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Resume 
 

Joseph Kramolin (1730 – 1802) 

 

As a theme of this diploma thesis I have chosen the personality and work of a baroque 
painter Joseph Kramolin. He  had been working from the fifties of 18th century, till the 
beginning of nineteenth century. In the introduction of this paper I put the biographical data, 
in the following part I describe some of his works in chronological order. The painter was 
very efficient, so part of this paper is also the survey table of his work. After short training in 
Bohemia, the painter left for Vienna to improve his skills on academy of arts. However, he 
follows the tradition of czech high baroque art. His work is eclectic and of fluctuating quality. 
From 1758 he was oblate in Jesuit Order, after the S.J. was abandoned, he settled down in 
Karlovy Vary and stayed there for the rest of his life. Fresco paintings were the most 
important in his work, but he still produced also oil-paintings, especially portraits and work 
on religion subject-matter. In fresco he made a lot of ilussive paintings of altar architectures – 
for example in Hradec Králové, Tuchoměřice, Litoměřice, Klementinum – Prague, Holany, 
Chcebuz, Toužim, Mariánská Týnice, Libčany, Třebechovice pod Orebem and others. The 
very important part of his work were also figural fresco paintings, mostly in provincial 
churches – for example in Přelouč, Chcebuz, Holany, Děčín, Doupov, Sezemice, Skapce etc. 
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1 Úvod 

1.1. Volba tématu a struktura práce 
Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala malíře Josefa Kramolína. Tento malíř 

byl doposud spíše na okraji zájmu historiků umění, přestože vyprodukoval značné množství 

děl. Cílem této práce bylo poskytnout ucelený pohled na dílo Josefa Kramolína a zaměřit se 

detailněji na vybrané příklady jeho práce, na nich pak ukázat povahu jeho díla a začlenit jej do 

souvislostí dobové produkce. Mým záměrem bylo i upřesnění některých životopisných údajů 

s ohledem na nově publikované archivními materiály, na které dosavadní česká literatura 

nemohla brát zřetel.  

Tato práce obsahuje ve své úvodní části přehled literatury, která se Kramolínovi 

věnuje, nebo která se jeho díla dotýká. V další části přináším souhrn životopisných údajů. Na 

tuto kapitolu navazuje kapitola věnující se chronologicky Kramolínově tvorbě. Na začátku 

každé kapitoly v této části práce podávám stručný přehled jeho děl pro příslušný časový úsek. 

Nevěnuji se pak detailnímu rozboru všech jeho děl, pro jejich množství to ani není v této práci 

možné. Také ale proto, že řada z nich se nedochovala či jejich autorství je nejasné. 

Podrobnější pohled na jednotlivá díla je tedy pouze výběrový a soustředí se především na 

fresky, které byly v jeho díle stěžejní. Krátký přehled se také týká jeho olejových obrazů. 

Kapitola Kontext pak přináší pohled na zdroje malířovy tvorby; kromě toho se 

pokouším o pohled na J.Kramolína v rámci ostatní dobové produkce a věnuji se zde vývoji 

iluzivních oltářů a popisu toho, čím vším se malíř zabýval. Součástí je i část o Kramolínových 

spolupracovnících poskytující o nich skromné informace. 

Součástí této práce je přehled Kramolínova díla, který vychází ze starších soupisů, 

které koriguji, či je doplňuji. Přehled je uspořádán v tabulce, která informuje i o dřívějších 

přípisech. 

Poslední částí jsou Přílohy s  obrazovou dokumentací, kterou jsem buď sama pořídila, 

nebo doplněnou z dostupné literatury, včetně jejich seznamu. Je zde také seznam tabulek. 

1.2 Literatura a prameny 
Většina informací, které můžeme o malíři v české literatuře získat se omezuje na 

drobné zmínky v syntetických pracích o českém barokním umění, na slovníková hesla a na 

zmínky v topografické literatuře. Významnou prací je pak disertační práce Jiřiny Liškové 

z roku 1950. Původem Josefa Kramolína a genealogií jeho rodiny se zabýval rakouský badatel 

Carl Nödl. Posledním článkem o Josefu Kramolínovi, který se však týká taktéž původu 
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J.Kramolína je článek Igora Votoupala. Poslední knihou, kde se setkáváme s nejčerstvějšími 

informacemi o J.Kramolínovi je pak kniha C.Nödla z roku 20061. 

Asi nejstarší zmínku o Josefu Kramolínovi nacházíme u Jana Quirina Jahna2 v kapitole 

o Ignáci Raabovi, kde se uvádí: „Er hat einen anderen Schueller, der auch Frater ist, heran 

gezogen, welcher Kramolín heisst und ebenso geschwind als Raab malet.“ 

Ve slovníkové literatuře nacházíme heslo o Josefu Kramolínovi u Johanna Gotfrieda 

Dlabacze3, který uvádí jen málo údajů o malíři. Jako místo narození uvádí Dlabacz Nymburk, 

jako datum narození 11.4. 1730. Podle Dlabacze dostal Kramolin první školení v Nymburce, 

uvádí také datum malířova vstupu do Jezuitského řádu4, jeho pobyt v klášteře v Oseku a  také, 

že žil několik posledních let života v Karlových Varech. Zmiňuje Kramolínovu návštěvu 

Prahy v lednu 1799, kdy si malíř prohlédl strahovskou knihovnu a zanechal zápis v návštěvní 

knize. Dalším slovníkem je Naglerův slovník z roku 18585. Nagler vesměs opakuje údaje 

zmiňované Dlabaczem. Navíc je zde zmínka o dílech, která maloval Kramolín údajně v době, 

kdy žil v oseckém cisterciáckém klášteře, Nagler je označuje jako „historische“. Stejné údaje 

se opakují ve slovníku Müllerově6. U K.Wurzbacha7 jsou shodné údaje jako v předchozích 

slovnících. Mezi díly přičítanými Josefu Kramolínovi zmiňuje navíc i fresky v kapitulní síni 

oseckého kláštera a v Mikulovicích. Fresky v oseckém klášteře dnes J.Kramolínovi 

nepřipisujeme, fresky v Mikulovicích jsou společným dílem bratří Kramolínů, signovaným a 

datovaným do roku 17928. Z roku 1927 je slovník Thiemův a Beckerův9, v němž heslo o 

Josefu a jeho bratru Václavu Kramolínovi, zpracovával J.Kühn. Oproti starším slovníkům 

přináší širší seznam malířových prací a už zhodnocuje malířovo dílo. Zmiňuje souvislost 

s Pozzovými pracemi. Autor vychází se starších slovníků, Eckertových Posvátných míst 

(1883), českých Památek archeologických a soupisů památek, také z německy psané 

                                                 
1 Carl Nödl, Die Kramolin Saga, Wien, 2006. 
2 Jan Quirin Jahn, Nachrichten von Bohemischen Kuenstler,. Praha 1766. - Jiřina Lišková, Freskařské dílo Josefa  
a Václava Kramolínových (disertační práce), Ústav pro dějiny umění FFUK, Praha 1950, s.28. 
3 Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für 
Mähren und Schlesien, Praha 1815, s.125-126. 
4 25.4.1758 – správně 24.4.1758. V rodinné kronice malíř píše, že do noviciátu přišel 27.4. 
5 G.K.Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexikon. München, 1838, s.61. 
6 Alexander H.Müller, Allgemeines Künstler-Lexikon, II, Frankfurt am Main, 1920, s.388. - Alexander H.Müller, 
Allgemeine deutsche Biographie, XVII, Leipzig 1883, s.31. 
7 Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Wien, 1865. 
8 Jiřina Lišková, Freskařské dílo Josefa  a Václava Kramolínových (disertační práce), Ústav pro dějiny umění 
FFUK, Praha 1950 , s.145. 
9 Felix Thieme, Ulrich Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1924, 1927, 1928, s.420-
421. 
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slovníkové a přehledové literatury10. K.Kühn se zmiňuje poprvé v souvislosti s J.Kramolínem 

o miniaturách11, ty jsou však dílem syna Josefa Kramolína, Johanna Babtisty. Podrobnější 

údaje nalezneme v Tomanově slovníku12. Toman upřesňuje již datum úmrtí, 2.5.1802 

v Karlových Varech. Přináší údaj o malířově učení u Ignáce Raaba, chybně uvedený den 

vstupu do Jezuitského řádu, který uváděl Dlabacz (25.4.1758) uvádí již správně podle 

řádových katalogů - 24.4.1758. Zajímavá je u Tomana zmínka o tom, že před vstupem do 

řádu pobýval J.Kramolín ve Vídni. Tuto informaci pak jinde nenalézáme, až mnohem později 

u C.Nödla13 a ukazuje se jako pravdivá. V letech 1760-1770 je uváděn J.Kramolín Tomanem 

jako spolupracovník Ignáce Raaba v Klementinu, v zimě vždy měl pracovat v sakristii při 

kostele sv.Salvátora tamtéž. Není však jasné, odkud tyto informace čerpal. Toman dále uvádí 

některé pobyty J.Kramolína v jezuitských kolejích – v Chomutově, v roce 1773 

v Litoměřicích. Od roku 1780 žije dle Tomana v Karlových Varech a zastává tam funkci 

městského radního, což je poněkud nepřesné14. Toman značně rozšiřuje také seznam 

malířových děl. Toman vycházel z Dlabaczova slovníku, navíc z Památkových soupisů 

pořizovaných pod záštitou dr.Antonína Podlahy, Eckertových Posvátných míst (1883), ze 

Zpráv české provincie Tovaryšstva Ježíšova Pátera Josefa Špatného z roku 1939. Ve slovníku 

Heriberta Sturma15  z roku 1979 je heslo o J.Kramolínovi jen stručné a nepřináší nic nového.  

Jako slovníkové heslo nacházíme Josefa Kramolína pouze ve slovnících vydávaných 

v oblasti střední Evropy, v jazykové oblasti české, což nám nepřímo napovídá i něco o 

Kramolínově významu, který skutečně nepřesáhl tyto oblasti. 

Josef Kramolín je také zmiňován v systematických přehledech barokního umění jako 

je Blažíčkovo Rokoko a konec baroku v Čechách16, kde je uváděn v souvislosti 

s drobnomalbou 3.čtvrtiny 18.století a jako příklady této produkce jsou uvedena Kramolínova 

zátiší17 (neuvedeno konkrétně) a dvě krajinky z NG Praha. Lyrismus je v této době, jak píše 

O.J.Blažíček, přenášen i do monumentální malby a je zřejmé, že Josef Kramolín, stejně jako 

řada ostatních malířů (I.Raab, J.Hager, F.X.Palko, J.J.Redelmayer, J.V.Spitzer, 

J.V.Tschöpper, J.L.Kracker, F.J.Prokyš, také Václav Kramolín), patří do tohoto proudu 

                                                 
10např. v rámci Rakouska-Uherska vycházejících Mitteilungen der k.k. Zentralkomission für Denkmalpflege, 
např. Geschichte der deutschen Kunst und deutschen Kunstwissenschaft in der Südetenländern usw., které napsal 
J.Neuwirth, Augsburg, 1928. 
11 Zdrojem byl katalog Die Bildniss-Miniatur in Österreich von 1750-1850, Vídeň 1907. 
12 Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha, 1947. 
13 Viz C.Nödl, Die Kram.Saga (pozn.1).  
14 Viz kapitola 2.1 Životopisné údaje 
15 Heribert Sturm, Biographisches Lexikon zue Geschichte der Böhmischen Länder, Wien, 1979.  
16 Oldřich J. Blažíček, Rokoko a konec baroku v Čechách, Praha 1948, s.52 a s.55. 
17 jedno zátiší se nachází v městském muzeu v Nymburce, zátiší maloval spíše bratr J.Kramolína Václav - Viz 
C.Nödl, Die Kram.Saga (pozn.1), s.116. 
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rozmanité pozdně barokní malby, v níž převládaly rokokové prvky nad klasicistními. Zároveň 

se Josef Kramolín nevzdává „architektonického konstruktivního ilusionismu“ spojovaného 

naopak s vrcholně barokní monumentální malbou. O.J.Blažíček tím naprosto přesně vystihuje 

to, co bylo Kramolínově dílu vlastní. J.Neumann18, v knize o českém baroku, Josefa 

Kramolína zmiňuje jen krátce a to jako malíře, který ve svém díle nepřinášel žádné inovace. 

Spolu s bratrem Václavem pasuje malíře spíše na „dekoratéry“ kostelních interiérů a tvůrce 

nenáročných maleb. Josefa vidí jako přeci jen zdatnějšího malíře, než jeho mladšího bratra. 

V tomto směru musíme dát J.Neumannovi za pravdu, např. i díky informaci o tom, že fresku 

Nejsvětější Trojice na provizorním zakončení pražské katedrály sv.Víta sice maloval Václav, 

navrhoval ji však, a na bratra při provádění návrhu také dohlížel, Josef19. P.Preiss v přehledu 

barokního umění, který vyšel v roce 198920 čerpá především z disertační práce J.Liškové21. 

V této práci se pokouší její autorka o podrobnější pohled na dílo obou malířů. S přihlédnutím 

k významu Kramolínova díla se J.Lišková věnovala především jeho freskám a to signovaným. 

Větší část její práce se zabývá vývojem barokní fresky v Čechách se zaměřením na iluzivní 

fresku a na formální vývoj oltářní iluzivní architektonické fresky v 17. a 18. století. Podstatně 

rozšiřuje soupis díla jak Josefa, tak Václava Kramolínů, Josefovi připisuje i čtyři miniatury (2 

z vídeňského zámku Dobersberg, 2 soukromé sbírky Rakousko), dvě kresby krajinek 

(Národní galerie v Praze), jedno zátiší a čtyři portréty. Pořídila velmi široký soupis, který díky 

novějším poznatkům můžeme dnes již zrevidovat. Nicméně z její práce a z jejího soupisu 

především, jsem vycházela v této práci i já. J.Lišková vycházela ze slovníkové literatury 

popsané i v této práci a dílo Josefa Kramolína si vybrala jako příklad běžné umělecké 

produkce 2. poloviny 18. století, jako příklad pozdně barokní dekorativní a eklektické malby a 

také jako doklad přesouvání produkce z center – kde již nastupoval klasicismus – do regionů, 

na venkov, kde baroko přežívalo až do začátku 19.století. 

Z novější literatury o Josefu Kramolínovi je třeba čerpat i z publikací rakouského 

badatele Carla Nödla22, v nichž se zabývá rodinou Kramolínů, malíři a hudebníky z této 

rodiny, kteří působili během 18. a 19.století. C.Nödl postupně vydal dvě knihy o rodině 

Kramolínů. Hlavním motivem první z nich23 je především vztah rodiny Kramolínů a Franze 

Schuberta. Umělecké kořeny v rodině Kramolínů sleduje v její mužské linii a díky tomu 
                                                 
18 Jaromír Neumann, Český barok, 1974, s.116. 
19 Viz dopis J.Kramolína z roku 1801 - C.Nödl, Die Kram.Saga (pozn.1) - příloha č.6. 
20 Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 
1989, s. 772-773. 
21Viz J.Lišková (pozn.8). 
22 Carl Nödl, Franz Schubert und die Künstler Familie Cramolini. Wien, 2001.- Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, 
(pozn.1). 
23 Viz C.Nödl, Fr.Schubert usw., (pozn.22) 
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nachází pro nás přínosné archivní materiály, jakými jsou dopis Josefa Kramolína datovaný 

rokem 1801 nebo záznamy v archívech vídeňské Akademie der bildenden Künste, které 

dokazují, že zde studovali jak Josef Kramolín a jeho bratr Václav, tak dokonce další jejich 

potomci. Ve druhé knize24 se již šířeji zabývá i dílem jednotlivých členů této umělecké 

rodiny, dokonce přináší soupis díla a míst působení Josefa Kramolína založené na dalším 

prameni, který autor této knihy nalezl a jímž je rukopis rodinné kroniky, do níž zapisoval i 

sám J.Kramolín. Carl Nödl publikoval kromě jmenované knihy ještě článek, který vyšel 

v roce 2002 ve Wiener Zeitung25. V něm se dále zabýval italským původem rodiny 

Kramolínů. Igor Votoupal je autorem posledního článku, který se týká Josefa Kramolína26, 

poopravuje některá data uvedená Carlem Nödlem. Životopisnými údaji o Josefu Kramolínovi 

se budu zabývat podrobněji v následující kapitole. Uměleckým působením laických bratří 

v jezuitském řádu se zabýval V.Ryneš27. Vycházel mimo jiné ze Zpráv D.J. ze 30.let, které 

zpracovával páter Josef Špatný. Freskami J.Kramolína v severních Čechách se zabývala 

v diplomové práci i Magda Rendlová28, z její práce čerpám pro ikonografii fresek, jimiž se 

zabývala (zejm.Děčín, Holany). 

2 Josef Kramolín 

2.1 Životopisné údaje 

Josef Kramolín se narodil 11.4.1730 v Nymburce a byl pokřtěn 12.4.1730 jako Josef 

Karel. Původ Josefa Kramolína je dnes již spolehlivě doložen díky zjištěním archiváře a 

pracovníka Státního okresního archivu Nymburk Igora Votoupala29 publikovaným v reakci na 

článek rakouského badatele Carla Nödla.30 C.Nödl uváděl, že otec malířů přišel do Nymburka 

ve 20.letech 18.století z italského Janova, v Nymburce pak působil jako rektor a varhaník, zde 

se také oženil s dcerou nymburského radního Smetany, Katharinou Benignou. Původ jména 

                                                 
24 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1). – rodinná kronika je rukopis z let 1730-1801, nachází se v Archiv 
Thoser, Rakousko. 
25 Carl Nödl, Kunst im Dienste des Glaubens. Der Maler Joseph Kramolin – ein vergessener Altösterreicher, in: 
Wiener Zeitung, 2002, Extra-Beilage, 9.8.2002, s.4. 
26 Igor Votoupal, K původu malířů Josefa (1730-1802) a Václava (1733-1799) Kramolínů. Umění LII, 2004, č.5, 
s.452-454. 
27 Václav Ryneš, Umělci a umělečtí řemeslníci, jezuitští koadjuktoři v barokní době, in: Umění VI, 1958, č.4, 
s.402-410. - Václav Ryneš, Dodatky k přehledu barokních uměleckých řemeslníků z T.J., in: Umění 3, roč.VII, 
Praha 1960, s.304-305.  
28Magda Rendlová, Freskařské dílo Josefa Kramolína v severních Čechách (diplomová práce), Masarykova 
univerzita v Brně, Brno 2006. 
29 Viz I.Votoupal (pozn. 26). 
30 Viz C.Nödl, Kunst (pozn 22). Datum narození je potvrzeno samotným malířem v dopise nalezeném C.Nödlem 
a záznamem z vídeňské akademie – Viz C.Nödl, Die Kram.Saga (pozn. 1) - C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). 
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„Kramolín“ vysvětluje Carl Nödl jako poněmčením vzniklý tvar z italského Cramolini 

(malířův dědeček se měl jmenovat Pietro Cramolini). C.Nödl uvádí jako pramen pro své 

domněnky rodinnou kroniku. Rodinu Josefa a Václava Kramolínů spojuje s hudebníky 

stejného jména31 a sleduje rodinnou uměleckou tradici.  

I.Votoupal vycházel z českých pramenů – matričních zápisů fary v Nymburce a 

v Dobřichovicích (narození a úmrtí, údaje o povoláních a o věku členů rodiny Kramolínů), 

dále z fondů Cechu mlynářů a krupařů v Nymburce, nymburských radních protokolů z let 

1695-99, z městských zápisních knih a Knih kšaftů (údaje o malířově dědečkovi – povolání, 

poslední pořízení) a zjistil, že záznamy v českých archivech se s informacemi Carla Nödla o 

původu rodiny Kramolínů spíše neshodují. V nymburských matrikách nalezl záznamy o křtu 

Josefa Kramolína. Dochoval se i záznam o pokřtění jeho mladšího bratra Václava Prokopa 

ze 4.7. 1733 a sestry Barbory Doroty z 2.1. 1732.  

Otcem malířů byl Josef Jiřík Kramolín, pokřtěný v Nymburce 13.3.1706; matrika 

zaznamenává jako datum jeho úmrtí 4. červen 1733. Ze záznamů lze zjistit i povolání otce 

malířů – působil v Nymburce jako kantor a věk v době úmrtí – zemřel jako dvaatřicetiletý. 

Dědečkem malířů byl s největší pravděpodobností mlynář Ondřej (Andres) Kramolín. Do 

Nymburka přišel před rokem 1695 neznámo odkud. Babičkou je druhá žena Ondřeje 

Kramolína Barbora, dcera po zemřelém Václavu Strakovi, nymburském radním. Italský 

původ rodiny je neprokazatelný, u dědečka malířů se sice neví odkud do Nymburka přišel a 

v radních protokolech je zmínka, že Ondřej Kramolín získal měšťanské právo 29.8.1698 po 

předložení zhostního  a zachovacího listu, který si přivezl ze své „vlasti“32, není však známo o 

jakou vlast se jednalo. Jméno Kramolín nebylo v českém prostředí ojedinělé, v Berní rule 

z roku 1654 je jako příjmení zmiňováno 2x, jako místní jméno je doloženo už ve 

středověku33. Zdá se tedy, že již dědeček Josefa Kramolína se usadil v Nymburce, jeho otec 

v Nymburce až do své dosti časné smrti působil, teprve nejstarší syn - Josef Kramolín 

z Nymburka odešel a jeho potomci přesídlili do Rakouska.  

Přestože první část rodinné kroniky je vymyšlená zřejmě jen proto, aby „zapustila“ 

rodinné kořeny v Itálii (zemi umění), tak zápisy malíře Josefa Kramolína se jeví jako značně 

věrohodné. Nacházíme zde překvapující detaily o jeho životě, zvláště o prvních krocích 

k tomu, aby se stal malířem, o jeho školení jak v Praze a v Kutné Hoře, tak ve Vídni; spravuje 

                                                 
31 Viz C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). 
32 Viz I.Votoupal (pozn. 26), s.453. 
33 Ibidem, s.453‚ čerpá zde z vydání Berní ruly z roku 2003, kterou uspořádali a doplnili Václav Červený a 
Jarmila Červená a z knih zabývajících se místními jmény v Čechách a jejich původem. 
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nás o svých působištích a o zakázkách – i když ne příliš detailně, tak alespoň vyjmenovává 

místa, kde v jednotlivých letech působil. Dozvídáme se také o okolnostech, za jakých se 

usídlil v Karlových Varech a o rodinných poměrech. Ze stránek kroniky na nás dokonce 

vykoukne stín jeho osobnosti, když si jako nešťastný otec jedenácti dětí, z nichž první rok 

života přežil pouze jeden syn (dožil se dospělosti) a dvě dcery - ostatní umírali převážně již 

po několika týdnech, pečlivě zapisoval narození každého dítka včetně přesné hodiny a doplnil 

jej vždy rovnou o strohou informaci o okolnostech jeho úmrtí. Je zřejmé, že na dětech mu 

velmi záleželo. Ze zápisů je také patrné, že malíř velice usiloval vykonávat právě malířské 

řemeslo a byl ochoten pro to vyvinout značné úsilí. Později lze obdivovat jeho neúnavnou 

práci na freskových cyklech a dnes si ani nedovedu představit, jak malíř, mnohdy i nemocný 

(s horečkou – 1773, či se zlomenou pravou rukou 1793) nebo ve smutku, mohl neúnavně 

cestovat po celém území. Jeho první ideály a ambice byly spjaty s osobností A.Pozza. 

Podobně jako tento malíř, i J.Kramolín se rozhodl vstoupit do jezuitského řádu, pod jehož 

ochranou mohl vykonávat řemeslo pro řádové chrámy a dále se v něm zdokonalovat. Později, 

když byl řád zrušen, si povzdechl nad tím, že se musí najednou postarat o svou obživu, tehdy 

se pro něj malířství stalo i prací, která ho živila. Musíme říct, že dobře, protože v Karlových 

Varech si postupně koupili společně se svou ženou dva domy (U modré hvězdy; U 

španělského kříže), kde také poskytovali ubytování lázeňským hostům, což se stalo jejich 

dalším finančním zdrojem. Bohužel, v některé roky nás sice malíř spravuje o tom, jací hosté 

se ubytovali, zase ale vynechává zcela co namaloval.  

Jedinečným dokladem je také dopis z roku 1801, který psal Josef Kramolín rok před 

svou smrtí neznámému adresátovi a který se dochoval ve sbírkách rukopisů v Österreichische 

Nationalbibliothek, dřívější Hochbibliothek34. V dopise se malíř zmiňuje o tom, že absolvoval 

latinskou školu u sv.Markéty u benediktinů u Prahy, dále, že s malováním začal v Kutné Hoře 

a také o tom, že jedno léto pomáhal u malíře Františka Palka. Co se malířova vyučení týká, 

častěji nacházíme údaj o tom, že se vyučil u některého jezuitského malíře35. J.Lišková 

zmiňuje36, že první školení dostal J.Kramolín přímo v Nymburce u některého dominikánského 

mnicha, neuvádí však zdroj této informace a ani jinde ji nenacházíme, proto ji nepovažuji za 

pravdivou.  

                                                 
34 Viz C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). 
35 Viz J.Lišková (pozn.8). - bez uvedení zdroje zmiňuje, že se vyučil u některého místního – nymburského, 
dominikána; Kramolínovo vyučení se u některého malíře jesuity zmiňuje vesměs v ostatní slovníkové literatuře. 
36 Viz J.Lišková (pozn.8). 
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Ve své kronice uvádí malíř, že rodiče jej vedli spíše k pěvecké dráze. V roce 1743 

dokonce působil krátkou dobu jako sborista v chrámu sv.Víta a to právě v době, kdy byla 

korunována Marie Terezie. Pak se odebral, jak se zmiňuje i v dopise z roku 1801, do kláštera 

benediktinů při kostele sv.Markéty v Břevnově, kde se naučil latině. Když začali Prahu 

obléhat Prusové, vrátil se do Nymburka, odtud pak odjel do Kutné Hory, do semináře u 

sv.Barbory, aby mohl pokračovat ve studiu. Právě v Kutné Hoře se začal zajímat více o 

malířství a seznámil se zde s malířem Vítem Hrdličkou, který ho naučil základům řemesla. 

Zřejmě zejména kresbě, protože J.Kramolín se na jiném místě zmiňuje o tom, jak se v kresbě 

neustále procvičoval. Protože matka J.Kramolína těžce onemocněla, vrátil se opět do 

Nymburka – tj. v roce 175137, ale svého cíle se nevzdal. Na doporučení svého známého, pana 

profesora Josefa Hotzkého, byl přijat k F.X.Palkovi, který jej vyučil v kresbě a naučil ho 

správně míchat barvy. Také mu dal základy ve freskařském umění. Tehdy začal J.Kramolín 

brát první zakázky už samostatně – v Sedlci, v Nových Dvorech, v Suchdole u Kutné Hory, 

v Malešově u Kolína a v Pelhřimově. V roce 1757 se rozhodl odjet do Vídně, kde se chtěl 

ještě více zdokonalit v řemesle. Jistý vliv na toto rozhodnutí mělo zřejmě jeho dřívější setkání 

s rakouskými malíři v Nových Dvorech, kteří zde připravovali dekorace – triumfální 

architektury, na příjezd císaře Františka a císařovny Marie Terezie.  

Ve Vídni máme pobyt malíře doložený také záznamem z roku 1757, z 5.října. 

Vztahuje se k Josefovu vstupu do vídeňské K.k.Hofakademie der Maler, Bildhauer und 

Baukunst.38 Záznam se nachází v knihách přijetí: “Kramolin, Joseph, geboren am 11.April 

1730 zu Nimburg an der Elbe, Eintritt am 5. Oktober 1757. Wohnt drunten in der Josephstadt 

bei der H.Dreifaltigkeit, ein Wirtshaus.“ Archivní materiály objevil C.Nödl a publikoval ve 

svých knihách a článcích39. Ve Vídni se malíř  ubytoval v domě na Josephstadt, čp.61 (dnes 

již neexistující dům, dnešní Langegasse - v místech čp.34). Ve Vídni Kramolín pobyl jen pár 

měsíců, protože už v dubnu následujícího roku se s ním setkáváme jako s laickým bratrem 

v jezuitském řádu, do něhož vstoupil ve věku 28 let, přesně jak to bylo u laických bratří 

obvyklé40.  

Zprávy, které nám přináší české archivy jsou až z doby malířova působení právě u 

jezuitského řádu. Do řádu vstoupil po svém návratu do Čech 24.4.1758 v Brně, jak se 

dozvídáme z řádových katalogů úřadů a osob, které vydávala meziročně Česká provincie 

                                                 
37 Jeho matka zemřela 26.9.1751, viz C.Nödl, Die Kram Saga (pozn. 1), s.258 – rodinný strom. 
38 Viz C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). 
39 Viz C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). -  C.Nödl, Die Kram Saga (pozn. 1). - C.Nödl, Kunst (pozn 22). 
40 V.Ryneš uvádí průměrný věk vstupu laických bratří do řádu 28 let. Viz V.Ryneš, Umělci (pozn.27). 
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Tovaryšstva Ježíšova a které se dochovaly z několika let od 60. let 17.stol. do roku 1709 a pro 

každý rok od r.1710 až do r.177341 (Catalogus officiorum et personarum provinciae Bohemiae 

S.J.). Díky těmto katalogům si můžeme utvořit představu o činnostech umělců z řad jesuitů. 

Zajímavé je, že jako malíři (pictor) jsou po roce 1755 v katalozích označováni pouze Ignác 

Raab a právě Josef Kramolín. Josef Kramolín je zde uváděn ještě v roce 1759 jako novic 

v Brně42 V roce 1759 byl zároveň už mezi „novitii coadjuctores II.anni“ v profesním domě u 

svatého Mikuláše v Praze43. V letech 1760 –70 je Josef Kramolín zanesen v řádových 

katalozích jako „soc. cred., adjut. Pict.“ ve svatoklimentské koleji na Starém městě v Praze. 

V roce 1771 byl v profesním domě u sv.Mikuláše na Malé Straně, jako „Pict. Et soc. cred.“. 

Záznamy, kde však není již označován jako pictor, jsou z Chomutova, z roku 1772, „ soc. 

cred.“ a z roku 1773 z Litoměřic, také uváděn jako „soc. cred.“  

Vrátíme-li se k malířově kronice, dozvídáme se, že po absolvování noviciátu byl malíř 

poslán do Olomouce, kde měl malovat „Theatrum“ k slavnostnímu příjezdu představeného 

pana biskupa J.Ecka. Z Olomouce pak byl poslán do svatoklimentské koleje v Praze – tedy 

v r.1760, odkud byl pak vysílán za prací kam bylo právě potřeba. V koleji na Starém městě 

zůstal 10 let. Už během této doby (1759) docházel k J.L.Krackerovi, který působil u svatého 

Mikuláše na Malé Straně.  

V roce 1773 byl jezuitský řád zrušen - úsměvná je malířova poznámka o tom, jak se 

musel náhle přizpůsobit profánnímu životu a postarat se o obživu. V literatuře se někdy 

zmiňuje, že malíř po zrušení řádu pobýval krátce v klášteře Oseku44, ale podle zápisů 

z kroniky se zdá, že tomu tak nebylo. Ani v malířově dopise z roku 1801 není o pobytu 

v Oseku v této době zmínka. Z míst, kde po zrušení řádu pracoval, byl pro jeho soukromý 

život významný klášter Teplá, kde se seznámil se svou budoucí ženou Josefou Weczerschic45, 

s níž se oženil 2.5.1775 v Karlových Varech, kam s ní odešel. V Karlových Varech zakoupili 

dům „U španělského kříže“. Odtud - ze svého nového domova pak vyjížděl malíř za prací, 

jako starší muž pak již především vždy v létě.  Z manželství s Josefou vzešlo jedenáct dětí, 

dospělosti se však dožil pouze jeden syn – Johann Babtista, který se stal malířem miniatur a 

učitelem zpěvu ve Vídni46. V knihách přijetí vídeňské akademie je dochován záznam o jeho 

vstupu, který jej jmenuje jako syna Josefa Kramolína z Karlových Varů, jemuž bylo v době 
                                                 
41 Viz V.Ryneš, Umělci (pozn.27), s.402 - 410. 
42 Viz V.Ryneš, Umělci (pozn.27), s.406. 
43 manuskript Národní knihovny, sig.XXIII D 137 
44 Viz P.Toman, (pozn 12). - V.Ryneš, Umělci (pozn.27). 
45 narodila se 29.7. 1750 v Karlových Varech a zemřela 30.8.1805 tamtéž, viz C.Nödl, Die Kram Saga (pozn. 1), 
s.258. 
46 Viz C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). 
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přijetí 19 let, narodil se v roce 1777 a na akademii byl přijat v roce 1796, do třídy pro 

antickou kresbu a malířství. Johann Baptista měl šest dětí, z nichž se malířství věnovali 

synové Ludwig Joseph a Eduard Johann. Potomstvo Josefa Kramolína žilo již v Rakousku, 

převážně ve Vídni, Ludwig Joseph a jeho děti v Darmstadtu.  

