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I. Úvod 

1.1 Vymezení tématu 

Mariánsko–christologický cyklus nástěnných maleb, zdobící stěny a klenbu presbytáře 

v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci představuje v rámci českého monumentálního malířství 

významnou památku, která mimořádným způsobem doplňuje pohled na umělecký vývoj druhé 

poloviny 14. století v Čechách.  

Přibližně v 80. letech se  nejen v sochařství, ale rovněž i rámci deskové, nástěnné a knižní 

malby začíná formovat tzv. krásný sloh, jenž svým pojetím přímo reaguje na náboženskou 

situaci v českých zemích.1 Při bližším pohledu na stylový názor neznámého levohradeckého 

mistra je patrné, že právě zdejší malby zrcadlí dva základní stylové vývojové tendence krásného 

slohu, definované dosavadním bádáním jako idealizující a naturalistický proud.2   

Krásný sloh, který se zrodil v okruhu dvorského prostředí na sklonku vlády Karla IV. a 

počátku vlády Václava IV., vrcholí kolem roku 1400 jako stylový proud, který je příznačný svojí 

harmoničností, intimitou, fyzickou citlivostí a smyslovostí; je velkou syntézou evropských vlivů, 

která „dokázala tomuto údobí vtisknout české rysy a umělecky také světový význam.“3 Krásný 

sloh je současně jedním z hlavních projevů mezinárodního gotického stylu a lucemburské Čechy 

jsou jedním z ohnisek dobového umění.4

Cílem této bakalářské práce bude nejprve shrnutí literatury zabývající se problémem 

nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Klimenta na Levém Hradci s ohledem na stavebně–

historický vývoj, který s výmalbou kostela bezprostředně souvisí. Na základě kompletní 

fotografické dokumentace dochovaných maleb, která dosud nebyla publikována, se ve stylovém 

a ikonografickém rozboru pokusím poukázat na zásadní charakteristické rysy  výzdoby, pomocí 

nichž byly levohradecké malby dosavadním bádáním zařazeny do konce 80. let 14. století. 

Dokumentace maleb bude alespoň rámcově doplněna o některé, v literatuře uvedené stylové a 

ikonografické analogie, čímž bude možno ověřit stávající hypotézy určující zařazení maleb do 

kontextu vývoje českého umění konce 14. století; bližší pohled na to, čím jsou nástěnné malby 

v kostele sv. Klimenta konvenční a čím inovativní dovolí hledat další souvislosti i v rámci 

vývoje evropského malířství a může v tomto ohledu otevřít uměleckohistorickému bádání nové 

otázky.  
                                                 
1 V této době narůstá úsilí o prohloubení a zniternění duchovní existence lidí, které vzdulo v osmém desetiletí 14. 

století vysokou vlnu senzibility. Ta odpovídala obecně zvýšené potřebě citovosti a zároveň nebyla v rozporu 
s proudem nové zbožnosti („devotio moderna“), ani s mohutnějícím českým předreformačním hnutím (KRÁSA 
1984, 375). 

2 VŠETEČKOVÁ 1998a, 30. 
3 Jan BALEKA: Krásný sloh. In: Jan Baleka: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). 

Praha 1997, 186. 
4 K problematice internacionální gotiky viz: PEŠINA/HOMOLKA 1963, 161–203; KRÁSA 19742, 156;  BETTINI 1996, 

38–40; BRUCHER 2000, 25–34; SCHMIDT 2000, 478–489; TABURET–DELAHAYE/AVRIL 2004, 307–309; VILLELA–
PETIT 2004, 23–35; SCHMIDT 2006, 147–156.   
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1.2 Levý Hradec – stavební vývoj kostela sv. Klimenta a orientační dějiny 

Kostel sv. Klimenta [1] je v obecném povědomí zapsán jako první křesťanský kostel 

v Čechách založený knížetem Bořivojem přibližně v 80. letech 9. století.5 Existence kostela na 

Levém Hradci je doložena v písemných pramenech, které tuto lokalitu zmiňují v souvislosti 

s křtem knížete Bořivoje na Moravě a jeho následným návratem do Čech.6 Nejstarší podoba 

názvu lokality Hradec/Levý Hradec je uchována především v rukopisech Kristiánovy legendy 

(konec 10. století),7 Kosmovy kroniky (z 20. let 12. století)8 a v listině kanovníka Zbyhněva (z 2. 

