou plánů reliéfu je 

obdobné, základní diagonály reliéfu také. Neméně viditelná je výška, která se u 

zvíkovského reliéfu snížila. Výrazný rozdíl je umístění Krista na základnu reliéfu, u 

zvíkovského reliéfu Marie Kristovo tělo neobjímá, pouze se nad ním modlí. Maří 

Magdaléna v obou reliéfech klečí s obdobnou nádobou na masti, oblečena v podobném 

oděvu, se stejným čepcem, i kroužení její drapérie zůstává relativně zachováno. Postavy 

znázorněné zvíkovským Mistrem nejsou už tak štíhlé a protáhlé a velikost hlavy je 

přiměřená k tělu. I oděvy jsou na obou reliéfech u některých postav obdobné. Nikodém si 

zachoval i svůj šat, pouze si s Janem z Arimathie vyměnili klobouky, světice zůstala 

celkem nezměněna. Obličeje, jak popisuje A. Kutal „(…) některé se opakují.´“53 „Vskutku 

má Marie obličej měštky, vyhraněný a vtipný, ale velmi světský a – možno-li tak říci – 

obyčejný, jako většina ostatních je to obličej z denního života.“ 54 

 
                                                 
52 KUTAL 1955 (pozn. 9) 50. 
53 Ibidem 59. 
54 Ibibem 60. 
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Povšimneme si detailů u zvíkovského Mistra, třeba na probodnuté nárty Kristovy, 

uvidíme, že jsou si na starším reliéfu hodně podobné, ovšem na zvíkovském Oplakávání 

jsou více realisticky propracované, to můžeme vidět i na zpracování rukou.  

Drapérie na zvíkovském reliéfu hraje do značné míry ještě samostatnou úlohu. Přesto není 

už pojata tak dramaticky (více paralelních záhybů) a prudce, ale spíše jsou patrné jemnější 

přechody.   

 
Reliéf zvíkovský je zcela podřízen základní ploše, přesto dosahuje dojmu  prostoru. 

Reliéfní sloh tohoto Mistra je v naprosté čistotě, řezba, nejen u tohoto reliéfu ale i u 

dalších Mistrových soch, má tvar zcela definitivní, polychromie proto musela být velmi 

slabá. Restaurace zvíkovského reliéfu utvrdila J. Homolku, že technické, řezbářské i 

formální rozdíly zvíkovského a žebráckého Mistra jsou zásadní.55  

 
Další dosud nevyřešený problém týkající se obou mistrů je geneze. Touto otázkou se opět 

zevrubně zabýval J. Homolka,56 poukazuje  právě rozdílnosti obou mistrů, které si 

předchozí badatelé nedokázali vysvětlit a činily jim velké problémy. 

 
Jihočeské řezbářství v období pozdní gotiky jeví obdobné analogie s uměleckým slohem 

nedaleké podunajské školy.57  Mistr žebráckého a zvíkovského Oplakávání netvoří v této 

oblasti výjimku a můžeme o nich říci, že jsou významnými osobnostmi podunajské školy 

stojící takřka na jejím vrcholu. U obou Mistrů jsou znatelné tendence se Švábskem,58 

přičemž tyto analogie se podle J. Homolky více projevují u Mistra zvíkovského 

Oplakávání a Mistr žebráckého Oplakávání má blíže k pasovskému umění.59 Dále se také 

autor v uvedeném katalogu zmiňuje o určitých tendencích obou Mistrů k vídeňskému 

umění a to převážně v závěrečné tvorbě (světice z Homole, svatý Linhart, aj.). 

                                                 
55 HOMOLKA 1966 (pozn. 23) 75. 
56 HOMOLKA 1965 (pozn. 18) 44–58 , 148–154.  
57 Podunajská škola: umělecký směr zahrnující hlavně malířství a sochařství. Tvorba soustředěna v Řezně, 
Landshutu (H. Leinberger), Augsburku, Pasově (M. Kriechbaum) a Vídni (M.Tichter) v létech 1500-1530. 
Typické znaky: detailní, pečlivé vykreslení krajiny, pohádková náladovost a skoro romantické využití světla, 
velmi dekorativní, komponování architektonických kulis a spousty dalších.  
58Švábské umění: Umění s velmi starou tradicí, české umělce přitahoval hlavně jeho výraz, který měl 
poetické vyladění. Pro jihočeskou pozdní gotiku byl důležitý proud vycházející z Ulmu (Ivo Strigel, Jörg 
Syrlin ml., Michel a Gregor Erhart, aj.). Hlavní znaky ulmského sochařství: klidné vertikály zadních figur, 
posunutí děje kupředu, aj.  
59 Pasov:: důležité centrum podunajské gotiky, ovlivněno díly N. Gerhaerta z Leydenu. V Pasově sídlila 
dílna významného gotického sochaře Martina Kriechbauma, vedle něhož se vytvořil rozsáhlý řezbářský 
okruh, složený z několika relativně samostatných skupin. Jeho díla se vyznačují v malebném pojetí velmi 
nízkých reliéfů, často plynulý přechod řezby v malbu, a drapérie s většími konkávními plochami 
ohraničenými nízkými, pružnými a pohyblivými záhyby. Tento umělec je dnes považován za tvůrce 
Kefermarktského oltáře (pozn.10). 
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Podle Homolky, kterého budu často citovat, jsou rozdíly obou mistrů značné (námět, 

technika řezby, aj.): „V reliéfech Mistra žebráckého, přestože jsou nízké, Mistr uplatňuje 

smysl pro plastický tvar a stavbu, v tomto případě hrají  důležitou roli rozlehlé konkávní 

plochy a linie drapérie. Z děl tohoto Mistra plyne velké vnitřní napětí, a to díky tomu, že 

jeho díla obsahují dva děje, které bývají většinou v rovnováze: duchovní a věcný a 

psychologický.“60 Do děl Mistra zvíkovského  proniká světský tón, hodnotí J. Homolka  

takto:“(…) jeho díla jsou méně kvalitní než Mistra žebráckého, přestože jejich výtvarná 

hodnota je vysoká. U reliéfů mistra  jsou tvary přizpůsobeny důsledně základní ploše. 

Také konkávní plochy jsou v častých pracích mistra spíše projevem slohové konvence a 

nemají v díle tak organickou funkci jako u mistra žebráckého  

reliéfu (…) . Žebrácký mistr je daleko rafinovanější, dramatické napětí bývá u  něho často 

zakryto tónem lyrickým, Je bravurní řezbář, jeho skladby jsou formálně bohaté, 

rafinované a někdy hravě elegantní. Naproti tomu je zvíkovský Mistr spíše statický, jeho 

skladby jsou prostší a přehlednější; je to ovšem také vynikající řezbář(…)“ .61 

 
Pokud vezmeme v úvahu všechny poznatky dosud zmíněné o obou řezbářích, je třeba se 

zamyslet nad tím, zda bylo opravdu správné, je od sebe rozdělovat. Vrátíme-li se zpět k již 

zmíněné středověké dílně a budeme-li zařazovat dílnu Mistra žebráckého Oplakávání do 

Českých Budějovic, jak to první učinil J. Opitz (dodnes nebylo vyvráceno) a vezmeme-li 

v úvahu, kolik děl tomuto Mistrovi je dnes připisováno (mnohá díla se určitě 

nedochovala), musel čítat poměrně velkou dílnu. V této dílně se nepochybně musel vyučit 

i Mistr zvíkovského Oplakávání.. Byl to, soudě podle dnes zachovaných děl, velmi zručný 

řemeslník. Od mistra dílny převzal osobní výtvarný názor a technologické znalosti, jak 

ukazují díla obou Mistrů, které nesou společné znaky. A tento řemeslník, dnes známý jako 

Mistr zvíkovského Oplakávání – pouze uvažuji –  nikdy českobudějovickou dílnu nemusel 

neopustil.  

    
Jak už bylo výše uvedeno, díla Mistra zvíkovského byla nalezena v jihozápadních 

Čechách, hlavně v Kašperských Horách a na Horažďovicku, kde mohl pracovat pro 

významné rody Švihovských, z Rožmitálů a pro bohaté měšťanstvo. Je nutno podotknout, 

že na tomto území se našla díla vycházející z českobudějovické dílny, mj. i pro tyto rody 

                                                 
60 HOMOKLA 1965 (pozn. 18) 150. 
61 Idem. 
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pracoval Mistr žebrácký. Tedy nemohlo být překážkou z Budějovic tuto oblast zásobovat 

výtvarným uměním, v našem případě řezbami. Přesto kdyby Mistr zvíkovský působil 

v Kašperských Horách po nějakou dobu, mohl tam zavítat, jako učňovský tovaryš v době, 

kdy navštěvoval dílnu budějovickou. Pokud by tam snad pracoval jako samostatný Mistr 

s vlastní dílnou, musel se tedy v jihozápadních Čechách usadit, aby tam byl schopen 

vytvořit řadu pozoruhodných děl. V tom případě musel být řádným občanem nějaké obce 

v této oblasti, aby si tam mohl založit živnost. V tomto případě by zřejmě nebylo marné 

zaměřit bádání na místních matrikách, byť jiných archívech, které sice bývají dnes 

v torzálních stavech, přesto by mohly alespoň z části napomoci. 

    
Domnívám se však, že k odchodu do jihozápadních Čech vůbec nemuselo dojít. Řezbář 

mohl být činný v budějovické dílně a zadavatel zakázek mohl již v uvedených smlouvách 

vyžadovat zásahy jeho rukou, respektive nemusel chtít, aby zadanou sochu vytvořil z větší 

části mistr dílny, ale jeho dílna. Tímto bychom se mohli dostat k odchylnostem, které jsou 

na dílech patrné. Vysvětlili bychom tím i techniku řezby, o níž jsme si uvedli, že u Mistra 

zvíkovského Oplakávání byla velmi důsledně provedena. 