V roce 1782 se J.Kramolín stal městským radním. V 80. a 90 letech je stále zahlcen 

prací, za kterou hodně cestuje, zároveň si začíná zapisovat jména lázeňských hostů. Po roce 

1793, kdy si zlomil pravou ruku, se věnuje již převážně malbě obrazů. Dalším záznam, který 

se nám dochoval v archivních materiálech, je až z roku 1799 a to v návštěvní knize 

strahovského kláštera – knihovny, v Praze47. Zde se Josef Kramolín zapsal jako návštěvník: 

“Di 10 Decembris A 1799. Josephus Kramolin Frater Senior exjesuita Pictor Historiarum 

Carolo Thermensis.“ Zde se již malíř podepisuje jako usedlý karlovarský měšťan.  

Poslední záznam v kronice, který psal sám malíř je z roku 1801, kde si zapisuje 

zakázku na obraz se sv.Bartolomějem do Kolína. Na konci dubna roku 1802 malíř dostal 

zápal plic, na který 27.4.1801 zemřel.  Zprávu o malířově smrti podává také ve své knize 

A.L.Stöhr48. Na malířův pohřeb se prý dostavilo velké množství obyvatel Karlových Varů, 

také řada příbuzných, přátel a lázeňských hostů. Josef Kramolín byl totiž v Karlových Varech 

velice známou a oblíbenou osobností. 

2.2 Kramolínova tvorba  

2.2.1 50. a 60.léta 

Jak uvádím v předchozí kapitole, J.Kramolín se začal zabývat malířstvím při svém 

studijním pobytu v Kutné Hoře, před rokem 1751. Zřejmě v létě, roku 175249 vypomáhal u 

F.X.Palka při pracích na freskách kupole chrámu sv.Víta. Tato výpomoc zajisté spočívala 

spíše v míchání barev a méně významných pracích, neboť J.Kramolín není veden v patrnosti 

jako spolupracovník, u malíře působil jako učedník. Jako Palkovi spolupracovníci jsou 

                                                 
47 Ibidem – publikoval záznam, Rukopis knihovny na Strahově, Praha. Sign.DT I 31. 
48 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga (pozn. 1), s.74. 
49Viz C.Nödl, Die Kram. Saga (pozn. 1) - klade Kramolínův pobyt u F.X.Palka již do roku 1749, malíř ale píše 
v kronice, že se k Palkovi dostal až po smrti své matky, která zemřela v roce 1751; zároveň se zmiňuje, že u 
Palka pomáhal v létě na freskách kupole chrámu sv.Mikuláše – tyto práce zahájil Palko patrně až koncem roku 
1751, (spíše v r.1752, kdy se usadil na Malé Straně) následující léto připadá tedy na rok 1752. Už v roce 1753 
byl ale žalován malostranským malířským cechem pro porušení privilegií, v listopadu mu byla zakázána činnost 
a koncem roku se malíř odebral do Drážďan. Doba, kdy mohl Kramolín u Palka pobývat je tedy poměrně krátká. 
- viz Jaromír Neumann, Český Barok, Praha 1974, s.282-283. V jezuitských Literrae annuae je kopule chrámu 
vedena jako dokončená až v roce 1756 – viz Pavel Preiss, František Karel Palko, Praha 1999. 
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zmiňováni Josef Hager a Josef Redelmayer50. V rodinné kronice vyjmenovává Josef Kramolín 

několik míst, kde dostal své první samostatné práce poté, co se vyučil u F.X.Palka. Jsou to 

neznámé práce - v Sedlci pro preláta Jakuba, dále v Nových Dvorech, kde se zřejmě spolu 

s rakouskými malíři podílel na přípravě dekorací  - triumfálních architektur, pro slavnostní 

příjezd císařského páru. Dále pracoval v Suchdole u Kutné Hory na bývalém panství Malešov, 

mohlo by se jednat snad jedině o práce pro místní kostel sv.Markéty, dnes neznámé. Další 

zakázku dostal od kapucínů v Malešově. V roce 175751, když uprchl před pruskými vojsky, 

která táhla přes Kutnou Horu, do Pelhřimova, tak zde maloval fresky ve filiálním kostele.  

Další díla o nichž víme, spadají až do doby, kdy se vrátil z vídeňského pobytu – tedy do 

období od dubna 1758. Již v roce 1758 dala  hraběnka Marie Terezie z Golčů, rozená 

Hartigová, malovat obraz Všech svatých pro farní kostel Všech svatých v Kamenici nad 

Lipou. Tento obraz připisuje J.Kramolínovi J.Lišková, datuje jej však do roku 1760. Tato 

zakázka snad mohla být jeho poslední ještě před vstupem do řádu. Originál tohoto obrazu 

shořel a nyní se tam nachází kopie od Bedřicha Kamarýta52. Poté co vstoupil do jezuitského 

řádu a prošel noviciátem, byl poslán do Olomouce, kde měl malovat „theatrum“ k oslavám 

příjezdu představeného pana biskupa J.Ecka53.  

 V 60.letech 18.století Josef Kramolín působil v jezuitském řádu a téměř výhradně 

maloval iluzivní oltáře, případně doplněné plátny, většinou v řádových chrámech. V této době 

spolupracoval s Christianem Noldingerem a Adamem Lautererem. Do tohoto období spadají 

fresky a plátna z jezuitských kostelů v Hradci Králové (1765), v Jihlavě (1766) a 

v Tuchoměřicích (1762, 1766 a 1768). Z farních kostelů, které nepatřily řádu vymaloval 

hlavní oltáře v kostelech v Heřmanově Městci (60.léta) a v Úštěku (1769-70).  

Iluzivní oltář v kostele Panny Marie při jezuitské koleji v Hradci Králové je z roku 

1765 [obr.2]. Kostel byl vybudován jezuity v letech 1654 - 1666. V roce 1760 však vyhořel, 

navíc byl vyloupen pruskými kozáky. Z těchto důvodů byl také v roce 1765 uvnitř znovu 

vybaven54. Do této doby také spadá pořízení nového iluzivního oltáře. Oltář je situován na 

jižní straně jihozápadně orientovaného kostela a zabírá celou výši stěny presbiteria. 

Presbiterium je na čtvercovém půdorysu, jeho rovná stěna usnadňuje umístění malby. Malíř si 

připravil, stejně tak jako u dalších oltářů, základní rozvržení vyrytím do vlhké omítky, poté 

                                                 
50Jaromír Neumann, Český Barok, Praha 1974, s.281. 
51V roce 1756 začíná Sedmiletá válka s Pruskem, která se obrací ve prospěch Rakouska bitvou u Kolína v červnu 
1757. 
52 Viz J.Lišková, (pozn 8), s.134. 
53 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga (pozn. 1). 
54 Cechner Antonín, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu královéhradeckém, Praha 
1904. 
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pokračoval barevně. Jde o oltáře navazující na Hieblův předstupeň [obr.1] vytvořený o 50 let 

dříve v Klementinu. Hieblův oltář byl tvarově v půdorysu uzavřenější a kompaktnější, 

přestože do prostoru rozvinutější – díky rozvolnění dvojic sloupů, mezi nimiž ponechal 

Hiebel rozestup, mezi sloupy jen vidět „zeď“ a vnitřní strana sloupů tak vystupuje dopředu a 

vytváří před vlastní edikulou oltáře prostorovou jímku, v níž jsou seskupeny „sochy“ 

malované „an grisaille“. Zatímco J.Kramolín sloupy a pilastry většinou (jinak je to např. v 

80.letech v Holanech) nechává semknuté k sobě a oltáře pak působí o něco těžkopádnějším 

dojmem (výrazným příkladem takového těžkopádného oltáře je hlavní oltář v kostele v 

Mariánské Týnici) [obr.30]. J.Kramolín sice zůstal u základního schématu běžného pro oltáře 

20. a 30. let, také v tlumené zemité barevnosti, používá však již rokokové prvky v dekoraci a 

oproti Hieblovu oltáři zapojuje do schématu více figur. Na soklu jsou obvykle čtyři „sochy“, 

skupina postav na nástavci je také bohatší. Obvykle sestává skupina na nástavci ze shluku 

andílků a oblaků, na nichž se vznáší Nejsvětější Trojice. Samotná „hmota“ oltáře je 

uspořádána podobně jako u Hiebla na křivočarém půdorysu, s vysokým soklem z něhož 

vyrůstají rizality, za nimiž se zdvihají sloupy a pilastry nesoucí profilovanou římsu, na níž je 

nasazen nástavec. Oltář působí odlehčeně díky vertikalitě podpořené vysokým soklem a 

nahoře štítovým nástavcem a díky výšce vytažené až pod vybíhající klenbu. V pozdějších 

oltářích bývá nástavec někdy vyveden až do místa, kde stěna přechází v klenbu, nástavec je 

tak „ohnutý“, jak kopíruje klenbu, a je tu snaha opticky vytáhnout oltář co nejvýše. Postavy 

světců na soklu hradeckého oltáře jsou svatí biskupové – sv.Vojtěch, sv.Petr, sv.Pavel a 

sv.Prokop. Oproti např.tuchoměřickým malbám jsou figury na oltáři v Hradci o něco živější a 

zdařilejší. Na oltářním nástavci je skupina andělů s Nejsvětější trojicí. Olejový obraz 

umístěný na hlavním oltáři Nanebevzetí Panny Marie [obr.3] je připisován taktéž 

J.Kramolínovi a Christianu Noldingerovi. Je to Nanebevzetí Panny Marie, v ikonograficky 

klasickém uspořádání s Pannou Marií nesenou anděly na nebesa, na zemi s apoštoly 

seskupenými okolo otevřeného hrobu.  

Druhý hradecký oltář, v kapli sv.Josefa [obr.4], je předobrazem dalších – např. jen o 

málo pozdějších tuchomeřických - vedlejších oltářů, s obvyklým uspořádáním s dvěma 

postavami na soklu, bez iluzivních průhledů okny, s redukovaným počtem andělů a prostší 

výzdobou. Tyto oltáře jsou také více „přimknuté ke zdi“, než oltáře hlavní. Na soklu oltáře 

sv.Josefa se nacházejí „sochy“ sv.Jáchyma s pastýřskou holí a s košíkem s holubicemi u 

nohou a Zachariáše jako starozákonního kněze, s chošenem na hrudi55, lem pláště zdobený 

                                                 
55 Hynek Rulíšek, Sborník křesťanské ikonografie: Postavy, atributy, symboly, České Budějovice 2006, A – 
Áron. 
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zvonečky a v rukách drží desku s nápisem „Joannes est nomen eius“ Na nástavci jsou postavy 

andělů, jeden drží věnec růží, druhý lilii. Oltář je doplněn obrazy se Sv.Josefem [obr.5] a na 

nástavci s Bohem otcem [obr.6]. Sv.Josef drží na klíně malého Ježíška, je obklopen skupinou 

postav, mezi nimiž vidíme sv.Máří Magdalenu s ošatkou s nástroji Kristova umučení a 

s křížkem ve druhé ruce, anděla s lilií a malého Jana Křtitele, jenž nese mísu s ovocem, 

z které jednou rukou pozdvihuje hrozny, o předloktí druhé ruky má opřený dřevěný kříž 

obtočený páskou s nápisem „Ecce homo agnus dei“. Námět obrazu se sv.Josefem jako 

pěstounem Páně není v jezuitském prostředí neobvyklý. Jezuité prosazovali sv.Josefa jako 

dalšího prostředníka ve vztahu ke Kristu, jako protiváhu výlučnému mariánskému vztahu 

k Ježíši Kristu. A tak se v jezuitských chrámech objevují obrazy s náměty analogickými 

mariánským obrazům – Smrt sv.Josefa, Josefovo korunování a oslavení, a také, jako právě 

zde, varianta Svaté rodiny. Na nutnost prokazování úcty sv.Josefovi poukazuje i nápis, který 

je na emblému, na iluzivním oltáři nad obrazem: „Ite ad Joseph“. 

Iluzivní oltáře v kostele sv.Víta při bývalé jezuitské rezidenci v Tuchoměřicích 

[obr.7] začal Kramolín malovat již před  královéhradeckými. Už z roku 1762 je 

pravděpodobně hlavní oltář, vedlejší oltáře pak z roku 1766. Oltář ve hřbitovní kapli 

sv.Rozálie taktéž v Tuchoměřicích je až z roku 1768. Jezuité zakoupili tuchoměřický statek 

v roce 1621, součástí byl i starší kostel už tehdy zasvěcený sv. Vítu a sv.Linhartu. V 60.letech 

bylo přistoupeno  k výstavbě zcela nové rezidence s kostelem zasvěceným opět sv.Vítu a 

sv.Linhartu. Stavba byla dokončena v roce 1668 do té míry, že v ní již mohly být slouženy 

mše. Postupně byl kostel vybavován oltáři s mramorovými mensami a s obrazy J.J.Heintsche. 

Kramolínovy fresky oltářních architektur byly pořízené nákladem rektora klementinské koleje 

P.Petra Janovky56. Tuchoměřický kostel je jednolodní stavba s předsíní a presbiteriem. 

Presbiterium je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi, stejně tak dvě pole lodi jsou zaklenuta 

valenou klenbou s výsečemi, a jsou oddělena pasy, které jsou nasazené na pilíře 

s kompozitními hlavicemi, jenž člení stěny lodi. Loď je prosvětlena lunetovými okny. Stavba 

samotná je sice jednodušších tvarů, vnitřní výzdoba je však bohatá. Josef Kramolín zde 

vymaloval fresky za pěticí oltářních mens. Tuchoměřické oltáře jmenuje sám malíř v dopise 

z roku 1801 v seznamu oltářů57. Zmiňuje dokonce jejich přesný počet – 5, což odpovídá 

dochovanému stavu. Kromě oltářních architektur orámoval iluzivními portály ještě vstup 

z presbiteria do sakristie a na protější straně okno vedoucí ven z kostela [obr.8, 9]. Iluzivní 

                                                 
56 Antonín Podlaha, Posvátná místa království českého. Řada první: arcidiecése pražská. Díl V. Vikariát 
Libocký. Praha 1911, s.126-127. 
57 Viz C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). 
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oltářní architektury se nacházejí za hlavním oltářem sv.Víta a za bočními oltáři umístěnými ve 

dvou polích lodi, na straně evangelijní jsou to oltáře Narození Páně a oltář sv.Linharta, na 

straně epištolní oltáře sv.Agáty a sv.Klimenta. Hlavní oltář sv.Víta  je předobrazem 

pozdějšího oltáře v kostele sv.Klimenta v klementinské koleji. Vysoký sokl sloupového oltáře 

s edikulou uprostřed, je opatřen vybíhajícími konzolami, na nichž stojí „sochy“ čtyř světců. 

Za nimi vybíhají ze soklu na každé straně tři sloupy ukončené kompozitními hlavicemi, jejich 

dřík je zdoben do výšky asi 1/3 sloupu kanelurami. Kanelury jsou i barevně odlišené. Tato 

zdobná část sloupu je od hladké oddělena prstencem, zdobeným perlovcem a drobným 

rokajovým motivem. Sloupy jsou mramorované. Mezi sloupy pak vybíhá na každé straně 

edikuly po jednom pilastru, taktéž ukončeném kompozitní hlavicí. Na sloupech a pilastrech je 

nasazena vysoká, bohatě členěná a rozeklaná římsa, která obíhá také nad půlkruhově 

uzavřenou edikulou. Koncha edikuly je opatřena iluzivními okrouhlými okny (zrcadla) a 

uzavřená dekorativní kartuší s festony. Oltář „roste“ do výšky ještě druhým štítovým 

nástavcem, který je tvořen edikulou, vyplněnou obrazem, pilastry, mezi nimiž jsou iluzivní 

okna a profilovanou římsou. Nástavec je zabydlen anděly, počínaje čtveřicí větších andělů, 

jeden s lilií, druhý anděl drží subtilní křížek, další dva „přidržují“ obraz v nástavci; drobnější 

putti jsou umístěni na horním nástavci, jeden z nich drží palmovou ratolest a meč, druhý má 

na klíně proutěný koš s ovocem podložený polštářem se střapci. Další dvě hlavičky andílků 

vykukují zpoza kartuše, která ukončuje edikulu vrchního nástavce a poslední dva putti jsou 

usazeni na úplném vrcholku oltářního nástavce, kde přidržují zlatou korunu podloženou 

palmovými ratolestmi. Čtveřice světců umístěná na konzolách oltářního soklu jsou sv.Ignác 

z Loyoly, sv.Petr, sv.Pavel a sv.Alois Gonzaga. Oltářní obrazy nejsou tentokrát dílem 

J.Kramolína, jezuité pověřili jejich vytvořením J.J.Heintsche, který do tuchoměřického 

kostela dodával obrazy postupně během 70. a 80. let 17.stol. Jejich osazení do Kramolínových 

iluzivních architektur bylo druhotné a Kramolín s  obrazy evidentně počítal. Na hlavním oltáři 

se nachází obraz se Sv.Vítem, jemuž se zjevuje anděl a menší obraz s poprsím sv.Václava. Na 

bočních oltářích byly původní Heintschovy obrazy nahrazeny později obrazy od Ignáce 

Raaba58.   

Boční oltáře vyplňují prostory bočních stěn a každý oltář odpovídá jednomu 

klenebnímu poli, zároveň jsou představené před půlkruhově zakončená okna, před kterými 

byly zřízeny vyzdívky přesně kopírující tvar oltářních nástavců. Tímto prvkem je ještě 

umocněna iluze, že oltáře nejsou jen malbami, ale že jsou to skutečné architektury. Není to 

                                                 
58 Viz A.Podlaha, Posvátná - arc.pražská, (pozn.55), s.128. 
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naposledy, co je tohoto prvku u Kramolínových oltářů použito. U všech tuchoměřických 

oltářních architektur Kramolín opakuje obvyklé schéma uspořádání, stejně tak je zde použita 

„zemitá“ barevnost – hnědá, zelená, rudá, doplněné teplou žlutou pro detaily. Co do výzdoby 

je hlavní oltář nejbohatší, výzdoba u následujících dvou oltářů je prostší a u posledních dvou 

nejdecentnější. U bočních oltářů chybí iluzivní okna, jsou také méně rozvinuté „do prostoru“, 

než oltář hlavní. Také počet figur je menší. „Sochy“ na soklech bočních oltářů jsou vždy 

pouze dvě (na hlavním oltáři čtyři), sochy andělů na nástavcích jsou také co do počtu 

redukovány. Na oltáři Narození Páně [obr.11] se nacházejí na soklu „sochy“ sv.Isidora, 

patrona zemědělců se zemědělským náčiním, který zde stojí se sepjatýma rukama a 

s pokorným výrazem – zbožný, pracovitý a skutky lásky a milosrdenství proslulý světec, byl 

jistě dobrým vzorem křesťanských ctností. Protějškem je mu sv.Vendelín, zobrazený jako 

mladík s pastýřskou holí a s ovečkou, která mu odpočívá u nohou. Na volutových křídlech 

nástavce jsou usazeni andělé, oltář je ukončen dvojicí putti. Obrazy od Ignáce Raaba jsou zde 

Narození Páně a v nástavci sv.Florián. Protějškem tohoto oltáře je oltář sv.Agáty [obr.10], 

s obrazy taktéž od Ignáce Raaba  - se sv.Agátou, na nástavci se sv.Teklou. Výzdoba oltáře 

dále navazuje na tematiku sv.Panen, na soklu jsou „sochy“ sv. Barbory a sv.Markéty; na 

nástavci je dvojice andělů, z nichž jeden drží lilie. Oltář je ukončen dvojicí putti, kteří 

přidržují monogram Panny Marie rámovaný obláčky. Poslední dvojici protějškových oltářů 

tvoří oltáře sv.Linharta [obr.13] a sv.Klimenta [obr.12]. Na oltáři sv.Linharta vidíme „sochy“ 

sv.Františka Borgiáše a sv.Ludmily, na nástavci je již pouze jeden anděl a několik putti. 

Obrazy od Ignáce Raaba na tomto oltáři jsou se sv.Linhartem a na nástavci se sv.Nothburgou. 

Na protějším oltáři sv.Klimenta jsou Raabovy obrazy se sv.Klimentem a na nástavci se 

sv.Dorotou. „Sochy“ na soklu jsou sv.Vojtěch a sv.Prokop, na nástavci opět jeden anděl a 

několik putti, z nichž jedna dvojice drží svatoklimentskou kotvu, jiná, na vrcholu nástavce, 

pak odznaky papežství – kříž, tiáru a svatopetrské klíče. Tyto Kramolínovy postavy světců na 

tuchoměřických oltářích působí spíše jako loutky, s poněkud tupými výrazy ve tváři a jsou 

ztuhlé, bez pohybu. Nejzdařilejší dvojicí je snad přeci jen sv.Isidor a sv.Vendelín, kteří se 

vyznačují určitým půvabem a oplývají výrazem v obličeji. 

V blízkosti Tuchoměřic zřídili jezuité v roce 1673-1674 ještě hřbitovní kapli 

sv.Rozálie. Kaple sloužila především k pohřbívání v době morových nákaz. Je to prostá 

stavba na obdélném půdorysu s trojúhelníkovým nástavcem nad portálem, uvnitř sklenutá 

křížovou klenbou, v presbitáři odděleném pasem je pak klenuta valenou klenbou. Kaple je 

prosvětlena dvojicí polokruhově zakončených oken proražených v bocích lodi. Kaple byla 

původně vybavena sloupovým oltářem z roku 1699, který byl ale v roce 1768 nahrazen 
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iluzivní architekturou od Josefa Kramolína59[obr.14]. Je to sloupová architektura s bohatě 

profilovaným volutovým nástavcem prolomeným skrze zeď skutečným oválným okýnkem. 

Srostlice sloupů a pilastrů hlavního oltáře lemují niku uprostřed, vyplněnou „sochou“ 

sv.Rozálie. Sv.Rozálie, ochranitelka před morem je pojata jako křehce vytáhlá dívka, oděná 

do splývavého roucha, na hlavě má věnec růží, v ruce kříž a u nohou lebku. Jejím tělem 

prochází šroubovitý pohyb, od nakročení, přes natočení trupu a ramen s jednou rukou 

pozdviženou vzhůru až po hlavu mírně nakloněnou tak, aby světice hleděla vzhůru, 

k nebesům. Nástavec je zabydlen dvojicí putti, kteří drží v ručkách květy; andílčí hlavičky 

můžeme spatřit pak ještě pod oválným okýnkem nástavce. Oltáři je představena mensa se 

zajímavou skupinou soch od Tobiáše Süssmayera, po stranách je vždy po jednom světci – 

sv.Vendelín a sv.Isidor - a po jednom andělu60.  Freska oltářní architektury je pojata spíše 

jako rozevlátý a rozvolněný, do prostoru rozvinutý baldachýn, což je zdůrazněno také 

mohutným, rozvlněným nástavcem. Tento tuchomeřický oltář je blízký iluzivním 

architekturám J.Luxe. Barevnost je zde také o něco světlejší a sladší, než je obvyklé u 

Kramolínových oltářů z tohoto období,  převažují světlé a veselé barvy – bílá pro figury 

andílků na nástavci a pro sv.Rozálii, ve stínování žlutá a šedá, okrově žlutá pro výzdobné 

motivy (rokaje, festony, vázy, mušle, kartuše…) – což je ostatně u Kramolína dosti obvyklé; 

pro římsy a ve výplni edikuly použil barvu rudou, která v edikule kontrastuje s vystupující 

„sochou“ sv.Rozálie.  

V dopise z roku 1801 zmiňuje malíř mezi svými díly, freskami v chrámech, také 

fresky v Heřmanůvě Městci61. Hrabata Šporkové z Lysé drželi Heřmanův Městec již od roku 

1661. V 18. století byl Heřmanův městec hrabaty postupně zvelebován, zvláště po požáru, 

jenž zachvátil město v roce 1740. V této vlně byl také postaven nový chrám sv.Bartoloměje, 

základní kámen byl položen za přítomnosti hraběte Jana Václava Šporka v roce 1756 a v 60. 

letech už byly klenby dekorovány freskami. Podle farní knihy, jenž byla vedena již od roku 

1665, je jejich autorem F.X.Palko. O autorství fresky hlavního oltáře se farní kniha 

nezmiňuje, podle vlastního malířova zápisu, jím byl ale Josef Kramolín. Iluzivní oltář byl 

                                                 
59 Ibidem, s.128 - Viz C.Nödl, Die Kram. Saga (pozn. 1). 
60Viz A.Podlaha, Posvátná - arc.pražská, (pozn.55), s.129. - V.Ryneš, Umělci (pozn.27).  
Sochy jsou dílem Tobiáše Süssmayera, jsou z roku 1760 a původně byly určeny do kostela sv.Víta, ale v roce 
1768 byly přeneseny do hřbitovní kaple. Tobiáš Süssmayer působil v S.J. od roku 1738 jako frater - laik a 
v katalozích se objevuje v roce 1644 poprvé s označením „statutarius“ (sochař).  Ve 40. a 50. i 60. letech působil 
postupně v různých pražských kolejích, zvláště při koleji klementinské (1748-50, 1754-55, 1760-62) a  
v profesním domě u sv.Mikuláše (1751-53, 1757-1760) kde během svého působení v roce 1760, kdy je 
označován právě jako „statutarius“, zřejmě vytvořil  sousoší pro tuchoměřický kostel. Sochy jsou z cihel a ze 
sádry. 
61 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga (pozn. 1). Hermannstadl – presbiterium a část chrámu hraběte W.Šporka 
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připisován Janu Quirinu Jahnovi P.Preissem62. J.Q.Jahn měl oltářní architekturu namalovat 

během svého působení v Čechách po roce 1752 – 1762,  ještě předtím než odešel do Drážďan, 

kde byl jmenován dvorním malířem bavorského kurfiřta  a kde zůstal až do konce svého 

života.  Poté co se vyučil u svého otce, měl od roku 1760 pracovat již samostatně. Vedle 

oltáře v Heřmanově Městci je mu připisován také oltář v Jeníkově u Duchcova (1760) a dále 

fresky v Kostomlatech u Nymburka (1777 nebo 1778). Byl ovlivněn F.X.Palkem. Vedle 

F.X.Palka však pracoval – na freskách v kostele sv.Mikuláše v Praze a byl jím ovlivněn také 

právě J.Kramolín. S vročením fresky oltáře v Heřmanově Městci do 60.let lze souhlasit, 

vzhledem k zápisu ve farní knize. Přesný rok není znám. Co se týče autorství, je doloženo 

Kramolínovým dopisem. Pro hraběte Šporka navíc J.Kramolín pracoval ještě později na 

panství Kysibely – v obcích Bražec, Javorná a Svatobor. Je opět návratem ke staršímu vzoru 

oltářů z 20.let a k Hieblovu klementinskému oltáři [obr.1]. Formálně je poněkud 

zjednodušený, tvarově oproštěný, o to však působí plastičtěji [obr.15]. Je to sloupová 

architektura s, na vysokém soklu nasazenými, srostlicemi sloupů a pilastrů, kolem hluboce 

projmuté niky, jenž je zde výraznějším prvkem, než je tomu na jiných Kramolínových 

oltářích. Přímo nad niku, na segmentové římsy, je nasazen nástavec, ukončený úseky říms 

s volutami. Na soklu jsou pouze dvě postavy světců – sv.Petra a sv.Pavla. V nice vidíme 

sv.Bartoloměje mezi anděly, v jedné ruce drží nůž, jeden z andělů u jeho nohou svírá dlouhý 

meč, druzí dva nám ukazují kůži, z níž byl světec podle legendy stažen. Sv.Bartoloměj 

s anděly je v nice vyvýšen na iluzivním soklu, tak aby přečníval nad představený skutečný 

oltář. Zdá se, že malíř již s touto reálnou výbavou kostela počítal a že ve chvíli kdy byla 

freska hlavního oltáře malována, byl již skutečný tabernákl v kostele přítomen. Podle 

tvarosloví a způsobu provedení oltáře, bych tuto fresku hlavního oltáře přiřadila ke 

Kramolínovým pracím z 60.let. Nad nikou se sv.Bartolomějem mezi anděly se nachází 

kartuše s nápisem: „ALTARE PRIVILEGIATUM PRO OMNI DIE“, nástavec je vyplněn 

iluzivním obrazem se sv.Václavem, obraz je obklopen anděly. Oltář svým štítem navazuje na 

freskovou výzdobu nad ním. Na klenbě se nachází freska Sv.Bartoloměje, který se modlí mezi 

anděly. Tato freska již patří zřejmě k Palkovým pracím, neboť jak použité dekorativní prvky, 

tak typika obličejů, nejsou blízké Kramolínovým. 

Dalším iluzivním oltářem od Josefa Kramolína je oltář v jezuitském kostele svatého 

Ignáce v Jihlavě [obr.16]. Jezuité přišli do Jihlavy v roce 1625, kdy dostali darem od 

Michaela Adama z Althanů 23 domů a základní jmění pro založení semináře s gymnáziem. 

                                                 
62 Pavel Preiss, Jan Quirin Jahn a český klasicismus, in: Sborník národního muzea v Praze – Acta Musei 
Nationalis Pragae, svazek XII, č.3, Praha 1958, s.127-138. 
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V letech 1680-89 byla vybudována novostavba kostela sv.Ignáce. Je to typická jezuitská 

stavba podélného půdorysu se třemi páry bočních kaplí a s mělkým kněžištěm. Iluzivní oltář 

je téměř kopií dřívějších oltářů , s ikonografickou obměnou světeckých „soch“ na soklu – jsou 

zde jezuitští světci sv.Alois z Gonzagy s krucifixem a s lilií, sv.Ignác z Loyoly, a sv.František 

Xaverský. Uvádí se, že tento iluzivní oltář maloval Kramolín spolu s Ch.Noldingerem63. Oltář 

je uváděn mezi díly jmenovanými v dopise z roku 180164. 

Posledním iluzivním oltářem ze sklonku 60.let je hlavní oltář sv.Petra a Pavla 

v Úštěku. V úštěckém oltáři se opakuje již známé schéma pouze s ikonografickou obměnou. 

Nad soklem tu vidíme tentokrát postavy zemských světců  (sv.Mikuláš, sv.Václav, sv.Florián, 

sv.Prokop). Na nástavci je vytvořena druhá edikula s andílky nesoucími obraz se sv.Ignácem 

z Loyoly. Na vrcholku nástavce je obvyklá skupina Nejsvětější Trojice. Obraz na hlavním 

oltáři není tentokrát dílem J.Kramolína, ale V.Škréty. Za oltářem je ještě freska volutového 

portálu, která rámuje dveře do sakristie. Pravděpodobně také dílo Josefa Kramolína. I tento 

oltář je zmiňován v dopise z roku 1801. 

2.2.2 70.léta 

V 70.letech Josef Kramolín pokračuje v malbě iluzivních oltářů a přidávají se i 

freskové cykly. Iluzivní oltáře maloval v řádových chrámech: v kostelech sv.Klimenta při 

klementinské koleji v Praze (1770), v Litoměřicích (1772-3). V kostele sv.Mikuláše na Malé 

Straně maloval fresku se sv.Barborou (1771), dále fresku v kapli sv.Anny a vypomáhal 

J.L.Krackerovi při pracích na ostatních freskách v jednotlivých kaplích. V roce 1771 pracoval 

na freskách v kostele sv.Ondřeje v Třebechovicích pod Orebem, v roce 1774 na freskách 

v Bohdanči, v roce 1775 v Dobřichovicích. V roce 1776 vykonával práce v Novém Hradci pro 

kostel sv.Antonína, v roce 1777 začal práce pro Plasy a freskovou výzdobu kostela sv.Jakuba 

v Přelouči. Také pracuje pro klášter Teplá, kde začal již po zrušení jezuitského řádu. Oltáře i 

obrazy dodal do Libčan (1778). V Doupově, v bývalé jezuitské rezidenci pobýval v roce 1778 

a maloval fresky v kostele sv.Alžběty, které však dokončil až v roce 1782. V roce 1778 

pracoval na freskách v obci „Kornhaus“ (zřejmě Mšenek65), dále na doupovsku v Maštově a 

v Radonicích. V roce 1778 ještě maloval oltáře v Toužimi a obrazy v Dolním Ročově. Pro 

minority pracoval v Kuklenech u Hradce Králové (1779). Ve stejném roce dodává obraz se 

sv.Annou na iluzivní oltář do kostela v Kuklenech. Na konci 70.let ještě začal práce na 

freskách v Oseku. V roce 1770 dostal zakázku od královéhradeckého biskupa Josefa Krysera, 
                                                 
63 Viz J.Lišková (pozn.8). - A.Bartušek, 1960. 
64 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga (pozn. 1), s.79 - 82. 
65 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga (pozn. 1). 
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měl namalovat portréty předcházejících biskupů. K této práci se podle svých zápisů vracel 

ještě v roce 1776 a 1780.  

 První jezuitskou kolejí v Čechách bylo Klementinum na Starém Městě v Praze. 