čtvrtiny 12. století).9 Stále zůstává nevyřešena základní otázka, zda-li původní kostel založený 

Bořivojem stál na místě dnešního kostela, kde se pod podlahou dochovalo základové zdivo 

románské rotundy.10  

Kostel je jednolodní. Na obdélnou loď navazuje obdélný pětiboký presbytář, k němuž na 

jižní straně přiléhá hranolová věž se zvonicí a cibulovou bání. Na západní straně lodi se nachází 

čtvercová předsíň, z níž vede schodiště na kůr [2].  

Současné podobě kostela předcházela rotunda s podkovovitou apsidou [3], kterou objevil 

Ivan Borkovský při záchranném archeologickém průzkumu v roce 1939.11 Do této doby se o 

existenci rotundy na Levém Hradci uvažovalo jen hypoteticky na základě zprávy Tomáše Pešiny 

z Čechorodu.12 Na základě rozboru dochovaných pramenů a vzhledem k archeologickým 

nálezům klade současný stav bádání vznik rotundy do širšího období od 9. do 12. století.13

                                                 
5 BLÁHOVÁ/FROLÍK/PROFANTOVÁ 1999, 231. 
6 BLÁHOVÁ/FROLÍK/PROFANTOVÁ 1999, 235. 
7 LUDVÍKOVSKÝ 1978, 20.  V Kristiánově legendě je s přibližně stoletým odstupem popsána událost Bořivojova 

křtu a jeho návrat na tvrz jménem Hradec: (...) Quique reversi in sua, in castello, cui vocabulum inerat 
Gradic. 

8 MGH 2, 23. Kosmas se o Levém Hradci zmiňuje v kontextu luckých válek a volby sv. Vojtěcha biskupem. 
Založení kostela na Levém Hradci však neuvádí.

9 Listina vydaná mezi lety 1125–1140 se nedochovala v originále, ale jako insert v listině krále Václava I. 
z roku 1233 (CDB III, n. 56, 57–59).  Zde je doložen nejstarší celý název hradiště: „In Levo Gradech terra ad 
aratrum, ubi christianitas incepta est...“ Tato informace bývá zpravidla interpretována jako doklad přežívání 
povědomí o výzamu Levého Hradce v souvislosti s počátky křesťanství v Čechách.   

10 TOMKOVÁ 2001, 191. 
11 BORKOVSKÝ 1965, 50–57. 
12 PEŠINA Z ČECHORODU 1673, 120.  
13 Ještě před objevením rotundy uvažoval Josef Cibulka o možnosti existence dřevěného předchůdce rotundy.  

Rotundu datoval do období 10.–12. století (CIBULKA 1934, 291, 436). Po objevení základového zdiva rotundy 
se I. Borkovský nejprve přikláněl k dataci K. Gutha (10. století). Ve své argumentaci nakonec dochází 
k názoru, že rotunda pochází z doby vlády knížete Bořivoje (BORKOVSKÝ 1965, 55–56). Do této doby klade 
vznik rotundy rovněž A. Merhautová (MERHAUTOVÁ – TŘEŠTÍK 1983, 35). Opatrnější je v dataci kostela do 9. 
století R. Turek (TUREK 1992, 44). Nové impulsy k diskusi o stáří rotundy pod základy kostela sv. Klimenta 
přinesly příspěvky J. Maříkové–Kubkové (In: TOMKOVÁ 2001, 273–276) analyzující charakter základového 
zdiva.  P. Sommer věnoval pozornost kameni s vyrytým křížem v základech apsidy. Interpretoval jej jako 
lapis primarius a upozornil na skutečnost, že zvyk jeho kladení a svěcení se u nás rozšířil až v 10.–13. století. 
Odmítá tak předchozí hypotézy datace rotundy do období vlády knížete Bořivoje (SOMMER 2001, 279–284). 
K. Tomková ve svém shrnutí k vývoji datování nechává otázku vzniku rotundy otevřenou; zůstává u širšího 
vymezení datace od 9. do 12. století (TOMKOVÁ 2001, 210).  
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Na sklonku 13. století došlo k výrazné přestavbě kostela. Presbytář o pětibokém závěru 