 
Další výrazný rozdíl, na který jsme poukázali v obou Oplakávání ční v expresivnějším 

pojetí reliéfu žebráckého Oplakávání, proti  klidném pojetí zvíkovského Oplakávání. Mistr 

žebráckého Oplakávání by nebyl prvním umělcem, který mění svůj výtvarný styl za svého 

působení. Mohlo tedy u něj dojít k tomuto přelomu, kdy ve svých raných dílech mohla být 

jeho díla spíše založena na expresivnějším pojetí a v pozdějším stádiu své tvorby jsou 

naopak umírněná, pojímaná spíše formálně jednodušeji. Což můžeme vidět jak na pojetí 

výrazů zobrazovaných na Oplakávání, tak i na provedení drapérie. 

 
Pohybujeme se ovšem v dosud neprobádané sféře, která se zakládá zatím jen na 

hypotézách. Pouze jsem chtěla v této kapitole poukázat na dřívější bádání, které je  

v mnoha směrech nejasné. Pravda je, že na tento problém nepohlížím v globálu, ale pouze 

ze strany Mistra zvíkovského Oplakávání, kterého chci tímto poukazem někam zařadit. 

Raději opustím od těchto zmíněných hypotéz, které zřejmě budou zaměstnávat badatelé 

ještě po dlouhou dobu, a jistě by obsáhly rozsáhlou samostatnou práci a vrátím se zpět 

k Mistrovi zvíkovského Oplakávání, a k jeho dnes nejvýznamnějším připsaným dílům. 
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4 DÍLA MISTRA ZVÍKOVSKÉHO OPLAKÁVÁNÍ 

 
4.1 Oplakávání Krista ze Zvíkova 

Podrobný popis tohoto reliéfu je uveden v předcházející kapitole nazvané Vzájemný 

poměr mezi oběma mistry. Proto se tímto prvotním dílem Mistra zvíkovského nebudu už 

zabývat a přistoupím k dalším dílům, která tomuto řezbáři byla od šedesátých let 

dvacátého století historiky umění připisována. 

 
4.2 Svatá Barbora   

Socha nalezena v Droužeticích u Strakonic, nejspíš pochází ze Strakonic.62 Jedná se o 

relativně vysokou světici, provedenou v nízkém reliéfu, kterou J. Homolka přiřadil 

k zvíkovskému Mistru kolem roku 1962, a zařadil ji do prvního údobí Mistrovy tvorby.63   

 
Socha stojící v kontrapostu, v levé ruce držící otevřenou knihu, u levé nosné nohy 

umístněnou věž v románském stylu. Hruď světice je nakloněna k levé straně a hlava se 

vytáčí k pravé. Zajímavě je pojatá drapérie, která je členěna hustěji, dlouhými jemnými 

záhyby, díky kterým se socha rozkládá více do prostoru. Takto řešenou drapérii 

nenajdeme u jiné Mistrovi sochy. Záhyby drapérie na spodním šatu – z větší části skrytým 

svrchním více členěným pláštěm –  od vysoko položeného pasu (stažený páskem), padají 

vertikálně k základně sochy, kde se mírně stáčející k pravé straně. Hluboký výstřih zdoben 

čtverečkovou bordurou oživuje silný náhrdelník spadající pod výstřih. Prohnutí postavy je 

vyváženo drapérií svrchního šatu, zvláště na levé straně světice. Zde je paží  –  držící 

otevřenou knihu –  zachycen rukáv, hustěji členěn krouživými záhyby kolem ruky. 

Záhyby rukávu jsou rozloženy do šířky a padají ke kolenům světice, odtud vedou přes 

přední části těla, až se dotýkají vertikálních záhybů druhého rukávu. Na této paži je 

drapérie obdobně řešena jako na levé straně avšak zde jsou záhyby minimalizovány a 

drapérie pod rukávem je vedena spíše vertikálními záhyby podél těla. Celou drapérii 

doplňuje řezba hustých dlouhých vlnitých vlasů, padající na ramena. Obličej této světice 

s klidným výrazem, je s porovnáním s jinými sochami mistra štíhlejší. Tvář svaté Barbory 

je velmi blízka s Maří Magdalénou zobrazenou na reliéfu Oplakávání ze Zvíkova. 

 

                                                 
62  HOMOLKA 1963 (pozn. 15) 236. 
63  HOMOLKA 1965 (pozn. 18) 239. 
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Z dosud nalezených soch připsaných zvíkovskému Mistrovi bychom  sv. Barborou 

ukončily jeho první údobí tvorby. Dále se budeme věnovat sochám, na kterých je patrné 

působení paralelních linií až do závěrečné etapy jeho tvorby.64  

 
4.3 Sochy dochované v Kašperských Horách 

Kašperské Hory na přelomu 15. a 16. století byly velmi významným a bohatým městem.65 

V této době v oblasti vzniklo mnoho významných uměleckých děl, zvláště pokud se jedná 

o Mistra zvíkovského Oplakávání, kde počet jeho nalezených děl je největší. Z tohoto 

důvodu soudí mnozí historikové umění, že mohl v Kašperských Horách působit nějaký 

čas, či se tu také usadil se svojí dílnou. Mohl sem být pozván městskou radou, nebo 

nějakým významným bohatým podnikatelem, aby zde vytvořil řezby pro zdejší kostely, 

které by tuto bohatou oblast reprezentovaly. Jak tomu opravdu bylo se asi nikdy 

nedozvíme, veškeré záznamy z této doby se nedochovaly, a řešením této otázky bychom 

se zase dostali na pole hypotéz, které jsou uvedeny v předcházející kapitole. 

 
Z děkanského kostela v Kašperských Horách pochází socha Madona s Ježíškem a Sv. 

Markéta. Pravděpodobně se jedná o figury z centrální skříně oltáře, který vzhledem 

k rozměrům plastik musel být poměrně rozsáhlý a jehož pořízení bylo jistě v rámci města 

významným a nákladným podnikem.66 V témže kostele na schodišti ke zvonům bylo 

nalezeno i další dílo Mistra, a to Ukřižovaný.  Dnes jsou sochy vystavovány v Muzeu 

Šumavy, kam se z arciděkanského kostela dostaly kolem roku 1940, Ukřižovaný o něco 

později. Mezi tyto již zmíněné sochy patří ještě Maří Magdaléna, soška získaná Muzeem 

v Kašperských Horách od majitele, který ji zakoupil v tomto městě. V Muzeu v Sušici, 

nedaleko Kašperských Hor, je vystavená Pieta z Podlesí, připsaná také našemu Mistru, 

objevena a zrestaurována Františkem Kotrbou v šedesátých letech dvacátého století. Sv. 

Linhart dnes v NG v Praze, pochází zřejmě také z děkanského kostela v Kašperských 

Horách.    

 

4.3.1 Madona s Ježíškem 

Socha Madony s Ježíškem, byla Mistrovi zvíkovského Oplakávání připsána roku 1962 

Jaromírem Homolkou. Jedná se o nízký reliéf v životní velikosti. Madona stojící 

                                                 
64 Paralelní linie: dlouhé táhlé záhyby, které jsou rytmicky řaseny za sebou a člení povrch sochy. 
65 Zlatá stezka: obchodní stezka vedoucí z Pasova přes Kašperské Hory. 
66 Vladimír HORPENIAK, Restaurování památek umění v museum Šumavy, Muzeum Šumavy v Sušici, 
1992, 22. 
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v kontrapostu, s hlavou mírně skloněnou na pravou stranu, drží na vysunutém pravém 

boku  nahého Ježíška.  

Na drapérii madony se projevuje už působení slohu paralelních linií. Spodní šat, s širokým 

výstřihem je zdoben dvojitou čtverečkovou bordurou. Od pasu vysoko posazeného vedou 

vertikální záhyby, které se dole mírně zvlňují. Zpoza šatu, vystupuje madonina levá noha 

se střevíčkem s kulatou špičkou, spočívá na půlměsíci. Madonin svrchní šat přehozen přes 

ramena, vedený po pažích k loktům, kde se dělí. Jedna část šatu spadá po bocích těla 

vertikálně dolů, další, přední část svrchního šatu je vedena od jednoho loktu k druhému, 

kde před tělem tvoří segmentové záhyby, spojující pravou a levou stranu sochy.   

Nahý Ježíšek držící madonou má rozpažené ručičky, pravou nohu nataženou před tělíčkem 

a na krku zavěšen křížek. Výrazné je na něm vysoké klenuté čelo s výrazem spíše 

zamračeným.  

Obličej madony, který lemují prameny vlasů, je typický pro zvíkovského Mistra. Mírně 

vystouplá brada s důlkem, rty s výrazně řezaným horním rtem, dlouhý, štíhlý nos s mírně 

zvednutou špičkou, velké mandlové oči, čelo vysoké klenuté. Madonin výraz působí 

velice klidně a odevzdaně. Její pohled, stejně tak i Ježíška je směřován dolů, což by mohlo 

naznačovat, že tato řezba mohla být umístněna v hlavní skříni oltáře. 

 

4.3.2 Svatá Markéta 

Je velmi podobná Madoně s Ježíškem, i v tomto případě, jako převážně u většiny 

Mistrových soch se jedná o nízký reliéf. Připsána J. Homolkou roku 1962 do skupiny děl 

Mistra zvíkovského Oplakávání. 