Budovy v nepříliš utěšeném stavu jezuitům „přenechali“ dominikáni. Jezuité přišli do Čech 

v roce 1556 a záhy zahájili přestavby. Klementinský komplex se postupně stal výstavným, 

zahrnuje mimo jiné tři kostely. Po roce 1710 vznikal nový kostel sv.Klimenta, vysvěcený 

v roce 1715. Na freskové výzdobě, která nás v rámci této práce zajímá, se podílel především 

Jan Hiebel, s nímž byla v roce 1714 uzavřena rektorem Jakubem Steffslem smlouva na 

výmalbu kleneb kostela, a ještě před dokončením těchto nástropních fresek byla s J.Hieblem 

uzavřena také dodatečná smlouva o provedení hlavního iluzivního oltáře66.  O podobě tohoto 

oltáře se zmiňuji v kapitole 2.2.6 , na tomto místě jen připomenu, že tento iluzivní oltář měl 

na pozdější oltáře J.Kramolína jistě zásadní vliv, byl přímým pramenem Kramolínových 

iluzivních oltářů a J.Kramolín a stejně tak A.Lauterer jej museli znát minimálně již z doby 

svého prvního působení v Klementinu v 60.letech 18.století. J.Kramolín působil podle 

řádových katalogů v klementinské koleji od roku 1760 do roku 1770. V této době také 

nahradil starší Hieblův oltář novou freskou. Důvody, z nichž k tomu došlo, dnes neznáme.  

Iluzivní oltář je signován a datován nápisem, který odhalil při rekonstrukcích maleb 

dokončených v roce 1983, za obrazem na nástavci, ak.malíř K.Mezera: „A(nn)o 1770 inVenit 

et Delineavit Adamus Lauterer S.J.Pictor et fecit Jos.Kramolin S.J.Socius pictor Ignat 

Taschner.“ Podobu oltáře tedy navrhl Adam Lauterer a fresku provedli společně Josef 

Kramolín a jeho pomocník Ignác Taschner67. Oltář u sv.Klimenta kopíruje podobu 

Hradeckého oltáře, až na detaily, jakými jsou okrouhlá iluzivní okýnka nad obrazem 

v edikule, či na konkrétní podobu „soch“. U sv.Klimenta jsou to postavy evangelistů: 

sv.Lukáš, sv.Jan, sv.Matouš a sv.Marek; na nástavci je to Nejsvětější Trojice, skupina andílků 

nesoucích kříž s nápisem INRI a několik dalších putti. Oltář je doplněn obrazy, které jsou 

připisovány rovněž J.Kramolínovi. První z nich je Apotheosa sv.Klimenta, v oltářním nástavci 

je pak umístěn obraz se sv.Ignácem z Loyoly.  

 Mezi pražské práce pro jezuity patří výzdoba dolních kaplí, refektáře a oratoře 

v kostele sv.Mikuláše na Malé Straně v Praze. V dopise z roku 1801 píše J.Kramolín, že 

vymaloval „unteren sacella“ sv.Barboru, Rodinu Kristovu, Sv.Katara, sv.Aloise, Sv.Františka 

                                                 
66 Věra Mixová, Archivní příspěvky k dějinám stavby a výzdoby kostela sv.Klimenta v Praze I, in: Umění VII, 
1959, s. 186-199. 
67 I.Šperling, Restaurované fresky Jana Hiebla v kostele sv.Klimenta v Klementinu v Praze, in: Památky a 
příroda. Praha 1986, s.449 - 457. 
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Xaverského, sv.Ignáce etc.; taktéž že maloval pod chórem68 a také „oratorium, refectorium“69. 

Autorství fresek v kaplích sv.Barbory a sv.Anny v chrámu sv.Mikuláše je dnes již jasné70, 

jednak díky Kramolínovu dopisu, kde se k freskám hlásí a jednak i díky dochovaným 

listinám, které cituje P.Preiss71. Fresky jsou datovány v kapli sv.Anny – je zde chronogram 

1771. J.Lišková byla toho názoru, že fresky v kapli sv.Barbory jako by byly Kramolínovým 

dílem spíše starším, než fresky v kapli sv.Anny. K tomuto názoru dospěla stylovým a 

slohovým rozborem těchto fresek a jejich porovnáním, z něhož fresky v kapli sv.Barbory 

vyšly jako navazující na vrcholně barokní fresky. Jako jejich přímý zdroj vidí Rainerovy 

fresky Posledního soudu v pražském Křižovnickém kostele na Starém Městě z roku 1723. 

Naproti tomu fresky v kapli sv.Anny již nabývají rokokových rysů, včetně dekoru. Bylo však 

u J.Kramolína naprosto běžné, že ve svých freskách střídal různá pojetí, takže zatímco 

v Holanech jako bychom vnímali ještě ohlas Assamů, tak ve Štětí, kde jsou fresky taktéž 

z 80.let již na plochostropé lodi kostela vnímáme fresku jako spíše rokokovou. A o něco 

později, v Děčíně, se už hlásí ke slovu klasicismus.  

 Freska v kapli svaté Barbory [obr.17] zpodobuje světici jako patronku umírajících a 

přímluvkyni u Posledního soudu za ty, kteří ji uctívají. Kompozičně se jednotlivé scény 

rozvíjejí od paty klenby kaple směrem nahoru. Jsou to dole scény se zaopatřováním 

umírajícího knězem a scény Posledního soudu – vstávání z hrobů a peklo; freska vrcholí 

postavou žehnajícího Krista. Směrem k němu stoupají po šroubovici v čele se svatou 

Barborou zástupy svatých. Právě toto uspořádání do šroubovitého pohybu a také podání 

mohutných těl na části fresky s peklem spojuje tuto fresku se slohem vrcholně barokním. 

Naproti tomu v kapli sv.Anny jsou jednotlivé postavy uspořádány po okrajích pole klenby a 

uprostřed je ponecháno volné místo, průhled na vzdušná nebesa. Součástí fresky je i andílek 

nesoucí nápis: „Liber generationis Jesu Christi“. Fresky v kapli sv.Anny znázorňují historii 

Kristova narození se všemi členy svaté rodiny, těmi nejbližšími lidmi a dalšími světci – vedle 

Panny Marie s Ježíškem [obr.18] je tu sv.Anna, sv.Jáchym a sv.Josef, další skupinu tvoří malý 

                                                 
68 Mohlo by se jednat o iluzivní rámování hlavního vstupu do kostela, které je blízké Kramolínovýcm iluzivním 
architekturám.  
69 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1). 
70Na konci 19.století byl veden spor o autorství těchto fresek, které Karel Boromejský Mádl připisoval 
J.Krackerovi – proti tomuto názoru byl Bohumil Matějka, který autorství Krackera u těchto fresek zpochybňoval. 
Také F.Eckert již dříve připisoval tyto fresky J.Kramolínovi. Karel Boromejský Mádl, Fresky u sv.Mikuláše 
v Praze na Malé Straně, in: Památky archeologické 16, 1897, s.17-24. - Bohumil Matějka, K dějinám kostela 
sv.Mikuláše v Praze na Malé Straně, in: Památky archeologické 18, 1898-99, 1900, s.269-271. - Eckert 
František, Posvátná místa Prahy I., Praha 1883, s.63. 
71P.Preiss, František Karel Palko, Praha 1999, s.126, pozn.18.: Litterae annuae, Cod 12364 (1771): „Praetera 
sacellum Divi Patriarchae Nostri, similiter et duo a latere sacella: unum S.Anna, alterum a defundis compellata 
penicilli eleganti pictoris domestici Kramolin ornata sunt“ 
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sv.Jan Křtitel se sv.Alžbětou a sv.Zachariášem [obr.19], v jiné jsou sv.Jan Evangelista a 

sv.Juda Tadeáš. Postavy jsou seskupeny do čtyř skupin rozložených po obvodu pole fresky, 

tyto skupiny postav jsou propojeny zástupy světců a světic, kteří jsou zaliti světlem a částečně 

zakryty mlhou a oblaky. Freska je plná světla, jsou zde použity jasné a jemné barvy, obličeje 

jsou rokokově líbezné. V celém malířově díle nás nepřestává překvapovat jak různých variací 

a způsobů malby byl Kramolín schopen. Ve stejné době vznikají jak monumentální iluzivní 

oltářní architektury tak zároveň provzdušněné rokokové výjevy na kterých hraje perspektivní 

architektura jen malou roli, nebo je zcela vynechána ve prospěch vzdušného prostoru, jako 

právě na fresce se sv.Annou. 

Dalším z Kramolínových iluzivních oltářů je oltář v Litoměřicích [obr.20], v kostele 

Zvěstování Panně Marii při jezuitské koleji. Do Litoměřic přišli jesuité v roce 1630, nejdříve 

zde byla pouze rezidence, jejíž správa podléhala pražské klementinské koleji. V roce 1654 

byla zahájena výstavba nové litoměřické koleje a teprve po roce 1701 začal vznikat kostel 

Zvěstování P.Marii. Vysvěcen byl v roce 1731 a poté se pokračovalo v dalších úpravách 

interiérů. Kostel je orientován a je to jednolodní podélná stavba s mírně zúženým presbitářem 

a s lodí o třech polích klenby, zaklenutých plackovými klenbami s výsečemi nad okny a se 

systémem empor nad hlavní lodí. Fresková výzdoba pochází snad z roku 1762 a je 

připisována J.Heiblovi, hlavní oltář je však bezpochyby dílem Josefa Kramolína. Lze mu jej 

spolehlivě připsat nejen díky tomu, že jej malíř sám zmiňuje v dopise z roku 1801 jako svou 

práci72, ale i díky tomu, že je téměř kopií oltáře z pražského kostela sv.Klimenta73. Obměněny 

jsou ikonograficky jen figury na oltářním soklu – sv.Lukáš, sv.Jan Křtitel, sv.Jan Evangelista 

a David. Na nástavci se nachází obvyklá dvojice andělů, kteří jsou usazeni na volutových 

segmentech a v horní části nástavce je pak skupina Nejsvětější Trojice, doplněná několika 

putti. Bohužel je dnes kostelní interiér v zoufalém stavu, fresky jsou značně zchátralé a 

poškozené, stejně tak obraz na hlavním oltáři, který nám dovoluje kvůli svému špatnému 

stavu rozeznat jen námět – Zvěstování Panně Marii [obr.21]. Iluzivní architektuře je 

představen oltář z umělého mramoru, jehož návrh je připisován architektu kostela 

O.Broggiovi. J.Kramolín pobýval v litoměřické koleji podle řádových katalogů v roce 1773. 

Je pravděpodobné, že z této doby je také jeho oltářní architektura. Její podoba je zcela jistě 

určena návrhem Adama Lauterera74.  

                                                 
72 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1). 
73 Ibidem. Kromě iluzivního oltáře v Litoměřicích zmiňuje malíř ještě blíže neurčené fresky v refektáři a 
v kolejní knihovně. 
74 Mojmír Horyna, Jaroslav Macek, Petr Macek, Oktavián Broggio 1670-1742. Litoměřice 1992. -  Pavel Vlček, 
Petr Sommer, D.Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997. 
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Kostel v Třebechovicích pod Orebem (Hohenbruck) byl vystavěn v letech 1767-

1770 na místě staršího kostela sv.Ondřeje. Je to jednolodní kostel, orientovaný, s půlkruhově 

uzavřeným presbiteriem a s věží nad vstupní předsíní. Loď je o třech polích, zaklenutá 

valenou klenbou s výsečemi, klenba je nasazena na korintských pilastrech. Kostel je 

prosvětlen kasulovými okny. Hlavní oltář, pravděpodobně z roku 1771, je od Josefa 

Kramolína75[obr.22]. Je to sloupová architektura v obvyklém „kramolinovském“ uspořádání 

se „sochami“ čtyř světců na konzolách na soklu a se skupinou Nejsvětější Trojice mezi anděly 

na nástavci. Oltář je doplněný tentokrát i „iluzivním obrazem“, nezvykle provedeným taktéž 

ve fresce, s ukřižováním sv.Ondřeje. Oltářní architektura je tentokrát semknutější, než-li starší 

Kramolínovy oltáře. Nejsou zde použita iluzivní okýnka ze zrcadel a hmota oltáře není 

narušována ani jinými průhledy. Postavy světců na soklu jsou: sv.Jan Křtitel, sv.Petr, sv.Pavel 

a sv.Antonín. Boční oltáře se zdají být sice přemalované, ve svém dopise se ale malíř zmiňuje 

o celkem pěti dodaných iluzivních oltářích. Skutečně se zde nacházejí 4 vedlejší oltáře, jejichž 

menza a nástavec s obrazem jsou rámovány iluzivní architekturou, jsou to na každé straně 

srostlice sloupů s pilastry nesoucí zvlněné kladí osazené andílky. Na soklu je vždy na každé 

straně po jednom světci. Jsou to oltáře sv.Antonína Paduánského se „sochami“ sv.biskupa a 

sv.jáhna, oltář sv.Rodiny se sv.Zachariášem a se sv.Annou, oltář sv.Jana Nepomuckého se 

svatými vojáky a oltář sv.Václava se sv.Kateřinou a sv.Doroteou. Freska na plackové klenbě 

nad presbiteriem zobrazuje Nanebevzetí sv.Ondřeje a je také připisována J.Kramolínovi76.  

Jeden z Kramolínových oltářů se nachází také v Libčanech u Karlových Varů 

[obr.26]. Tento hlavní oltář zmiňuje malíř ve svém dopise77. Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Libčanech se nacházel na panství Straků z Nedabylic a byl farním kostelem. Jednoduchá, 

původně románská stavba, byla několikrát během své historie upravována a přestavována, 

nejvýrazněji v době renesance, kdy byly upraveny interiéry a kdy byla zaklenuta valenou 

klenbou s lunetovými výsečemi. Barokní je vnitřní zařízení včetně oltářů. Hlavní oltář je 

zasvěcený Panně Marii a právě za ním se nachází freska od Josefa Kramolína, jenž zde však 

tvoří pouhou kulisu umístěnou za pískovcovým sousoším apoštolů, kteří jsou umístěni  na 

oltářní tumbě. Kramolínův oltář je značně redukován, sestává jako obvykle z vysokého soklu 

s konzolami, na nichž jsou umístěny dvě postavy andělů. Na sokl jsou nasazeny srostlice 

pilastrů a sloupů; prostor mezi nimi je určen pro obraz s Pannou Marií nesenou na nebesa. 

Bezprostředně nad obrazem již je volutový nástavec s Nejsvětější Trojicí a postavami andělů, 

                                                 
75 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1). J.Kramolín jej zmiňuje ve svém dopise z roku 1801 - Hohenbruck. 
76 Antonín Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu královéhradeckém. Praha 
1904. 
77 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1). (Liebtschan) 
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nástavec je na vrcholu ukončen holubicí Ducha svatého. Obraz s Pannou Marií je asi pozdější 

prací a nepatří mezi Kramolínova díla. Tento oltář patří mezi drobné zakázky, je ukázkou 

prostšího oltáře do venkovského kostela, patří mezi nepříliš významná Kramolínova díla. 

Svou vizáží však zapadá dobře do malého venkovského kostela, z jehož výbavy jsou daleko 

významnější sochařské prvky – sochy na hlavním oltáři, kamenné náhrobky a epitafy pánů 

z Nedabylic. Do libčanského kostela měl J.Kramolín ještě dodat obrazy, z dnešního inventáře 

by se snad mohlo jednat o drobné oválné obrazy s mariánskou tématikou na mariánském 

bočním oltáři.  

Další z oltářů z konce 70.let se nacházejí v Toužimi u Karlových Varů v kostele 

Narození Panny Marie. Kostel středověkého založení byl přestavěn barokně v letech 1774-78 

poté co vyhořel. Je to jednoduchá jednolodní stavba s mělkým závěrem a dvojicí bočních 

kaplí. Kramolín zde vyvedl ve fresce trojici iluzivních oltářů [obr.23] – hlavní oltář Panny 

Marie s iluzivním obrazem Narození Ježíše Krista na kterém sledujeme dva po sobě jdoucí 

děje – právě slehlou Marii a níže již Marii s malým Ježíškem v náručí. V nástavci je 

monogram Panny Marie mezi okřídlenými andílčími hlavičkami. Na soklu jsou „sochy“ čtyř 

evangelistů. Postavy na obraze s Narozením Krista jsou náhle spíše oble uhlazené, s nepříliš 

bujnými drapériemi a s obličeji jemnějšími, než jak jsme byli u Kramolína zvyklí, malíř se 

zde již zřetelně hlásí ke klasicismu. Oltář samotný působí poněkud těžkopádně, figury na nich 

skoro „lidově“. Vedlejší oltáře jsou drobnější obměnou hlavního – jsou to oltáře svatého Jana 

Nepomuckého (na soklu čeští patroni – sv.Václav a sv.Barbora; v nástavci sv.Florián 

[obr.24]) a oltář svatého Františka Serafínského (na soklu sv.Antonín Paduánský a sv.Poutník, 

na nástavci sv.Šebestián). Na oltářích jsou iluzivní obrazy světců jimž jsou zasvěceny. Tato 

světecká zobrazení jsou světecká poprsí, jejichž tváře jsou podána chtělo by se říci skoro 

naivně. Kladu si otázku, zda úroveň prací J.Kramolína je tak kolísavá z toho důvodu, že práce 

bylo příliš, nebo že snad malíř zaměstnával méně schopné pomocníky, či zda je zjednodušení 

postav v Toužimi snad záměrem. 

      Zaniklá jezuitská residence s kostelem sv.Alžběty a s gymnáziem se nacházela 

v Doupově, na panství, které patřilo až do roku 1780 hrabatům z Lützau a poté Colloredo-

Mansfeldům. Rezidence byla založena v roce 1756, byla situována na jihovýchodním okraji 

obce. Byla financována z nadace založené Antonínem Josefem Clementem. V rámci donace 

byl postaven kostel, rezidence i škola78. Areál ještě nebyl dokončen v době zrušení řádu 

                                                 
78Tomáš V. Bílek, Statky a jmění kollejí jesuitských, kláštěrů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v království 
Českém od císaře Josefa II. zrušených. Praha 1893, s.4-5. - Tomáš V. Bílek, Tovaryšstvo Ježíšovo a působení 
jeho v zemích království Českého vůbec a v kollegiu Pražském u sv.Klimenta zvláště. Praha 1873, s.96 - 98. 
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v roce 1773, tehdy jej převzali piaristé. Josef Kramolín se podílel na freskové výzdobě kostela 

sv.Alžběty, který byl postaven podle návrhu J.Ch.Kosche a dokončen v roce 1769. Malíř byl 

autorem pozdně rokokových fresek v presbiteriu, v hlavní lodi kostela a taktéž iluzivního 

oltáře z roku 1778. Fresky zmiňuje v dopise z roku 180179. V 50.letech 20.století byla oblast 

v níž se nachází Doupov uzavřena pro veřejnost a sloužila pro potřeby vojska, areál byl 

postupně zlikvidován. V roce 1967 byla nařízena demolice kostela. Z.Bintnerová80 uvádí, že 

v centru hlavního oltáře, jenž byl 15 metrů vysoký, býval přes 5 metrů vysoký barokní oltářní 

obraz, olejomalba na plátně. Při likvidaci kostela měl být oltářní obraz přemístěn, spolu 

s jinými plátny z tohoto kostela, není mi však známo kam. Fresky J.Kramolína v  Doupově se 

dochovaly částečně v majetku diecézního muzea v Plzni a nyní jsou uloženy v Národní 

galerii. Jejich podobu můžeme aspoň přibližně rekonstruovat z dochovaných fotografií, na 

nichž je patrné, že šlo o hlavní oltář stejného typu jaký známe už z Hradce Králové či 

z Klementina – na vysokém soklu je  edikula vyplněná plátnem, okolo dvojice sloupů, tato 

první etáž byla zakončena zvlněnou římsou nasazenou na hlavice sloupů a nad římsou se 

vypínal ještě oltářní nástavec, s menším oválným obrazem. Oltář byl nahoře ukončen holubicí 

Ducha svatého ve svatozáři. Před sloupy oltáře byla umístěna  čtveřice „soch“ světců. 

Z fotografií se bohužel nedá dnes již přesně identifikovat o jaké světce konkrétně se jednalo, 

ani jakou legendu malíř zpracoval na nástropních freskách. Můžeme předpokládat, že se 

jednalo o fresky s námětem legendy o sv.Alžbětě. Rozložení fresek je podobné jako u cyklů 

jimiž zdobil chrámové interiéry v 80.letech – na jednotlivá pole klenby připadají výjevy 

oddělené klenebními pasy, jenž jsou dekorovány penízkovými motivy, festony, věnci apod. 

Jednotlivé výjevy jsou uzavřeny do rámců tvořených iluzivními římsami a jsou podobného 

ražení jako fresky v Holanech – s průhledy do architektur, nebo místností uzavřených 

kazetovými stropy, pod nimiž se odehrávají jednotlivé výjevy. Podrobný popis fresek nám 

bohužel chybí. Na jednom z dochovaných fragmentů s učitelem a žáky uctívajícími sv.Rodinu 

se dochoval nápis s rokem 1782, z malířových zápisů do rodinné kroniky sice víme, že do 

Doupova dojížděl už od roku 1778, ale asi teprve v roce 1782 fresky dokončil. Doupovské 

fresky do práce zařazuji z toho důvodu, že nebyly v uměleckohistorické literatuře dosud 

popsány. 

Z roku 1779 pochází hlavní oltář s obrazem Panny Marie s Ježíškem a sv.Annou 

v Kuklenech [obr.25]. Kukleny jako příměstská čtvrť Hradce Králové vznikly po polovině 

                                                 
79Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1). 
80Zdena Bintnerová, Zaniklé obce Doupovska v bývalém okrese Kadaň. Chomutov 1998. 
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18.století, v té době byl také založen nový minoritský klášter a při něm postaven na místě 

staršího kostela, zbouraného v roce 1776, nový kostel sv.Anny. Kostel je podélná stavba 

sestávající ze tří polí zaklenutých plackami s mělkými kaplemi po stranách, závěr je 

čtvercový s mělkou konchou, zaklenutý je českou plackou. Kostel byl zhruba dokončen v roce 

1784 a toho roku byl na hlavní oltář zavěšen obraz od J.Kramolína, který samotný je ale 

datován nápisem  „Piae memoriae commendat Iosephus Cramolin Carolotermiensis 1779 30 

Oct“81. Do přehledného a vzdušného prostoru se skvěle hodí iluzivní oltář, který zaplňuje 

celou zadní stěnu závěru. Oltář můžeme typově přiřadit k ostatním Kramolínovým oltářům ze 

60. a 70.let, tvarově i barevně odpovídá klementinskému oltáři, obměněny jsou iluzivní sochy 

na soklech – je zde sv. prorok Izaiáš, sv.Jan Křtitel s křížem na němž je stužka s nápisem Ecce 

agnus dei, mladistvý světec s klasem a s knihou a světice se svitkem s nápisem „Benedicta in 

Mulieritus“ - sv.Anna. 

2.2.3 80.léta  

Ve druhé polovině 70.let se začalo velice produktivní období Kramolínova života, 

dostal mnohé zakázky, které pak ještě dokončoval i v 80.letech (např.Doupov, Radonice, 

Plasy, Přelouč) zastihujeme jej nyní jako malíře náročnější výzdoby celých kostelních 

interiérů.V roce 1780 dostal zakázky na obrazy v Jičíně a ve Lstiboři, dokončoval fresky 

v Mariánských Radčicích, v Třebechovicích a jeden iluzivní oltář v Pouchově na 

královéhradecku. Malíř nás také zpravuje o tom, že v tomto roce maloval „mnoho“ portrétů. 

Do Hořčiček u Náchoda měl dodat v roce 1781 Křížovou cestu a ve farním kostele v Týnci 

nad Labem měl malovat fresky se sv.Janem Křtitelem, dnes zničené. V roce 1781 také 

dokončuje fresky v Přelouči, v kostele sv.Jakuba a v roce 1782 fresky v Doupově, také maluje 

obraz se sv.Bartolomějem do Bražce. Z roku 1783 jsou výjevy z řeholní historie v Plasech a 

oltář v Mariánské Týnici. Nástropní fresky ve farním kostele v Chcebuzi jsou z roku 1784, 

taktéž fresky v Sezemicích u Pardubic. Ve Štětí maloval následujícího roku – 1785, fresky 

oltářů a nástropní fresky, v tomto roce také obraz se sv.Jáchymem do farního kostela 

v Jáchymově. Z roku 1786 jsou fresky v Sezemicích u Pardubic a rokycanský obraz s Pannou 

Marií Sněžnou. V roce 1787 dokončil iluzivní oltář v klášterním kostele v Hejnici, neznámé 

práce pro kostel sv.Jakuba v Jindřichovicích, fresky v Plzeňském farním kostele a obraz 

s Assumptou pro farní kostel v Žalmanově. V Holanech vyzdobil freskami celý kostel v roce 

1788, téhož roku maloval fresky kleneb ve Skapcích u Stříbra a iluzivní oltář v Jestřebí. 
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V roce 1789 začal pracovat na zámku v Děčíně, na freskách v zámeckém sálu a na freskách 

v kostele svatého Kříže, které dokončil až v roce 1791. 

Nástropní fresky v Přelouči, v kostele sv.Jakuba patří mezi významnější práce z 

80.let. Fresky jsou na seznamu děl v dopise z roku 180182 a jsou signované na klenbě nad 

kruchtou: Pinxit Joseph Kramolin Carolo Thermensis. Rok doby vzniku na fresce chybí. 

Zápis v rodinné kronice o tom, že malíř pracoval v Přelouči, je však klade do roku 1781. 

Z roku 1885 je zápis vedle původní Kramolínovy signatury, který prozrazuje rok obnovy 

fresek (Obnoveno LP 1885, nečitelná jména obnovitelů). Fresky prvního klenebního pole 

přemalbou v 19.století značně utrpěly, byly opraveny dosti necitlivě v partii okolo postav 

výjevu, který jsou dnes hluchou jednobarevnou (bílá) plochou, jenž nejspíše nahradila 

původní vzdušný průhled na nebesa.  

Kostel sv.Jakuba je jednolodní stavba zaklenutá plackovými klenbami. Na 

jednotlivých klenebních polích zobrazil J.Kramolín výjevy ze života apoštola sv.Jakuba. 

Jednotlivé výjevy jsou podobně jako v Chcebuzi uzavřené do kruhových rámů, čela kleneb 

jsou pak zdobena volutovými úseky, jenž nesou kruhový rám a ve zbývajících cviklech je 

květinový prvek – zavěšené kytice, vázy s květinami nebo girlandy.  

Volutové úseky na prvním klenebním poli, v presbiteriu, jsou vyplněny vavřínovými 

věnci, uvnitř s terčem, ve cviklech jsou girlandy. Výjev je lemován jednoduchou římsou, 

okolo níž je ještě veden pás s páskovým ornamentem, jenž je doplněn motivy mušle. Samotný 

výjev je soustředěn do kruhové kompozice uvnitř vymezené plochy, s průhledem do nebes 

uprostřed, kde se vznáší skupina andělů s atributy mučednictví – palmová ratolest a vavřínový 

věnec, jenž právě přinášejí. Před pozadím honosného římského města vidíme skupiny postav, 

přihlížejících stětí klečícího světce – sv.Jakuba. Jsou to různí obyvatelé města a vojáci 

[obr.27].  

Druhý výjev je opět rámován jednoduchou římsou. Vidíme na něm průhled do 

místnosti zaklenuté široce rozepjatou plackovou klenbou členěnou lisenami. Při jedné straně 

výjevu, nad hlavou sv.Jakuba spadá diagonálně směrem dolů bohatý zelený závěs, jehož kraj 

zakrývá mrak, na němž sedí tři andílci. Dole stojí sv.Jakub. Je zde zobrazený jako poutník, 

s kloboukem na hlavě, v bohatě řaseném oděvu zdobeném na prsou malou mušlí. Jakub drží 

v jedné ruce rozevřenou knihu, druhou ruku v gestu zdvihá vzhůru. Před světcem klečí starší 

muž. Další muži sedí na tribunách okolo a divoce diskutují. Výjev Zobrazuje snad šíření 

evangelia svatým Jakuba při jeho četných cestách [obr.28]. 
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Poslední výjev je umístěn na klenebním poli nad hudební kruchtou. Je uzavřen 

v kruhovém rámu, opásaném zalamovanou římsou vyzdviženou na čtyřech volutových 

nástavcích zdobených střapečky a akantovými motivy. Největší část výjevu zde zaujímá 

pohled na blankytně modrou oblohu, sem tam s bílými mráčky. Kruhová kompozice se 

soustředí po obvodu a je tvořena převážně krajinou – skalnatým břehem a výhledy na moře. 

Na břehu můžeme vidět pouze dvě asymetricky položené skupiny postav. V zákrytu za 

varhanami je to skupina rybářů na břehu, u lodě, kteří drží sítě nad vodou. Druhá skupina 

postav sestává ze čtyř andělů, dva z nich nahlížejí do rozevřené knihy, další si přidržuje na 

hlavě velký šedý klobouk, jenž patří sv.Jakubovi, poslední z andílků drží poutnickou hůl a 

láhev [obr.30]. Je to tedy skupina andělů s atributy sv.Jakuba. Rybáři jsou Jakub se svým 

bratrem Janem a se svým otcem jak spravují sítě, výjev se odehrává u Genezaretského jezera 

předtím, než Jana a Jakuba povolal Ježíš, aby se stali jeho učedníky [obr.29]. 

Ve freskách z Přelouče dosáhl  malíř vítaného zjednodušení dekorace i jednotlivých 

výjevů. Jakoby se naučil zacházet s volným vzdušným prostorem a vzdal se jeho zaplňování 

rozličnými postavami, vegetací, či architekturami za každou cenu. Je to patrné zejména na 

výjevu se sv.Jakubem kázajícím evangelium, kde je v podstatě jen jedna skupina postav a 

kompozice je volně doplněna pouze šroubovitě stočeným, dolů spadajícím, bohatým závěsem 

a stejně tak na rybářském výjevu, kde je ponejvíce prostoru věnováno výhledu na nebe a na 

krajinu. Stejně tak „okolí“ výjevů,  jejich rámování a dekorování prostorů pod čely kleneb 

není přetíženo bohatým dekorem, dekor je naopak maximálně zjednodušen. Přestože jsou 

fresky dnes značně vybledlé a jsou poznamenány obnovou z 19.století, řadila bych je mezi 

vrcholná Kramolínova díla. V dopise z roku 1801 zmiňuje Kramolín nejen kostel sv.Jakuba, 

ale také kostel Panny Marie. Je to hřbitovní kaple na kraji obce. Freskami jsou zde pokryty 

veškeré klenby, tyto fresky však nejsou Kramolínovým dílem, neodpovídá ani použitý dekor, 

ani typika postav, jenž se soustředí na drobný detail, ani použité kompozice. Fresky jsou 

evidentně dílem jiného malíře, rokokově orientovaného umělce, zřejmě i mladšího, než byl 

J.Kramolín. 

Z roku 1783 jsou Kramolínovy výjevy z řeholní historie v cisterciáckém klášteře 

v Plasech, které se nacházejí v západním křídle konventu, v předsíni kaple sv.Bernarda. 

Navazuje jimi tematicky na starší fresky provedené J.A.Pinkem s výjevy s dějinami řádu a s 

druhým zakladatelem řádu sv.Bernardem. Kramolínovy fresky na třech polích české plackové 

klenby zobrazují scény: Předávání řeholních pravidel cisterciáckým mnichům sv.Benediktem 

z Nursie; Český král Vladislav II. předává mnichu zakládací listinu; Předávání řeholního 
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roucha. Fresky jsou datovány na iluzivní římse fresky s českým králem – Anno 178383. Sám 

malíř v dopise z roku 1801 jmenuje na seznamu svých děl Plasy mezi hlavními oltáři, jako 

místo provedení jmenuje konkrétně „bibliothecam et in ambitu“. Je možné, že malíř měl 

namysli, že kromě neznámého iluzivního oltáře, zde ještě maloval jiné fresky v knihovně a 

v ambitech. Fresková výzdoba knihovny plaského kláštera je však připisována Jakubovi 

Antonínovi Pinkovi a měla by pocházet z let 1732-40.  

Freska s předáváním pravidel cisterciáckým mnichům je uzavřena v oválném výřezu 

tvořeném zalamovanou římsou obohacenou volutami. Sv.Benedikt oděný v řeholním rouchu 

je usazen u schodiště vedoucího k mohutnému půlkruhovému závěru kostela, členěnému 

arkádami. Sv.Benedikt drží v rukách listiny, které předává před ním klečící skupině 

cisterciáckých mnichů. Výjevu přihlíží skupina jeptišek a mnichů, na levé straně se vznášejí 

dva andílci nesoucí nápis: „Regula S.P.Benedecti“. Druhý z výjevů, Český král Vladislav II. 

předává mnichu zakládací listinu, se odehrává ve sloupové hale, v níž je umístěn trůn 

s baldachýnem na němž sedí král a podává listiny cisterciáckému mnichovi, který před ním 

klečí. Vedle něj je skupina dalších mnichů. Za královským trůnem je skupina vojáků. Kromě 

těchto dvou skupin postav sem Kramolín ještě umístil dvě žánrové postavy – do popředí 

postavu chlapce hrajícího si se psem; u paty schodiště druhého chlapce, který se opírá o štít 

s českým lvem. Architektura, jenž tvoří pozadí na této fresce – sloupy z nichž vybíhá křížová 

klenba a baldachýn pod nímž sedí král – je nezvykle bohatá a malíř zde rozhodně chtěl použít 

historizujících prvků – gotická křížová klenba – jenž mají jasně odkazovat na dobu, kdy se 

výjev odehrává. Poslední výjev, Předávání řeholního roucha, je umístěn v presbiteriu kostela, 

který je tvořen triumfálním obloukem, nad nímž je vyzdvižena kazetová kopule s lucernou. 