nahradil apsidu rotundy a byl napojen na její kruhovou loď.14 Na základové zdivo presbytáře, 

které je zděno z břidlicových ploten a kamenů, navazuje zeď převážně z opukových kvádříků. 

Vzhledem k absenci písemných pramenů nelze blíže určit, kdy k uvedené přestavbě došlo.15 

Starší literatura klade proměnu kostela do 13. století,16 čemuž nasvědčují vedle dochovaných 

fragmentů kružby jednoho z oken i konsoly a profilace opukových žeber klenby, sekundárně 

použitých v mladší době.17 Toto sekundární použití vedlo k úvahám o zvýšení klenby ve 14. 

století v souvislosti s připravovanou výzdobou nástěnnými malbami.18   

Jako jeden z důvodů přestavby kostela je badateli uváděna změna vlastnictví Levého 

Hradce, který zřejmě v závěru první třetiny 13. století přešel z rukou krále Přemysla Otakara I. v 

držení ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, v jehož majetku zůstal až 

do roku 1782.19

„Klenba presbytáře je nasazena značně ploše, má lomená čela a  mírně zalomený 

meziklenební pas. Z jednoduchých náběžních štítků, které dosedají na jehlancové konzolky 

s nečleněnými, poměrně vysokými krycími deskami, vystupují protáhlá klínová žebra a sbíhají se 

ve dvou hladkých kruhových svornících. Lomený vítězný oblouk oddělující loď a presbytář je 

oboustranně okosen“ [4].20

Na severovýchodní stěně závěru bylo zevně odhaleno okénko románského charakteru 

s prostě vyžlabeným ostěním, které pravděpodobně pochází z ubourané části rotundy.21  

Orientace kostela byla vůči původní severovýchodní střední ose rotundy vychýlena a 

základní osa vedena přesně na východ.22

   Stěny presbytáře a strop členěný do poměrně úzkých klenebních kápí  jsou vyzdobeny 

nástěnnými malbami, jejichž přesnější dataci do konce 80. let 14. století dovolilo restaurování 

v 90. letech 20. století.23 Otázkou zůstává, kdo byl iniciátorem úprav interiéru kostela sv. 

Klimenta ve 14. století. Ze zmínek o plebánii se dovídáme pouze jména plebánů působících na 

Levém Hradci od poloviny 14. století.24  

                                                 
14 TOMKOVÁ 2001, 215. Otázkou napojení presbytáře a lodi rotundy se vzhledem k absenci SHP v této části 

kostela podrobněji zabývala K. Tomková. Hypoteticky uvažuje o částečném ubourání zdi rotundy a výstavbě 
propojovací zdi mezi rotundou a presbytářem na jižní straně, podobně jako je tomu na severní straně.    

15 ZVĚŘINA 19402, 6–7. Podle A. Zvěřiny o přestavbě ze 13. století zpráva existovala. Tuto informaci zřejmě 
čerpal z nedochovaných Levohradeckých pomněnek F. Párise, který sbíral prameny k Levému Hradci.  