Socha stojící v kontrapostu, s hlavou mírně skloněnou k pravému rameni a u levé nohy 

umístněným drakem. I spodní šat této světice je podobně uspořádán jako u Madony, 

možná jen o něco více přiléhá k tělu, ale vertikální záhyby, od vysoce posazeného pasu 

vedou obdobně, dole směřující k volné noze s výstřihem opět ozdobeným dvojitou 

bordurou. Svrchní šat má sv. Markéta přehozen přes obě ramena. Z levého ramena spadá 

plášť pod paži, odkud se obloukovitě zvedá k pravému loktu, kde je zachycen. Tímto 

řešením vytváří drapérie pláště od pravé ruky dlouhé záhyby, spadající šikmo dolů pod 

pravou ruku, kde se zvedají zase nahoru. Pod levou rukou tvoří drapérie jemné mísovité 

záhyby směřující směrem vzhůru k pravému boku sochy.  

Rozpuštěné vlasy světice opět lemují obličej, avšak v tomto případě jsou zvlněné 

s čepcem ozdobeným čtverečkovou bordurou. Obličej ve kterém se zračí mírný úsměv se 

opakují stejní rysy popisované u madony, kromě nosu, který je pozdější doplněk. 
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Podle restaurátorských zpráv měly obě sochy původně zlacené vlasy a plášť, 67 což jim 

dodávalo transcendentální charakter, jak udává Peter Kováč.68 Svatá Markéta mohla být 

umístněna ve stejném oltáři, jako asistenční socha sv. Madony s Ježíškem. 

 

4.3.3 Ukřižovaný 

Dalším významným dílem, nalezený ve stejném kostele v Kašperských Horách jako 

předcházející řezby, byl Kristus na kříži. J. Homolka tuto řezbu zařadil k dílům Mistra 

Oplakávání ze Zvíkova po roce 1962, do počátečního období slohu paralelních linií, díky 

ostře modelovanému rtu a dlouhému nosu, spolu s modelací aktu s kresebnými detaily.69 

Kristův obličej, který můžeme vidět na tomto díle už neodpovídá typu obličeje Krista 

použitém na zvíkovském Oplakávání. 

 
Tělo Kristovo je ve svislé poloze, s mírně pokleslou hlavou a s pažemi široce roztaženými. 

Pojetí aktu je spíše podobné Ukřižovanému z bývalého dominikánského kláštera 

v Českých Budějovicích, připsaný Mistrovi Oplakávání ze Žebráku.70 Paže a nohy 

Kristovi jsou vyzáblé, s detaily, které poukazují na anatomickou znalost umělce (prsty na 

nohou, kolena, lokty, aj.). Nohy vedoucí paralelně vedle sebe, narušuje levé koleno, které 

je mírně vytočené k pravému a pravé koleno mírně vysunuto. Nohy se překřižují až v 

nártech, aby mohly být přibity hřebem. Vystouplé břicho a hrudník se jeví oproti rukám 

mohutnější, s výraznou otevřenou ránou na pravé straně. Kristova bedra jsou těsně 

ovázaná rouškou, z které je veden cíp sahající nad koleno levé nohy. Cíp vyvažuje celou 

kompozici sochy (pootočení hlavy k pravé straně, pravé koleno vytočené k levé straně).  

Záhyby roušky jsou nízké, horizontální a pravidelné, s širšími rozdělujícími ploškami bez 

výrazného členění, pouze horní záhyb je mírně převislý. Hlavu nakloněnou na pravou 

stranu sochy obtáčí široká trnová koruna, s výrazně řezanými vlasy. Široké prameny vlasů 

spadají podél tváře Kristovi na hrudník. Obličej je poměrně malý a řezba očí a lícních 

kostí se spíše podobá tvorbě Mistra žebráckého Oplakávání, tedy neodpovídá hlavě 

Kristový, kterou Mistr použil na zvíkovském Oplakávání. 

                                                 
67 Milada SUKDOLÁKOVÁ: Zpráva o restaurování a konzervaci dvou pozdně gotických plastik z Muzea 
v Kašperských Horách , Praha, 1962, strojopis uložen v Muzeu v Kašperských Horách. 
68 Peter KOVÁČ: Mistr zvíkovského oplakávání a Kašperské Hory, in: Sborník vlastivědných prací o 
Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, Kašperské Hory 1980, 113. 
69 HOMOLKA 1965 (pozn. 18) 240. 
70 KROPÁČEK Jiří: Ukřižovaný z bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, in: Umění 
VIII., 1960, 160. 
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Podobné uspořádání aktu a modelace Ukřižovaného z Kašperských Hor najdeme i u 

dalšího díla z okolí Kašperských Hor, nazvaného Pieta z Podlesí. 

 
 

4.3.4 Pieta z Podlesí 

Pieta byla nalezena na statku v Podlesí, který vlastnila sirkárna Solo, kde měla být použita 

jako palivo. Díky dělníkovi z továrny byla zachráněna a odevzdána do Muzea v Sušici, 

kde je dodnes. V roce 1961 tuto sochu restauroval František Kotrba, který se zasloužil o 

její zařazení – spolu s Oplakáváním ze Zvíkova –   neznámému anonymnímu mistrovi, 

kterého nazval Mistr zvíkovského Oplakávání.71 Kotrbovu atribuci přijal i J. Homolka 

v roku 1963,72 a díky pojetí drapérie, připsal práci do vyhraněného slohu paralelních linií. 

 
Sousoší je vypracováno spíše jako vysoký reliéf, rozvržen do výšky, s hladce a rovně 

opracovanou zadní stranou.73 Sedící Panna Marie na jakési stolici má trub ve svislé poloze 

nepatrně nakloněn pod tíhou Kristovým tělem k pravé straně. Její pohled, stejně jako 

Kristův směřuje vzhůru. Na klíně drží mrtvého Krista sejmutého z kříže. Pravicí přidržuje 

Kristovo tělo, které je zakloněno v zad. Díky tomuto gestu, Kristus tvoří diagonálu Piety 

začínající u jeho hlavy a končící u kolenou, kde jsou nohy pokrčeny, tak že chodidla 

spočívají na základně sousoší. Marie přidržuje levou paži Kristovu, vedoucí paralelně 

kolem jeho trupu. Další linie pietou je vedena po pravé ruce Kristovy, která je svěšena 

mrtvolně k zemi, dále po jeho ramenou k pravému rameni Panny Marie a ukončena je 

hlavou Marie. Tento motiv svěšené ruky je typický u pozdně gotických piet. 

 
Stařecký obličej Marinin jeví charakteristické znaky zvíkovského Mistra, bez jakýchkoliv 

výrazných znaků bolestného utrpení. Bol z jejího výrazů lze pouze vyčíst, díky 

prosebnému pohledu vzhůru. Hlavu a krk má Marie zahalen v roušce s paralelními jemně 

vedenými záhyby, kolem obličeje zvlněná. Celá její postava je zakryta v šatu. Ve spodní 

polovině piety, kde se Marinina drapérie rozkládá do šíře, jsou naznačena Marinina 

kolena, klesající pod tíhou Kristovým tělem k levé straně. V těchto místech jsou záhyby 

drapérie paralelně řazeny. Po celé základně sousoší, po které se rozprostírá šat Marinin 

jsou záhyby nepravidelně řazené. 

 

                                                 
71 KOTRBA 1962 (pozn. 14) 10. 
72HOMOLKA 1963 (pozn. 15) 236, zde autor připsal Mistrovi i jiná díla.  
73 KOTRBA 1962 (pozn. 14) 10. 
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Kristus jeví blízké analogie s Ukřižovaným z Kašperských Hor, jak bylo uvedeno výše, 

které  můžeme vidět nejen v pojetí aktu, ale i v řezbě hlavy. Obdobné je provedení 

širokých pramenů vlasů, který na levé straně Kristovy padá na jeho hruď. Široká trnová 

koruna, ale i krátké vousy, rozčeslé od středu do dvou pramenů na konci stočené do 

spirály. 

  
Stejně obdobně je řešen i mohutný hrudník s velkou tržnou ranou, nebo rouška kolem 

beder, která je také pevně obtočena nízkými paralelními záhyby. 

 
Petr Kováč ve svém článku Mistr zvíkovského Oplakávání a Kašperské Hory demonstruje 

na této pietě rozdílnosti a podobnosti, které rozdělují, ale i zároveň spojují dva významné 

řezbáře: Mistra zvíkovského Oplakávání a Mistra žebráckého Oplakávání.74 

 

4.3.5 Maří Magdaléna 

Socha menších rozměrů, získaná Muzeem v Kašperských Horách od majitele z téhož 

města. Mnozí badatelé tuto sošku řadí jako práci dílenskou, která zachovává příznačné 

prvky Mistrovy.75 J. Homolka ji roku 1963 zařadil do díla Mistra zvíkovského 

Oplakávání, a to do jeho vyzrálého slohu paralelních linií.76 

  
Stojící Maří Magdaléna, drží v obou rukách oválnou nádobu na olej. Celé její tělo je 

zahaleno do šatu, hlavu má pokrytou vysokým čepec s horním okrajem široce rozšířeným 

a krk zahalen vysokým límce. Pod čepcem vyčnívají vlnité vlasy padající na ramena. 

V obličeji, jejíž výraz je pojat melancholicky, se opět nachází obdobné rysy všech 

popisovaných soch (dlouhý rovný nos se zvednutou špičkou, důlek na bradě, klenuté 

čelo). Přes ramena má Magdaléna přehozen svrchní plášť jehož obě strany jsou spojeny na 

hrudi. Od tohoto spojení se plášť směrem k pasu rozevírá. Z ramen šat spadá po pažích 

k loktům, na levé straně podél těla až ke kotníkům a na pravé straně je pod loktem zvednut 

k druhé ruce, kde je cíp zachycen levou paží. Díky tomuto přehození cípu přes tělo, je 

skryto rozevření pláště pod hrudí. Drapérie vytváří pod pravou rukou paralelní záhyby, 

které jsou typické v Mistrově pozdní tvorbě. Další výrazný záhyb je pod levou rukou, 

vedený svisle podél těla, rozšiřující se směrem dolů. Spodní šat je takřka celý zahalen 

svrchním pláštěm, odkryt je pouze pod koleny, kde jsou pravidelné vertikální záhyby 

                                                 
74 KOVÁČ 1980 (pozn. 68) 109. 
75 Ibidem 116. 
76 HOMOLKA 1965 (pozn. 18) 243. 
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směřující k levé noze, a na hrudi. Tvary Magdalény jsou podřízeny nízkému reliéfu a 

drapérie je ve větší míře řezána ve slohu paralelních linií. 