V presbiteriu stojí cisterciácký mnich, jenž podává bílé řeholní roucho klečícímu mladíkovi. 

Mladík je obklopen dalšími cisterciáckými mnichy a výjev je doplněn ještě andílky, 

vznášejícími se na obláčcích nad hlavou mladíka. Ve všech případech se jedná o výjevy 

zaměřené na figurální složku, architektura je zde pojata jako pouhá dekorace, která má sloužit 

jako vhodný rámec pro odehrávající se výjevy, ztrácí iluzivní charakter. Jak upozornila ve své 

práci Jiřina Lišková84, výjevy na plaských Kramolínových freskách jsou jak tematicky, tak 

kompozičně velmi blízké Molitorovým freskám z Oseku, které si J.Kramolín mohl podrobně 

prostudovat v době, kdy Molitorovy fresky opravoval.  

                                                 
83 Viz J.Lišková (pozn.8). 
84 Viz J.Lišková (pozn.8), s. 55. 
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Nejzávažnější freskové cykly pocházejí bezpochyby právě z 80.let 18.století a patří 

k nim výzdoba interiéru kostela sv.Petra a Pavla v Chcebuzi z roku 178485, tedy z doby těsně 

po dokončení stavby kostela. Kramolín pokryl freskami veškeré plochy nad úrovní hlavic 

pilastrů: placku a konchu apsidy v presbiteriu, plackové klenby v lodi a plackovou klenbu nad 

hudební kruchtou umístěnou v západní části kostela, stejně tak klenby v sakristii a předsíni 

kostela. Kromě těchto fresek se zde nachází také iluzivní architektura za hlavním oltářem. 

Fresky zde tvoří organický celek a celkově jsou dobře zvládnuté. Iluzivní oltář [obr.32] je 

provedený proporčně v nejlepší „kramolínovské tradici“. Po Třebechovicích se zde podruhé 

setkáváme na hlavním oltáři s „iluzivním obrazem“, tentokrát sv.Karla Boromejského. 

Postavy světců na oltářním soklu jsou postavy evangelistů - sv.Lukáš, sv.Jan, sv.Marek a 

sv.Matouš. Na iluzivní oltář hezky navazuje freska v konše niky presbitáře. Přesto je spíše jen 

jakousi výplní plochy  kolem oltářního nástavce, který do této konchy přesahuje. Po obou 

stranách jsou skupiny andělů na oblacích s kadidelnicemi a menší skupinky s andílky 

nesoucími květiny. Od pole klenby presbitáře je koncha oddělena meziklenebním pasem 

pokrytým páskovým ornamentem ve fresce. Podobným způsobem jsou oddělena i ostatní 

klenební pole. Jednotlivá pole plackových kleneb jsou ve fresce pak řešena tak, že hlavní 

výjev je vždy uzavřen v kruhovém rámu tvořeném iluzivní římsou, takže při pohledu do lodi 

to působí jako sled čtyř kupolí vyzdvižených na pendentivech. „Pendentivy“ jsou vyplněny 

většinou iluzivní štukovou výzdobou, architektonickými prvky (konzoly, římsy) a jinými 

dekorativními prvky (kartuše, festony), jejíž náročnost se směrem od oltáře na jednotlivých 

polích zvyšuje, což odpovídá celkové orientaci výjevů určených pro pohled od vstupu. 

Úběžník výjevů také odpovídá podélné ose lodi. 

Na prvním poli klenby je scéna Nanebevzetí Panny Marie [obr.33]. V kruhovém 

rámování tvořeném jednoduchou římsou se nám otevírá pohled do nebes, v jejímž středu je 

umístěna holubice Ducha svatého, jenž je nejvyšším místem pomyslné kopule. Samotná scéna 

Nanebevzetí je soustředěna ve skupině postav vznášejících se na těžkých mracích 

prozářených místy světlem, spolu s klečící Pannou Marií. Panna Marie spíná ruce ve zbožném 

gestu a upírá svůj pohled vzhůru. Kolem hlavy má svatozář z hvězd, je oděna v červeném 

rouchu a v modrém plášti. Panna Marie je nesena anděly směrem ke Svaté Trojici. Výše, po 

její levé straně, je umístěn Kristus s velkým křížem, který k němu pozdvihují andělé. Po 

Mariině pravici je Bůh Otec, jenž se právě chystá Pannu Marii korunovat. Kompozičně 

doplňují scénu po stranách skupiny andělů. Na protější straně tak, aby vyvažovali scénu 

                                                 
85 Viz C. Nödl, Die Kram. Saga (pozn 1), s.79 - 81. Kramolínův dopis z roku 1801 - malíř uvádí fresky 
v Chcebuzi v seznamu svých děl – Cocus – SS Petri et Pauli. 
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s Nanebevzetím jsou umístěni ještě tři drobní andílci. Josef Kramolín skutečně používá 

andělských postav k vyplnění hrozících hluchých míst, přesně jak to charakterizovala ve své 

práci již J.Lišková86 a zároveň upozornila na to, že tento způsob byl vlastní i Ignáci Raabovi. 

Andělé tu jsou tedy spíše jakýmsi kompozičním prvkem, než-li prvkem ikonografickým. 

Členění rámce výjevu je v tomto případě velmi prosté. Po stranách kruhu s výjevem jsou 

umístěny volutové úseky vprostřed zdobené mušlemi, v rozích jsou rozvinuty girlandy a rohy 

„pendentivů“ jsou ukončené rokajovými kartušemi. Od klenby hlavní lodi je presbiterium 

odděleno vítězným obloukem, jenž je zvýrazněn zdvojeným meziklenebním pasem zdobeným 

páskovými motivy a terči. 

Na prvním klenebním poli lodi je zobrazen výjev Zázračného rybolovu [obr.34]87. 

Výjev je opět umístěný v kruhovém rámci, tentokrát tvořeným již zalamovanou iluzivní 

římsou. Rámování je zde bohatší, než u výjevu s Nanebevzetím Panny Marie v presbiteriu. 

Římsa je nesena čtyřmi volutovými nástavci, které jsou vyplněny girlandami a mušlemi. Tyto 

volutové nástavce dále nasedají na další, čtvrtkruhem uzavřenou, iluzivní římsu, jenž spočívá 

na konzolách vybíhajících z rohů klenby. Tyto konzoly jsou zdobené akantovými listy. 

Prostor, jenž je vymezen čtvrtkruhy říms je vyplněn figurálními motivy – na jedné straně jsou 

to dva andílci nesoucí mezi sebou model kostela, na straně druhé andílci s klíčemi a s 

papežskou tiárou. Výjev samotný se odehrává v krajině otevřené širokým výhledem na nebe. 

V popředí na břehu jezera stojí v písku Kristus,  otáčí hlavu směrem k jezeru, odkud připlouvá 

ke břehu loď osazená pěti rybáři. Na přídi lodi vidíme stojícího sv.Petra jak se opírá o pádlo a 

upřeně hledí na Krista. Ostatní rybáři v lodi se věnují jiným činnostem – práci na lodi a 

vytahování sítí z vody. Kristus je oděný do červeného hábitu s blankytně modrým pláštěm, 

jenž je řasen do vzdutých, oblých záhybů. Kristus je sice hlavou natočen k Petrovi, rukou 

však ukazuje na skupinu třech andílků, kteří se hrbí na břehu nad rozevřenou knihou – nad 

Biblí. Dva z nich nahlížejí do knihy, třetí si hraje s pádlem. Kniha je podložena kamenem 

s nečitelným nápisem. Nalevo od andílků se z břehu zdvihá skála porostlá vegetací s palmou a 

s pahýlem stromu, jenž se perspektivně zužuje a vytváří dojem hloubky prostoru. Na pravé 

straně výjevu za přistávající lodí vidíme v dálce na jezeře další rybářskou loď a ještě dále pak 

budovy orientálního města, které jsou umístěny v zálivu. Za budovami se zdvihá skalnatá 

krajina, při břehu jsou palmy.  

                                                 
86 Viz J.Lišková (pozn.8). 
87Zázračný rybolov je líčen v evangeliích - Lukášovo evangelium (Lk 5,1-11), Janovo evangelium (J 21,1-8), zde 
Lukášovo evangelium. Výjev se odehrává u Genezaretského jezera, na počátku Ježíšovy činnosti, Kristus kázal 
zástupům z rybářské lodi, jenž patřila Petrovi (Šimonovi), během tohoto kázání byly do vody spuštěné sítě, které 
se naplnily rybami tak, až praskaly. Výjev na fresce zobrazuje situaci, která ještě předchází Kristovu kázání 
z lodi, neboť sítě, jenž rybáři z vody vytahují jsou dosud prázdné. 
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Druhé klenební pole lodi je vyplněno výjevy s Kázáním a Umučením sv.Petra 

[obr.35]. Výjev je situován v kruhovém rámci z římsy zdobené penízkovým motivem, 

podloženém kazetovou kopulí, jenž spočívá na zalamované římse zdobené vavřínovými listy. 

Římsa spočívá na volutových nástavcích, dekorovaných girlandami a akantovými listy. 

Z rohů klenby vybíhají konzoly bohatě zdobené akantovými listy zavinutými do volut. Na 

konzolách jsou postavy církevních otců: sv.Ambrož s mitrou na hlavě, v biskupském oděvu, 

drží brk  a na kolenou má rozevřenou knihu, vedle něj je včelí úl a biskupská berla; 

sv.Augustin v biskupském rouchu, s mitrou na hlavě, v jedné ruce drží planoucí srdce a na 

kolenou má rozevřenou knihu; sv. Řehoř v papežském oděvu, s tiárou a s papežským křížem, 

u ucha se mu vznáší holubice Ducha svatého; sv.Jeroným je zobrazen i zde v poustevnickém 

oděvu, u nohou má položený kalamář a na klíně rozevřenou knihu – překládá Písmo do latiny, 

opírá se o ležícího lva, u nohou má ještě kardinálský klobouk. 

Samotný výjev je v kontrastu nevzrušivé a poklidné scéně předešlého Zázračného 

rybolovu přímo přehuštěn rozmanitými postavami lidí, kteří obklopují sv.Petra jak na scéně 

s kázáním, tak na druhé, mučednické. Výjevy jsou rovnoměrně rozloženy po obvodu kruhu a 

přechody mezi skupinami lidí a jednotlivými scénami jsou vyplněné motivy vegetace či 

architektury. Na výjevu Kázání sv.Petra stojí Petr uprostřed přihlížejících lidí, kteří 

poslouchají v jeho bezprostřední blízkosti v sedě, či v polosedě, postavy více vzdálené 

postávají v hloučcích kolem. Posluchači mají na sobě orientální oděvy, většinou mají na hlavě 

turbany. Svůj zájem o to, co Petr říká, dávají najevo rozlišnými gesty. Jeden z nich si např. 

přikládá ruku k uchu, aby lépe slyšel. Sv.Petr, oděný do zeleného roucha s přehozeným 

červeným pláštěm je zobrazen jako zralý muž s dlouhým vousem,  drží v jedné ruce 

rozevřenou knihu, druhou rukou ukazuje vzhůru k nebesům. Výjev je doprovázen anděly, 

vznášejícími se na mracích. V pozadí vidíme bohatě členěné městské budovy se sloupovým 

chrámem a s terasami osazenými cypřišky. Druhý výjev s umučením sv.Petra je kompozičně 

pojat jako protějšek kázání. Petr, tentokrát již zobrazený jako šedovlasý starší muž s šedým 

krátkým vousem, klečí na kolenou, s jednou rukou položenou na prsou, dívá se vzhůru 

k nebesům. Ze země jej pozdvihuje voják, nalevo od něj již skupina dalších vojáků připravuje 

pro Petrovo ukřižování kříž. Ukřižování přihlíží skupina lidí, další vojáci sem přijíždějí na 

koních. V pozadí vidíme vznosnou městskou palácovou architekturu s lodžií, z níž shlíží 

skupina lidí. Na nebi, nad hlavou klečícího Petra se vznáší andělé, kteří mu přinášejí 

vavřínový věnec.  

Scény Kázání a Umučení jsou propojeny na jedné straně jímkou s bujnou vegetací a na 

druhé straně kopule výjevem andělů vznášejících se na těžkém hnědém mraku. Andělé nesou 
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papežský kříž, tiáru a Petrovy klíče. Pod nimi vidíme obětní stůl se zapáleným ohněm, na 

desce stolu je nápis: „Ignoto deo“. Na soklu obětního stolu je signatura: „Joseph Kramolin 

pinxit“. Fresky jsou datovány na kameni, který leží opodál obětního stolce: „1784 20 oct.“. 

Poslední klenební pole je nad hudební kruchtou. Uspořádáním opakuje předešlá pole – 

výjev je umístěn v kruhovém výřezu vyhrazeném zalamovanou římsou, nesenou na čtyřech 

volutových úsecích vyplněných mušlemi a girlandami. Dva z prostorů mezi volutovými úseky 

jsou vyplněny výjevy s andílky v chiaroscuru, na jednom z nich si dva andílci čtou 

z rozevřené knihy, na druhém jsou dva andílci s palmovou ratolestí. Výjev samotný odpovídá 

umístění nad kruchtou s varhany. Je to sv.Cecílie hrající na harmonium obklopená hudoucími 

anděly [obr.36]. 

Další fresky, které jsou ale již spíše dekorativního rázu, jsou v podkruchtí – je to 

freska s anděly a s monogramem Panny Marie [obr.37], dále bezprostředně sousedící freska 

v lunetě s kající se sv.Máří Magdalénou [obr.38] a k ní protějšková freska s králem Davidem 

[obr.39]. Sv.Máří Magdalena je zde pojata v tichém rozjímání, jako kajícnice s rozpuštěnými 

vlasy, jak sedí uprostřed skal, před sebou na kameni má rozevřenou knihu podepřenou lebkou, 

za knihou je vztyčený křížek. Podobně komorní je výjev s králem Davidem, jenž je usazen na 

schodišti nad nímž se klene k jedné straně sesouvající se, bohatě zřasená drapérie. David má 

na klíně rozevřenou knihu žalmů, harfu odložil vedle sebe, jednu ruku má položenu na prsou a 

hledí vzhůru, odkud k němu přicházejí z mračen paprsky. Tyto světlé a půvabné výjevy 

působí skoro žánrově. Jsou malovány v jasných a čistých barvách. Ostatní fresky v chrámu, 

na klenbách sakristie a předsíně jsou pouze dekorativními výplněmi, většinou s anděly 

nesoucími květiny či girlandy, nebo samotnými koši s květy, či motivy akantů, penízků atp. 

Ve stejném roce – 1784 – jako v Chcebuzi pracoval J.Kramolín na dalším velkém 

cyklu fresek, v Sezemicích u Pardubic, kde se nachází fresková výzdoba kostela, jenž je 

signovaná a datovaná. Datování fresek je na kartuši umístěné na vítězném oblouku „Anno 

1784“. Malíř se podepsal na fresce nad kruchtou „Pinxit Joseph Kramolin“ [obr.44]. 

 Malíř Sezemice také zmiňuje na seznamu provedených fresek (Sezemitz – SS 

Trinitas88) v dopise z roku 1801. Kostel, který má dlouhou stavební tradici byl podle farní 

pamětní knihy, jenž byla vedená od roku 1822, ale zahrnuje i paměti ze starších pramenů, 

obnovován právě v roce 178489. Malby byly v této době pořízeny J.Kramolínem. Bohužel 

nám chybí přesnější popis toho, co všechno bylo v chrámu obnovováno. Vnitřní výbava 

                                                 
88 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1). 
89 Liber Memorabilium fary Sezemické, vedená od roku 1822,  rkp. Fara v Sezemicích, kapitola o farním chrámu 
Páně. 
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chrámu je převážně barokní, včetně oltářů a chrámového nábytkového zařízení. Loď byla jistě 

během 18.století nově zaklenuta plackovými klenbami, pouze v presbiteriu zůstala původní 

gotická klenba s hlubokými kápěmi, jenž se zdvihají nad již nověji upravenými okny 

(půlkruhově zakončenými, původně jistě zakončenými hrotitým obloukem). Původní 

středověké malby byly překryty novějšími, ovšem dodnes jsou aspoň některé zachovány pod 

nynější omítkou90. J.Kramolín pokryl freskami klenbu presbiteria, klenbu lodi a klenbu nad 

kruchtou. Klenba hlavní lodi je nasazena na vtažených pilířích a přes fabiony přechází 

v dlouhou jednotnou plochu stropu. Protože klenba lodi je skutečně velmi dlouhá – je to 

jednolitá plocha od presbiteria až po kruchtu, nepřicházelo v úvahu ji pokrýt jednou velkou 

freskou, jak to později malíř zkusil úspěšně na menším poli plochého stropu kostela ve Štětí. 

Zde si zjednodušil úlohu tím, že rozdělil klenbu do třech polí s jednotlivými výjevy 

zasazenými do dekorativních rámců. Zároveň dekoroval fabiony po stranách klenby.   

Prostor pro fresku v chóru vznikl v místě, kde se sbíhají ramena klenby. Jednotlivé 

kápě vyplnil J.Kramolín  vykrajovanými ornamenty, tvary vznikající mezi akantovými rámci 

jsou ve tvaru srdcí vždy ve vrcholku kápě klenby, po stranách zbývají  další plochy. Vnitřek 

srdcovitých útvarů a ostatních plošek vymezených akantovím je ozdoben květy červené, 

modré a žluté barvy na dlouhých stoncích se střapatými lístky. Tyto květy jsou neurčitého 

botanického původu a zřejmě nemají žádný ikonografický význam, protože podobný typ 

květů s kulatým středem obklopeným střapatými špičatými listy používá J.Kramolín na svých 

freskách (např. Chcebuz) zcela běžně jako dekorativních motivů. Tato výzdoba, v níž se 

kombinuje tvar srdcí a květů, jenž z dálky připomínají polní květy jako jsou chrpy, vlčí máky 

a kopretiny působí v chrámovém interiéru skoro jako prvek lidové tvorby, každopádně již 

odkazují ke klasicismu. Vtažená klenební žebra jsou zdobena penízkovým ornamentem. 

Samotná figurální freska je umístěna v quadrilobu obroubeném iluzivní římsou. Otevírá se tu 

vzdušný prostor, po jehož obvodu jsou situovány andělské sbory na šedých mracích, které se 

spirálovitě stáčejí směrem ke středu a vytváří tak dojem hloubky prostoru. Prohloubení 

prostoru je tu dosaženo nejen perspektivním zmenšováním mraků a andělů na nich usazených, 

ale taktéž světelnou a barevnou perspektivou. Nejvýše se nachází ve svatozáři nápis v 

hebrejštině – JHVH91. Andělé uctívají jméno Boží, psané zde ve své starozákonní podobě 

[obr.43]. 

                                                 
90 Malby byly nedávno odkryty při technických úpravách, jedná se např. o dosud nepublikované středověké 
zobrazení anděla v chóru, velmi dobře zachovaného, zřejmě 14.století. 
91 Jan Royt, Slovník biblické ikonografie. Praha 2006, s.140. 
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První výjev na klenbě lodi je opět uzavřen v quadrilobu. Pozadí tvoří opět pohled do 

nebe, před nějž je umístěna krajina, dům a figury rozmístěné na okrouhlém tvaru podobném 

vajíčku, tudíž je zde použito asymetrického uspořádání uvnitř symetrického quadrilobu. Na 

vrcholu se vznáší Boží oko ve svatozáři, po stranách doprovázené skupinami andělů. Na levé 

straně pod nimi se zdvíhá vegetace s kmenem stromu, jenž dosahuje až k andělům a na druhé 

straně nad schody je umístěn portál domu vedle s lodžií. Ze dveří vykukuje žena. Pod 

schodištěm klečí vousatý muž (Abrahám) v hnědém oděvu s přes ramena přehozeným 

modrým pláštěm. Uklání se před třemi anděly, kteří se opírají o poutnické hole. Jedná se o 

starozákonní výjev Návštěva tří andělů u Abraháma v Mambre, tedy o zobrazení Nejsvětější 

Trojice pomocí tohoto starozákonního předobrazu [obr.42].  

Druhý výjev na klenbě lodi je taktéž uzavřený v quadrilobu, kompozice výjevu 

tentokrát sleduje obvod útvaru, je kruhová. Na skalnatém povrchu s výhledy do krajiny a 

vprostřed s průhledem na hladinu řeky, jsou usazeni lidé, kteří přihlížejí centrální scéně nebo 

sami čekají na křest a čekání si krátí rozmluvou. Uprostřed stojí spoře oděný vousatý muž. Je 

to sv.Jan Křtitel, jenž se opírá o kříž s páskou s nápisem: „Ecce homo, agnus dei“, v jedné 

ruce zdvihá nádobku s vodou a právě křtí před ním klečícího Krista. Kristus má ruce zkřížené 

na prsou, kolem hlavy svatozář. U nohou sv.Jana leží beránek. Nad hlavou sv.Jana a Krista se 

vznáší holubice Ducha svatého a nad ní přichází z mračen Bůh otec, zobrazený jako starý muž 

s šedivým vousem a s trojúhelníkovou svatozáří kolem hlavy. Sv.Trojice je tedy integrována 

do výjevu Kristova křtu na břehu Jordánu [obr.41]. 

Poslední výjev je umístěn téměř nad kruchtou, je rámovaný stejně jako ty předešlé 

quadrilobem. Kompozičně je uspořádán po obvodu, s průhledem do nebes. Na zemi, mezi 

stromy, jsou usazeni kolem Krista apoštolové, kteří naslouchají tomu, co jim Kristus právě 

sděluje. V mracích nad jejich hlavami se vznášejí andílci, nesou list s nápisem: „Babti santes 

eos-Mathei 28.Ver 19“. Jedná se o výjev, kdy zmrtvýchvstalý Kristus se ukázal svým 

učedníkům a rozmlouval s nimi – „učte všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i 

Ducha svatého“92 [obr.40]. 

Plochy mezi freskovými výjevy jsou pročleněny mřížkovými ornamenty, fabiony jsou 

členěny volutovými úseky prostřídanými s girlandami. J.Kramolín zde již nepoužívá příliš 

prvků iluzivní architektury k pročlenění stěn, architektonických prvků zde téměř nevyužívá, 

pomocí dekorativních rámců pouze rozděluje klenební plochu pro více výjevů.  

                                                 
92 Evangelium sv.Matouše (28, 19). 
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V Sezemicích se sice nacházejí i dva iluzivní oltáře, jejich podoba však neodpovídá 

rysům Kramolínových oltářů, ani barevně neodpovídají a svou podobou odpovídají spíše 

vzniku v 19.století. 

V roce 1785 pracoval J.Kramolín na freskách v, po povodních nově vystavěném, 

kostele sv.Šimona a Judy ve Štětí, nedaleko Chcebuzi. Je to jednoduchá, podélná jednolodní 

stavba, s věží na západní straně a s odsazeným chórem na východní straně. Hlavní loď je 

plochostropá, zaklenutá zrcadlovou klenbou, presbiterium je zaklenuto plackovou klenbou a 

podkruchtí pruskou klenbou. J.Kramolín zde pokryl freskami opět veškeré klenby a zároveň 

opatřil kostel třemi iluzivními oltáři - hlavním oltářem a dvěma vedlejšími v lodi. Fresky jsou 

signovány a datovány nápisem: „Josef Kramolin 1785“. Hlavní oltář je sloupová architektura, 

vyplňuje celý závěr a zabírá celou výši presbiteria [obr.45]. Ačkoli schéma oltáře je v zásadě 

stejné jako u starších oltářů, jeho proporce jsou přeci jen odlišné a působí poněkud ztěžkle, 

zčásti zřejmě i kvůli tmavé barevnosti. Svůj podíl na tom má však jistě i podoba soch na 

soklu, které jsou již klasicistně podané, drapérie jejich šatu je ztuhlá, splývá po tělech světců, 

záhybový systém je čistě vertikální a je minimalizován. Celkově z oltáře téměř vymizel 

barokní pohyb, i když něco z něj přesto zůstává na nástavci ve výzdobě akantovím a v gestech 

menších andílků také u Svaté Trojice, jejíž drapérie je ještě zalamovaná, klasicismu se zde 

malíř opět vzdálil. Světci na soklu jsou sv.Ludmila, sv.Václav, sv.Florián a sv.Anežka. Na 

oltáři je obraz se sv.Šimonem a Judou, na nástavci je v místě, kde obvykle na Kramolínových 

oltářích bývá druhý obraz, umístěna pouze holubice Ducha svatého. Koncha presbiteria je 

pročleněna lisenami s penízkovým ornamentem a dekorována motivy akantových listů. 

Klenba presbiteria je řešena podobně jako fresky dříve ve Chcebuzi. Výjev s adorací Kristova 

monogramu [obr.46] je situován v kruhovém poli, ohraničeném římsami tvořenými 

vavřínovým pletencem, níže palmetami. Tato římsa je nasazena na čtyři volutové úseky, dva z 

nich jsou vyplněné medailony s poprsími světců a zdobeny rokajovými kartušemi, druhé dva 

jsou vyplněny vavřínovými věnci s palmetovým motivem uprostřed. Na volutových úsecích 

sedí andílci, kteří přidržují řetěz ze střapečků. Rohy klenebního pole jsou vyplněné lisenovým 

rámcem s konkávními rohy, uvnitř útvaru jsou zkřížené akantové listy, lisena přiléhající ke 

kruhovému výřezu s výjevem je zdobena kasetovým pásem, v kazetách jsou umístěny střídavě 

penízky a čtyřlístky, lisena je po obvodu ještě zdobena perlovcem. Tento podrobný popis 

dekorace této fresky není samoúčelný, ráda bych jím jen poukázala na fakt, že J.Kramolín zde 

již začal využívat klasicistního ornamentu a že klasicismus zde do jeho díla proniká nejen ve 

figurální složce (sochy soklu oltáře), ale i ve složce ornamentální. Zároveň se ale malíř 

nevzdává barokních prvků a oboje zde volně kombinuje. Protože v Sezemicích, Holanech, či 
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Přelouči se opět vrací spíše k pozdně barokním prvkům, můžeme z toho soudit, že k použití 

klasicistních motivů jej vedlo i prostředí nově vystavěného kostela, který sám již vykazuje 

„moderní“ – tedy klasicistní rysy, především v podobě zrcadla plochostropé lodi. Výjev 

s adorací jména Kristova je podán zase spíš v rokokovém tónu. Na hnědých mracích, které se 

valí po obvodu kruhu jsou usazeni andělé, které můžeme sledovat z podhledu, v rukou drží 

kadidelnice a zvonky. Jejich těla jsou přisvětlovány světlem přicházejícím z nebe za nimi, 

v centru vzdušného prostoru je pak ve svatozáři umístěný nápis IHS, jenž je zdrojem světla. 

Andělé na této fresce jsou nezvykle půvabní a můžeme zde vidět širokou škálu gest a u 

větších andělů i půvabný výraz ve tváři. Drapérie jejich šatů jsou ještě barokně se vzdouvající 

a zalamované, bohaté. Presbiterium je od hlavní lodi odděleno pasem – vítězným obloukem, 

jenž je zdoben akantovým copánkem a vprostřed terčem s růžicí.  

 Na presbiterium navazuje loď s plochým stropem na fabionech. Toto zrcadlo rozdělil 

Kramolín do dvou polí, první pole je nad hlavní lodí, a druhé – oddělené ve fresce - je nad 

kruchtou. Samotná freska je nasazena až nad fabiony, rámována je římsou a pásem 

s penízkovým motivem, půlkruhové penízky mezi sebou svírají vždy jednu rozetu. 

Dekorativní pás je přerušen několika mušlemi a kartušemi s girlandami. Výjev samotný se 

odehrává na mračnech nad městem Štětím s výraznou budovou kostela, město je stiženo 

záplavou. Světci neseni a doprovázeni anděly stoupají směrem k Nejsvětější Trojici a k Panně 

Marii na nebesa. Postavy jsou kompozičně uspořádány na dvou diagonálách, na jedné z nich 

je skupina se sv.Janem Nepomuckým, je obklopen andílky s jejich atributy. Diagonála 

pokračuje skupinou tří světců – sv.Juda, sv.Tadeáš, sv.Pankrác s anděly, kteří nesou jejich 

atributy – Judův kyj, Tadeášovu pilu a meč a poštovní balíky, jeden z andílků si dokonce 

zvědavě otevřel dopis a odlétl s ním opodál. Na druhé diagonále je Nejsvětější trojice s klečící 

Pannou Marií, která je taktéž nesena anděly, ke svaté Trojici je však blíže, než-li ostatní 

světci. Marie má nad hlavou korunu dvanácti hvězd, ruce má sepnuté v modlitbě na prsou a 

vzhlíží vzhůru k Trojici. Andělé na této fresce podobně jako na fresce v presbiteriu jsou 

zobrazeni v různých pozicích s různými gesty [obr.47]. Část fresky nad kruchtou je výjev 

s hudoucími anděly a s králem Davidem hrajícím na harfu [obr.48]. David je oděn 

v královském plášti s hermelínem, na hlavě má korunku, mezi koleny svírá harfu na níž hraje, 

a podle grimasy v obličeji poznáme, že zpívá. Andělé jej doprovázejí hrou na loutnu a na 

flétnu, drobnější andílci přidržují noty, jeden z nich knihu s nápisem: „IK“ a další rozvinutou 

pásku s nápisem: „Laudate dominum in-“. Freska s Davidem je velmi blízká fresce 

z podkruchtí v Chcebuzi, obličej krále je téměř stejný, liší se jen grimasou, zatímco 

v Chcebuzi je zachycen ve chvíli odpočinku, ve Štětí jej vidíme jak zpívá. Je třeba 
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přimomenout také krále Davida nad oratoří v chrámu sv.Mikuláše na Malé Straně, který je 

Kramolínovým Davidům velice blízký. 

V listopadu v roce 1788 byla J.Kramolínem a jeho pomocníkem Ignácem Tatscherem 

dokončena fresková výzdoba kostela Holanech. Fresky jsou signovány i datovány, signovány 

jsou na klenebním oblouku nad hudební kruchtou: „Pinxit Josephus Kramolin Carolo 

Thermensis cum suo adiuvante Ignatio Tatscher“. Datovány jsou na klenáku nad kruchtou: 

„Anno 1788 Die 15 Novemb.“ Interiér jednolodního kostela je zcela pokryt freskovou 

výzdobou, včetně pilastrů hlavní lodi, čela kruchty, podkruchtí, všech kleneb, chóru a 

hlavního oltáře provedeného taktéž ve fresce. Malíři se v Holanech vrací k baroknímu 

tvarosloví a komponování maleb. Hlavní oltář z Holan patří vedle tuchoměřického k těm 

nejlepším ukázkám z tvorby J.Kramolína a jeho pomocníků, které již v této době měl, neboť 

nebylo možné, aby takové množství freskových cyklů, zvláště např. v roce 1784 provedených 

současně v kostele v Sezemicích a v Chcebuzi, zvládl malíř sám. Kromě fresek se navíc 

věnoval i malbě olejových obrazů. V roce 1788 bylo malíři již 58 let a kromě své malířské 

práce ještě zastával funkci městského radního v Karlových Varech. Také měl již založenou 

rodinu, o níž se musel starat a cestování po celém území Čech jistě nebylo v 18.století 

jednoduché. Zdá se ale, že právě ve věku po své padesátce dosáhl ve svém díle vrcholu, který 

spočívá právě ve freskových cyklech z 80.let 18.století.  

Hlavní oltář [obr.49] zaujímá celou stěnu závěru chrámu, je to sloupový oltář, se 

sloupy s korintskými hlavicemi, s edikulou uprostřed nasazenou na vysokém soklu 

s konzolami, na nichž jsou symetricky rozmístěny dvě postavy světců „en grisaille“ (král 

David s harfou, sv.Petr ještě jako učedník s kohoutem u nohou a s klíčemi v rukách), světci 

jsou na konzolách jakoby vysunuti směrem ven z oltářní architektury. Je to obvyklé oltářní 

schéma, s tou obměnou, že na hlavním oltáři se nachází pouze dvě postavy světců (obvykle 

bývají 4) a s mírnou proporční obměnou, kdy koncha edikuly je vtažena až do oltářního 

nástavce a přímo na ní sedí skupina se sv.Trojicí, sv.Trojice je umístěna v konše tvořené 

mušlí. Tím dochází k určitému zjednodušení tvaru a malíř se v tomto oltáři asi více než kdy 

dříve přiblížil k Hieblovu vzoru z klementinského kostela sv.Klimenta. Po stranách jsou 

umístěni andělé, oltář je ukončen holubicí Ducha svatého ve svatozáři. Na oltáři je zavěšen 

obraz od K.Škréty s kající se sv.Máří Magdalenou.  