16 CVRK 1904, 15; ZVĚŘINA 1940, 6–7. 
17 TOMKOVÁ 2001, 216. 
18 WAGNER 1941, 25; BORKOVSKÝ 1965, 53. 
19 PODLAHA 1911, 102. 
20 Dobroslav LÍBAL: Levý Hradec (Roztoky) /Praha–západ/. Kostel sv. Klimenta. In: Katalog gotické 

architektury v České republice do husitských válek. Praha 2001, 228. 
21 Emanuel POCHE (ed.): Roztoky. Místní část Levý Hradec. In: Umělecké památky Čech 3. Praha 1980, 253. 
22 TOMKOVÁ 2001, 214. 
23 VŠETEČKOVÁ 1998a, 30. Během let 1992–1997 malby restaurovala Zlatica Dobošová. Viz též DOBOŠOVÁ 

1998, 34. 
24 TOMKOVÁ 2001, 217. 
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1.3 Středověké nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci v odborné 

literatuře 

 První, avšak stručnou zmínku o nástěnných malbách v presbytáři kostela sv. 

Klimenta uvádí Antonín Podlaha, když lituje jejich zabílení v roce 1881.25  

V roce 1941 informuje ve svém článku o odkrytí a konservaci nástěnných maleb na 

Levém Hradci Václav Wagner.26 Uvádí, že malby byly poprvé odkryty již v roce 1839.27 O 

jejich zabílení v roce 1881 se však nezmiňuje vůbec. Následuje stručný popis a identifikace 

odkrytých a restaurovaných maleb. Autor si všímá stylových prvků důležitých pro dataci maleb, 

jako jsou tvary velmi štíhlých postav, způsob řasení drapérie, pružnost postav, dále sleduje pojetí 

prostoru, který není vyjádřen perspektivou, ale spíše kresbou obrysu a pohybem těla. Následně 

uvádí, že není možné malby posuzovat podle barevnosti a modelace, která se u většiny postav 

přesněji nezachovala.28 Wagner přiřknul malbám pozdně gotickou formu a doporučil další 

odborné zpracování, které by přesněji zařadilo levohradecké malby do vývoje 15. století.29  

O nástěnných malbách se až o 20 let později zmiňuje Karel Stejskal ve svém článku 

k nástěnným malbám v Morašicích, v němž levohradecké malby uvádí do souvislosti 

s Brunšvickým náčrtníkem.30 V roce 1970 v  katalogu české gotiky vidí v malbách předstupeň 

slohu tohoto náčrtníku a klade je spolu s malbami z nedaleké roztocké tvrze do 80. let 14. 

století.31   

Jako první se monograficky jednotlivými výjevy zabýval v roce 1976 Josef Klimeš. Větší  

měrou si všímá doplňků jednotlivých výjevů jako je konzolová římsa zdobená kazetováním, 

umístění výjevů a jejich velikost. Poukazuje na nečitelnost na konkrétních místech a na jejich 

poškození při barokních úpravách oken v presbytáři, studuje základní skladbu použitých barev a 

upozorňuje na silné zprášení přispívající k celkové nečitelnosti  barevných vrstev.32  

Na základě čitelných fragmentů autor hledá možné stylové a kompoziční analogie. Pro 

výjev Klanění tří králů navrhuje analogii s kompozicí v Doudlebech [8c].33 Lodžii na scéně 

Zvěstování považuje za zjednodušený přepis arkádové lodžie z Ostatkové scény z kaple Panny 

Marie na Karlštejně a schéma výjevu Ukřižování shledává částečně odpovídající Ukřižování 

z oltářní menzy v kapli sv. Kateřiny na Karlštejně.34

                                                 
25 PODLAHA 1911, 106; Podle A. Zvěřiny byly malby zabíleny farářem Josefem Šaškem (ZVĚŘINA  1938, 8). 
26 WAGNER 1941, 24. 
27 Tento fakt však není pramenně doložen. 
28 Díky technice restaurování Zlaticou Dobošovou se podařilo odkrýt nejspodnější vrstvy (viz kapitola II. 

K technice restaurování zejména viz pozn. 60). 
29 WAGNER 1941, 25. 
30 STEJSKAL 1960, 135. 
31 STEJSKAL 1970, 181. 
32 KLIMEŠ 1976, 20. 
33 MATĚJČEK 1931, 267. STEINOVÁ 1993, 199–205. 
34 KLIMEŠ 1976, 21. 
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Z ikonografického hlediska se badatel zabývá postavou sv. Longina na výjevu 

Ukřižování, kde poukazuje na symboliku motivu přijetí Kristovy krve. Čerpá přitom z tezí prof. 