Stejně jako u Piety z Podlesí, tak i u Maří Magdalény je nejasný původ. Lze pouze 

usuzovat, že sochy vznikly v oblasti Kašperských Hor, Mistrem, který podle většiny 

badatelů pracoval nějaký čas na tomto území.  

 
4.3.6 Svatý Linhart 

Socha zakoupena Národní Galérií v Praze od majitele, který sochu získal v okolí 

Kašperských Hor. Lze tedy předpokládat, hlavně díky nápisu,77 zachovaným v barokní 

knize, kterou sv. Linhart držel,78 že socha byla určena pro kostel sv. Markéty 

v Kašperských Horách, původně sv. Linharta.  

 
Sv. Linhart patří k vrcholným dílům Mistra zvíkovského Oplakávání a je ústředním dílem 

jeho druhého, dramatického období.79 J. Homolka připsal tuto sochu našemu Mistrovi a 

datoval ji kolem roku 1520. Mimo jiné upozornil na typ tváře, která má přesnou analogii u 

muže vzadu uprostřed na zvíkovském reliéfu. Dále J. Homolka poukazuje v tomto díle na 

podobnost s Vídeňským uměním po roce 1515 z okruhu Mistra světelského oltáře. 

Výrazný tvar obličeje sv. Linharta by nemohl vzniknout, pokud by Mistr neznal tváře 

apoštolů ze skříně světelského oltáře.  

 
Francouzský světec, oděn v řeholním oděvu, proveden v nízkém, plošně pojatém reliéfu, 

s hladkým a uzavřeným obrysem. Postava stojící v kontrapostu, s nakloněnou hlavou 

k pravé straně, pokrčeným kolenem volné nohy, výrazně znatelným na drapérii. Paže s 

neobvykle širokými rukávy spadající podél těla. Sv. Linhart znázorněn v klidu, 

v některých partií postrádající umělcovu znalost lidského těla, je v rozporu s dynamickou 

drapérií. Celý šat je protnut výrazně dlouhými, různě prohnutými paralelními záhyby, 

oddělené širokými plochami nerespektující lidské tělo. Vertikální klidné záhyby, které 

jsme měly možnost vidět na předcházejících sochách (sv. Markéta, aj.), jsou u  světce 

pouze na spodním šatu, vyčnívající z pláště na pravé dolní straně těla. Světcova hlava je 

neorganicky skloněna k pravému ramenu. V obličeji expresivně zpracovanému, 

                                                 
77 HOMOLKA 1963 (pozn.15) 235: „Renowirt im Jahr 1869. V Jahr nach dem Brandt d. Kirche, Unter der 
Veranstaltung der Rossinna Harmutter P. Mack“ Kostel sv. Linharta vyhořel sice roku 1863, tedy šest roků 
před renovací naší sochy, avšak rozdíl jednoho roku proti letopočtu, uvedeném na knize, lze vysvětlit 
nepřesností zápisu, danou už větším časovým odstupem. 
78 Tato kniha byla odstraněna Jiřím Tesařem, který sochu restauroval v roce 1961 a počátkem roku 1963. 
79 HOMOLKA 1965 (pozn.187) 245: „v tomto mistrově období můžeme sledovat napětí mezi pasivitou 
zobrazovaného a dynamikou paralelních linií, které nerespektují lidské tělo.“  
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nalezneme určitou pasivitu a lhostejnost. Tvar obličeje je spíše hranatý, s vysedlými 

lícními kostmi, ale rty jsou opět ostře řezané, na bradě důlek, nos dlouhý rovný se 

zvednutou špičkou.  

 
Budeme-li uvažovat, že sv. Linhart opravdu pochází z kostela sv. Markéty v Kašperských 

Horách, musel Mistr pracovat v tomto městě delší dobu, nebo se do Kašperských Hor 

musel později vrátit. Sv. Linhart byl totiž oproti sochám sv. Markéty a Madony s Ježíškem 

vytvořen v pozdější době. Podle jeho kompozice lze soudit,80 mohl být vyřezán pro jiný 

oltář v tomto kostele, protože neodpovídá, že by byl protějškem sv. Markéty. Což by 

díky rozměrům sv. Linharta, musel být velmi rozměrný oltář, a soch z rukou Mistra mohlo 

vzniknou v tomto městě mnohem víc. Stejně tak, ale mohl být sv. Linhart umístněn 

k jednomu oltáři, jako Madona s Ježíškem a sv. Markéta, ale instalován mnohem později, 

což je nemyslitelné, aby oltář stál několik let v kostele nedokončen. 

Jestli opravdu působil Mistr v Kašperských Horách, jak tvrdí J. Homolka,81 či snad byl 

pozván pouze na zřízení oltářů nějakým významným mecenášem z města, nebo by snad i 

mohl přijít jako zástupce z dílny Mistra žebráckého Oplakávání, se dnes už jen stěží 

dozvíme. Každopádně v Kašperských Horách se nám zachoval jeden z největších počtů 

Mistrových děl zahrnující dvě období jeho tvorby. 

 
4.4 Světice z Homole 

Spolu se zvíkovským reliéfem byla socha světice řazena jako dílo Mistra žebráckého 

Oplakávání do roku 1962. Už Albert Kutal pochyboval, zda tato díla patří do souboru 

prací Mistra žebráckého Oplakávání.82 Kropáček však tyto díla, přes veškeré stylové 

rozdíly stále žebráckému Mistru připisoval,83 a pro J. Homolku se formální odlišnosti a 

zvláštnosti jevily tak radikální, že obě díla roku 1962 připsal Mistrovi zvíkovského 

Oplakávání, a to do jeho poslední fáze tvorby.84  

 
Socha stojící světice, která nemá reliéfní charakter, rozvinutá spíše do prostoru, životních 

rozměrů, je v provedení o něco hrubší než jiné práce sochařovi tvorby. Stojící světice 

                                                 
80 KOVÁČ 1980 (pozn. 68) 117. 
81 HOMOLKA 1963 (pozn.15) 236. 
82 KUTAL 1955 (pozn. 9) 47. 
83 KROPÁČEK 1960 (pozn. 70) 60. 
84 Jaroslav HOMOLKA: K nové instalaci sbírky české gotiky v NG, in: Umění X., 1962, 593: autor připsal 
ještě ke zmíněným řezbám ještě sv. Barboru strakonického muzea, madonu a světici v Kašperských Horách, 
dvě světice z okolí Horažďovic, sousoší sv. Anny samotřetí ve Vyšším Brodě, sv. Linharta v NG. 
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s mírně pozdvihnutými pažemi, u kterých se ztratily ruce, zřejmě držely miminko. Její 

výraz v obličeji působí dojmem melancholické odevzdanosti.85  

 
Celá socha působí klidným dojmem, kdyby nebylo pláště, který z levého ramene spadá po 

mírně zdvihnuté paži šikmo dolu, ke kolenům světice. Tím před tělem světice vytváří 

jakousi zástěru, jejíž cíp je zachycen pravou zdvihlou paží. Tato zástěra narušuje klidné 

vertikální zřasení šatu, svými vysokými lomenými záhyby. Dále plášť jako by se zvedal 

po Marininých zádech vzhůru směrem k levému rameni, tím vzniká pod pravou rukou 

velký mísový záhyb. Točivé zřasení rukávu na pravé ruce je obdobné jako u Panny Marie 

na Žebráckém reliéfu Oplakávání. Spodní šat světice je na hrudi zdoben čtverečkovou 

bordurou, často Mistrem užívanou. Od pasu, který je vysoko posazený, splývá šat jemně 

drapován paralelními záhyby, dole se rozšiřující. Tvar hlavy a obličeje světice je oválný, 

s mohutně vyklenutým čelem a úzkým dlouhým krkem. Obličej s mírně vystouplou 

bradou s důlkem, je příznačný pro našeho mistra, spolu i se zdvihnutou špičkou nosu a 

trochu vysunutým horním rtem. 

 
J. Homolka ve světici vidí určitou návaznost na Vídeňskou školu, především v kamenné a 

dřevěné plastice, a to díky drapérie, která se liší od řezeb nejen zvíkovského ale i 

žebráckého Mistra. Jiný názor má Jiří Kropáček,86 podobnost v uspořádání šatu světice 

spíše spojuje s kefermarktským oltářem, v článku ještě dodává o autorovi této řezby, že 

vycházel z grafických listů Mistra ES. A. Kutal vidí sochu z Homole těsně související se 

sochou Marií z Kralovic,87 dále pak poukazuje na podobnost i s Malšínskou madonou.88 

Rozdílné názory historiků umění , se nám asi v této práci nepodaří vyřešit, každopádně se 

nám může světice z Homole jevit, jako spojovací článek mezi oběma tvůrci. 