Klenba presbiteria i hlavní lodi je placková, nesená na pilastrech lichoběžníkového 

půdorysu. Pilastry jsou pročleněny napodobeninou stucco, iluzivní freskou, na přední straně 

jsou přidruženy mramorové pilastry s kompozitními hlavicemi, po stranách skutečného 

pilastru iluzivní lisenové rámce. Celý útvar drží pohromadě iluzivní zalamovaná římsa nad 
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hlavicí. Klenební pasy, které nasedají na pilastry jsou zdobené páskovým ornamentem ve 

fresce. Jednotlivá klenební pole jsou cele pokryta freskovými výjevy, figurální výjev se vždy 

odehrává v oválných polích, jejichž šíře je vymezena šíří klenebního pole. Volný prostor 

vzniklý nad chrámovými okny, kde stěna přechází v klenbu (cvikly) je vyplněn napodobeným 

stucco dekorem; v presbiteriu volutovými úseky uvnitř s mřížkou s terči, na prvním 

klenebním poli volutovými úseky s medailony v nichž jsou poprsí světců - apoštolů, na 

druhém klenebním poli lodě edikulou s květinovou vázou. Segmentové úseky jsou vždy 

oživeny postavami andílků en grisaille.  

Výjev nad chórem je oslavou Ježíšova jména [obr.53], výjev, jaký známe již ze Štětí, 

s tím rozdílem, že zde se odehrává v oválném poli, nikoli v kruhovém a této skutečnosti je 

také přizpůsobeno kompoziční řešení. Ve Štětí postavy sledovaly tvar již vymezeného pole – 

tedy malíř použil kruhovou kompozici, v Holanech rozmístil anděly při delších stranách 

oválu, rozvinul tak scénu do šířky, na okrajích zůstal poněkud volný prostor, na jedné straně 

jej malíř ponechal volný, na straně druhé sem zasahuje kus země na níž andělé sedí. Andělé 

ve vzduchu se vznáší kolem nápisu IHS, jenž je ve svatozáři a je v centru kompozice, tito 

andělé jsou však uspořádáni na asymetrické křivce, položené nakoso vůči oválu. Andělské 

postavy opakují gesta již známá ze Štětí i kombinaci, kdy do popředí jsou  umístěni výraznější 

andělské postavy obdařené bohatou gestikulací, obklopené menšími andílky nakupenými ve 

vzduchu i v jejich bezprostřední blízkosti. Andělé drží kadidelnice. Rovněž umístění tohoto 

výjevu v presbiteriu je stejné. Je vidět, že J.Kramolín si dávno vytvořil vlastní zásobnici 

postav, gest a kompozičních řešení k níž se neustále vracel a obměňoval ji, stejně tak měl 

vytvořen bohatý arzenál dekorativních motivů.  

Druhý z výjevů je umístěn v krajinné stafáži, na jedné straně krajina přechází ve 

skalnatý úsek s otevřeným hrobem, naproti je zase vidět zahradu s terasou s kuželkovou 

balustrádou, s květináčem a realisticky podaným stromovím. V pozadí scény je vidět vznosné 

město. Vprostřed přírody jsou dvě postavy, muž a klečící žena. Muž je nakročen směrem 

k ženě, jednu ruku má pozdviženou dlaní vzhůru, druhou rukou se opírá o rýč. Na hlavě má 

slaměný klobouk, je oděný v bílém a červeném rouchu, volně mu odhalujícím jedno rameno. 

Je to zmrtvýchvstalý Kristus, který se zjevuje před sv.Máří Magdalénou, zvěstuje jí své 

budoucí vstoupení na nebesa s tím, aby zprávu tlumočila učedníkům a gestem zdvižené ruky 

jí naznačuje, aby se jej nedotýkala, neboť ještě nevstoupil k Bohu. Sv.Máří, jenž před ním 

klečí, má hlavu zahalenou do žlutého roucha, na oblečeny má šedobílé šaty, vztahuje ke 

Kristu ruku, druhou si přidržuje svůj šat. Na diagonále nad dvojicí se vznáší skupina andělů 
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na mračnech, z nichž jeden drží vztyčený triumfální prapor vzkříšení. Jiný anděl nese 

palmovou ratolest. Jde o výjev Noli me tangere93 [obr.50]. 

Poslední z výjevů se odehrává v architektuře, rozevírá se tu pohled na strop zaklenutý 

kopulí s lucernou, prostor je po stranách prolomen arkádami, které dávají možnost průhledů 

na jedné straně do kuchyně s obrovským kotlem zavěšeným nad pecí a s několika postavami 

kuchařek; na straně druhé na prostřený stůl s nádobím za nímž vidíme vrcholky střapatých 

stromků, je to nejspíše průhled do zahrady. Při delších stranách oválu, jenž vymezuje prostor 

pro scénu jsou dvě skupiny postav. Na jedné straně je to stůl u něhož jsou usazeni lidé, a 

k němuž služebnictvo přináší nádoby s jídlem; v popředí je trojice výraznějších postav: na 

vyvýšeném místě sedí Kristus, živě gestikuluje a rozmlouvá, vedle něj sedí tiše Marie a 

naslouchá a proti nim stojí z profilu zachycená starší žena se zavinutou hlavou, s rukama 

pozdviženýma v živém gestu, je to Marta, která si stěžuje na svou sestru, že jí nepomáhá 

s obsluhou. Je to výjev Kristus v domě Marie a Marty94 [obr.51]. Na protější straně oválu je 

umístěna balustráda, o kterou se opírá několik starců v dobových oděvech, tyto postavy nesou 

individuální rysy a skoro by se zdálo, že se jedná o portréty. 

V posledním poli se otevírá pohled do místnosti s kazetovým stropem, místnost je 

otevřena po stranách arkádami, na jedné strany s průhledem do chodby zaklenuté křížovou 

žebrovou klenbou vybíhající ze sloupu, na druhé straně se otevírá arkáda do zahrady. Na 

straně scény splývá diagonálně dolů od stropu zavěšená drapérie. Dole je umístěn podlouhlý 

stůl, prostřený krajkovým ubrusem, kolem něhož jsou usazeni hodovníci, převážně starci. 

Vepředu sedí Kristus, který právě rozmlouvá přes stůl s jedním ze starců, zatímco ostatní 

naslouchají. Před Kristem na zemi sedí Máří Magdaléna, s rozpuštěnými dlouhými vlasy, 

jejichž konce si přidržuje rukama. Má na sobě bohatě zřasený oděv, vedle sebe má položenou 

nádobku na vonnou mast. Jedná se o výjev Hostina u farizeje Šimona95 [obr.52]. 

Freskami jsou zdobeny i poprsnice hudební kruchty, která se nachází nad předsíní 

kostela. Jedná se o drobné žánrové výjevy s hudoucími andílky, na postranní kruchtách 

zachycenými. Nad samotnou kruchtou není fresková výzdoba dochována.  

Podobně jako ve Chcebuzi, i zde se podařilo malířům vytvořit organický celek, za 

pomocí fresek sjednotit prostor do příjemně působícího celku. Bohatě je zde využíváno na 

freskách průhledů do architektury na freskových výjevech klenebních polí, což nás poněkud 

vrací v čase např. k interiérům zdobeným Assamy. Ve Chcebuzi se ale naproti tomu otevírají 

                                                 
93 (J 20, 11-18) 
94 (Lk 10, 38-42) 
95 (Lk 7, 36-50) 
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jen vzdušné průhledy do nebes. Jakoby se J.Kramolín, viděný nejčastěji díky hojné produkci 

iluzivních oltářních architektur, jako především zástupce proudu perspektivní iluzionistické 

malby, zabýval sám o sobě spíše malbou figurální a pouze ve chvílích kdy měl po ruce 

schopného pomocníka, jakým byl buď Adam Lauterer, nebo v Ignác Tatschner, by sahal 

k principům iluzivní architektonické malby. 

Specifickým dílem tohoto období je freska oltáře v Jestřebí z roku 1788 [obr.54]. 

Domnívám se, že v tomto případě by snad již výraz „iluzivní“ ztrácel smysl, neboť zde se 

architektura hlavního oltáře namalovaná ve fresce zcela „zploštila“ do jakéhosi ornamentu či 

dekorace. Výzdobné prvky jsou již zcela klasicistního rázu. Porovnáme-li tento oltář s jiným 

z tohoto období – např. s oltářem v Hejnici z roku 1787, ale i s dalšími Kramolínovými oltáři, 

vychází nám jako zcela neobvyklý, malíř zde rezignuje na perspektivní účin ve prospěch 

ornamentu. Freska v Jestřebí pokračuje napodobením kazetování kopule na klenbě chóru 

zaklenutého plackovou klenbou. Ve cviklech jsou mušlové ornamenty a vázy. Barvy zde 

použité jsou pastelové, světlé a jasné a nemají již nic společného se zemitou barevností a 

stínováním na oltářích ze 70.let. Kostel sv.Ondřeje apoštola v Jestřebí byl postaven jako 

novostavba v roce 1780-1781, teprve z roku 1786 jsou Kramolínovy fresky. Pro tento farní 

kostel malíř dodal ještě obraz na hlavním oltáři se svatým Ondřejem mučedníkem a 14 

zastavení Křížové cesty. 

2.2.4 90.léta a J.Kramolín v Karlových Varech  

Josef Kramolín přišel do Karlových Varů v roce 1775. V  roce 1779 se podepsal na 

obraze se sv.Rodinou a sv.Annou v Kuklenech jako „Iosephus Cramolin Carolotermiensis96“, 

stejně tak, jako návštěvník Strahovské knihovny se podepisuje jako „Carolothermiensis“. 

V 90. letech pokračoval v zakázkách s církevní tématikou a zároveň se přizpůsobil chodu a 

potřebám života v lázeňském městě, které během 2.poloviny 17. a 18.století rozkvetlo a 

společně s tím, jak se rozvíjela balneologie a lázeňství, rozvíjelo se i město, stávalo se 

atraktivním a vyhledávaným místem ozdravných pobytů. Během svého působení v Karlových 

Varech se Josef Kramolín stihl oženit, založit si rodinu, stát se váženým měšťanem a 

městským radním97. Nadále působil jako malíř a to jako malíř výzdoby lázeňských domů a 

tvůrce portrétů významných osob spojených s rozvojem města či s péčí o městskou historii. 

V Karlových Varech se dochovaly portréty dr.Davida Bechera, portréty Jeronýma Stöhra a 

                                                 
96 Viz A.Cechner, (pozn.74), s.137 -  „Piae memoriae commendat Iosephus Cramolin Carolotermiensis 1779 30 
Oct.“ 
97 August Leopold Stöhr, Kaiser Karlsbadund dieses seit weit berühmten Gesundheitsortes Denkwürdigkeiten, 
Karlsbad 1812. - C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1).  od r.1782 
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Leopolda Stöhra a portrét Dory Veselé. Z prací v 90.letech dělal J.Kramolín fresky v 

Poštovním dvoře v Karlových Varech a v Českém sále, oboje v roce 1791, v roce 1792 měl 

malovat fresky ve farních kostelech v Mikulovicích a v Pardubicích, v roce 1793 maloval 

fresky v kostele v Nové Pace. Z roku 1795 jsou fresky, které spolu s bratrem Václavem 

malovali v kostele v Uhlířských Janovicích. V rodinné kronice malíř píše, že v roce 1796 

dostal zakázku na 10 obrazů pro klášter ve Waldsassen, téhož roku maloval fresku v kostele 

v Perštejně. Koncem 90.let dostal zakázky od biskupství českobudějovického, pro které 

maloval 3 neznámé obrazy, křížovou cestu a portrét biskupa Prokopa hraběte Schaffgotsche98; 

dále působil v Kolíně, kam dodával do chrámu sv.Bartoloměje oltářní obrazy, ve Svojšicích 

maloval dnes již zničené fresky a do Kouřimi dodával v tomto roce také obrazy. 

Mezi velké zakázky, navazující na tvorbu 80.let, patří Kramolínovy fresky v Děčíně, 

které jsou z roku 1791. Malíř je zmiňuje ve svém dopise99, označuje i jejich objednavatele, 

kterým byl hrabě Josef Václav Thun a také místo, kde byly fresky umístěny, totiž kostel 

Povýšení svatého kříže a dále sál na děčínském zámku.  

Barokní kostel Povýšení svatého Kříže byl vysvěcen v roce 1691. Nechali jej na místě 

měšťanských domů postavit Maxmilián a Jan Arnošt Thunové náhradou za starší kostel 

sv.Kříže, který byl zničen požárem a zanikl100. 

Je to podélné trojlodí s transeptem a s tribunami nad bočními loděmi. Nad křížením je 

kopule na vysokém tamburu. Jednotlivá pole lodi jsou zaklenuta valenou klenbou 

s lunetovými výsečemi, stropy nad tribunami jsou zaklenuty valenými klenbami. Bohatě 

členěné interiéry kostela poskytují dost prostoru pro freskovou výzdobu. Malíř zde freskami 

pokryl klenby lodi, klenby nad tribunami a také zadní stěnu presbiteria, řešenou tentokrát 

neobvykle nikoli iluzivní architekturou, ale výjevem pokrývajícím celou stěnu, který tvoří 

pozadí představenému hlavnímu oltáři. Na stěně za hlavním oltářem se nachází  zápisy o 

obnovách kostela101, které nás spravují o tom, že kostel byl v roce 1791 vymalován Josefem 

Kramolínem z Nymburka, nákladem hraběte Josefa Václava Thuna. Fresky v chóru byly na 

                                                 
98 Jan Prokop Schaffgotsche – biskup od 1786 do 1813. 
99 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1). „Teschen (Graf Thun Václav) – Inventionem S.Crucis, Saalam et 
sacellum domesticum.“ 
100 Nataša Steinová, Kostel Povýšení sv.Kříže v Děčíně, Děčín, 1997 (nestránkováno). - Hana Slavíčková, 
Děčínská zastavení. Historický průvodce městem,  Děčín 1997. 
101 Anno reparatae salutis MDCCXCI sumptibus illustrissimi ac excellentissimi Domini, Domini Venceslai 
Josefi S.R.I. Comitis de Thun, Suae Caesar.Reg. et Postel. Majestatis actualis Camerarii nec non altefatae 
Majestatis Mreschalii locum tenentis et feliciter regnantis Dynastae domini Tetschnensis ecclesia Sanctae Crucis 
Picture iuti conspicitur exornata fuit opera artificis Josefi Kramolin Boemi Nimburgensis.-Viz M.Rendlová 
(pozn.28), s.74. 
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konci 90.let 20.století restaurovány, přesto jsou dnes již ve špatném stavu, místy nečitelné, 

stále jsou ale v lepším stavu, než ostatní fresky, jenž jsou místy slepé102. 

Hlavní oltář sestává z mramorového tabernáklu na němž je vztyčen mohutný kříž 

s plastikou Ukřižovaného. Po stranách jsou mramorové sochy sv.Jana a Panny Marie. Na 

fresce za oltářem [obr.57] vidíme antické město rozložené v pahorkaté krajině a skupinu 

vojáků vpředu s jezdcem na bílém koni – podle shodné podoby jezdce s jezdcem na fresce 

jižního transeptu je tímto městem pravděpodobně Jeruzalém a tímto jezdcem křesťanský císař 

Konstantin.  Je to zřejmě námět předvečera bitvy u Milvijského mostu, kdy se Konstantinovi 

zjevil Kristus a andělské sbory. Zde je tento námět spojen s výjevem Ukřižování do jednoho 

celku – skutečný kříž oltáře je zároveň křížem s ukřižovaným Kristem a zároveň znamením, 

které se zjevuje Konstantinovi. Nad krajinou se rozevírá pohled na nebe s mračny, na nichž 

jsou usazeni andělé, kteří obklopují kříž s Ukřižovaným představeného oltáře; andělé na jedné 

straně nesou nástroje Kristova umučení – kopí a březové metly, na druhé straně trnovou 

korunu, břevno a nápis INRI. Nad křížem se pak v oblacích a mezi anděly vznáší Bůh Otec, 

má trojúhelníkovou svatozář, jednu ruku pozdviženou vzhůru. Andělé seskupení kolem něj 

mu jednak přidržují žluté, bohatě řasené roucho a jednak nadnášejí zeměkouli, která je 

umístěna u jeho nohou. 

Další výjevy na klenbách se vztahují k legendám o svatém kříži a k historii svatého 

kříže. Na klenbě nad presbiteriem je výjev uzavřen v oválném poli, rámovaném římsou a 

vyzdviženém na volutových úsecích, vyplněných vázou a dekorovaných vavřínovým 

festonem přidržovaným po stranách dvěma anděly. Tvarosloví je tu již klasicizující. Na fresce 

je zobrazen výjev Vztyčení hada na poušti Mojžíšem [obr.58]. Uprostřed vidíme Mojžíše 

stojícího na vyvýšeném pahorku, na němž je vztyčen kříž ve tvaru řeckého Tau. Na kříži je 

připevněn bronzový (měděný) had. V popředí jsou lidé usazení na zemi, kteří vzhlížejí 

směrem ke kříži. V pozadí jsou další lidé, kteří jsou napadáni hady padajícími na ně z nebe. 

Výjev vychází ze starozákonního příběhu103, který líčí, jak na rouhavé izraelity během cesty 

do Zajordání seslal Hospodin jedovaté hady, kteří mnoho z nich uštkli. Izraelité se káli, 

protože považovali hady za trest za své hříchy. Mojžíš pak na Hospodinův příkaz udělal 

bronzového (měděného) hada, kterého připevnil na kříž. Pokud byl někdo uštknut a podíval se 

na kříž s měděným hadem, tak byl uzdraven. Starozákonní kříž s měděným hadem je 

                                                 
102 Fresky byly restaurovány Martinem Martanem a Josefem Ševčíkem v roce 1997 a 1998 – Zpráva o 
restaurování nástropní malby na jižní straně transeptu v kostele sv.Kříže v Děčíně, Restaurátorská zpráva NPÚ, 
úop Ústí nad Labem, č. 1189/R, 1997. - Zpráva o restaurování nástropní malby na severní straně transeptu 
v kostela Povýšení sv.Kříže v Děčíně, Restaurátorská zpráva NPÚ, úop Ústí nad Labem, č. 1301/R, 1998. Viz 
M.Rendlová (pozn.28). 
103 (Nu 21, 4 – 9) 
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předobrazem Ukřižovaného Spasitele, také v Janově evangeliu je řečeno: „Jako Mojžíš 

vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka.“104 

V kupoli nad křížením je další výjev s námětem legendy o svatém Kříži, tentokrát se 

jedná o Nalezení svatého Kříže císařovnou Helenou [obr.60]. Císařovna Helena byla vyslána 

svým synem Konstantinem do Jeruzaléma, aby zde našla kříž Páně. Jedině Jidáš věděl, kde se 

nachází místo, kde byl Kristus ukřižován a kde se tedy nachází i kříž – na Golgotě, ovšem 

odmítal to prozradit. Nakonec však svolil a zavedl královnu na místo, kde posléze vykopali tři 

kříže. Aby poznali, který z nich je ten pravý, přikládali je postupně na mrtvého chlapce, když 

na něj přiložili pravý kříž, chlapec vstal z mrtvých – v jiné verzi příběhu jeruzalémský biskup 

Makarius přiložil kříž na umírající ženu, která se ihned uzdravila. Tato verze příběhu je také 

zobrazena na fresce. Freska pokrývá celou kopuli, vidíme na ní rozevřené oblačné nebe se 

skupinou andělů na mračnech, kteří podepírají římsu tamburu kopule a s holubicí Ducha 

svatého v lucerně kopule nad nimi. Na zemi – po obvodu kopule - je rozvinuta scéna 

s množstvím lidí, jenž přihlížejí jeruzalémskému zázraku. Jako ústřední postavy jsou tu 

zvýrazněni Makarius a Helena. Klečící biskup Makarius je oděný do zlatého roucha, na hlavě 

má mitru. Je doprovázen dalšími církevními hodnostáři, jeden z nich drží jeho berlu. Biskup 

má ruce sepjaté v modlitbě. Na druhé straně stojí císařovna Helena, na hlavě s královskou 

korunou, oděná do zelených šatů, s hnědým pláštěm okolo ramen. Mezi Makariem a Helenou 

leží na zemi zesnulá v černém rubáši, na níž dvě osoby přikládají právě jeden z křížů. Kvůli 

špatnému stavu a nepřístupnosti fresky nelze bohužel popsat detailněji. V pendentivech 

kopule pokračuje fresková výzdoba čtyřmi západními církevními otci. Jsou to sv.Jeroným-s 

knihou, kardinálským kloboukem a u nohou a se lvem; sv.Řehoř-s knihou a s holubicí Ducha 

svatého; sv.Augustin-s knihou a s anděly držícími biskupskou berlu a planoucí srdce; 

sv.Ambrož-zapisuje do knihy, nad ním je anděl, který drží jeho berlu.  

Klenby na jižní a severní straně transeptu pokračuje výzdoba dalšími výjevy 

spojenými se symbolikou kříže.  

Na jižní straně je to  výjev, kdy císař Konstantin vítězí nad pohanským císařem 

Maxentiem v bitvě u Milvijského mostu. Na tento námět jasně odkazuje anděl umístěný 

v centru fresky, který ukazuje prstem nad sebe na nápis ve svatozáři „In hoc signo vinces“105 

– neboli „V tomto znamení zvítězíš“. Podle legendy se císaři Konstantinovi v předvečer bitvy 

zdál sen v němž viděl andělské sbory kolem kříže, andělé mu říkali, že zvítězí právě ve 

znamení kříže; poté se Konstantinovi zjevil i Kristus s křížem a rozkázal mu, aby dal udělat 

                                                 
104Viz J.Royt, (pozn. 89) - (J 3, 14)  
105 James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991. 
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takové znamení a nesl jej do bitvy. Před vojskem byl nesen dřevěný kříž a korouhev se 

znamením kříže.  

Podélné pole fresky rámované iluzivní římsou je letícím andělem rozděleno na dvě 

části. Na jedné straně je bojující vojsko Konstantinovo, v popředí s císařem oděným do 

červeného pláště, s helmicí na hlavě, sedícím na vzpínajícím se bílém koni. Na druhé straně 

fresky vidíme bojující vojáky, na hlavě mají kulaté přilby a v rukách korouhve – z toho lze 

usoudit, že se jedná o římské vojáky. V popředí je několik mrtvol nepřátel sražených 

římskými bojovníky k zemi.  

Protějškem fresky je na severním poli transeptu freska s námětem kříže jako znamení 

na konci věků, předzvěst Posledního soudu. V centru fresky je tentokrát červený kříž ve 

svatozáři, vedle něhož sedí na oblacích anděl oděný do zeleného roucha a rukou ukazuje na 

kříž. Doprovázejí ho menší andělé s polnicemi. Nebe je křižováno kometami, přesně tak, jak 

se praví v Matoušově evangeliu106: „Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí 

svou tvář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže 

znamení Syna člověka (kříž) na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří 

Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly 

s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch 

konců nebe ke druhým.“ Na delších koncích pole fresky se podobně jako u fresky na jižní 

straně transeptu soustředí figurální scény – je tu zobrazena skalnatá krajina porostlá řídkou 

vegetací osazená množstvím lidí, kteří hledí k nebesům na zjevené znamení. Lidé klečí a 

modlí se, někteří jsou zděšení a odvracejí hlavu, jeden z mužů pokleká a padá hlavou k zemi, 

jedna z žen si ve strachu tiskne k hrudi dítě. 

Následují dvě klenební pole lodi s freskami: Povýšení svatého Kříže a Heraklius 

zastavený před branami Jeruzaléma andělem. Obě fresky jsou uzavřené do iluzivního 

štukového rámu. Jsou určeny pro pohled od závěru chrámu, tedy pro pohled z lavic, kde sedí 

věřící.  

Freska povýšení svatého Kříže [obr.59]  je uzavřena do iluzivního štukového rámu na 

stranách nasazeného na trojúhelníkové štíty vyplněné vegetabilním dekorativním štukem a 

ověšené festony z jemných červených, modrých a žlutých květin, jaké známe již ze Sezemic 

kde jsou však ještě plnějších tvarů, zde jsou ještě více klasicizujícího ražení. Tyto květy nám 

připomenou ostatní výzdobu děčínského chrámu - květiny s anděly na klenbách nad oratořemi 

a také malby dekorativních váz v transeptu, které dozajista maloval také Josef Kramolín. 

                                                 
106 M (24, 29-31) - Viz M.Rendlová (pozn.28). 
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Scéna Povýšení svatého Kříže se odehrává v uzavřeném interiéru zaklenutém kopulí 

s lucernou členěnou lisenami a dekorovanou jemným klasicizujícím štukem, uvnitř lisenových 

rámců jsou busty a ve dvou drobných polích v napodobeném štuku je Klanění tří králů a jako 

protějšek Narození Krista; tyto drobné náměty vhodně doplňují hlavní výjev.  Tři strany pole 

fresky, pohledově určené věřícím, jsou zaplněny postavami. Ve středu přidržují tři muži na 

oltáři vztyčený dřevěný kříž. Scéna se odehrává v chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, který 

dal postavit císař Konstantin, do tohoto chrámu byl umístěn svatý Kříž nalezený jeho matkou 

císařovnou Helenou. Kříž byl však uloupen později Peršany a odvezen do Arménie, odkud jej 

v roce 631 přivezl zpět císař Heraklius, poté co Peršany porazil. Podle legendy sám donesl 

kříž do Jeruzaléma. Tento výjev, kdy císař Heraklius nesoucí kříž je před branami Jeruzaléma 

zastaven andělem, následuje na dalším klenebním poli. Před oltářní mensu se vztyčeným 

Křížem pokleká vousatý muž oděný v červeném rouchu, s rukama překříženýma na prsou.  Je 

to císař Heraklius v doprovodu svých vojáků. O něco níže je skupina lidí, někteří rovněž klečí 

a s rukama sepjatýma na prsou se modlí.  Před oltářem stojí Jáhen se svící. Z druhé strany 

oltáře pokleká patriarcha Zachariáš. Je zobrazen jako šedovlasý starý muž oděný do zlatého 

roucha, na hlavě s mitrou. Je doprovázen dalšími duchovními, z nichž jeden drží patriarchovu 

berlu. Také na této straně je skupina lidí, kteří zvědavě přihlížejí. Nad oltářem se vznáší 

několik andílků s květinami, dva z nich však také přidržují červenou drapérii, která sem 

zřejmě vklouzla otvorem lucerny a spadává dolů. Na polích nad emporami jsou výjevy 

s Pannou Marií na oblacích mezi anděly a na protějškové straně se dvěma anděly v oblacích. 

Tyto fresky jsou spíše dekorativního rázu. 

Jak jsem již zmínila, na dalším klenebním poli je freska s výjevem, kdy se císař 

Heraklius navrací s Křížem do Jeruzaléma. Podle legendy se před císařem náhle uzavřela 

brána do Jeruzaléma a zjevil se mu anděl, který ho vyzval, aby do města vstoupil jako Kristus, 

totiž aby sám nesl kříž. Heraklius uposlechl a brána se otevřela. Císař je zde zpodoben tak 

jako na předchozím klenebním poli jako vousatý muž v červeném rouchu s korunou na hlavě. 

Na ramenou nese kříž. Je doprovázen skupinou vojáků. Figurální stafáž je doplněna na této 

straně fresky v popředí přihlížejícími lidmi. Na druhé straně vidíme hradby města, z nichž 

shlížejí lidé. Před branami se seskupil průvod, jehož součástí je i patriarcha Zacharius 

s klérem, kteří vyšli králi vstříc. Nad hradbami se vznáší anděl, který vyzval Heraklia k nesení 

kříže. Kompozičně je freska řešena podobně jako předchozí tak, že skupiny postav a hradby 

města jsou situovány okolo tří okrajů pole fresky pohledově otočených do lodi kostela. 

Zbytek fresky je průhledem na klidné nebe s bílými oblaky, a s dvěma andílky, kteří mezi 

sebou drží věnec, uprostřed.  
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Na klenebních polích nad emporami a pod nimi se nacházejí dekorativní fresky 

s andílky, okřídlenými andílčími hlavičkami a s květinami. Nad hudební kruchtou se nachází 

výjev hudoucích andělů seskupených kolem nápisu IHS v gloriole.  

Celková výzdoba kostela je ještě obohacena o alegorické postavy Víry – s křížem a 

s kalichem s hostií, a Naděje – s kotvou, po stranách chóru. Tyto ženské postavy jsou 

zobrazeny jako iluzivní sochy umístěné ve výklencích uzavřených konchou vyplněnou mušlí. 

Součástí výzdoby kostela jsou i čistě dekorativní vázy s květinami a iluzivní rámování 

průchodů nad emporami. Veškerá výzdoba odpovídá svým rázem Kramolínovu dílu. 

Přímo v Karlových Varech se dochovala Kramolínova fresková výzdoba slavnostního 

sálu v budově Poštovního dvora [obr.56]. Fresky nejsou signovány ani datovány, Kramolínovi 

jsou připisovány na základě zmínek v topografické literatuře, zejména z knihy Augusta 

Leopolda Stöhra107 z roku 1812. Pravdivost Stöhrovy informace se mi bohužel nepodařilo 

ověřit, podle typiky postav se však zdá, že se skutečně jedná o dílo J.Kramolína, v úvahu 

vezměme i to, že s A.L.Stöhrem se malíř osobně znal. Kromě tanečního sálu v Poštovním 

dvoře, měl Kramolín ještě v Karlových Varech malovat fresky v sále Českého dvora a také 

obraz Ježíše s Máří Magdalenou v chrámu sv.Máří Magdalény. Fresky v Českém dvoře vzaly 

za své během četných přestaveb.  

Taneční sál Poštovního dvora je zaklenut plochým stropem na vysokých fabionových 

římsách, které spočívají na galerii, jenž obíhá celou místnost. Malíř freskami pokryl každé 

možné místo na stěnách, ať už iluzivním rámováním otvorů ve stěnách, dále pak dekorací 

kladí a fabionových říms, iluzivních výklenků na galerii i celý strop. Fresky jsou zvláštním 

spojením gotizující dekorace s náměty z antické mytologie.  

Na nástropní fresce uprostřed [obr.55] vidíme ženu s korunkou na hlavě ve žlutém a 

zeleném rouchu, je doprovázena dvěma společnicemi, které jsou usazeny na oblacích z obou a 

skupinou putti s květinami a ovocem. Trojice putti také přilétá shora, jeden z nich zdvíhá nad 

hlavou kovový tác s pohárem, do něhož druhý lije právě tekutinu z konvice, třetí tuto 

konvičku přidržuje za ucho. Je zde ještě žena s hlavou zahalenou pláštěm, doprovázená 

dvojicí putti, jeden z nich drží černou masku a trubku, žena má u sebe tác se dvěma 

sklenicemi a několik hudebních nástrojů. Po stranách se odehrávají následující výjevy – 

nalevo je vidět skála na jejímž vrcholku je vzpínající se okřídlený bílý kůň, ze skály pod jeho 

nohama tryská pramen a stéká dolů. Pod skalou je několik mužů a žen, z nichž někteří si 

nabírají vodu do pohárů. Protějškem této scény je pouze skupina putti s květinami v oblacích. 

                                                 
107 August Leopold Stöhr, Kaiser Karlsbadund dieses seit weit berühmten Gesundheitsortes Denkwürdigkeiten, 
Karlsbad 1812, s.368. 
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Freska byla interpretována jako znázornění bohyně Ceres, jak rozděluje dary země 

pozemšťanům108. V  pravé části fresky však vidíme Pegase – okřídleného koně, jak udeřil 

kopytem do skály z níž vytryskla voda. Pegas zde symbolizuje Slávu a básnické nadání, hora 

pod ním je pravděpodobně Helikón. Pak by se jednalo spíše o zobrazení Múz, které v jejich 

útočišti navštívila Minerva, zde jako patronka umění109. Jednou z Múz je ostatně žena, u jejíž 

hlavy přidržují putti její atribut – masku. V atributech Múz zde vládne trochu chaos, je tedy 

obtížné určit o které se jedná. Zcela jistě je tu však poučítáno s asociacemi mezi pramenem 

tryskajícím z hory Helikón, pramenem jako uměleckou inspirací a karlovarskými léčivými 

prameny. 

Na fabionové římse je iluzivní klasicizující štuková výzdoba, do obdélných polí jsou 

zde uzavřeny výjevy odehrávající se v ploché klasicistní krajině s řídkou vegetací, vše je 

malováno v šedobílé a má napodobovat štuk. Klíčem k vyložení těchto poměrně fádních a nic 

neříkajících výjevů je jeden z nich, který zobrazuje skupinu lovců, v čele se dvěma jezdci na 

koních. Lovci pronásledují jelena. Jelen, štvaný loveckými psy právě přeskakuje tůni a pes, 

který jej pronásledoval, do této tůně spadl. Lovecká scéna je zobrazením legendy o založení 

Karlových Varů Karlem IV., který se vydal s doprovodem na lov do Obory při řece Teplé. 

Jeden ze psů se při pronásledování jelena za zvířetem vrhnul a spadl do horkého pramene. 

