
V šumavských Kašperských Horách a okolí jsem se poprvé setkal s námetem Umucení
10.000 rytíru, který mne zaujal svou neobvyklou ikonografií. Krátce nato jsem zacal domácí
materiál s námetem Umucení 10.000 rytíru cílene shromaždovat s myšlenkou, že toto
ikonografické téma v budoucnu pojmu monograficky jako téma své diplomové práce.
Materiál se však natolik rozširoval a ruznil místem, kvalitou i dobou vzniku, že solidní
monografie tématu se mi zdála preci jen nad mé síly. Nad síly alespon v prípade, že jsem
téma nechtel pretížit nadbytecnými stranami textu, který má za cíl pouze dodržet pocet
predepsaných stran diplomní práce.
Rešení, aniž bych téma zásadne opustil, se mi po konzultacích s paní PhDr. Hanou
Hlaváckovou nabízelo spojením tématu Umucení 10.000 rytíru s katalogem lokalit, kde se
téma vyskytuje, a s monografickým zpracováním jedné z techto lokalit. Naštestí se mezi
lokalitami objevila doslova jako hozená rukavice hradní kaple Navštívení Panny Marie
v Becove nad Teplou. Nejenže se totiž jedná v domácím prostredí o nejstarší dochovaný
príklad Umucení 10.000 rytíru, ale becovské malby nebyly doposud de facto ani detailne
monograficky zpracovány a jejich datace dosud nebyla ješte vyjasnena.1
Behem práce na malbách v Becove jsem pochopitelne notne poopravil mnohé své starší
apriorní predstavy o Umucení 10.000 rytíru a zacal jsem si uvedomovat pri vazbách tématu
na objednavatelská prostredí i odlišnost jednotlivých dochovaných maleb díky ruzným
kontextum uvnitr malírských celku, do nichž byly komponovány. Nakonec se proto zrejmou
prioritou predkládané diplomové práce stala stredoveká malírská výzdoba becovské kaple a
téma Umucení 10.000 rytíru se stalo oproti puvodním plánum jen dílcím doplnkem, který
vykrystalizoval do priloženého Exkurzu a Seznamu lokalit. Téma Umucení 10.000 rytíru tím
ale rozhodne nepokládám za vycerpané. Naopak. Doufám, že se i díky shromáždeným
podkladum k tématu v budoucnu vrátím a podrobneji ho ješte rozpracuji. Téma si totiž
zaslouží mnohem širší pohled, a to minimálne v kontextu okolních zemí. S tím souvisí též
mnohem podrobnejší studium materiálu, kterému by mela v dané široké oblasti predcházet
predevším velmi podrobná heuristika.