 
4.5 Madona s Ježíškem z Hracholusk 

Socha objevena v empirové kapli v Hracholuskách nedaleko Prachatic, dnes vystavována 

v Alšově Jihočeské Galérii. J. Homolka ji roku 1964 zařadil mezi díla Mistra zvíkovského 

                                                 
85 KUTAL  1955 (pozn. 9) 71. 
86 KROPÁČEK 1960 (pozn. 70) 167. 
87 KUTAL 1955 (pozn. 9) 70: autorův popis tváře „ kostnatá , rozeklaná brada, výrazné prohloubení pod 
ústy, trochu vysunuté rty, rovný nos, úzkého hřebene s nepatrně zdviženou špičkou, zasazení a tvar očí ne 
zcela stejných, to vše svědčí ne-li pro jednu ruku tedy aspoň pro jednu dílnu.“ čímž myslel dílnu Mistra 
Žebráckého Oplakávání;  KUTAL 1966 (pozn. 27) 226: podle autora nejde od sebe oddělit Marii z Kralovic 
a světici z Homole. 
88 KUTAL 1955 (pozn. 9) 71: jak madona z Malšína, tak i světice z Homole mají podle autora: „ ...čelo je 
stejně mohutně vyklenuto a dokonce nestejné otevření očí...“ 
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Oplakávání, do vyzrálého období slohu paralelních linií, 89 kam řadíme i sochu sv. 

Linharta a světice z okolí Horažďovic.  

 
Socha určena pro průčelní pohled, stojící v kontrapostu, s hlavou nakloněnou k pravé 

straně. Na rukou drží Marie hravého Ježíška s jablkem. Drapérie tvoří paralelní záhyby, 

oddělené většími konkávními plochami. Marinino tělo zahaleno téměř celé do pláště, 

z něhož vyčnívá pouze spodní šat na hrudi (velký výstřih) a ve spodní části sochy je 

spodní sukně vedená širokými vertikálními záhyby k pravé straně až na základnu sochy, 

kde se různě prolamuje. Svrchní plášť má Madona přehozený přes ramena padající po 

stranách sochy ke kolenům. Na levé straně je delší cíp pláště vedena přes tělo směrem 

k pravé straně, kde je přehozen přes paži a svěšen podél těla. Toto uspořádání drapérie 

vytváří na přední části Marinina pláště velké záhyby segmentově vedené od jedné ruky 

k druhé. Z pláště vystupují ruce, na kterých spočívá nahý Ježíšek, držen hlavně pravou 

rukou a nohy přidržovány levou. Jeho sklonění hlavy k pravé ruce je až neorganické ale 

dodává mu jistou hravost a něžnost výrazu. Marinina hlava s kloboučkem ozdobeným 

jednou řadou čtverečkovou bordurou, s rovnými řezanými vlasy na jedné straně sčesanými 

dozadu a na druhé ji prameny padají na hruď. Na tváři se jí zračí malý, líbezný úsměv, 

spolu s typickými Mistrovými rysy, již několikrát zmíněný. 

 
Obdobné pojetí madoniny tváře (pootevřená ústa, oči, aj.) najdeme i u sochy Madony 

s Ježíškem a sv. Markéty z Kašperských Hor, modelace lící lze částečně srovnat se 

světicemi z okolí Horažďovic, popisované níže.  

 

4.6 Světice bez atributu a svatá Markéta 

Obě tyto sochy pocházejí z okolí Horažďovic, díky tomu, že jsou dnes v soukromém 

majetku v Plzni, se mi nepodařilo sehnat jak fotografie, tak i jiné informace, týkající se 

širších podrobností. J. Homolkou zařazeny roku 1962 do Mistrova slohu paralelních 

linií.90 

 
Lze předpokládat, že obě sochy patřily jako protějšky k jednomu oltáři. V obou případech 

se jedná o nízký reliéf. Sochy stojící v kontrapostu s hlavou skloněnou k opačné straně, 

obdobných rozměrů kolem 117cm. U sv. Markéty se zachovala v levé ruce zavřená kniha 

a pod nohami se jí plazí had. Výraz bolestný, otupělý a až expresionistické provedení 

                                                 
89 HOMOLKA 1965 (pozn. 18) 241. 
90 HOMOLKA 1965 (pozn. 18)  245. 
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tváře mají obdobný, jak můžeme spatřit i u sv. Linharta a Máří Magdalény v Kašperských 

Horách ap. Obě mají shodné uspořádání pláště, které je rozdílné pouze v členění linií a 

zrcadlově obráceno. Drapérie obou světic se skládá ze svrchního a spodního šatu. U 

světice bez atributu je spodní šat více přilnut k tělu s hlubokým výstřihem, ozdobeným 

širokým lemováním.Oproti sv. Markétě, která má vysoký límec končící těsně pod její 

bradou. Paralelní jemné linie vedoucí od vysoko posazených pasů k základně, se u 

Markéty mírně stáčí k pravé noze. Svrchní šat zachycen na ramenou padající přes ruce 

podél těla je z jedné strany segmentově veden přes tělo k paži, kde je přidržen. U světice 

bez atributu je šat méně drapován s většími záhybovými liniemi a plochami mezi nimi. 

Přičemž u druhé světice je drapérie více členěna s větším počtem záhybů. Světice mají 

podobné i pokrytí hlavy, nízkým kruhovým kloboučkem u sv. Markéty zdoben 

čtverečkovou bordurou.  

 
Vhodné je upozornit na labilitu lidského těla patrnou u Sv. Markéty hlavně v podání pravé 

ruky, vyčnívající z pláště. Ruka je až nezvykle dlouhá a působí jako by odpadla od těla. 

Tato neznalost lidského těla se u Mistra zvíkovského Oplakávání nejčastěji objevuje 

v tomto závěrečném tvůrčím období. 

 

4.7 Sochy dochované v Černívsku 

Tuto kapitolu ukončuji díly, které jsou velmi problematické připsat jako samostatné práce 

zvíkovského Mistra, přestože nesou mnoho společných znaků spojené s jeho pracemi, jsou 

i v mnoha ohledech rozdílné. Proto je možné uvažovat, že se mohl kolem Mistra vytvořit 

školský okruh. V tomto případě se hlavně jedná o sochy pocházející z farního kostela 

v Černívsku u Blatné, ale i jiné, jako jsou např. Madona s Ježíškem ve farním kostele 

v Kotouni, Svatá Anna Samatřetí z Prachatic, atd. 

 

Vraťme se zpět k černívským řezbám, jejichž původ bohužel není znám. Svatá Barbora a 

Světice bez atributu byly do kostela v Černívsku přeneseny roku 1950 z nedaleké vesničky 

nazvané Uzeničky, z neobjasněného důvodu, kam byly umístněny na oltář k Panně Marii. 

Můžeme setkat s řezbou Madony s Ježíškem v NGP, svatou Barboru a světici bez atributu, 

nalezneme v depozitáři českobudějovické Diecéze, kam byly převezeny před možným 

odcizení z kostela. 
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J. Homolkou byly  Mistrovi zvíkovského Oplakávání připsány roku 1963. Mnohými 

badateli jsou tyto řezby považovány za poněkud slabší práce, proto je mohl vytvořit někdo 

z mistrova okruhu.91 

 

5.7.1 Madona s Ježíškem 

Považována z černívských soch jako nejkvalitnější. Díky drapérie, která se však zdá být 

poněkud nevyvážená a rozdrobená byla zařazena do Mistrova vyzrálého slohu paralelních 

linií.92 Stojící madona na půlměsíci držící na pravé paži malého nahého Ježíška ve 

vertikální poloze. Marinino tělo je výrazně esovitě prohnuté, které Mistrem nebylo na 

předcházejících jeho dílech použito. Stejně tak i uspořádání drapérie, hlavně na cípu plášti 

–  vedeném z jedné paže a zachycen druhou paží –  je tvořeno nepravidelnými liniemi, 

v dílech Mistrových nezvyklými. Na pravé straně pod Ježíškem jsou záhyby mělké 

mísovité, oddělené velkými konkávními plochami, končící pod nohama Ježíška, od 

kterých pak vedou k levé straně vertikální linie. Tyto záhyby jsou pak přerušeny vysutým 

kolenem – obdobné jako na řezbě sv. Linharta –  kolem kterého, v tomto případě obíhá 

výrazný záhyb. U základny sochy jsou tvořeny linie drapérie spíše lomené.  

 
Řezba Madoniny hlavy je obdobná jako jiné práce Mistrovi. Korunka zdobena 

čtverečkovou bordurou, vlnité vlasy spadající na ramena a hruď, řezba nosů rtů a brady. 

Rozdílná je však řezba očí a lící,  které nejsou tak důsledně propracovány jako u 

zvíkovského Mistra. Obdobě zpracovaná je i hlavička Ježíška. Přesto, že tato socha není 

takové kvality jako díla výše uvedená, je mnohem propracovanější než další světice 

zachované v Červnívsku. 

 

4.7.2 Svatá Barbora a světice bez atributu 

Sochy stojící v kontrapostu, v pravé ruce držící palmovou ratolest, jsou na první pohled od 

děl připsaných Mistrovy rozdílné. Jejich postavy jsou o něco robustnější, což je dáno díky 

plnějšímu hrudníku a kulatějším tvářím. Na svaté Barboře je i jinak proveden plášť, který 

není žádným dílům Mistrovy obdobný. Plášť přehozen přes ramena, spadající vertikálně 

kolem těla, je na pravé straně paží pouze mírně zvednut. Tedy jeho cíp není veden přes 

tělo k levé paži a netvoří tak zástěrovitý útvar, patrný u většiny Mistrových soch. Světice 

bez atributu se drapérií nijak víc neliší od jiných popisovaných soch, dokonce má ozdoben 

                                                 
91 HOMOLKA 1965 (pozn. 18) 246. 
92 Ibidem 245. 
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výstřih dvojitou čtverečkovou bordurou, který ale není tak hluboce vykrojen. 

Povšimneme-li si detailů, jako například prstů na rukou, ty už nejsou štíhlé dlouhé 

z výraznými klouby, nýbrž méně propracované a široké. 