Homolky poukazujících na ojedinělost a vznik tohoto ikonografického typu v prostředí Karlova a 

raného Václavova dvora (před 1382).35 Jako nový prvek označuje pojetí postavy sv. Jana, 

stojícího zády k divákovi, který se odvrací od ukřižovaného a zároveň vyzývavě obrací pohled 

na diváka.  Hluboký citový prožitek postav, oduševnělost výrazů obličejů a tělesný kánon postav 

pak dává do souvislosti s Mistrem Třeboňského oltáře.36  

V kompozici Ukřižování poukazuje na kontrastní pojetí prostoru levé a pravé části 

obrazu. Dále ve snaze malíře o uplatnění diagonálního kompozičního principu (spojnice hlav sv. 

Jana a vojáka v pozadí tvoří diagonálu rovnoběžnou s kompoziční základnou) vidí spojitost s 

malbami v ambitu Emauzského kláštera. Emauzský cyklus též propojuje s typikou tváří ve 

výjevech Ukřižování a Oplakávání na Levém Hradci.37

Josef Klimeš hypoteticky uvažuje o práci dvou malířů. Oproti vysoké výtvarné úrovni 

malíře výjevu Ukřižování, kde byly pochopeny přejaté prvky z různých východisek, jsou mnohé 

asistenční figury (Ukřižování, Oplakávání) provedeny malířem, který patří svým výtvarným 

názorem spíše k starší generaci 60. let 14. století. Tento malíř mohl provést rovněž kazetování, 

kde za přímou předlohu zřejmě sloužila obdobná římsa Ostatkových scén z nástěnných maleb na 

Karlštejně. Jeho samostatným dílem se pak zdá být výmalba klenby presbytáře.38

Na závěr autor hodnotí výtvarný projev na nástěnných malbách v kostele sv. Klimenta 

jako organické slučování staršího, na deskripčním realismu založeného slohového názoru 

s novým úsilím, které se snažilo o prohloubení a zpřístupnění zobrazovaných výjevů. Výsledná 

syntéza však neztrácí nic na osobitosti a přesvědčivosti. Ve výtvarném projevu hlavního malíře 

vidí mnoho z úsilí starší generace. Jde o jednoznačné postižení tvaru projevující se 

zjednodušeným popisem skutečnosti a  karikaturní nadsázkou některých obličejů. Umístění 

postav není pouze funkční a nevyplývá pouze z jednoznačně významových vztahů, ale projevuje 

se zde již nový, komplexnější a o osobní prožitek rozšířený přístup k zobrazovanému.39  

Autor klade malby do poloviny 80. let a uvádí možnost, že hlavní mistr mohl být přímým 

žákem emauzských malířů. Pro tuto hypotézu by podle J. Klimeše hovořilo i patronátní právo ke 

kostelu sv. Klimenta náležející benediktýnskému klášteru sv. Jiří na Pražském Hradě.40

V souvislosti s Brunšvickým skicářem se v roce 1984 o levohradeckých malbách zmínil 

Karel Stejskal v dosud nejnovější ucelené syntéze českého umění.41 V tvůrci Brunšvického 

                                                 
35 HOMOLKA 1976, 80. 
36 KLIMEŠ 1976, 22–23. 
37 KLIMEŠ 1976, 23. K emauzskému cyklu viz VŠETEČKOVÁ 1996, 131–148 a též VŠETEČKOVÁ 2007, 267–289. 
38 KLIMEŠ 1976, 25. 
39 KLIMEŠ 1976, 26. 
40 KLIMEŠ 1976, 25. 
41 STEJSKAL 1984, 343, 346. 
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náčrtníku vidí zejména malíře činného v oboru monumentálního malířství, což by podle autora 

mohlo vysvětlit jisté vztahy právě mezi  skicářem a malbami na Levém Hradci.42 Tyto vztahy 

však blíže nespecifikuje. 