Lovci si mysleli, že kňučící pes je zraněn, ke svému překvapení však zjistili, že pes kňučí, 

protože voda, do níž spadl, je horká. Moudrý Karel si v léčivé vodě opláchl zranění na noze, 

které se pak snadno zahojilo a tak přikázal, aby v těch místech bylo založeno město a nazváno 

podle něj – Karlovy Vary (Karlowy Wary). Můžeme se domnívat, že gotizující výzdoba sálu 

souvisí s dobou vzniku města, která podle legendy spadá právě do vrcholného středověku110. 

Ostatní výjevy zobrazují osoby, jak se procházejí při tůňkách a pramenech, koupou se v léčivé 

vodě a popíjejí ji z pohárků. Ochoz s arkádami s hrotitými oblouky je pročleněn ještě 

iluzivními výklenky rámovanými hrotitým obloukem zakončenou edikulou, jejíž koncha je 

podložena mušlí. V těchto výklencích jsou iluzivní sochy antických božstev vyvedené 

v okrové barvě. Vidíme zde Dianu se srpkem měsíce v rozpuštěných vlasech, s lukem a 

s toulcem se šípy; Apollóna s vavřínovým věncem ve vlasech a s lyrou jako patrona poezie a 

hudby, Minervu ve zbroji, s kopím a se štítem dekorovaným zobrazením uťaté hlavy Medúzy; 

Jupitera s korunou na hlavě, se svazkem blesků v ruce a s orlem u nohou; Junonu s žezlem 

                                                 
108 Viz C.Nödl (pozn.1), s.64. 
109 Hall James, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 2008, s.276. 
110 Ve skutečnosti bylo město již osídleno dříve. Karel IV. pouze původní osadu existující již asi 100 let povýšil 
na lázeňské město – Warné lázně; místo si zřejmě oblíbil, protože dal v údolí řeky Teplé postavit lovecký 
gotický hrad, který ale po polovině 18.století zanikl.  
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v ruce a pávem u nohou; Venuši s malým Kupidem, který pozdvihuje právě luk, jeho matka 

drží v ruce šíp; Merkura s caduceem a s okřídlenou čapkou; Neptuna s žezlem v jedné ruce a 

pádlem (jakási verze trojzubce) v ruce druhé; Herkula s kyjem a se lví kůží na hlavě a Bakcha 

s holí ovinutou révou. Kladí pod arkádami je zdobeno iluzivním štukem ve tvaru slepých 

hrotitých arkád, jehož součástí jsou obdélníkové pole s výjevy z antické mytologie. Na 

blankytně modrém pozadí jsou lehce a nezřetelně načrtnuty v šedé barvě svěží postavy. Na 

jednom z nich je tlustý Silén jedoucí na oslu a podpíraný Satyry, na dalším výjev z příběhu o 

Apollónovi a Dafné – nymfa se právě přeměňuje na vavřín, na jiném vidíme Apollóna jak 

právě přivazuje nebohého Marsya ke stromu, aby ho poté stáhl z kůže; na dalším je Neptun na 

voze taženém koni, z povzdálí na něj míří lukostřelec; další z výjevů zobrazuje Merkura, jenž 

právě spatřil Hersé, jednu ze tří sester, které se s košíky na hlavách vracejí ze slavností 

z Minervina chrámu; Venuše na triumfálním voze doprovázená Kupidem; erós sedící na 

dvoukolém voze taženém gryfem, za vozem jde další erós, před nimi je chuchvalec oblak;  na 

oblaku sedící Minerva se sovou za zády, před ní stojí muž s kopím; průvod sestávající 

z dvoukolého vozu, taženého dvojicí žen, na voze sedí Kupido s lukem v ruce, před vozem jde 

ještě jedna žena; žena polosedící na lehátku, u lůžka klečí erós, druhý, který klečí opodál, 

pláče; žena sedící na židličce má před sebou klícku ve tvaru oválu, do klícky právě dává 

malého eróta, jiný je již uvnitř klícky a další prchá z jejího dosahu; Neptun na voze taženém 

mořskými koni s rybími hlavami jak zahání větry („Quos ego“); na dalším je jakýsi obřad – 

vidíme zde pár který klečí zatímco nad jejich hlavou drží erós mísu s květinami, jiný erós 

prostírá stůl a další stojí vedle klečící dvojice a drží pochodeň. Výzdoba tanečního sálu 

Poštovního dvora si z prvků iluzivní architektury již ponechává jen ty dekorativní, které 

pročleňují skutečnou architekturu nikami, slepými arkádami, římsami a štukem. Tvarosloví je 

zde podivuhodnou směsicí pseudogotických prvků (hrotité oblouky – ozdobené ale 

akantovými listy) s již klasicistními prvky (ploché výjevy v prostých obdélníkových polích) a 

ještě doznívajícím barokním pojetím (nástropní freska, která spíše připomíná uspořádáním 

(jsou zde figury letící s rozmáchlým gestem na oblacích na volném nebi) spíše nějaký 

světecký výjev). Podobně jako v Děčíně a ještě dříve v Přelouči a na začátku 70.let v chrámu 

sv.Mikuláše, se malíř soustředil na figurální složku díla.  

2.2.5 Olejové obrazy 
Doposud jsem v této práci nevěnovala pozornost malířovým plátnům. Je to z toho 

důvodu, že je považuji za méně podstatnou část jeho díla. Oltářními plátny malíř často 

doplňoval kostelní interiéry, kde maloval zároveň freskovou výzdobu, někde dokonce freska 
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nahradila oltářní obraz (Třebechovice pod Orebem, Toužim). Stejně tak jako jeho fresky, jsou 

kolísavé kvality i jeho obrazy. J.Lišková111 podala ve své práci krátký přehled signovaných 

Kramolínových pláten, v němž nastínila vývoj jímž se malíř ubíral, zvláště co se týče 

barevnosti. Opouštěl postupně od ještě částečně šerosvitné malby ve prospěch čistých 

lokálních barevných tónů. Je pravda, že na některých obrazech si můžeme všimnout, že 

J.Kramolín se bezpochyby inspiroval dílem P.Brandla (Strahovské obrazy) a v detailech a 

líbivé teplé barevnosti dílem I.Raaba. K těmto vzorům se pak stále vracel. Některá jeho plátna 

však náhle nabývají skoro rustikálního nádechu (Jestřebí, Křížová cesta) a jsou malována 

zběžnými tahy štětce, barevnost na nich je jakousi směsicí výše uvedeného.  

První ze známých Kramolínových obrazů se nacházel v Kamenici nad Lipou, byl to 

oltářní obraz Všech svatých z r.1758. V 60.letech měl malovat obrazy na iluzivní oltáře 

v Hradci Králové (1765) – Nanebevzetí Panny Marie a v Jihlavě (1766) – sv.Ignác z Loyoly. 

V 70. letech pak následují obrazy v jezuitském kostele v Litoměřicích (1773) se Zvěstováním 

Panně Marii, v Bohdanči se sv.Máří Magdalenou (1774), v Novém Hradci se sv.Antonínem 

(1776), v Teplé dva obrazy se sv.Norbertem (1777), neznámé oltářní obrazy v Libčanech 

(1770 a 1778), neznámý obraz v Mšeku (1778), soubor pláten se světeckými postavami 

v klášteře v Ročově (1778), oltářní obraz se sv.Rodinou v kostele minoritů v Kuklenech 

(1779). Z 80.let jsou obrazy světců – sv.Jakuba, sv.Anny a sv.Josefa v Jičíně (1780), oltářní 

obrazy ve farním kostele ve Lstiboři se sv.Barborou a sv.Václavem (1780), v Bystřici u 

Benešova oltářní obraz s P.Marií (1781), křížová cesta v Mariánské Týnici (1780/85), obraz 

Umučení sv.Bartoloměje z hlavního oltáře kostela v Bražci (1782), obraz se sv.Jáchymem ve 

farním kostele v Jáchymově (1785), Assumpta ze Žalmanova (1787), křížová cesta v Jestřebí 

(1788), obraz s P.Marií Sněžnou v Rokycanech (1789), obraz z kazatelny ve Svatoboru a 

obraz se sv.Trojicí ve Skapcích (80.léta). Z 90. let jsou obrazy Noli me tangere z kostela 

sv.Máří Magdalény v Karlových Varech (90.léta), sv.Mikuláš v Nové Pace (1793), 

sv.Vendelín v Pernštejně u Kadaně (1797), obrazy pro biskupství do Českých Budějovic, 

včetně Křížové cesty (1799), oltářní obrazy pro kapucínský kostel v Kolíně a obrazy 

s Apoteózou sv.Bartoloměje, se sv.Prokopem, sv.Vojtěchem, sv.Adalbertem, sv.Barborou 

mučednicí do děkanského kostela v Kolíně (1799), obrazy světců do Kouřimi (1799). Po roce 

1800 vznikly obrazy sv.Dominik a sv.Alois v Javorné (1802). Neznámé datace jsou obrazy v 

Mostě v kostele Panny Marie, na hlavním oltáři; obraz se sv.Floriánem v Pelhřimově a soubor 

obrazů ze sbírek Strahovského kláštera.  

                                                 
111 Viz J.Lišková (pozn.8). 
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Uzavřená barokní kompozice, kde se figury ve šroubovici vznášejí vzhůru a kde jsou 

figury ve spodní části obrazu ještě ponořeny v šeru, jsou obvyklé u Kramolínových 

mnohofigurálních obrazů. Mezi ně patří hradecké Nanebevzetí Panny Marie (1765) 

v klasickém kompozičním uspořádání, které známe z Čech již od K.Škréty. Podobně je tomu 

na obraze s Umučením  a nanebevzetím sv.Bartoloměje z Kolína (1799) [obr.71], nebo na Noli 

me tangere z Karlových Varů (90.léta). Že malíř ještě plně využíval barokní kompozice 

dosvědčují i obrazy s trojúhelníkovým schématem uspořádání postav – Umučení 

sv.Bartoloměje z Bražce (1782)112 [obr.61]. Obraz je signovaný a datovaný na meči klečícího 

pohana „Pinxit Joseph Kramolin Anno 1782.“ V popředí vidíme obnaženého světce, který je 

pohany právě připoutáván ke stromu a jeden z nich mu již začíná stahovat kůži z pravé ruky. 

V pozadí vidíme orientální město a skupinu jezdců oděných v orientálních hávech, na hlavě 

s turbany. Nad hlavou světce přilétají andělé, kteří přinášejí mučednickou ratolest a věnec. 

Obraz se nijak nevymyká z Kramolínovy produkce v 80.letech, je blízký freskám z této doby. 

Patří k poměrně dobře kompozičně zvládnutým dílům. Sv.Bartoloměj je podán jako starší 

muž, svlečený do bederní roušky, který zde stojí až příliš klidně a odevzdaně na to, že je mu 

zrovna stahována kůže. K obrazům kde se uplatňuje trojúhelníková kompozice patří i obraz 

Nejsvětější Trojice ve Skapcích. O tom, jak vypadaly Kramolínovy světecké obrazy s jednou 

figurou, si můžeme udělat představu díky sérii z Ročova (1789). Jednotlivé postavy jsou 

umístěny v mělkém prostoru, obohaceném o drapérii či architekturu. Podobným příkladem je 

i sv.Adalbert z kolínského chrámu, kde je kompozice ještě doplněna o dva putti s vavřínovou 

ratolestí.  

Zřejmě na požadavek objednavatelů maloval J.Kramolín někdy své světce v ustáleném 

pojetí, tak tomu bylo např.u obrazu sv.Prokopa z Kolína (1801) [obr.70], který je kopií 

sv.Prokopa sázavského. Stejného najdeme např. v Černém Kostelci, kam se dostal jako dar 

sázavského opata – autor neznámý, další je ve Lstiboři, kde je dílem také J.Kramolína. 

Zlidovělou podobu pak nese Kramolínova křížová cesta v Jestřebí (1780/85) [obr.62]. Jiná 

zastavení křížové cesty maloval J.Kramolín do Českých Budějovic  a do Hořčiček u Náchoda. 

                                                 
112 V 80.letech J.Kramolín pracoval na panství Kysibely pro hrabata Černíny z Chudenic - v obcích Bražec a 
Svatobor. Bražec získali Černínové již roku 1622, koupili tuto ves od Šliků. Původně byl Bražec, stejně jako 
Svatobor součástí panství Andělská Hora, Černínové jej však připojili ke svým statkům a spojili do panství 
s novým názvem – Kysibely. Starý kostel v Bražci byl  roce 1778 zbořen a nahrazen barokním, který byl 
dokončen v roce 1785. Bylo to obdélné jednolodí s půlkruhově zakončeným presbitářem a se sakristií na jižní 
straně. Hlavní oltář sv. Zity a sv.Isidora byl rokokový, z 2.poloviny 18.století, na něm byl umístěn obraz Utrpení 
sv.Bartoloměje od J.Kramolína z roku 1782. Spolu s jinou výbavou byl tento oltářní obraz přenesen do Žlutic. 
Dnes se nachází v Krajském muzeu Karlovy Vary. – Viz  Zdena Bintnerová, Zaniklé obce Doupovska II – 
v bývalých okresech Karlovy Vary a Žlutice, Chomutov 2004. 
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Jako zajímavější se jeví obrazy dochované ve sbírkách strahovského kláštera a 

připisované J.Kramolínovi. Jedná se však o soubor tak nesourodý, že lze jen těžko říci, zda je 

skutečně jejich autorem. Mezi tyto obrazy patří Krajina s lesem a stafáží na papírové 

lepence113, vedle dvou kartonů z Národní galerie snad ojedinělý příklad drobnomalby u 

J.Kramolína. Do sbírky patří také obraz Poslední večeře, kde vidíme kolem Krista pevně 

semknutou skupinu učedníků, prostor za nimi je pevně ohraničen architekturou, ale prolomen 

průhledem do krajiny. Obraz je sice ve špatném stavu, ale lze rozeznat hrubší obličeje postav, 

které byly Kramolínovi vlastní. Neobvyklé je uspořádání obrazu „na výšku“, které je vlastně 

pro výjev Poslední večeře nevhodné pro množství postav, které mají sedět u stolu. Zde jsou 

namačkány na sebe ve spodní části plátna, horní polovinu pak vyplňuje již jen strohá 

architektura. Šerosvitné tendence sledujeme na obrazech s Krucifixem, se sv.Jeronýmem 

[obr.64] a sv.Janem Křtitelem. Poněkud odlišný od ostatních obrazů je obraz s Josefem 

prodaným do Egypta, malba je totiž nanášena ve vyšších vrstvách, na rozdíl od ostatních 

Kramolínových obrazů, kde je malba hladká. Také zcela rokokové podání rostlinstva není pro 

Kramolína příliš typické, proto bych mu tento obraz nepřipsala. Kamenování sv.Štěpána 

[obr.65] zachycuje světce ve chvíli, kdy se na něj jeden z mučedníků právě chytá shodit 

ohromný kámen. Na nebesích mučedníka již očekává sv.Trojice. Postavy jsou nahuštěny přes 

celou plochu plátna, nezbývá mezi nimi mnoho volného prostoru pro průhledy do krajiny. 

Obraz byl čištěn, jsou vidět prosvětlené barvy, osvobozující se od šerosvitu. Obraz s králem 

Davidem [obr.63] jak odpočívá na lůžku zřetelně odkazuje také ke starším vzorům, jakými byl 

ještě Karel Škréta, zvláště skupina vojáku na hlavách s přilbami připomene zbrojnoše ze 

Škrétových pláten, stejně jako šerosvit, z něhož se vynořuje pouze Davidův obličej a sepjaté 

dlaně, nám připomene Brandlovo dílo. Zcela jistě byl autorem tohoto plátna stejný člověk, 

který maloval Křížovou cestu do Jestřebí.  

Kromě oltářních pláten malíř dostával poměrně významné zakázky na portréty. Sám 

malíř se však zmiňuje, že kromě Waldsasských portrétů (10 portrétů významných členů řádu 

pro klášter) maloval po roce 1780 na 24 portrétů114. Jeho portréty se vyznačují podobnou 

typikou obličejů, se zvláštně zakulacenými nosy bez ohledu na to, kdo byl portrétován. 

Obličeje působí trošku tupě. Příkladem je portrét karlovarského lékaře, balneologa a teoretika 

lázeňských metod Davida Bechera [obr.66] z doby kolem roku 1800. Zobrazuje poprsí muže 

středního věku oblečeného v hnědém kabátci, na hlavě s uhlazenou parukou. Je typem velmi 

střídmého portrétu, malovaného ve střízlivé barevnosti, pozadí je ploché bez náznaku 

                                                 
113 Na inventární kartě obrazu je poznámka „i Cramolin“. 
114 Viz C.Nödl, (pozn 1), s.41. 
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prostoru, v hnědé barvě. Co do techniky, jsou tahy štětcem hladké, ohraničení tvarů působí až 

ostře. Portrét vypadá díky tomu spíše strnule, nemá v sobě ani onu životnost a svěžest vlastní 

portrétům vrcholně barokních malířů první kategorie, na které Kramolín navazoval 

(P.Brandl), řadí se už k typu klasicistního portrétu, v tomto případě ne příliš zdařilého. Obraz 

není signován ani datován, obličeje na Kramolínových portrétech jsou si ale tak „příbuzné“ že 

jej malíři lze připsat. Podobného ražení jsou portréty karlovarského historiografa A.L.Stöhra 

[obr.69] a jeho bratra Jeronýma Stöhra [obr.69] i Dory Veselé [obr.68], maminky bratrů 

Stöhrových. Reprezentativním typem portrétu je portrét českobudějovického biskupa Prokopa 

hraběte Schaffgotsche [obr.67] z roku 1799 a patří sem i podobizna J.V.Mayera, strahovského 

opata (1789). Na těchto obrazech je sice v pozadí stále mělký prostor, obohacený však 

v prvním případě alespoň o draperii splývající dolů po dórském sloupu,  o sloup je opřena 

biskupská hůl a v jedné ruce biskup drží poněkud nemotorně knihu. Je zde tedy přeci jen více 

detailů, portrét je bohatší. Nejzdařilejší je asi portrét strahovského opata J.V.Mayera, 

polopostava muže, který stojí před vzdutou draperií, v ruce drží listinu. Přestože bych na 

Kramolínových portrétech chtěla najít více pozitivního, lidé na nich působí spíše strnule, jako 

loutky, ve tvářích neživý tupý výraz, podobný nacházíme u chiaroscurových světců na 

Kramolínových iluzivních oltářích.  

Na několika příkladech jsem ukázala různé způsoby pojetí od zlidovělých obrázků do 

venkovských kostelů, přes barokně klasicky uspořádané kompozice a světecké obrazy, 

k prostým portrétům klasicistního typu i k reprezentativním. Podobně se různé tendence 

střídají i na jeho freskách. 

2.2.6 Spolupracovníci 

Josef Kramolín pracoval s Adamem Lautererem, Václavem Kramolínem, Ignácem 

Tatscherem, Christianem Noldingerem. Z těchto jmenovaných spolupracovníků je však přímo 

doložený IgnácTatschner a to jednak signováním fresek a jednak zápisem v Pamětní knize 

v Hejnici115 a také Adama Lauterer, signováním svatoklimentského oltáře v Praze. 

 

Christian Noldinger se uvádí jako spolupracovník na freskách v Hradci Králové z roku 

1765, taktéž jako spolupracovník nebo autor obrazů Nanebevzetí Panny Marie a sv.Josefa v  

chrámu v Hradci Králové, dále jako spolupracovník na freskách v kostele sv.Ignáce z Loyoly 

v Jihlavě (1766) . O jeho původu nemáme žádných zpráv, dokonce jeho jméno je sporné, 

neboť přestože je někde uváděn jako Kristián (Christian), jinde se dočteme, že jeho iniciály 

                                                 
115 Viz J.Lišková (pozn.8), s.29. Vychází ze zápisu ve farní knize v Hejnici. 
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byly „E.A.“116 Noldinger, podoba příjmení též někdy jako Moldinger – zřejmě vzniklo 

komolením. 

 

Adam Lauterer (*30.1.1729), je označován jako „Bohemus Planensis“ 117, byl jako Josef 

Kramolín laickým bratrem v jezuitském řádu. Podle řádových katalogů118 vstoupil v roce 

1754, 13.9. do S.J.119 a byl v roce 1755-56 novicem v Brně. V katalozích je veden jako 

„arcularii“ – řezbář či truhlář, v roce 1758 – 63 je veden v Olomouci, na Praze I od roku 1764 

až do doby zrušení řádu v roce 1773. V roce 1757 pobýval podle řádových katalogů v Chebu, 

zde však není označován jako „arcularii“. Někdy se uvádí, že Adam Lauterer býval autorem 

návrhů oltářní architektury a Josef Kramolín sám se pak podílel především na figurální složce 

díla. Vzhledem k tomu, že A.Lauterer byl tvůrcem oltářních menz a je v řádových katalozích 

označován právě jako řezbář, či truhlář, lze považovat takové vymezení jeho podílu na 

oltářích za smysluplné. Jako spolupracovník bývá uváděn pro fresku hlavního oltáře v Úštěku, 

u sv.Klimenta v Praze je nápis, který jasně určuje, že oltář navrhl. 

 

Ignác Tatscher je uváděn spoluautor u signovaných fresek v Klementinu (1770), v Holanech 

(1788) a ve Skapcích u Stříbra (1788), také v Hejnici, kde podle zápisu ve farní knize měl 

pomáhat J.Kramolínovi v roce 1787. Ignác Tatschner pocházel údajně z Liběšic120. 

 

Václav Kramolín se narodil 7.července 1733. Žil převážně v Nymburce, kromě krátké 

epizody v Praze, kde se v účetních knihách Staroměstského malířského pořádku z let 1699-

1781 nachází záznam, že se stal mistrem, ze 17.7.1792. V Praze musel pobývat V.Kramolín 

také kolem roku 1771, kdy pracoval na fresce na chrámu sv.Víta. Co se jeho školení týče, 

J.Lišková usuzovala, že byl samoukem, což může být částečně pravda. Ze záznamů z archivů 

vídeňské akademie však vyplývá, že zde Václav, stejně jako jeho bratr Josef, studoval a to od 

1.října 1765121. Do Vídně se tedy ale odebral až poté co měl za sebou první práce v Pecce a 

v Sudějově a je možné, že na radu svého staršího bratra, který udělal vídeňskou zkušenost o 

několik let dříve – už v roce 1757.  

Podle matričních záznamů nymburské fary se 21.10.1769 v Nymburce oženil 

s Kateřinou Pokornou, v roce 1792 zdědil po svém švagrovi Františkovi dům čp.44. Kromě 

                                                 
116 Antonín Bartušek, Umělecké památky Jihlavy,  Havlíčkův Brod, 1960.  
117 Viz V.Ryneš, Umělci (pozn.27). 
118 Ibidem. 
119 Ibidem, s.305. 
120 Viz J.Lišková (pozn.8), s.29. Vychází ze zápisu ve farní knize v Hejnici. 
121 Viz C.Nödl, Die Kram. Saga, (pozn.1). - C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). 
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tohoto domu vlastnil v Nymburce ještě dům čp.256 na Bobnickém předměstí, který spolu 

s manželkou koupili v roce 1796 a dům čp.283 na Zálabském předměstí. Podle výsledků 

bádání Igora Votoupala se mu podařilo doložit, že Václav Kramolín, bratr J.Kramolína, 

nezemřel v Nymburce, jak se traduje v literatuře od Dlabacze až po současnost. Igoru 

Votoupalovi se totiž podařilo objevit poslední pořízení Václava Kramolína, které bylo 

napsáno v Nezamyslicích u Prostějova, tedy na Moravě. V poslední vůli se nenachází 

uměleckohistoricky zajímavé údaje, pouze výčet majetku, z něhož se poslední vůlí vyjímá 

několik obrazů, které dostane jeho pozůstalá žena a má právo s nimi nakládat podle svého 

zvážení. Kromě iluzivních oltářů, které zmiňujeme v kapitole „Kontext“ jsou z ruky Václava 

Kramolína fresky v kostele sv.Bartoloměje v Pecce, doložené zápisem v místní pamětní knize 

z roku 1756, podle něhož „důstojný pán Jan Nep.Egrer dal kostel vymalovati malířem 

V.Kramolínem“. Jsou to výjevy ze života sv.Bartoloměje na klenbách a napodobené stucco a 

architektonické prvky na stěnách kostela. Z roku 1761 je výzdoba kaple ambitu poutního 

kostela sv.Anny v Sudějově, signovaná „Pinx. Wences. Kramolin A 1761“, freska je plně 

figurální a zobrazuje boj křesťanů s turky. V kapli sv.Jana Křtitele na Rohově u Nymburka 

maloval fresku se sv.Janem Křtitelem v roce 1770, tato kaple byla zbořena a s ní zanikla i 

freska. Další zaniklou figurální freskou s Nejsvětější Trojicí, českými patrony a adorující 

Marií Terezií, známou však alespoň z rytin, maloval v Praze na západní průčelí chrámu 

sv.Víta. Je dochována smlouva ze 4.4.1771, podle níž byla práce zadána V.Kramolínovi122. 

Další z jeho prací je v Mladé Boleslavi, kde pokryl freskami s výjevy příběhů o 

Staroboleslavském palladiu stěny a klenby ambitu při poutním kostele Panny Marie. Tyto 

fresky však byly několikrát přemalovány a tím zcela zničen jejich původní charakter. 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Předhradí u Poděbrad se nacházely, již v 50.letech dost 

zničené, fresky. J.Lišková uvádí, že v 50.letech bylo ještě dobře čitelné pole nad chórem, 

které bylo opticky prohloubeno iluzivní sloupovou architekturou se sochami a zdobeno 

napodobeným stucco. Stav této fresky v současné době nám není znám. Kromě fresek se 

dochovalo z díla V.Kramolína také několik signovaných obrazů.  

2.2.7 Kontext 

V této kapitole bych se ráda věnovala kontextu Kramolínovy tvorby. V rámci toho se 

dotknu vývoje iluzivních oltářů v Čechách. Nebudu nastiňovat vývoj fresky v Čechách jako 

takové123. Pokusím se jen o to, vymezit Kramolínovo místo mezi dalšími malíři. 

                                                 
122 Viz J.Lišková (pozn.8), 1952, s.103.; srovnej: A.Podlaha, 1904-1905, s.637-638. 
123 Např. Dějiny českého výtvarného umění II/1; II/2, Praha 1989. 
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Josef Kramolín, jak je doloženo124, studoval na vídeňské akademii umění, tehdejší 

K.k. Hofakademie der Maler, Bildhauer und Baukunst. V době, kdy na akademii studoval – 

tedy od září 1757 - byl jejím rektorem Paul Troger a po něm, krátce před svou smrtí, také 

Michelangelo Unterberger. Na vídeňské akademii setrval Josef Kramolín však pouze několik 

měsíců, vzhledem k tomu, že v roce 1758 a to již 24.4. je zaznamenán jeho vstup do 

Jezuitského řádu v Čechách. V této době se ve Vídni zcela jistě setkal s freskami v kostele 

sv.Anny od A.Pozza. Skoro se zdá, že se rozhodl jít po vzoru tohoto malíře a stejně jako on se 

stal laickým bratrem v jezuitském řádu, kde dále šířil jeho odkaz. J.Kramolín se zřejmě 

seznámil i se spisem A.Pozza o perspektivě. 

Po celé jedno léto také vypomáhal „in Domo Profesia S.Gesu, když „F.Balco slavny 

maliř Cupulam S.Nicolai a 1755 maloval125“ F.X.Palko pobýval v Praze skutečně již od roku 

1752, usadil se na Malé Straně a pracoval v kostele sv.Mikuláše na freskách v kupoli chrámu, 

které byly v roce 1756 již dokončeny126. Zdá se, že tuto spolupráci považoval J.Kramolín za 

podstatnou, když F.X.Palka zmiňuje spolu s J.Krackerem jako malíře vedle nichž pracoval a u 

nichž se učil. Na Kramolínově díle neshledávám příliš stopy vlivu F.X.Palka, jehož figury se 

od Kramolínových jasně liší, ani barevně si nejsou malíři příliš blízcí. Zato v Krackerově díle 

můžeme najít přímé předobrazy pozdějších Kramolínových, např. jeho figury krále Davida, 

andělské postavy a dokonce i barevnost fresek jako taková, je Krackerovi velmi blízká.  

Podle J.Q.Jahna spolupracoval J.Kramolín  také s Ignácem Raabem v Klementinu. 

Samotný malíř tuto spolupráci neuvádí, je však tradována v literatuře a my ji podpoříme ještě 

sdělením, že Ignác Raab se vyskytuje vedle J.Kramolína v klementinské koleji v Praze v roce 

1769127. J.Kramolín měl také evidentně dobré povědomí o činnosti I.Raaba, protože v dopise 

z roku 1801 je velká část vymezena právě sdělení informací o něm. Na Kramolínových 

olejových obrazech si můžeme všimnout vlivu tohoto jezuitského malíře - v nakupení 

drobných detailů na obraze, teplé příjemné barevnosti. 

Již z doby, kdy J.Kramolín pobýval v pražském Klementinu (1760-1770) musel znát 

starší oltář Jana Hiebla na jehož schéma ve svých freskách oltářů navázal. Později128 se do 

Klementina vrátil, aby původní Hieblův oltář nahradil svým vlastním.  

                                                 
124 Viz C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). 
125 Viz C.Nödl, Fr.Schubert usw. (pozn. 22). 
126 P.Preiss, 1999, s.126. Rok dokončení kopule je zmiňován v jezuitských Litterae annuae. 
127 Ignác Raab se zde vyskytoval 1758-69, Josef Kramolín 1760-70.Viz V.Ryneš, Umělci (pozn.27). 
128 Viz V.Ryneš, Umělci (pozn.27). - Kapitola 2.1 Životopisné údaje – J.Kramolín je v Klementinu doložen 1758 
– 1769. 
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Tolik můžeme sdělit o bezprostředních vlivech na Josefa Kramolína: vídenská 

akademie, F.X.Palko, Ignác Raab, J.L.Kracker a zcela jistě prostřednictvím svého 

klementinského oltáře také Jan Hiebel.  

V díle Josefa Kramolína se setkáváme s několika zcela odlišnými projevy a to jak po 

stránce tématické, tak po stránce formální. Významnou částí jeho tvorby jsou iluzivní oltáře, 

tedy iluzivní architektonická freska. Co se týče fresky, nezůstal Josef Kramolín však pouze u 

iluzivních oltářů, podstatnou část jeho díla tvoří také freskové cykly a malby s historickými 

náměty, které jsou figurální a architektonická složka se na nich nachází pouze jako kulisa či 

jako součást figurálních scén, nebo jako dekorativní složka. Co do námětů, maloval 

J.Kramolín většinou fresky s náboženskou tématikou. Jako výjimka se dochovala malba v sále 

Poštovního dvora, kde máme nyní jedinou dochovanou fresku od Kramolína s profánní 

tématikou, tato freska jím však není signována. Otázkou je, jak vypadala údajná výzdoba od 

J.Kramolína v Českém sále v Karlových Varech. Předpokládejme, že vzhledem k určení místa 

jako místa zábavy, byly fresky námětu podobného ražení jako v Poštovním dvoře. 

V neposlední řadě se dochovaly i olejové malby, jednak cykly věnované světcům či obrazy 

s náboženskými výjevy, jednak několik portrétů a olejomalby krajiny. Občas můžeme 

v literatuře najít zmínku o J.Kramolínovi jako o autoru portrétních miniatur, tento omyl je 

dnes již objasněn, Josef Kramolín se tomuto oboru nevěnoval, jednalo se o díla jeho syna. 

Iluzivními oltáři navazuje J.Kramolín na pozzovský proud vnesený do Čech díky žáku 

A.Pozza Kryštofu Tauschovi a také díky Janu Hieblovi. Kryštof Tausch (1673-1731) byl 

žákem A.Pozza, podle jehož návrhu provedl malbu Svatby v Káni Galilejské v refektáři 

jezuitského Klementina. Byl také autorem iluzivní malby na provizorním uzavřením lodi 

chrámu svatého Mikuláše z roku 1710. Významnou odezvou na perspektivismus A.Pozza je 

pak v Čechách dílo Jana Hiebla. 

Původem a vývojem iluzivní architektonické malby a to v širokém záběru se zabýval 

Pavel Preiss ve své disertační práci129. Kořeny quadratury zachycuje jak v Itálii, tak v oblasti 

Německa a Rakouska a v Nizozemí, tedy přesně v oblastech, odkud se později „sběhly“ různé 

vlivy na českém území. Celou historií architektonické malby se táhnou dva póly malby 

využívající architektonické prvky - dekorativní, kdy došlo k potlačení prostorové iluze a 

druhý proud - ilusionismus, kde naopak docházelo k jejímu rozvíjení, vytváření iluze 

struktury či tvaru tam, kde není, k optickému přizpůsobení prostoru a k „modelaci světlem“ až 

k čistému tvaru, u něhož malba zcela nahrazuje skutečnou architekturu a jsou používány 

                                                 
129 Pavel Preiss, Barokní ilusivní malba architektur v Čechách a její slohový původ. (Disertační práce) Ústav pro 
dějiny umění FFUK , 1949. 
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pouze čisté architektonické prvky, reálně možné – pro tento jev používá P.Preiss název 

fikcionalismus. P.Preiss zcela přesně také postihuje důležité místo, jaké má ve vývoji 

ilusionismu používání perspektivy. Kořeny iluzivní malby se táhnou již od antické malby130 

přímé předstupně barokní malby 18.století však můžeme najít až od konce 15.století, počínaje 

mantovskou Camera degli sposi v Castello di Corta z roku 1474, kde se dochovala iluzivní 

kupole od mantovského malíře Andrey Mantegni. V 16.století vzniká italská quadratura, která 

postupem času sílí, obohacuje se a monumentalizuje se na přelomu 16. a 17. století díky 

Vincenzu Campimu, Ottaviu Mascherinimu a Tomasu Laurettimu, aby vyvrcholila 

ve 2.polovině 17.století díly žáků zakladatele boloňské quadratury Girolama Curti, zv. 