Zda zařadit tyto tři řezby přímo zvíkovskému Mistrovi či jeho okruhu je velmi obtížné, 

proto přenechávám tuto otázku jiným badatelů. 

 
Pokud bychom v tomto popisu děl chtěli navázat na předcházející kapitolu, mohli bychom 

si na těchto uvedených řezbách poukázat na spoustu společných rysů a detailů shodných 

s řezbami Mistra žebráckého Oplakávání. Bohužel, toto srovnání je nad rámec této práce, 

proto se v budeme muset spokojit pouze s popisem. 
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ZÁVĚR  

 

Tato práce, týkající se Mistra zvíkovského Oplakávání, není zcela vyčerpána. O tak 

výrazném řezbáři působícím v jihozápadních Čechách v pozdní fázi gotiky, by se mohla 

napsat mnohem rozsáhlejší studie, což ovšem nebylo náplní mé bakalářské práce. Hlavním 

cílem bylo vytvořit katalog dosud připisovaných děl Mistrovi zvíkovského Oplakávání. 

 
V katalogu, umístněném v závěru práce předcházející kapitoly, se snažím Mistra zasadit 

do historického kontextu doby na území jeho působnosti. V části nazvané Umělecká 

oblast jižních a jihozápadních Čech představuji důležité mecenáše výtvarného umění v 

jihozápadních Čechách, bez jejichž podpory by nemohla vzniknout tak významná 

umělecká díla v této oblasti zastoupena. Na tomto území žili významné osobnosti, 

(představitelé tehdejší politiky), o kterých můžeme uvažovat jako o možných 

objednavatelích děl právě u našeho Mistra, ale nejen jeho. 

 
V celé práci se neustále obracím k řezbářským dílům vytvořeným v jižních Čechách, a 

nepochybně i k Mistrovi žebráckého Oplakávání, do jehož školského okruhu je řazen i 

Mistr zvíkovský, působící nejspíš v jihozápadních Čechách. Nemohla bych si tedy dovolit 

nezmínit se o Mistru žebráckém, a to zvláště v přehledu literatury. Dosavadní vydané 

články, studie a příspěvky, týkající se tohoto tématu, jsem se snažila shrnout. Literatura 

chronologicky sestavena vypovídá o průběhu vědeckého bádání sochařských děl 

reprezentující dunajskou školu pozdně gotického umění v oblasti jižních a jihozápadních 

Čech. Na počátku 20. století náš anonymní Mistr ještě nebyl znám. V té době objevená 

díla byla pouze zařazena do pozdně gotického období, v lepším případě do již zmíněné 

školy (okruhu). Ve třicátých letech byl o tuto sochařskou tvorbu zvýšen badatelský zájem 

a díla byla přiřazována jednotlivým tvůrcům ve většině anonymně nazývanými. V této 

době, dnes některá připsaná díla našeho Mistra byla součástí řezbářské dílny sídlící 

v Českých Budějovicích. Dílnu vedl Mistr žebráckého Oplakávání a řezby  byly Mistru 

připisovány díky společným znakům. Přesto, badatelé v šedesátých letech v těchto dílech 

nalezli mnoho rozdílností, které je dovedly k tomu, aby díla byla rozdělena a připsána 

mezi Mistra žebráckého Oplakávání a nově nazvaného Mistra zvíkovského Oplakávání, 

podle reliéfu Oplakávání Krista nalezeného ve zvíkovské kapli. Tato teorie byla přijata 

většinou badatelů a dále rozvíjena až do dnešní doby. Dnes je Mistr zvíkovský uváděn 

jako žák Mistrem žebráckého. Tím vysvětlují historikové umění společné znaky patrné na 
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jejich dílech a rozdílné znaky – jednoduše řečeno – jsou odůvodněny rozdělením obou 

Mistrů, s tím že po vyučení se Mistr zvíkovský usadil a pracoval na území jihozápadních 

Čech (Kašperské Hory, Horažďovice). 

  

Zamyšlení, zda toto rozdělení bylo správné či nikoli, je v práci věnována rozsáhlá kapitola 

zabývající se vzájemným vztahem obou zmíněných Mistrů. V této části jsem se snažila 

zrekonstruovat studie dřívějších badatelů. Na základě provozu středověké dílny, na 

rozboru reliéfech Oplakávání Krista ze Zvíkova a Žebráku, poukazuji, že díla dnes 

připisována Mistrovi zvíkovského Oplakávání by mohla být stejně tak zařazena do 

dílenské tvorby Mistra žebráckého. V této hypotéze není pro mě rozhodující ani fakt, že 

v jihozápadních Čechách bylo nalezeno největší množství děl připisovaných našemu 

Mistru a tedy proto musel mít dílnu na tomto území. Ovšem i tato otázka, týkající se 

osobnosti Mistra, je pro mě dosud nevyřešena a zda Mistr zvíkovský pracoval samostatně, 

či snad českobudějovickou dílnu nikdy neopustil, ponechávám otevřenou. 

  
Po těchto úvahách se přenáším zpět k připsaným řezbám Mistra zvíkovského. Nejprve 

jsem se rozmýšlela, zda v tomto popisu děl budu jednotlivé řezby srovnávat s řezbami 

Mistra žebráckého, což by mi pomohlo pokračovat v naznačené hypotéze předcházející 

kapitoly a možná ji i částečně vyřešit. Myslím si, že díla vytvořená těmito umělci jsou si 

tak blízká, byť některá pouze v detailech, že mi připadá až nesmyslné je od sebe 

rozdělovat, ba dokonce připisovat dvěma tvůrcům. Bohužel toto podrobné srovnání by 

bylo už nad rámec mé práce a tedy chronologicky seřazená díla jsem podrobila pouze 

formálnímu, ikonografickému a technologickému rozboru. Tímto popisem ukončuji celou 

práci s tím, že v příloze uvádím katalog se základními informacemi a dosavadní 

literaturou a v obrazové příloze je možné shlédnout některé řezby.  
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KATALOGOVÉ HESLO  

 

Reliéf Oplakávání Krista                       

Zvíkov, hradní kaple, kol. r. 1510 

Dřevo lipové, v. 120 cm, š. 141 cm; zbytky původní polychromie; drobnější poškození, 

četné doplňky, zejména v postavě Krista; restaurováno r. 1965 D. Blažková a J. Tesař 

(Praha) 

Zvíkov, hradní kaple 
 
Literatura: J. Soukup, Soupis památek historických a uměleckých v politickém  okresu 

Píseckém, 1910, Praha,  s. 430; V. Birmbaum,A.  Matějček, J. Pečírka, Dějepis 

výtvarného umění v Čechách I. Středověk, Praha 1931, s. 234;  J. Opitz, Mistr reliéfu 

Oplakávání Krista ze Žebráku, in: Dílo, 1935-36, s. 88;  V. Denkstein, Zvíkov, Praha, 

1948, s. 13; V. Denkstein /  F. Matouš, Jihočeská gotika, 1953, s. 60; A. Kutal, Nové práce 

z okruhu Mistra Žebráckého Oplakávání, in: ČNM, 1955, s. 58; J. Kropáček, Na okraj 

katalogu, in: Umění VIII., 1960, s. 424; J. Kropáček, Ukřižovaný z bývalého 

dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, in: Umění X., 1960, s. 158;  J. 

Homolka, K nové instalaci sbírky české goticky v NG, in: Umění, 1962, s. 593;  F. Kotrba, 

Pozdně gotická plastika Pieta z muzea v Sušici, in: Vlastivědné muzeum v Sušici, Sušice, 

1962, s. 12;  J. Homolka, K restauraci některých prací Mistra Zvíkovského Oplakávání, 

in: Památková péče, 1963, s. 236; J. Homolka / L. Kesner, Katalog České umění gotické, 

1964, s. 66;  J. Homolka, 1965, Katalog Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, Hluboká, s. 

237;  J. Homolka, Poznámky k dílu Mistra Zvíkovského Oplakávání,  in:  PP, 1966,  s. 74;  

A. Kutal, K výstavě jihočeská pozdní gotika 1450-1530, in: Umění XIV., 1966, s. 229;  Š. 

Chlumská (ed.), Čechy a střední Evropa 1200-1550, NGP, 2006, s. 129 

 
v  
Svatá Barbora                                                   

Droužetice u Strakonic, po r. 1510 

Dřevo lipové, v. 131 cm, vzadu vyhloubeno, zbytky původní polychromie; chybí pravá 

ruka, koruna, podstavec, restaurováno 1963 J. Tesař (NGP) 

Strakonice, Muzeum středního Pootaví. 

 
Literatura : J. Homolka, K nové instalaci sbírky České gotiky v NG, in: Umění X., 1962, s. 

593 pozn. 23;  J. Homolka, K restauraci některých prací Mistra Zvíkovského Oplakávání, 

in: Památková péče, 1963, s. 234;  J. Homolka / L. Kesner, Katalog České umění gotické, 
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1964, NGP, s. 66; J. Homolka, Katalog Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, Hluboká, 

1965, s. 239; J. Homolka, Poznámky k dílu Mistra Zvíkovského Oplakávání, in: PP, 1966, 

s. 79; A. Kutal, K výstavě Jihočeská pozdní gotika 1450-1530 XIV., in: Umění, 1966, s. 

226 

 
Madona s Ježíškem  

Kašperské Hory, děkanský kostel, po r. 1910 

Lipové dřevo, v. 160 cm,  vzadu vyhloubeno, polychromie na drapérii barokní, inkarnát 

původní; u madony chybí prsty levé ruky, část palce na pravé ruce, konečky u prstů na 

pravé noze, roušce na hlavě chybí okraje,  na levé noze prsty doplněny později; u Ježíška 

chybí tři prsty pravé ruky; restaurováno 1962 Suchdoláková NGP, 1996, Třeštíková.  