U příležitosti zrestaurování celého cyklu v letech 1992–1997 napsala dosud nejucelenější 

studii k výzdobě kostela sv. Klimenta Z. Všetečková.43 Stylovou a ikonografickou analýzou 

autorka navazuje na článek Josefa Klimeše, avšak díky restaurování bylo již možno popsat a 

analyzovat malby jako celek. Vedle Ukřižování a Oplakávání se badatelka podrobně zabývá 

zcela nově odkrytými výjevy a novými motivy doplňující vyobrazení již dříve známá.  

Po slohové stránce spatřuje Z. Všetečková na levohradeckých malbách ohlas dvorského 

malířství šedesátých a sedmdesátých let 14. století, zejména jmenuje schodištní cykly na 

Karlštejně, typologický cyklus v Emauzích a mariánský program v kapitulní síni Sázavského 

kláštera.44 Odtud podle autorky převzali malíři na Levém Hradci architektonické pojednání 

prostoru na řadě scén a iluzivně podaný spodní dekorativní pás. Z hlediska kompozice je však 

architektonické řešení upozaděno. Převládá důraz na figurální komponetu v prvním plánu bez 

vkomponování do krajinné kulisy. Častější je plošné pozadí mnohdy oživené šablonovým 

motivem. Tento ústup od prostorových vazeb a upřednostnění postavy, jež je nositelem děje, 

autorka považuje za další ukazatel rané fáze krásného slohu. 45  

Vliv této nové slohové orientace projevující se rovněž ve štíhlých protáhlých postavách 

s důmyslně řasenými záhyby plášťů vidí Z. Všetečková v Mistru Třeboňského oltáře. 

V monumentální malbě pak poukazuje na cykly ve Svatováclavské a Vlašimské kapli svatovítské 

katedrály.46  

Vzhledem k zároveň se projevující idealizující a naturalistické tendenci vyvstává autorce 

otázka, zda vedle sebe pracovali současně dva mistři, či jde–li o práci jedné dílny využívající 

vzorníky, v nichž byly oba slohové názory zachyceny.47    

Po ikonografické stránce je významným objevem Z. Všetečkové motiv Zesnutí Panny 

Marie, pojednané jako Poslední modlitba Panny Marie, který se v kostele v rámci české 

monumentální malby vyskytuje vůbec poprvé.48 Podobně jako J. Klimeš zmiňuje význam 

kompozice výjevu Klanění tří králů a scény Oplakávání. Za důležitou považuje i nepříliš čitelnou 

                                                 
42 STEJSKAL 1984, 346. 
43 VŠETEČKOVÁ 1998a, 16–31. 
44 VŠETEČKOVÁ 1998a, 26. K emauzskému cyklu viz VŠETEČKOVÁ 1996, 131–148 a též VŠETEČKOVÁ 2007, 

267–289. Ke schodištnímu cyklu na Karlštejně viz FAJT 1997, 202–203. K výzdobě  kapitulní síně 
Sázavského kláštera viz VŠETEČKOVÁ 1999, 161–172. 

45 VŠETEČKOVÁ 1998a, 27. Figurální a prostorové předpoklady krásného slohu v malířství konce 14. století viz 
PEŠINA 1976, 29–52.  PEŠINA 1984, 377. 

46 VŠETEČKOVÁ 1998a, 27. K Svatováclavské kapli viz STEJSKAL 1984a, též 335–336 a též VŠETEČKOVÁ 1994 , 
104. K Vlašimské kapli viz VŠETEČKOVÁ 1994, 117–118. 

47 VŠETEČKOVÁ 1998a, 28.  
48 VŠETEČKOVÁ 1998a, 19. 
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scénu nově objeveného starozákonního výjevu Adama a Evy u stromu poznání, jež je zasazen 

doprostřed pašijového cyklu. 