Dentone, jejichž dílo se ale soustředilo postupně spíše k dekorativnímu pojetí. Dalo by se říct, 

že skutečným zakončením vývoje perspektivního proudu se stalo dílo A.Pozza, jehož ohlasem 

jsou právě nejen iluzivní oltáře v Čechách a tudíž i dílo Josefa Kramolína. P.Preiss označuje 

ve své práci A.Pozzu za velkého systematika a syntetika, za osobu, která „kodifikovala“ 

principy fikcionalismu v teoretické práci – Perspectiva pictorum et architectorum. Poprvé 

vyšel tento spis v Římě v roce 1693 a stal se inspirací pro mnohé barokní umělce.  

Zároveň s tím, jak došlo k naplnění tohoto proudu, plnému využití všech principů a i k 

odhalení nevýhod, (Pozzova práce byla kritizována z toho důvodu, že nedokázal – což je 

ostatně nemožné - dosáhnout takového efektu, aby se fiktivní architektura jevila ze všech úhlů 

pohledu jako dokonale „skutečná“ a dokonalá) v díle A. Pozza uzavírá se vývoj italské 

quadratury. Co se týče oltářní architektury, jak skutečné, tak iluzivní, Pozzo měl zásadní vliv 

na podobu jezuitských oltářů. Ve svém díle rozvíjel dva principy – totiž oltářní stěny 

přimykající se co nejvíce k tělu stavby a volné, baldachýnové architektury. Návrhy oltářů a 

„teatra sacra“ se  věnoval hlavně od 80. let 17.století. 

Pro oltářní architekturu, nikoli skutečnou, ale namalovanou technikou fresky na 

chórovou zeď, zobrazenou tak, aby co nejdokonaleji nahradila skutečnou oltářní stěnu se 

vžilo označení „iluzivní oltář“. Iluzivní oltáře patří do oboru iluzivní malby, přestože jsou 

často bohatě doplněny figurální složkou („sochy“), architektonická složka u nich ale jasně 

převládá131. 

 V českém prostředí byla brzkou odezvou pozzovského fikcionalismu aplikovaného na 

oltářní architekturu iluzivní malba za hlavním oltářem v kostele sv.Klimenta při jezuitské 

                                                 
130 Zajímavé by bylo věnovat se v této souvislosti vztahem k  ilusionismu jako metodě zobrazování – od 
negativního, který prokazatelně zaujímal Vitruvius, jenž jej považuje za pouhý výstřelek, až po kladné přijímání 
a to zvláště v období baroka, kdy se stalo velmi žádoucím a iluze jako umělecký prostředek nám dovolila např. 
otevírat chrámy do nebes.  Záporný vztah k ilusionismu  patřil k platonismu a novoplatonismu a to zcela logicky, 
neboť iluze je jen stínem stínů, a oddaluje nás od Pravdy a od Krásy.  
131 Pavel Preiss, Barokní iluzivní malba architektur a Čechy, in: Umění věků, Praha 1956.  
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koleji na Starém Městě z roku 1715. Autorem této malby byl Jan Hiebel (1681 – 1755), 

původem z bavorského Allgäu a v Praze usazený kolem roku 1707, doložený matričním 

záznamem z 27.1.1708 o svatbě Jana Hiebla s dcerou Karla Kulíka. Od roku 1710 se stává 

mistrem staroměstského cechu malířského. Před rokem 1707 se zřejmě nacházel krátce ve 

Vídni u Andrey Pozza, jehož vliv zůstal v díle tohoto malíře nesmazatelný132. Hlavní přínos 

Jana Hiebla je spatřován právě v prosazení iluzivní architektonické malby. Zakázky toho 

druhu, který nás u Hiebla v této chvíli zajímá, dostával u církevních řádů. Šlo o velkorysé 

freskové malby v jezuitských chrámech, v první řadě v pražském Klementinu, kde kromě 

iluzivního oltáře v kostele sv.Klimenta ještě vymaloval klenbu pasy rozdělenou do čtyř částí. 

Jde o výjevy na motivy zázraků sv.Klimenta, římského papeže s připomenutím sv.Heraklia 

jako ochránce Klementina. Ostatky sv.Heraklia byly věnovány právě současným papežem 

Klimentem XI. v roce 1706 pražským jezuitům a v roce 1708 byly slavnostně převezeny do 

kostela a uloženy na hlavním oltáři133. Na těchto malbách se uplatňují výrazně profilované 

římsy, které slouží jako prvek oddělující jednotlivé výjevy od stěn kostela. V kongregační 

kapli Zvěstování Panny Marie maloval v letech 1722-23 fresky na téma andělských 

pozdravení (Zdrávas Maria) a v roce 1727 dokončil fresku v knihovním sále s fiktivní kupolí, 

k níž se dochovalo dřevěné modeletto. Kolem roku 1716 pracoval J.Hiebel v Klatovech, kde 

maloval v jezuitském chrámu Panny Marie a sv.Ignáce fiktivní kupoli nad křížením a taktéž 

iluzivní hlavní oltář. Během 20.let působil také v Doksanech, kde v kostele premonstrátů 

vymaloval fresky s mariánskou symbolikou a symbolikou rodokmenu Kristova a Kristova 

utrpení, a především pozzovské fiktivní kupole, kde čerpal přímo z příkladu Pozzovy kopule 

v římském Sant Ignazio134. 

 Hieblův iluzivní oltář v Klementinu se stal vzorem a přímým zdrojem pro oltáře Josefa 

Kramolína. Podobu Hieblova oltáře známe dnes pouze z rytiny J.Birckarta135. Vročení je 

doloženo dohodou o provedení práce mezi klementinským rektorem Jakubem Steffslem a 

malířem z roku 1715136. Hieblův oltář je vysoce plastickým typem oltáře, symetricky 

uspořádaným na střední osu, s edikulou na středu situovanou nad vysokým soklem a se 

zakončením v podobě mohutného nástavce odděleného profilovanou segmentovou římsou 

z níž vybíhají volutová křídla. Z vysokého soklu se zdvihají rizality, které nesou po stranách 
                                                 
132 Údaj o působnosti u A.Pozza najdeme např. u J.G.Dlabacze, 1815. Osobností J.Hiebla se zabýval Ivo 
Šperling (1986), P.Preiss (1949). Viz P.Preiss (pozn. 120) – I.Šperling (pozn. 66) - J.G.Dlabacz (pozn.3). 
133 Podlaha, Dějiny kollejí jesuitských v Čechách a na Moravě. Praha 1914. 
134 P.Nevímová, 2003, s.197-232. 
135 A.ntonín Podlaha, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky 
archeologické XXVI., Praha 1914; Pavel Preiss, Freska v Knihovním sále Klementina, in: Pocta dr.Emě 
Urbánkové, Praha 1979, s. 285-306. 
136 Viz V.Mixová, (pozn 65). 
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dvojici sloupů, z nichž jeden je vždy tordovaný. Celek je doplněn „sochami“ andělů, kteří 

stojí na menších soklech po stranách centrální niky, v níž je socha sv.Klimenta, podložená 

v konše edikuly mušlí. Nástavec je rovněž doplněn „sochami“ andělů sedících na křídlech 

volut vybíhajících ze římsy. Andělé přidržují kartuši umístěnou ve středu nástavce s menšími 

andílky nesoucími svatoklimentskou kotvu. Oltář je zakončen Božím okem. Z rytiny je 

patrné, že co do materiálu, měl být pojat jako mramorový. Proč byl tento oltář později 

nahrazen novým oltářem od Josefa Kramolína a jak zanikl dnes nevíme. Při průzkumu a 

restaurováních provedených v 80.letech nebyly pozůstatky Hieblovy malby objeveny137. 

Platbu za fresky však obdržel, což znamená, že je i provedl138. Druhým iluzivním oltářem, 

který maloval J.Hiebel je oltář v jezuitském kostele v Klatovech v kostele Neposkvrněného 

početí Panny Marie z roku 1716. Klatovský oltář je obdobou návrhu pro Klementinum, 

s mírnou obměnou v dekoraci a v rozmístění „soch“. Dvojice soch na nástavci je umístěna při 

vnějších  pilastrech, místo niky na střední ose se nachází půlkruhově zakončený obraz  

(téma?) a v nástavci oltáře se nenachází kartuše nesená anděly, nýbrž oválný  „obraz“ se sv. 

Ignácem uctívajícím jméno Kristovo (IHS). Oltář je typickým příkladem vrcholně barokního 

ilusionismu první třídy, dokonale zvládnutého. Zadní stěna chóru s oltářem a stěnou okolo něj 

je pojata jako celek doplněný vedle oltáře ještě dalšími prvky iluzivní architektury – členěním 

zdi v podobě pilastrů s korintskými hlavicemi, na něž je nasazena iluzivní římsa, nad římsou 

vybíhají vzhůru oblouky  s pendentivy, na něž navazuje vysoký tambur opatřený okny a 

členěný drobnějšími pilastry.  

 O tom, že se prvek iluzivních oltářů v Čechách úspěšně uchytil svědčí díla dalších 

umělců. Přehled vývoje oltářní architektury jak skutečné, tak iluzivní předkládá ve své práci 

již J.Lišková139. V této práci k němu přidáváme pouze některé novější poznatky a další 

detaily, doplňujeme přehled o vyjmenování některých iluzivních oltářů druhořadé produkce, 

nebo produkce provinční. 

 Z roku 1719 jsou iluzivní oltáře v břevnovském chrámu, díla Jana Pešiny  a Jana 

Jakuba Steinfelse ze Steinfelsu (1651-1730)140 . Tyto oltáře jsou typem trochu odlišným od 

Kramolínových, jsou to portálové oltáře s nástavci osazenými andílky141.  

                                                 
137Viz I. Šperling, (pozn 66). Freska byla v restaurována v roce 1983 Karlem Mezerou. 
138 Viz V.Mixová, (pozn 65). – Daniel Vokolková, K ikonografii výzdoby kostela sv.Klimenta, in: Umění 
XXXII, Praha 1984. 
139 Viz J.Lišková (pozn.8). 
140 Pavel Preiss, Barokní malířství v Břevnově, in: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha 1993, 
s.150-179. 
141 Viz J.Lišková (pozn.8). 
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Z 20. let pochází iluzivní architektury v chodbě rajského dvora premonstrátského 

kláštera na Strahově, jejichž autorem je Siard Nosecký (1693-1753). S.Nosecký zde vytvořil 

ne příliš náročné a ne tak plastické jako malby Hieblovy, ale celkem půvabné a prosvětlené 

malby v dvou rozích křížové chodby, které vytváří jakési „průhledy“ do kaplí s umístěnými 

oltáři. Iluzivní kaple s oltáři jsou doplněny na jedné straně chodby ještě iluzivními dveřmi. V 

první z kaplí vidíme jednoduchý rámový oltářík s prostou mensou, stěna za oltářem je členěna 

po stranách rámu oltáře dvěma pilastry s kanelovaným dříkem a ionizujícími patkami hlavic, 

samotné tělo hlavic splývá s profilovanou výrazně plastickou římsou, nad níž tušíme v náběhu 

ukončení konchou. Dojem prostoru je prohlouben balustrádou představenou před oltář, která 

obvykle v chrámech odděluje chór od lodi a tvoří tak chórovou přepážku, zde se uprostřed ní 

rozevírají balustrádová dvířka. Druhá iluzivní kaple je opět tvořena výklenkem v němž je 

umístěn rámový oltářík, tentokráte s elegantnějšími tvary členěné mensy na níž je postaven 

oválný obraz. Stěny jsou po stranách oltáře členěny pilastry z nichž vybíhá klenba, zřejmě 

placka. Na podlaze se perspektivně sbíhá kostkovaný vzor, který nám připomene renesanční 

hrátky s perspektivou (Masaccio). Siard Nosecký pracoval hlavně na výzdobě Strahovského 

kláštera a jako premonstrát především v řádových klášterech a kostelech. 

Trochu jiného ražení jsou iluzivní architektury Josefa Luxe142 (kolem 1702-1764). 

Z roku 1730 je iluzivní architektura za hlavním oltářem kostela sv. Václava v Žihli u Plzně. Je 

atypického tvaru. U J.Luxe je vidět, že se nedržel, tak jako později Josef Kramolín, jednoho 

schématu uspořádání oltářů, ale využíval zcela invenčně různých obměn a tvarů.  V Žihli se 

objevuje na oltářní stěně drapérie rozevírající se jako křídla, jako baldachýn nad skutečnou 

mensou oltáře a obrazem. Stěna okolo drapérie je členěna jako nika zaklenutá konchou, je 

členěna ještě okny. V Mariánské Týnici, kde působil v 1.polovině 40.let  pracoval 

v klášterních ambitech na freskách s mariánskou tematikou. Pro výjevy Navštívení Panny 

Marie, Zasnoubení Panny Marie, Panna Marie udílí řádové roucho Štěpánu Hardingovi a 

Panna Marie se mysticky zasnubuje se sv. Robertem si Lux zvolil jako vhodné prostředí,  

tvořící však podstatnou část výjevů, nádherně vzdušné architektury volně stojících chrámků – 

kaplí, které jsou tvořeny baldachýnem zdviženým na útlých sloupech s hlavicemi 

neobvyklých tvarů. Přestože se nejedná přímo o oltářní architekturu, je svými tvary, ač 

subtilnějšími a provzdušněnými blízká baldachýnovému oltáři J.Luxe v kostele Narození 

Panny Marie v Domažlicích z roku 1756. Zde zůstal Lux u baldachýnu, tentokrát však 

robustnímu, s divoce se vzdouvající segmentovou římsou na špičatících se pilastrech 

                                                 
142 Pavel Preiss, František Julius Lux západočeský rokokový malíř. Praha 2000. 
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semknutých okolo zlaté sochy Assumpty .  Z doby po roce 1756 pochází už klidnější malba za 

hlavním oltářem s obrazem sv.Anny s Ježíškem a P.Marií, sv.Josefem a sv.Jáchymem 

v kostele sv. Anny v Újezdu u Přeštic. Malba je tvořena iluzivní architekturou oltáře se sloupy 

na vysokém soklu a s andělským nástavcem nad oltářním obrazem. Ačkoli zde nejsou 

přítomny „sochy“ na oltářním soklu, Lux se zde vrací k schématu Hieblových oltářů a oltářů 

prvního čtvrtletí 18.století.  

Jan Kuben (1697-1770) patří vedle J.Kramolína a I.Raaba mezi malíře jezuity. 

J.Kuben pobýval v letech 1733-38 v pražském Klementinu, musel tedy Hieblův oltář dobře 

znát143. Zdá se, že J.Kuben se zabýval malbou pouze příležitostně a není známé velké 

množství jeho děl144. Iluzivní oltáře vytvořil v kostele sv.Klimenta v Odoleně Vodě u Kralup. 

Kromě iluzivního hlavního oltáře, dvou bočních oltářů v presbiteriu a čtyř vedlejších oltářů 

v kaplích lodi zde vymaloval iluzivně i presbitář a tím jej opticky prohloubil145. Jsou to oltáře 

Narození Páně se sv.Jáchymem a sv.Annou a oltář Kristovy smrti a vzkříšení v presbitáři, 

v kaplích lodi pak oltáře se skupinami světců: apoštolský oltář, oltář českých patronů, 

jezuitských světců a svatých panen a mučednic. Hlavní oltář je sloupový, stejného typu jako 

zaniklý Hieblův oltář v Klementinu a je proveden tak, aby se zdálo, že paprsky na něj 

dopadají z jihu, což by mělo prospívat zdání plastického tvaru146. Tyto iluzivní oltáře jsou ze 

30.let 18.století, z roku 1735 je výmalba  hlavního oltáře a presbitáře. Přesné vročení bočních 

oltářů není známo, neboť Pamětní kniha, která byla vedena od roku 1728 tyto údaje 

neobsahuje. 

 Z roku 1745 je iluzivní oltář v kapli sv.Terezie z Avily na Malé Straně, jejímž autorem 

je Karel Kovář (1709-1749)147. Je to sloupový oltář tvořený tordovanými a kanelovanými 

sloupy, které nesou zprohýbané kladí s baldachýnem a girlandami. Na vrcholku jsou andílci 

nesoucí oválný rám s hořícím srdcem. Na pozadí oltáře pokračuje freska iluzivním pohledem 

do kaple, kterým je navozen opticky dojem oltáře volně stojícího v prostoru kaple. 

 Žákem Karla kováře byl Josef Hager (1726-1781), jenž se malbou iluzivních oltářů 

zabýval soustavněji, než dříve zmínění malíři. V roce 1765 maloval iluzivní oltář v kostele 

sv.Petra a Pavla Broumově, v roce 1773 oltář Hieblova typu v kostele sv.Šimona a Judy 

                                                 
143 Petra Nevímová, Jan Kuben – vir memoriae immortalis, in: Album Amicorum - sborník ku poctě profesora 
Mojmíra Horyny. Praha 2005, s.124-131.2005., pozn.16. – J.Kuben se znal dobře s J.Hieblem, ve fondech 
Jesuitica se nachází zápis podle něhož šli oba malíři ve svátek Božího těla v roce 1738 společně na oběd 
k Hieblovu otci. 
144 Ibidem. 
145 Mojmír Horyna, Petra Oulíková, Kostel sv.Klimenta Odolena Voda. Odolena Voda 2007. 
146 Viz.P.Nevímová, (pozn.134). 
147 Viz J.Lišková (pozn.8). 
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v Praze na Starém Městě, v roce 1774 pak oltář v kapli v Bečvárech u Kolína a v roce 1778 

oltář v kapli kláštera piaristů v Praze148.   

 Iluzivní oltář pokročilejšího typu vytvořil v Moravské Třebové ve hřbitovním kostele 

sv.Kříže na Křížové Hoře v roce 1755 moravský malíř Tadeáš Supper (1712-1771). Tento 

oltář je typem oltáře s bohatým rámem zdobeným rokajovými, mušlovými a květinovými 

motivy. 

Mezi malíře zabývající se malbou iluzivních architektur je třeba zmínit také Jana 

Ferdinanda Schora, který pracoval zvláště ve 20.a 30. letech. Tento malíř navrhoval 

slavnostní dekorace v pražských klášterních kostelech, navrhoval retábly  (např. u Panny 

Marie Vítězné na malé Straně v Praze z roku 1723) a slavobrány a příležitostně projektoval 

stavby, maloval také právě iluzivní oltáře. Vedle Schora zmiňujeme ještě jako příležitostného 

malíře J.Q.Jahna, jemuž je připisován edikulový oltář v Jeníkově u Duchcova v kostele 

sv.Petra a Pavla z roku 1760, dále iluzivní oltářní architektura v Kostomlatech u Nymburka ve 

farním kostele sv.Bartoloměje, které jsou Jahnem signovány a jsou pravděpodobně z roku 

1777149. 

Mezi neposledními malíři, kteří se zabývali malbou iluzivních oltářů musíme 

jmenovat ještě bratra Josefa Kramolína, Václava. Datovaný sloupový oltář od V.Kramolína se 

nachází v kostele svatého Vavřince ve Staré Pace a je z roku 1760. Z roku 1778 je iluzivní 

sloupový oltář v Předhradí u Poděbrad s napodobeným obrazem s Nejsvětější Trojicí. Dalším 

oltářem z ruky V.Kramolína je oltář v kapli Panny Marie Boleslavské u Sadské z roku 1779, 

tentokráte se v centru sloupového oltáře nachází scéna s andílky nesoucími nástroje Kristova 

umučení malovaná en grisaille. V Ústí nad Orlicí se nacházel další z oltářů z roku 1780, byl 

však zabílen. J.Lišková připsala V.Kramolínovi taktéž oltář v Nové Pace. Vzhledem k tomu, 

že Václav Kramolín namaloval první ze svých oltářů již v roce 1760 a  tento oltář je právě 

odezvou na Hieblův klementinský oltář, můžeme usuzovat, že Václav Kramolín byl z obou 

bratrů ten, kdo se první vrátil k tomuto vzoru150. Josef Kramolín byl však daleko schopnější 

malíř a dokázal dotáhnout podobu iluzivních oltářů k proporční i barevné vyváženosti. 

Na tomto místě bychom ještě připomenuli několik iluzivních oltářů nejistého či 

neznámého autorství, které se nacházely různě po Čechách. Protože není předmětem této 

práce iluzivní oltář jako takový, nebudu se jejich atribucí podrobně zabývat. Vycházím zde ze 

                                                 
148 Ibidem. 
149 Viz P.Preiss, (pozn. 131). 
150 Tento názor sdílíme s J.Liškovou: Viz J.Lišková, (pozn. 8). 
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starších soupisů z počátku 20.století151 a neověřuji již, zda uváděné oltáře dosud existují, či 

zda již zanikly. V kostele sv.Josefa v bývalém klášteře v Obořišti se nacházel iluzivní 

sloupový oltář sv.Josefa, byl to oltář Hieblova typu s tordovanými sloupy a s napodobeným 

obrazem Smrt sv.Josefa. Vzhledem k tomu, že kostel byl dostavěn v roce 1711, fresky 

pocházejí spíše z 2.poloviny 18.století152. Další z iluzivních oltářů se nacházel v Pelhřimově, 

v kapli Bolestné Panny Marie. Byl to postranní oltář s napodobeným obrazem sv.Rodiny153. 

V obci Lůže v kostele sv.Bartoloměje se nacházel sloupový oltář s napodobenou sochou 

sv.Bartoloměje154 neznámé datace i autorství. V Hostíně ve hřbitovní kapli Božího těla z let 

1735-36 se nacházel další z iluzivních oltářů, hlavní oltář ve tvaru bohatého rámu 

přidržovaného anděly, umístěného na podstavci s vázami. Po stranách se rozevírala malovaná 

drapérie155. V kostele sv.Pankrácia na Vinohradech se nacházel iluzivní sloupový hlavní oltář 

se „sochami“ sv.Kosmy a Damiana, volutovým nástavcem osazeným anděly a na vrcholku 

s postavou Boha Otce, kromě tohoto hlavního oltáře ještě iluzivní oltáře v chrámové lodi 

malované ve výklencích mezi pilíři156. Ve Starých Prachaticích v kostele sv.Petra a Pavla se 

nacházel spíše doplněk skutečného oltáře tvořený bohatými záclonovými baldachýny 

malovanými na zdi ve fresce tak, aby rámovaly skutečnou mensu. Datování i autorství je 

neznámého, podle tvaru baldachýnů je to  pozdní 18.století. Další z iluzivních oltářů se 

nacházel v kostele sv.Jakuba Většího v obci Radnice na Chomutovsku, tento oltář je zřejmě 

z doby krátce po vzniku kostela, po roce 1767. Je to sloupová architektura, široce rozevřená 

do prostoru, s bohatým zalamovaným kladím a s vysokým volutovým nástavcem.  

Iluzivní oltáře se staly tedy dosti oblíbeným způsobem výzdoby kostelního interiéru. 

J.Lišková bez jakéhokoli bližšího vysvětlení odůvodňuje jejich rozmach tím, že zpočátku 

měly sloužit jako prozatímní náhrada oltářů skutečných, která nakonec ale v kostele již 

zůstala. Je možné, že toto byl jeden z důvodů, protože v některých kostelech byl pořízen 

iluzivní oltář poté, co kostel vyhořel157. Jinde ale je nedílnou součástí freskové výzdoby 

kostelního interiéru – jako tomu bylo např. v Chcebuzi nebo v Holanech a nedovedeme si 

představit, že by měl být pouze prozatímní náhražkou. Freskové oltáře byly zcela jistě ale také 

levnější variantou, než by bylo pořízení oltáře pravého, mramorového, či štafírovaného, které 

                                                 
151 Viz seznam literatury – Soupisy památek historických a uměleckých v politickém okresu… 
152 Antonín Podlaha, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu příbramském. Praha 1901, 
s.68. 
153 Josef Soukup, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu pelhřimovském, Praha 1903, 
s.202. 
154 Zdeněk Wirth, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu vysokomýtském, Praha 1902. 
155 F.Velc, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu slánském. Praha 1904. 
156 Ibidem. 
157 Tak tomu bylo např. v Toužimi, kde kostel byl po požáru obnovován v roce 1778, nebo v Hradci Králové.  
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byly velmi drahé. Tak se například dozvídáme, že v kostele svatého Jáchyma v Jáchymově 

byl v roce 1785 dokončen nový mramorový hlavní oltář celkovým nákladem 1782 zlatých – 

tato práce zahrnovala práci kameníka, zednického mistra, pozlacovače, sochaře i malíře 

(J.Kramolín)158. To byla cena asi tak prostřední. Špičkový skutečný oltář Hieblova typu 

z doby kolem roku 1770 byl pořízen do chrámu sv.Víta v Praze. Dali jej pořídit Příchovští 

z Příchovic do kaple Kinských, zadali jej sochaři Achtermannovi a stál celých 44.000 

zlatých159. Tento oltář byl kvalitní prací z ušlechtilého mramoru. Pro srovnání uvádím také 

cenu za oltář provinční dělaný pouze z pískovce a s dřevěnými sochami – v Jelení Horní 

v kostele Nejsvětější trojice byl takový oltář pořízen v roce 1774 za 460 zlatých160. 

Domnívám se tedy, že pořízení mramorového oltáře v takové velikosti a kvalitě jakým by byl 

oltář iluzivní sloupový Hieblova typu by bylo dosti drahou záležitostí a to i v případě, že by 

nešlo o oltář z pravého mramoru, ale i byť jen o oltář zlacený a štafírovaný, což byly také 

dosti drahé práce a tedy, že i tento ekonomický faktor hrál v oblíbenosti freskových oltářů 

velkou roli. 

3 Přehled díla 

Zdroje přehledu díla J.Kramolína byly popsány v dřívějších kapitolách (1.2 Literatura 

a prameny). Podstatnými zdroji, na které bych chtěla zejména upozornit byly soupis pořízený 

J.Liškovou, dopis J.Kramolína, který psal v roce 1801 a malířovy zápisy do rodinné kroniky.  

S ohledem na přehlednost jsem se rozhodla uspořádat soupis do tabulky [tab.č.1.] Tato 

tabulka obsahuje chronologicky uspořádaný přehled děl. V prvním sloupci nazvaném 

„Lokalita“ je zaznamenáno v jakém městě, či obci se dílo nachází či původně nacházelo. 

Ve druhém sloupci je místo dále specifikováno – např. v jakém kostele se dílo nacházelo či 

nachází, nebo alespoň pro koho bylo dodáváno.  Třetí sloupec „Předmět“ informuje o tom, o 

jaké dílo se jedná, zda o obraz či fresku a pokud máme informaci o námětu díla, je zde i ten 

zaznamenán. V dalším sloupci je rok, do kterého dílo kladu. Následuje sloupec, v němž je 

zaznamenáno, kdo dříve dílo Kramolínovi připisoval. V posledním sloupci označeném jako 

„Poznámka“ zapisuji podstatnější detaily díky nimž lze dílo Kramolínovi připsat apod. 

Tato práce obsahuje také přehledovou tabulku [tab.č.2.], v níž nalezneme všechna 

připsání, která jsem našla v dosavadní literatuře popsané v kapitole 1.2 Literatura a prameny, 

                                                 
158 R.Schmidt, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese jáchymovském, Praha 1913. – 
údaje čerpal z městského archivu. 
159 tento oltář se dnes nachází v Pozdni a údaje zachycuje Památeční kniha vedená od roku 1718, oltáře sem byl 
přenesen v roce 1879, odkoupen od Jednoty pro dostavění svatovítského chrámu – viz F.Velc, (pozn.146). 
160 Z.Wirth, (pozn.145) 
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přičemž v novém soupise se objeví jen ta, která by malíři připsala autorka této práce. Obě 

tabulky jsou zařazeny v přílohách. 

4 Závěr  

Dílo Josefa Kramolína je kolísavé kvality. Sdílím  názor uváděný dosavadní 

literaturou, že dílo  Josefa Kramolína je eklektizující, podle povahy objednané práce malíř 

také přizpůsobuje způsob jeho podání. Řadí se spíše do druhé kategorie umělců, přestože 

aspiroval na vyšší cíle. V kostele svatého Mikuláše na Malé Straně a v Klementinu dostal 

příležitost pracovat vedle prvotřídních umělců, jakými byli F.X.Palko a J.L.Kracker.  Další 

takové šance již nedostal. Kostelní interiéry v Praze byly už zaplněny výzdobou od malířů 

předchozí generace, nových církevních velkorysých staveb bylo stále méně a nyní byla 

příležitost dostávat zakázky spíše na venkově, kam se produkce postupně přesouvala, a kde 

pomalu doznívalo baroko v době, kdy v centru už nastupoval nový sloh. Z tohoto pohledu 

působí Kramolínovy oltáře a fresky někdy až jako anachronismus. Přesto právě díky malířům 

Kramolínova rázu, kteří zaplňovali regionální kostely freskovou výzdobou i plátny, jakkoli 

jsou někdy tato díla pochybných kvalit, je svět těchto kostelů značně obohacen a bez nich by 

byl zoufale chudý. Už z toho důvodu stojí dílo J.Kramolína za povšimnutí a doufám, že 

postupně nezmizí z našich památek, protože právě situování jeho díla především na venkov a 

do měst, které měly dříve povahu menších center, dnes však již upadlých (Chcebuz), jej často 

odsuzuje ke zmizení, ať už kvůli nedostatečné údržbě způsobené nedostatkem financí, či 

nedbalostí a nezájmem, nebo rukou zlodějů a vandalů. Stále ještě je Josef Kramolín vnímán 

také především jako malíř iluzivních oltářů, z této práce bude však patrné, že v malířově díle 

nejsou stěžejní.  