Kašperské Hory, Šumavské muzeum 

 
Literatura: viz. Sv. Markéta 

 
Svatá Markéta 

Kašperské Hory, děkanský kostel, po r. 1910 

 Lipové dřevo, v. 163 cm, vzadu vyhloubeno, polychromie na drapérii barokní, inkarnát 

původní;  chybí obě ruce, drobná poškození, nos pozdější doplněk, restaurováno r. 1962 

Suchdoláková, 1977 Grüber, 1996 A.Třeštíková (NGP) 

Kašperské Hory, Šumavské muzeum 

 
Literatura: J. Homolka, K nové instalaci sbírky české gotiky v NG, in: Umění X., 1962, s. 

593;  J. Homolka, K restauraci některých prací Mistra Zvíkovského Oplakávání, in: 

Památková péče, 1963, s. 236; J. Homolka / L.Kesner, Katalog České umění gotické, 

NGP,1964, s.66;  J. Homolka, Katalog jihočeská pozdní gotika 1450-1530, Hluboká, 

1965, s. 239;  A. Kutal, K výstavě jihočeská pozdní gotiky 1450-1530, in: Umění XIV., 

1966, s. 226; P. Kováč, Mistr Zvíkovského Oplakávání a Kašperské Hory, in: Sborník 

vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 109 

 
Ukřižování  

Kašperské Hory, děkanský kostel, po r. 1510 

Dřevo lipové, v. 150 cm, rozpětí rukou 127 cm; vzadu vyhloubeno, polychromie stará; 

chybí dva prsty na každé ruce a prsty pravé nohy; restaurováno r. 1963 M. Kloudová 

(Plzeň) 

Kašperské Hory, Šumavské muzeum 
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Literatura: J. Homolka / L. Kesner, Katalog České umění gotické, NGP, 1964, s. 66;  J. 

Homolka, Katalog Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, Hluboká, 1965, s. 239; P. Kováč, 

Mistr Zvíkovského Oplakávání a Kašperské Hory, in: Sborník vlastivědných prací o 

Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 109; 

 
Pieta                                                    

Podlesí, statek u Kašperských Hor, původní provenience neznámá, po r. 1510 

Dřevo lipové, v. 124 cm, š. základny 91 cm, vzadu rovná; polychromie stará, inkarnát 

zřejmě původní, chybí prsty na nohou, drobné poškození; restaurováno r. 1961 F. Kotrba 

Sušice, Muzeum Šumavy 

 
Literatura: F. Kotrba, Pozdně gotická plastika Pieta z Muzea v Sušici, Vlastivědné zprávy 

horního Pootaví, Sušice, 1962, s. 10; J. Homolka, K restauraci některých prací Mistra 

Zvíkovského Oplakávání, in: Památková péče, 1963, s. 236; J. Homolka / L.  Kesner, 

Katalog České umění gotické, NGP,  1964, s. 66; J. Homolka, Katalog Jihočeská pozdní 

gotika 1450-1530, Hluboká,  1965, s. 240; J. Homolka, Poznámky k dílů Mistra 

Zvíkovského Oplakávání, PP, 1966, s. 76; P. Kováč, Mistr Zvíkovského Oplakávání a 

Kašperské Hory, in: Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské 

Hory, 1980, s. 109 

 
Máří Magdaléna 

Kašperské Hory, děkanský kostel, před r. 1520 

Dřevo lipové, v. 88 cm, vzadu vyhloubeno, zbytky původní polychromie; drapérie na 

několika místech odlomena, chybí na levé ruce část prstů, podstavec; restaurováno r. 1962 

M. Kloudová (Plzeň) 

Kašperské Hory, Šumavské muzeum 

 
Literatura: J. Homolka, K restauraci některých prací Mistra Zvíkovského Oplakávání, in: 

Památková péče, 1963, s. 236, pozn. 5; J. Homolka / L.  Kesner, Katalog České umění 

gotické, NGP, 1964, s. 66; J. Homolka, Katalog Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, 

1965, Hluboká,  s. 243; P. Kováč, Mistr Zvíkovského Oplakávání a Kašperské Hory, in: 

Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 109 

 
Světice z Homol 
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Původní provenience neznámá, získaná r. 1908 ze soukromého majetku od pana Wittnera 

z Homol u Českých Budějovic, po r. 1510 

Dřevo lipové, v. 159 cm; vzadu vyhloubeno, polychromie stará; chybí obě ruce, hroty 

koruny, drapérie dole vpředu poškozena; restaurována r. 1951, 1957, 1962 Ludmila 

Slánská (Praha)  

Alšova Jihočeská Galerie, Inv. č. P – 68 

 
Literatura:  V. Denkstein / F.Matouš, Jihočeská gotika, Praha, 1953, s. 58;  A.Kutal, , 

Nové práce z okruhu Mistra Zvíkovského Oplakávání, in: ČNM, 1955, s. 70; J.Kropáček, 

Ukřižovaný z bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, in: Umění VIII, 

1960, s. 162, 166, 167; J. Homolka, K nové instalaci sbírky české gotiky v NG, in: Umění 

X., 1962, s. 593;  J. Homolka, K restauraci některých prací Mistra Zvíkovského 

Oplakávání, in: Památková péče, 1963, s. 236; J. Homolka  / L. Kesner, Katalog České 

umění gotické, NGP 1964, s. 66; J. Homolka, Katalog Jihočeská pozdní gotika 1450–

1530,Hluboká, 1965, s. 241;  A. Kutal, K výstavě jihočeská pozdní gotika, in: Umění XIV., 

1966, s.226; H. Rulíšek / L. Kesner,  Gotické umění v Jižních Čechách, Praha, 1989, s. 36  

 
Svatý Linhart                                                        

Kašperské Hory, děkanský kostel sv. Markéty (původně sv. Linharta), po r. 1520 

Dřevo lipové, v. 158 cm, vzadu vyhloubeno, zbytky původní polychromie; chybí levá 

ruka, na pravé ruce části dvou prstů; restaurováno r. 1961 J. Tesař (NGP) 

Praha, NG Anežský klášter, Inv. č. P 4485 

 
Literatura: J. Homolka, K nové instalaci sbírky České gotiky v NG, in: Umění X., 1962, s. 

593 pozn. 23;  J. Homolka, K restauraci  některých prací Mistra Zvíkovského Oplakávání, 

in: Památková péče, 1962, s. 235; J. Homolka / L.  Kesner, Katalog České umění gotické, 

NGP,1964, s. 66; J. Homolka, Katalog Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, Hluboká, 

1965, s. 244; J. Homolka, Poznámky k dílu Mistra Zvíkovského Oplakávání, in: PP, 1966, 

s. 75; A. Kutal, K výstavě Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, in: Umění XIV., 1966, s. 

226; P. Kováč, Mistr Zvíkovského Oplakávání a Kašperské Hory, in: Sborník 

vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 109; Š. 

Chlumská (ed.), Čechy a střední Evropa 1200-1550, NGP, 2006, s. 129 

 
Madona z Hracholusk                                       

Hracholusky, empirová kaple, získána z Vítějovické fary, kolem r. 1520 
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Dřevo lipové, v. 123, vzadu vyhloubeno, nepatrné zbytky původní polychromie; chybí 

malíček na levé ruce Ježíška, podstavec, restaurováno v r. 1965 D. Blažovou a J. Tesařem 

Alšova Jihočeská Galerie, Inv.č. DP – 112 

 
Literatura:  J.Homolka /L.  Kesner, Katalog České umění gotické 1964, NGP, s. 66; J. 

Homolka, Katalog  Jihočeská pozdní gotika 1450 – 1530, 1965, s.241; J. Hořejší / J. 

Vacková, K průzkumu středověkého umění jižních Čech, in: Umění XXVI., 1965, s. 313; J. 

Homolka, Poznámky k dílu Mistra Zvíkovského Oplakávání, in: Památková péče, 1966, s. 

75; P. Kováč, Mistr Zvíkovského Oplakávání a Kašperské Hory, in: Sborník vlastivědných 

prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 109; J. Homolka, Pozdně 

gotické umění, in: Dějiny Českého výtvarného umění 1/2, Praha, 1984 

 
Světice bez atributu 

Horažďovice, okolí, přesná provenience není známa, kolem r. 1520 

Dřevo lipové, v. 116,5 cm, vzadu mírně vyhloubeno, zbytky původní polychromie; chybí 

obě ruce, podstavec, restaurováno r. 1950 J. Tesař 

Plzeň, soukromí majetek 

 
Literatura: viz. sv. Markéta 

 
Svatá Markéta 

Horažďovice, okolí, přesná provenience není známa, kolem r. 1520 

Dřevo lipové, v. 117 cm, vzadu mírně vyhloubeno, zbytky původní polychromie; chybí 

pravá ruka, v předu odlomeny části podstavce, drobnější poškození; restaurováno r.1950 J. 

Tesař 

Plzeň, soukromí majetek 

 
Literatura: J. Homolka, K nové instalaci sbírky České gotiky v NG, in: Umění X., 1962, s. 

593 pozn. 23; J. Homolka, K restauraci některých prací Mistra Zvíkovského Oplakávání, 

in: Památková péče, 1962, s. 235; J. Homolka, Katalog Jihočeská pozdní gotika 1450-

1530, 1965, Hluboká, s. 244; J. Homolka / L. Kesner, Katalog České umění gotické, NGP, 

1964, s. 66;  

 
Madona s Ježíškem  

Černívsko u Blatné, kostel Nejsvětější trojice, po r. 1520 
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Dřevo lipové, v. 123,5 cm, vzadu vyhloubeno, zbytky původní polychromie, drobné 

poškození. 

Praha, NG, Anežský klášter, Inv. č. VP 10697 

 
Literatura: viz. Svatá Barbora 

 
Světice bez atributu  

Černívsko u Blatné, kostel Nejsvětější trojice, po r. 1520 

Dřevo lipové, v. 123,5 cm, vzadu vyhloubeno, zbytky původní polychromie, drobné 

poškození. 

České Budějovice, českobudějovická diecéze, depozitář 

 
Literatura: viz. Svatá Barbora 

 
Svatá Barbora 

Černívsko u Blatné,  kostel Nejsvětější trojice, po r. 1520 

Dřevo lipové, v. 124 cm, vzadu vyhloubeno, zbytky původní polychromie, drobné 

poškození. 

České Budějovice, českobudějovická diecéze, depozitář 

 
Literatura: J. Homolka, K restauraci některých prací Mistra Zvíkovského Oplakávání, in: 

Památková péče, 1963, s. 238;  J. Homolka / L. Kesner, Katalog České umění gotické, 

NGP, 1964, s. 66; J. Homolka, Katalog Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, Hluboká, 

1965, s. 245; Š. Chlumská (ed.), Čechy a střední Evropa 1200-1550, NGP, 2006, s. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA   

 

 

 

 

 

2. Oplakávání Krista ze Zvíkova, kolem roku 1510, dřevo, 120 x 141 cm, Zvíkov, hradní 

kaple.  
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3. Svatá Barbora z Droužetic, kolem roku 1510, dřevo, v. 131 cm, Strakonice, Muzeum 

středního Pootaví. 
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4. Madona s Ježíškem z Kašperských Hor, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 160 cm, 

Kašperské Hory, Muzeum Šumavy. 
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5. Svatá Markéta z Kašperských Hor, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 163 cm, 

Kašperské Hory, Muzeum Šumavy. 

 

6. Svatá Markéta z Kašperských Hor, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 163 cm, 

Kašperské Hory, Muzeum Šumavy, pohled z boku. 
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7. Ukřižovaný, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 150 cm, Kašperské Hory, Muzeum 

Šumavy. 

 

 
8. Ukřižovaný, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 150 cm, Kašperské Hory, Muzeum 

Šumavy, detail. 
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9. Pieta z Podlesí, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 124 cm, š. základy 91 cm, Sušice, 

Muzeum Šumavy. 

 

 
10. Pieta z Podlesí, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 124 cm, š. základy 91 cm, 

Sušice, Muzeum Šumavy, pohled z boku. 
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11. Světice z Homole, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 159 cm, Hluboká nad 

Vltavou, AJG. 
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12. Madona z Hracholusk, kolem roku 1520, dřevo, zbytky původní polychromie, v. 123 

cm, Hluboká nad Vltavou, AJG. 
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13. Svatá Markéta z Horažďovic, kolem roku 1520, dřevo, v. 117 cm, Plzeň, soukromý 

majetek. 

 

14. Světice bez atributu, kolem roku 1520, dřevo, v. 116,5 cm, Plzeň, soukromý majetek. 
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15. Máří Magdaléna, před rokem 1520, dřevo, v. 88 cm, zbytky původní polychromie, 

Kašperské Hory, Muzeum Šumavy.  
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16. Svatá Barbora z Černívska, po roce 1520, dřevo, v. 124cm, České Budějovice, 

českobudějovická Diecéze, depozitář. 

 

17. Svatá Barbora z Černívska, po roce 1520, dřevo, v. 124cm, České Budějovice, 

českobudějovická Diecéze, depozitář, pohled z boku na zadní stranu. 
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18. Světice bez atributu z Černívska, po roce 1520, dřevo, v. 123,5 cm, České Budějovice, 

českobudějovická Diecéze, depozitář 
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SEZNAM VYOBRAZENÍ 

 

1. Oplakávání Krista ze Žebráku, před nebo kolem roku 1510, dřevo, zbytky původní 

polychromie, v. 126 cm, š. 121 cm, Praha, Národní galerie, Anežský klášter. Foto: 

reprodukce z knihy: Štěpánka Chlumská: Čechy a střední Evropa 1200 – 1150, 

Dlouhodobá expozice sbírky starého umění NGP v klášteře sv. Anežky České, Praha 

2006, obr. 142. 

2. Oplakávání Krista ze Zvíkova, kolem roku 1510, dřevo, 120 x 141 cm, Zvíkov, hradní 

kaple. Foto: autor. 

3. Svatá Barbora z Droužetic, kolem roku 1510, dřevo, v. 131 cm, Strakonice, Muzeum 

středního Pootaví. Foto: autor. 

4. Madona s Ježíškem z Kašperských Hor, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 160 cm, 

Kašperské Hory, Muzeum Šumavy. Foto: autor. 

5. Svatá Markéta z Kašperských Hor, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 163 cm, 

Kašperské Hory, Muzeum Šumavy. Foto: autor.  

6. Svatá Markéta z Kašperských Hor, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 163 cm, 

Kašperské Hory, Muzeum Šumavy, pohled z boku. Foto: autor. 

7. Ukřižovaný, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 150 cm, Kašperské Hory, Muzeum 

Šumavy. Foto: autor. 

8. Ukřižovaný, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 150 cm, Kašperské Hory, Muzeum 

Šumavy, detail. Foto: autor. 

9. Pieta z Podlesí, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 124 cm, š. základy 91 cm, Sušice, 

Muzeum Šumavy. Foto: autor.  

10. Pieta z Podlesí, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 124 cm, š. základy 91 cm, 

Sušice, Muzeum Šumavy, pohled z boku. Foto: autor. 

11. Světice z Homole, po roce 1510, dřevo, polychromie, v. 159 cm, Hluboká nad 

Vltavou, AJG. Foto: autor.  

12. Madona z Hracholusk, kolem roku 1520, dřevo, zbytky původní polychromie, v. 123 

cm, Hluboká nad Vltavou, AJG. Foto: autor.  

13. Svatá Markéta z Horažďovic, kolem roku 1520, dřevo, v. 117 cm, Plzeň, soukromý 

majetek. Foto: reprodukce z periodiky: Jaromír HOMOLKA: K restauraci některých prací 

Mistra Zvíkovského Oplakávání, in: Památková péče, 1963, 237. 



 68 

14. Světice bez atributu, kolem roku 1520, dřevo, v. 116,5 cm, Plzeň, soukromý majetek. 

Foto: reprodukce z periodiky: Jaromír HOMOLKA: K restauraci některých prací Mistra 

Zvíkovského Oplakávání, in: Památková péče, 1963, 237. 

15. Máří Magdaléna, před rokem 1520, dřevo, v. 88 cm, zbytky původní polychromie, 

Kašperské Hory, Muzeum Šumavy. Foto: autor.  

16. Svatá Barbora z Černívska, po roce 1520, dřevo, v. 124cm, České Budějovice, 

českobudějovická Diecéze, depozitář. Foto: archiv českobudějovické Diecéze. 

17. Svatá Barbora z Černívska, po roce 1520, dřevo, v. 124cm, České Budějovice, 

českobudějovická Diecéze, depozitář, pohled z boku na zadní stranu. Foto: archiv 

českobudějovické Diecéze. 

18. Světice bez atributu z Černívska, po roce 1520, dřevo, v. 123,5 cm, České Budějovice, 

českobudějovická Diecéze, depozitář. Foto: archiv českobudějovické Diecéze. 
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ANNOTATION  

 

The Master of Zvíkov Lamenting of Christ 

 
In the 1960´ s this anonymous master was called František Kotrba, according to the work 

of Lamenting of Christ which was found in Zvíkov Chapel. The Master was active in the 

first quarter of 16th century and worked in the area of south-west Bohemia (Horažďovice, 

Kašperské Mountains), where quite a lot of his works were found. We rank the carver 

among the school constituency of the Master of Žebrák Lamenting of Christ who was one 

of the most important artists of Podunaj school in Bohemia, working probably in České 

Budějovice. Secular form works through the works of the Master of Zvíkov Lamenting of 

Christ. In comparison with the Master of Žebrák, the carvings are mostly moderate in the 

expression and partly simplified. On the other hand, the relief style is absolutely clear and 

precise, so the polychrome on the statues could be very thin. 

 
In this bachelor assignment I aimed to place the Master of Zvíkov Lamenting of Christ 

into the context of time, ask and answer the questions of his existence, but my main task 

was to make a catalogue of the most important works attributed to this master so far. 

 

EXPRESSIONS 

 
Late Gothic 

This style is in the Czech countries ranked among the second half of 15th century and the 

first third of the 16th century, during the reign of Jiří from Poděbrady (1548-1741), 

Vladislav II. Jagelonský (1471-1516) and Ludník Jagelonský (1516-1526). Art trends 

started to appear in Bohemia from neighbouring countries in this period (Saxony, Bavaria, 

North Austria, etc.). The biggest prosperity of the late gothic art in Bohemia started in the 

first quarter of 15th century and teh first quarter of 16th century, when very important 

works of art originated.  

 
Parallel drapes 

Long, protracted drapes, rhythmically organized consecutively and perforating the finish 

of the sculpture. 
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Polychrome 

Multicolour finish of an art object. In the Middle Ages the polychrome was usually laid on 

the smoothed chalk ground of carvings.  

 
Contrapposto 

Balancing of a standing figure pose. One leg carries the weight of the body, the second leg 

is relieved. The hip is always pushed forward over the weighted leg and the relieved arm 

is above the unweighted leg. 

 
The Lamenting of Christ 

Its content is similar to Pieta. Virgin Mary is holding her son taken down from the cross in 

her lap and is parting with him. Christ is usually laid on the “Anointing Stone” in the 

Lamenting or can be hold by Virgin Mary who is in grief caused by the loss of her son. 
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