 Josef Kramolín byl dosud také vnímán téměř jako diletant, malíř bez řádného 

vyučení, který pouze volně používal různých vzorů. Dnes již víme, že byl řádně vyškolen 

nejen schopnými domácími malíři, ale i krátce ve Vídni. Jestliže se jeho práce někdy ukazuje 

jako spíše hrubší, bylo tomu tak nejspíš proto, že malíř měl zakázek velké množství, nebo 

snad zkrátka s ohledem na to, jak byla práce placená. Jako freskař se malíř ukazuje 

schopnější, než v malbě pláten. Rozhodně ho nelze označit za malíře především iluzivních 

architektur, spíše se zdá, že měl zálibu více v čistě figurálních scénách, kde mu prvky iluzivní 

architektury sloužily spíše jako dekorativní prvek – přes toto tíhnutí k figuře, bylo u malíře 

zvládnutí architektonických prvků bezvadné, naproti tomu jeho figury se jeví někdy jako 

značně neuspokojivé. 
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5.2 Obrazová dokumentace 

 

 

1 Antonín Birckhardt, Návrh oltáře pro kostel sv.Klimenta v Praze, rytina podle Hieblovy kresby. 

 

 
 

2 Josef Kramolín, hlavní oltář  Nanebevzetí Panny Marie, 1765, freska, Hradec Králové, Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Foto: MD 
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3 Josef Kramolín, Nanebevzetí Panny Marie na hl.oltáři, olej 1765. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Hradec 
Králové. Foto: MD 

 
 

 
 

4 Josef Kramolín, oltář sv.Josefa, 1765, freska, Hradec Králové, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple 
sv.Josefa. Foto: MD 
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5 Josef Kramolín, sv.Rodina se sv.Josefem, 1765, olej, Hradec Králové, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple 
sv.Josefa. Foto: MD 

 

 
 

6 Josef Kramolín, olej, 1765,  Hradec Králové Kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv.Josefa. Foto: MD 
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7 Josef Kramolín, hlavní oltář sv.Víta, 1762-1768, Tuchoměřice, kostel sv.Víta a sv.Linharta. Foto: MD 

 

 

 
 

8 Josef Kramolín, iluzivní portál se sv.Františkem Borgiášem , 1762-1768, freska, Tuchoměřice, kostel sv.Víta a 
sv.Linharta. Foto: MD 
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9 Josef Kramolín, iluzivní rámování okna se sv.Františkem Xaverským, 1762-1768, freska, Tuchoměřice, kostel 

sv.Víta a sv.Linharta. Foto: MD 

 

 

 
 

10 Josef Kramolín, oltář sv. Agáty, 1762-1768, freska, Tuchoměřice, kostel sv.Víta a sv.Linharta. Foto: MD 
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11 Josef Kramolín, oltář Narození Páně, 1762-1768, freska, Tuchoměřice, kostel sv.Víta a sv.Linharta. Foto: 
MD 

 

 

 
 

12 Josef Kramolín, oltář sv. Klimenta, 1762-1768, freska, Tuchoměřice, kostel sv.Víta a sv.Linharta. Foto: MD 
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13 Josef Kramolín, oltář sv.Linharta, 1762-1768, freska, Tuchoměřice, kostel sv.Víta a sv.Linharta. Foto: MD 

 
 

 
 

14 Josef Kramolín, oltář sv.Rozálie, 1762-1768, freska za oltářem, Tuchoměřice, hřbitovní kaple sv.Rozálie.  
Foto: MD 

 

 

 
. 
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15 Josef Kramolín, hlavní oltář sv.Bartoloměje, freska, 60.léta 18.století, Heřmanův Městec, kostel 
sv.Bartoloměje. Foto: MD 

 

 
 

16 Josef Kramolín, hlavní oltář, freska, 60.léta 18.století, Jihlava, kostel sv.Ignáce z Loyoly. 
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17 Josef Kramolín, sv.Barbora jako přímluvkyně umírajících, freska, 1771, Praha – Malá Strana, chrám 
sv.Mikuláše, kaple sv.Barbory. Foto: MD 

 

 
 

18 Josef Kramolín, sv.Rodina, 1771, Praha – Malá Strana, chrám sv.Mikuláše, kaple sv.Anny, detail fresky se 
sv.Rodinou mezi světci. Foto: MD 
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19 Josef Kramolín, Sv.Jan Křtitel se sv.Alžbětou a Zachariášem, freska, 1771, Praha – Malá Strana, chrám 
sv.Mikuláše,  kaple sv.Anny. Foto: MD 

 

 
 

20 Josef Kramolín, hlavní oltář Zvěstování Panny Marie, 1773, freska, Litoměřice, kostel Zvěstování Panny 
Marie. Foto: MD 
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21 Josef Kramolín, Zvěstování Panně Marii, 1773, olej, Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie, hlavní oltář. 
Foto: MD 

 

 
 

22 Josef Kramolín, hlavní oltář sv.Ondřeje, 1771, freska, Třebechovice pod Orebem, kostel sv.Ondřeje. Foto: 
MD 
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23 Josef Kramolín, hlavní oltář Narození Panny Marie a vedlejší oltáře sv. Františka Serafínského a sv. Jana 
Nepomuckého, freska, 1778, Toužim, kostel Narození Panny Marie. Foto: MD 

 

 

24 Josef Kramolín, sv.Florián, freska, 1778, kostel Narození Panny Marie,  oltář sv.Jana Nepomuckého. Foto: 
MD 
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25 Josef Kramolín, hlavní oltář, freska, 1778, Kukleny, kostel sv.Anny. Foto: MD 
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26 Josef Kramolín, hlavní oltář, freska, 70.léta 18.stol., Libčany, kostel Panny Marie. Foto: MD 

 

 
27 Josef Kramolín, Stětí svatého Jakuba, freska , 1781, Přelouč, kostel sv.Jakuba. Foto: MD 
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28 Josef Kramolín, Kázání sv.Jakuba, freska , 1781, Přelouč, kostel sv.Jakuba. Foto: MD 

 

 
29 Josef Kramolín, Sv.Jakub opravuje sítě u Genezaretského jezera, freska , 1781, Přelouč, kostel sv.Jakuba. 

Foto: MD 

 



 88 

 
 

30 Josef Kramolín, Andílci s atributy sv.Jakuba, u nohy anděla s kloboukem je malířova signatura, freska , 1781, 
Přelouč, kostel sv.Jakuba, kruchta. Foto: MD 

 
 

 
 

31 Josef Kramolín, hlavní oltář Zvěstování Panny Marie, freska, 1783, Mariánská Týnice, kostel Zvěstování 
Panny Marie. Foto: MD 
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32 Josef Kramolín, hlavní oltář, 1784, freska, Chcebuz, kostel sv.Petra a Pavla. Foto: MD 

 

 

 
 

33 Josef Kramolín, Nanebevzetí Panny Marie, 1784, freska, Chcebuz, kostel sv.Petra a Pavla. Foto: MD 

 



 90 

 
 

34 Josef Kramolín, Zázračný rybolov, 1784, freska, Chcebuz, kostel sv.Petra a Pavla. Foto: MD 

 
 

 
 

35 Josef Kramolín, Kázání sv.Petra a ukřižování sv.Petra, 1784, freska, Chcebuz, kostel sv.Petra a Pavla. Foto: 
MD 
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36 Josef Kramolín, Sv.Cecilie obklopená hudoucími anděly, 1784, freska, Chcebuz, kostel sv.Petra a Pavla. 
Foto: MD 

 
 

 
 

37 Josef Kramolín, Andělé oslavující monogram Panny Marie, 1784, freska, Chcebuz, kostel sv.Petra a Pavla. 
Foto: MD 
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38 Josef Kramolín, Sv.Máří Magdaléna, 1784, freska, Chcebuz, kostel sv.Petra a Pavla. Foto: MD 

 

 
 

39 Josef Kramolín, Král David, 1784, freska, Chcebuz, kostel sv.Petra a Pavla. Foto: MD 
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40 Josef Kramolín, Zmrtvýchvstalý Kristus rozmlouvá s učedníky, 1784, freska, Sezemice, kostel Nejsvětější 
Trojice. Foto: MD 

 

 
 

41 Josef Kramolín, Křest Kristův, 1784, freska, Sezemice, kostel Nejsvětější Trojice. Foto: MD 
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42 Josef Kramolín, Návštěva tří andělů u Abraháma v Mambre, 1784, freska, Sezemice, kostel Nejsvětější 

Trojice. Foto: MD 

 

 
 

43 Josef Kramolín, Andělské sbory se jménem Božím (JHVH) ve svatozáři, 1784, freska, Sezemice, kostel 
Nejsvětější Trojice. Foto: MD 
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44 Josef Kramolín, signatura, 1784, freska, Sezemice, kostel Nejsvětější Trojice, kruchta. Foto: MD 

 
 

 
 

45 Josef Kramolín, hlavní oltář, 1785, freska, Štětí, kostel sv.Šimona a Judy. Foto: MD 
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46 Josef Kramolín, Oslava jména Ježíšova, 1785, freska, Štětí, kostel sv.Šimona a Judy. Foto: MD 

 

 
 

47 Josef Kramolín, Světci a Štětí ničené povodněmi, 1785, freska, Štětí, kostel sv.Šimona a Judy. Foto: MD 
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48 Josef Kramolín, David obklopený hudoucími anděly, 1785, freska, Štětí, kostel sv.Šimona a Judy, kruchta. 
Foto: MD 

 

 
 

49 Josef Kramolín – Ignác Tatschner, hlavní oltář sv.Máří Magdalény, 1788, freska, Holany u České Lípy, kostel 
sv.Máří Magdalény. Foto: MD 
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50 Josef Kramolín – Ignác Tatschner, Noli me tangere, 1788, freska, Holany u České Lípy, kostel sv.Máří 
Magdalény. Foto: MD 

 

 

 
 

51 Josef Kramolín – Ignác Tatschner, Kristus v domě u Marie a Marty, 1788, freska, Holany u České Lípy, 
kostel sv.Máří Magdalény. Foto: MD 

 



 99 

 
 

52 Josef Kramolín – Ignác Tatschner, Kristus v domě farizea Šimona, 1788, freska - detail, Holany u České 
Lípy, kostel sv.Máří Magdalény. Foto: MD 

 

 

 
 

53 Josef Kramolín – Ignác Tatschner, Oslava jména Ježíšova, 1788, freska, Holany u České Lípy, kostel sv.Máří 
Magdalény. Foto: MD 
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54 Josef Kramolín, hlavní oltář sv.Ondřeje, freska, 1788, Jestřebí, kostel sv.Ondřeje. Foto: MD 
 

 

 
 

 
 

55 Josef Kramolín, Múzy, 1791, freska, Karlovy Vary, Poštovní dvůr. Foto: MD 
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56 Josef Kramolín, gotizující výzdoba, freska , 1791, Karlovy Vary, Poštovní dvůr, Taneční sál. Foto: MD 

 

 

 

57 Josef Kramolín, Ukřižování a zjevení kříže císaři Konstantinovi v předvečer bitvy u Milvijského mostu, 
freska, 1791, Děčín, kostel svatého Kříže, presbiterium. Foto: MD 
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58 Josef Kramolín, Vztyčení hada na poušti, freska 1791, kostel svatého Kříže, Děčín. Foto: MD 

 

 
 

59 Josef Kramolín, Povýšení svatého Kříže, freska 1791, kostel svatého Kříže, Děčín. Foto: MD 
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60 Josef Kramolín Nalezení svatého Kříže císařovnou Helenou, freska 1791, kostel svatého Kříže, Děčín. Foto: 
MD 

 

 
 

61 Josef Kramolín, Mučení sv.Bartoloměje, olej, 1782, Karlovy Vary, krajské muzeum, ze zničeného kostela 
v Bražci u Bochov. Foto: MD 
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62 Josef Kramolín, Zastavení křížové cesty, olej, 1788, Jestřebí, kostel sv.Ondřeje apoštola. Foto: MD 

 

 
 

63 Josef Kramolín, Král David, olej, 80.léta 18.století, Praha - strahovská obrazárna. Foto: MD 
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64 Josef Kramolín, sv.Jeroným, olej, ?, Praha - strahovská obrazárna. Foto: MD 

 

 
65 Josef Kramolín, sv.Štěpán, olej, ?, Praha - strahovská obrazárna. Foto: MD 
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66 Josef Kramolín, Portrét dr.Davida Bechera, olej, kolem roku 1800, Karlovy Vary, krajské muzeum, výřez. 
Foto: MD 

 

 

67 Josef Kramolín, Portrét biskupa Prokopa hraběte Schaffgotsche, olej, 1799. Foto: MD 
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68 Josef Kramolín, Portrét Dory Veselé, olej, 1790?, Karlovy Vary – krajské muzeum. Foto: MD 

         
 

69 Josef Kramolín, Portréty Augusta Leopolda Stöhra a Jeronýma Stöhra, olej,?, Karlovy Vary – krajské 
muzeum. Foto: MD 
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70 Josef Kramolín, sv.Prokop, olej, 1801, Kolín, chrám sv.Bartoloměje. 

 
 

 

71 Josef Kramolín, Umučení a nanebevzetí sv.Bartoloměje, olej, 1801, Kolín, chrám sv.Bartoloměje, sakristie. 
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72 Josef Kramolín, Sv.Vojtěch, olej, 1801, Kolín, chrám sv.Bartoloměje. 

 
Poznámky k vyobrazením 
 
Obr.č.1 - Podlaha Antonín, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků 

v Čechách, in: Památky archeologické XXVI., Praha 1914. 

Obr.č.16 - http://tic.jihlava.cz/vismo/galerie3.asp?id_org=100399&id_fotopary=1486&p1= 

1015#vfoto. 

Obr.č. 25 - Podlaha Antonín, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu 

českobrodském, Praha 1907. 

Obr. č. 67, 68, 69 – Carl Nödl, Die Kramolin Saga, Wien, 2006. 

Obr.č.70, 71,72 - Eduard Rišlink, Chrám sv.Bartoloměje v Kolíně, Kostelní Vydří 2007. 

Ostatní – (MD) – fotografovala Markéta Doleželová 

5.3 Seznam tabulek a tabulky 

Seznam tabulek 

1/Tabulka č.1 – Tabulka lokalit, v nichž byla uváděna Kramolínova díla A-Z 

2/Tabulka č.2 – Přehledová tabulka – nově – chronologicky 

 

 Tabulky 
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  lokalita   předmět rok připisuje poznámka stav 

1 Neuhofen (Nové Dvory)   
triumfální architektury k oslavám 
císařské návštěvy 

po 1752, 
včetně C.Nödl 

zápisy malíře do rodinné 
kroniky   

2 Kolín kapucínský klášter neznámá práce 1752 C.Nödl     

3 Malešov   neznámá práce 
po 1752, 
včetně C.Nödl 

zápisy malíře do rodinné 
kroniky - Maleschau   

4 Sedlec u Kutné Hory prelát Jakub neznámá práce 
po 1752, 
včetně C.Nödl 

zápisy malíře do rodinné 
kroniky   

5 Suchdol u Kutné Hory   neznámá práce 
po 1752, 
včetně C.Nödl 

zápisy malíře do rodinné 
kroniky   

6 Pehřimov filiální kostel - ? neznámé fresky jaro 1757 C.Nödl 
zápisy malíře do rodinné 
kroniky   

7 Olomouc   theatrum 1758 C.Nödl 
zápisy malíře do rodinné 
kroniky   

8 Praha  
jezuitský kostel sv.Mikuláše na 
Malé Straně 

fresky kaplí, s.J.L.Krackerem, 
pouze výpomoc jako učedník 1759 C.Nödl   x 

9 Kamenice nad Lipou kostel Všech svatých oltářní obraz Všech svatých 1758/1760 

C.Nödl, 
J.Lišková, 
P.Toman 

orig.shořel, pamětní kniha, 
Toman - dat.1765 v kopii 

10 Hradec Králové 
jezuitský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 

iluzivní hl.oltář, olejový obraz na 
hlavním oltáři - Nanebevzetí 
Panny Marie, iluzivní oltář v 
kapli sv.Josefa s olejovým 
obrazem sv.Josefa 1765 

C.Nödl, 
J.Lišková, 
P.Toman, 
Thieme-Becker 

dopis 1801 - J.K. - 
Königrätz (kostel S.J.) – "ex 
templi sacella" x 

11 Tuchoměřice jezuitský kostel sv.Linharta 

iluzivní architektury za hlavním 
oltářem a za vedlejšími oltáři, 
iluzivní rámování vstupu do 
sakristie a iluzivní okno v 
presbyteriu 1762/66 

C.Nödl, 
J.Lišková, 
A.Podlaha 

zápisy malíře do rodinné 
kroniky, dopis 1801 - J.K. - 
Tuchoměřitz – 5 x 

12 Jihlava 
jezuitský kostel sv.Ignáce z 
Loyoly 

iluzivní architektura hl.oltáře 
sv.Ignáce, olejový obraz se 
sv.Ignácem 1766 

J.Lišková, 
C.Nödl, 
Thieme-
Becker, 
P.Toman dopis 1801 - J.K. - "Iglau" x 



 

13 Tuchoměřice hřbitovní kaple sv.Rosálie 
iluzivní oltář sv.Linharta a 
sv.Rosálie 1768 

C.Nödl, 
J.Lišková, 
A.Podlaha   x 

14 Úštěk kostel sv.Petra a Pavla iluzivní hlavní oltář 1769/70 

J.Lišková, 
C.Nödl, 
P.Toman 

dopis 1801 - J.K. - 
"Auscha" x 

15 Heřmanův Městec kostel sv.Bartoloměje iluzivní hlavní oltář 60.léta 
dopis 1801 - 
J.K. 

dopis 1801 - J.K.- "In 
Hermannstadtl (Špork) – 
praesbyterium a část chrámu 
hraběte W.Šporka" x 

16 
Praha – kostel 
sv.Klimenta   iluzivní hlavní oltář 1770     x 

17 Praha 
jezuitský kostel sv.Mikuláše na 
Malé Straně v Praze + kolej 

fresky v kaplích sv.Barbory 
(sv.Barbora jako přímluvkyně) 
sv.Anny (se sv.Rodinou a dalšími 
světci), refektář-život Kristův, 
Alegorie denních a nočních dob 
(restaurovány 2003) 1771 

C.Nödl, 
P.Toman, 
J.Lišková, 
Thieme-Becker 

dopis 1801 - J.K. - Praha – 
sv.Mikuláš na MS „unteren 
sacella“ sv.Barbora, Rodina 
Kristova, Sv.Katar, 
sv.Alois, Sv.František 
Xaverský, sv.Ignác etc. a 
pod chórem „item 
oratorium, refectorium“ x 

18 
Třebechovice nad 
Orebem kostel sv.Ondřeje 

iluzivní hlavní oltář, freska v 
presbiteriu se sv.Ondřejem 
neseným na nebesa 1771 

C.Nödl, 
V.Lišková, 
Thieme-
Becker, 
J.G.Dlabacz, 
P.Toman 

Dopis J.K. 1801 - 
Hohenbruck (Vyšší Brod) – 
3; Thieme-Becker - dat 
1771, J.G.Dlabacz - dat 
1780; vyjma P.Tomana a 
V.Liškové všichni uvádějí 
špatný překlad místa jako 
Vyšší Brod, farní kniha - 
dat.1780 x 

19 Litoměřice 
jezuitský kostel Zvěstování 
Panně Marii  

iluzivní architektura hlavního 
oltáře s olejovým obrazem 
Zvěstování Panně Marii; ? Fresky 
v knihovně a v refektáři 1763/73 

C.Nödl, 
P.Toman, 
Thieme-
Becker, 
J.Lišková, 
J.G.Dlabacz 

1773 + 2 olejové obrazy, 
(dopis 1801 - J.K. - 
Leitmeritz – SJ, item 
bibliothecam et 
refectorium), P.Toman - dat 
1766, Thieme-Becker - 
dat.1772 

x/knihovna 
a refektář ? 



 

20 Bohdaneč farní kostel 
obraz na hl.oltáři se sv.Máří 
Magdalénou, klenební fresky 1774 C.Nödl     

21 Dobřichovice kostel křižovníků 2 postranní oltáře ve fresce 1774 C.Nödl     

22 Nový Hradec kostel sv.Antonína 
hl.oltář, obraz - Sv.Antonín 
Poustevník 1776 

C.Nödl, 
J.Lišková, 
Thieme-
Becker; 
P.Toman - 
obraz 

pamětní kniha - kopie 
obrazu; C.Nödl - oltář, 
V.Lišková - obraz; Thieme-
Becker - pouze lokalita v kopii 

23 Plasy klášterní knihovna a ambity fresky 1777 C.Nödl nedochováno   

24 Teplá klášterní kostel premonstrátů 

obraz - Sv.Norbert přijímá od 
Panny Marie bílé roucho; obraz - 
Sv.Norbert přijímá řeholi od 
sv.Antonína 1777 

J.Lišková, 
C.Nödl, 
(P.Toman, 
Thieme-Becker 
- bez určení 
předmětu) 

signováno na obrazech - se 
sv.Augustinem 
"pinx.Cramolin", s bílým 
rouchem "Inv. Et pinx. 
Cramolin".   

25 Libčany kostel Panny Marie oltářní obrazy, iluzívní oltář 1770/78 C.Nödl obrazy - nespecifikováno   

26 ? 
kostel sv.Egidia ve správě 
premonstrátského řádu 3 oltáře 1774/77 C.Nödl 

dopis 1801 - J.K. - Tepl - 
pro řád premonstrátů – "in 
Templo san Egidi" – 3 
oltáře   

27 Osek klášterní kostel 
malby - kapitulní sál, refektář, 
prelátův kabinet, Andělská kaple 1776/78 

C.Nödl, K.von 
Wurzbach, 
J.Lišková, 
P.Toman, 
Thieme-Becker 

J.Lišková - úprava fresek 
J.P.Molitora - pamětní kniha 
- 1783; J.K. dopis 1801 - 
Klášter Ossek – Kapitelsaal 
etc. - hl.oltář; Toman a 
Thieme - Becker neuvádějí 
předmět; datace Nödl částečně 

28 Doupov kostel sv.Alžběty 

hlavní iluzivní oltář, fresky 
nástropní - anděl a cherubín s 
atributy sv.Alžběty; učitel a žák 
uctívají sv.Rodinu, fresky se 
sv.Alžbětou 1778/1782 

C.Nödl, 
P.Toman, 
Thieme-
Becker, 
J.Lišková 

fragmenty nyní v 
maj.diecézního muzea v 
Plzni, nyní v NG (dopis 
1801 - J.K. - Tuppau – 
S.Elisabethae) částečně 

29 Kornhaus (Mšek) ? oltářní obraz 1778 C.Nödl     
30 Radonice kostel sv.Jakuba Většího oltář a fresky  1778 C.Nödl     



 

31 Ročov 
klášterní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 

obrazy - sv.Anna, sv.Jan 
Nepomucký, sv.Augustin, 
sv.Vilém Eremita, svatí Monika, 
Veronika, Prokop, František z 
Assisi, Alžběta, Antonín 
Paduánský 1778 

C.Nödl, 
P.Toman, 
Thieme-
Becker, 
J.Lišková 

na základě záznamu v 
pamětní knize; P.Toman - 
jen sv.Jan Nep. A sv.Anna, 
Thieme-Becker - nejmenuje x 

32 Toužim kostel Narození Panny Marie 3 freskové oltáře 1778 
C.Nödl, 
J.Lišková 

datace Nödl; dopis 1801 - 
J.K. - Teising – 3 oltáře x 

33 Kukleny kostel sv.Anny 
iluzivní hlavní oltář, olejový 
obraz se sv.Rodinou 1779 

C.Nödl, 
J.Lišková   x 

34 Jičín chrám sv.Jakuba sv.Jakub, sv.Anna, sv.Josef 1780 
C.Nödl, 
J.Lišková 

dopis 1801 - J.K. - Jitschin – 
Jičín, 3, Sjacobi M., 
S.Annae et S.Josephi, 
Lišková - 2 obrazy x 

35 Lstiboř farní kostel Nanebevzetí P.M. 
sv.Barbora, sv.Václav, obrazy na 
postranních oltářích, sv.Prokop 1780 

C.Nödl, 
P.Toman, 
Thieme-
Becker, 
J.Lišková, 
J.G.Dlabacz 

P.Toman- sv.Barbora, 
Thieme-Becker - 0, 
J.Lišková - sv.Barbora, 
J.G.Dlabacz- sv.Barbora - 
dat.1797; obraz sv.Barbory 
je signován "J.Kramolin".   

36 Mariánské Radčice   refektář, ambity 1780 C.Nödl     
37 Pouchov   oltář - freska 1780 C.Nödl     
38 Bystřice u Benešova   oltání obraz s P.Marií 1781 C.Nödl     

39 
Hořičky u Náchoda ( 
Horitzka)   Křížová cesta 1781 C.Nödl     

40 Přelouč 
farní kostel sv.Jakuba staršího 
apoštola sv.Jakub, P.Marie 1781 C.Nödl 

dopis 1801 - J.K. - 
Pschelautsch - S.Jacobi, 
B.V.Mariae  (Přelouč) x 

41 Týnec nad Labem farní kostel fresky se sv.Janem Křtitelem 1781 

C.Nödl, 
Thieme-
Becker, 
J.Lišková 

památeční farní kniha; dopis 
J.K. - In Elbe-Teinitz - SJ 
Baptistae (Týnec nad 
Labem) - zničeno ne 



 

42 Jáchymov kostel sv.Jáchyma hl.oltář sv.Rodiny - shořel 1780/85 C.Nödl 

dopis 1801 - J.K.- 
Joachimsthale – Familiam 
Christi ne 

43 Mariánská Týnice   
velký oltář, křížová cesta se 4mi 
bočními kaplemi (zničeno) 1781/83 C.Nödl   oltář x 

42 Bražec nyní Karlovy Vary muzeum Umučení sv.Bartoloměje 1782 C.Nödl   x 
43 Mariánská Týnice chrám Zvěstování Panny Marie hlavní iluzivní oltář 1783   rodinná kronika x 
43 Andělská hora kostel sv.Trojice nástropní fresky - zničené 1783 C.Nödl   ne 

44 Plasy konvent-Z trakt 

fresky - Český král se zakládací 
listinou, sv.Bebedikt ohlašuje 
řádová pravidla, Lišková - 
chlapec si obléká řádové roucho 1783 

C.Nödl, 
J.Lišková datováno na fresce 1783 x 

45 Chcebuz farní kostel sv.Petra a Pavla fresková výzdoba celého kostela 1784 
J.Lišková, 
C.Nödl 

dopis 1801 - J.K. - Cocus 
(Karel Pachta) – SS Petri et 
Pauli x 

46 Jáchymov kostel sv.Jáchyma obraz sv.Jáchyma 1785 
J.Lišková, 
P.Toman     

47 Štětí kostel sv.Šimona a Judy 

hlavní iluzivní oltář, fresky 
nástropní s uctíváním Nejsvětější 
Trojice 1785 

J.G.Dlabacz, 
K.von 
Wurzbach, 
C.Nödl, 
P.Toman, 
Thieme-
Becker, 
J.Lišková 

dopis 1801 - J.K. - 
Wegstädtl (Lobkowicové), 
dat.na fresce x 

48 Jesenice farní kostel oltář 1786 C.Nödl     
49 Nové zámky     1786 C.Nödl     

50 Sezemice u Pardubic kostel Nejsvětější trojice fresky 1786 
C.Nödl, 
J.Lišková 

dopis 1801 - J.K. - Sezemitz 
– SS Trinitas (Sezemice) x 

51 
Heinersdorf bei Friedlant 
(Jindřichovice) kostel sv.Jakuba   1787 C.Nödl     

52 Hejnice 
bazilika Navštívení Panny 
Marie iluzivní hlavní oltář 1787 

J.Lišková, 
C.Nödl, 
Thieme-
Becker, 
P.Toman podle farní knihy 1787 x 



 

53 Chlum sv.Máří Mariánská kaple fresky 1787 C.Nödl zničeno ne 

54 Plzeň městský kostel presbyterium 1787 C.Nödl 

dopis 1801 - J.K. - Pilsen -  
v hlavním kostele 
presbiterium ne 

55 Žalmanov (Solmes) farní kostel Assumpta 1787 C.Nödl     

56 Kladruby farní kostel sv.Trojice fresky  1788/93 C.Nödl 
dopis 1801 - J.K. - Kraderob 
in Kapsch – SS Trinitatis    

56 Holany farní kostel sv.Máří Magdalény fresky vč.hl.oltáře 1788 

C.Nödl, 
Thieme-
Becker, 
J.Lišková 

dopis 1801 - J.K. - Hohlen – 
(Michael Kounic) – 
S.M.Magdalenae, item 
Saalam et capellam 
domesticam  x 

57 Jestřebí farní kostel sv.Ondřeje 
hl.oltář, obraz se sv.Ondřejem, 14 
obrazů křížové cesty 1788 C.Nödl   x 

58 Podbořany (Podersam)     1788 C.Nödl     

59 Skapce u Stříbra kostel Nejsvětější Trojice fresková výzdoba celého kostela 1788 
J.Lišková, 
Thieme-Becker   x 

60 Praha - Strahov klášter Podobizna opata J.V.Mayera 1789 

C.Nödl, 
Thieme-
Becker, 
J.G.Dlabacz, 
P.Toman, 
J.Lišková, 
K.von 
Wurzbach   x 

61 Rokycany 
děkanský kostel Panny Marie 
Sněžné obraz -  P.M.Sněžná 1789 

C.Nödl, 
J.Lišková, 
P.Toman   x 

62 Svatobor 
kostel Nanebevzetí Panny 
Marie obraz na kazatelně 80.léta Z.Bintnerová     

62 Karlovy Vary Poštovní Dvůr fresky v sále 1791 
C.Nödl, 
L.Stöhr   x 

63 Karlovy Vary Český sál fresky v sále 1791 
C.Nödl, 
L.Stöhr zničeno 1892 ne 

64 Karlovy Vary kostel sv.Máří Magdalény obraz - Noli me tangere 90.léta C.Nödl   x 



 

65 Mikulovice farní kostel sv:Václava 
iluzivní oltář sv.Václava, fresky 
nástropní 1792 

C.Nödl, 
Thieme-
Becker, K.von 
Wurzbach   x 

66 Pardubice farní kostel fresky  1792 C.Nödl 
Pardubicz - dopis 1801 - 
J.K.   

67 Nová Paka 
klášterní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 

obraz - sv.Mikuláš, nástropní 
freska, freska za hl.oltářem 1793 

C.Nödl, 
J.Lišková, 
P.Toman 

C.Nödl, J.Lišková - dat 
1790 x 

68 Uhlířské Janovice farní kostel sv.Aloisia 

fresky na stěnách, hl.oltář, 
postranní oltáře - s bratrem 
Václavem 1795 C.Nödl     

69 Waldsassen klášter 10 obrazů členů řádu 1796 C.Nödl     

70 Perštejn u Kadaně kostel sv. Vendelína 
olejový obraz - sv.Vendelín,  + 2 
další obrazy 1797 

C.Nödl, 
Thieme-
Becker, 
P.Toman 

dopis 1801 - J.K. - Pürstein 
– S.Vendelin ve fresce jsem 
namaloval „Blätter“ x 

71 České Budějovice městský kostel 

3 obrazy (nezvěstné), křížová 
cesta (přemalovaná), portrét 
biskupa Prokopa hraběte 
Schaffgotsche 1799 C.Nödl 

dopis 1801 - J.K. - 
Budějovice (viam S.Crucis) 
– drei Altarblätter částečně 

72 Kolín kapucínský kostel 
iluzivní hlavní oltář, 3 oltářní 
obrazy  1799 

C.Nödl, 
Thieme-Becker 

Thieme-Becker uvádí 
dat.1786   

73 Svojšice kostel sv.Václava 
iluzivní hlavní oltář a fresky 
nástropní (1832 přemalby) 1798/99  

C.Nödl, 
P.Toman, 
Thieme-Becker 

fresky - dnes zničené; farní 
kniha ne 

73 Kouřim nyní místní muzeum 
Madona se sv.Floriánem a 
sv.Šebestiánem, oltář sv.Anny 1799 C.Nödl   x 

74 Kolín děkanský kostel 

obraz - Apotheóza 
sv.Bartoloměje, sv.Barbora 
mučednice, sv.Adalbert, 
sv.Prokop, sv.Vojtěch 1801 

C.Nödl, 
J.Lišková, 
K.von 
Wurzbach, 
P.Toman 

J.Lišková-sv.Barbora, 
sv.Bartoloměj, K.von 
Wurzbach - sv.Bartoloměj, 
sv.Adalbert, P.Toman - 
sv.Bartoloměj + 1 další 
obraz x 

75 Javorná zámecká kaple obrazy - sv.Dominika, sv.Alois 1802 
J.Lišková, 
C.Nödl sig.J.K. 1802 x 



 

76 Bohosudov   fresky v chrámech ? 
dopis 1801 - 
J.K. 

dopis 1801 - J.K. - Mariae 
Schain (refectorium at 
benefactores in ambitu etc.) ne 

77 Děčín  kostel sv.Kříže, zámek 

fresky na oslavu sv.Kříže; zámek 
- kaple 1 obraz - nedoch.; sál-
fresky -nedoch. 1791 

dopis 1801 - 
J.K. 

dopis 1801 - J.K. - Teschen 
(Graf Thun Václav) – 
Inventionem S.Crucis, 
Saalam et sacellum 
domesticum (Děčín) x/ne 

78 Děčín - zámek   komnaty, kaple 1789 C.Nödl 

dopis 1801 - J.K. - Teschen 
(Graf Thun Václav) – 
Inventionem S.Crucis, 
Saalam et sacellum 
domesticum (Děčín)   

79 Karlovy Vary dnes městské muzeum portrét - D.Veselá   
J.Lišková, 
P.Toman   x 

80 Karlovy Vary dnes městské muzeum portrét - J.Stöhr   
J.Lišková, 
P.Toman   x 

81 Karlovy Vary dnes městské muzeum portrét - L.Stöhr   
J.Lišková, 
P.Toman   x 

  Karlovy Vary dnes městské muzeum portrét  - D.Becher       x 

82 Praha - Strahov   portrét - J.V.Mayera   
J.Lišková, 
P.Toman   x 

83 Lázně Bělohrad kostel Všech svatých hlavní iluzivní oltář ? 
J.Lišková, 
P.Toman     

84 Moravany   fresky   
dopis 1801 - 
J.K. 

Morawan – „eine kleine 
Kirche“ presbyterium 
(Moravany)   

85 Most kostel Panny Marie obraz na hl.oltáři ? J.Lišková Brix – Mariae Assumptae   
86 Pelhřimov kaple Bolestné Panny Marie olejový obraz - sv.Florián   J.Lišková   x 
87 Praha - Národní galerie   2 krajinky   J.Lišková   x 



 

88 Praha - Strahov klášter  - pův.chodba kláštera 

sv.Abraham a Izák, David, 
sv.Josef Egyptský, Krucifix, 
Lazar, sv.Magdaléna, 
sv.Jeroným, sv.Petr, sv.Štěpán, 
Večeře Páně po 1779 

J.G.Dlabacz, 
K.von 
Wurzbach, 
C.Nödl, 
P.Toman, 
Thieme-
Becker, 
J.Lišková obrazy nejsou signovány x 

89 Rychnov nad Kněžnou             

90 Řeporyje kostel sv.Petra a Pavla olejový obraz - sv.Petr a Pavel 
kolem 
1789 

J.Lišková, 
P.Toman   x 

91 Skapce u Stříbra kostel Nejsvětější Trojice obraz - Sv.Trojice na nebi  80.léta 
J.Lišková, 
P.Toman signovaný "J.Kramolín" x 

92 
Stružná u Karl.V.? 
(Gieshübel)   fresky   

dopis 1801 - 
J.K. 

dopis 1801 - J.K. - 
Giesshübel – SS Trinitatis   

93 Svédov u Střekova kostel sv. Jakuba obraz - sv.Jakub   J.Lišková     

 