Badatelka se rovněž ve svém článku dotýká otázky donátorů, na základě postav 

rozpoznaných na obrazech Zvěstování a Zesnutí Panny Marie. Hypoteticky uvažuje o pánech 

z Mühlhausenu coby objednavatelích maleb, přičemž však nelze vyloučit také působnost 

benediktinek od sv. Jiří.49

Z. Všetečková rovněž publikovala své poznatky o levohradeckých nástěnných malbách 

ve zkrácené formě v monografické práci, věnované středověkým nástěnným malbám ve 

středních Čechách.50

V levohradeckém průvodci publikovala též svůj článek restaurátorka Zlatica Dobošová. 

Zmiňuje techniku, kterou byla původní malba provedena včetně způsobu zpracování jejího 

podkladu. Dále uvádí příčiny poškození nástěnných maleb a jejich stav před restaurováním. 

Následuje výčet nejdůležitějších restaurátorských zásahů provedených v letech 1992–1997.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 VŠETEČKOVÁ 1998a, 29. K pánům z Mühlhausen blíže KLIMEŠ 1975, 65 (tam další literatura). Dále též 

FAJT/HÖRSCH 2006, 377–379.  K bývalému opatství benediktinek u kostela sv. Jiří na Pražském Hradě viz 
Pavel VLČEK / Petr SOMMER: Bývalé opatství benediktinek u kostela sv. Jiří na Pražském Hradě. In: 
VLČEK/SOMMER/FOLTÝN 1998, 438–442. 

50 VŠETEČKOVÁ 1999, 96–102. 
51 DOBOŠOVÁ 1998, 31–34. Ucelenější restaurátorská zpráva doplněná o fotodokumentaci z průběhu 

restaurování se pro SÚPP v současné době připravuje.  
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II. Středověké nástěnné malby v kostele sv. Klimenta  

 

Gotické nástěnné malby v kostele sv. Klimenta se nacházejí na klenbách a stěnách 

pětibokého presbytáře na ploše přibližně 150m2 [5]. Nástěnné malby v pětibokém presbytáři 

kostela sv. Klimenta  představují mariánsko – christologický cyklus, odvíjející se na stěnách ve 

dvou přibližně 170cm vysokých pásech. Výjevy komponované v horním pásu vyplňují plochu 

tvořenou šířkou klenebního pasu a čelem klenby. Spodní řadu tvoří obdélníky nestejné délky, 

přičemž jednomu hornímu výjevu odpovídají zpravidla dva spodní. Při dolním okraji spodního 

pásu probíhá iluzivní  římsa zdobená kazetováním tvořeným zelenými a černými kosočtverci.  

Původní středověké malby provedené technikou fresco byly v průběhu následujících 

staletí překrývány množstvím vápenných nátěrů a někde i omítek. Nejvíce byly poškozeny 

v rámci stavebních úprav v letech 1648, 1737, 1781 a v 19. století.52 Malby byly poprvé 

objeveny již v 19. století, ale vzápětí opět zakryty vápenným nátěrem.53  V roce 1939 došlo 

k jejich odkrytí K. Vlháčkem a přemalování ak. malířem Maxmiliánem Duchkem. Podle 

pamětníků se na odkrývání maleb podílelo více laických pomocníků, což způsobilo, že kvalita 

odkrytí jednotlivých polí je různá.54  Prosekání maleb na mnoha místech a zbavení ochranného 

vápencového povrchu, urychlilo v následujících letech destrukci malby. V místech překrytých 

množstvím drobných vápenných přemaleb použil malíř Duchek za účelem zlepšení čitelnosti 

maleb slabou vrstvu tempery. Tento zásah na mnoha místech nevratně změnil kolorit maleb.55  

Podklad i povrch malby utrpěl rovněž nadměrným vlhkem, které bylo způsobeno 

střešním zatékáním. Z otevřených prostor odkrytých základů rotundy pronikaly do presbytáře 

vodní páry a celoročně docházelo k jejich kondenzaci na chladných stěnách presbytáře.56

Praskliny v omítce byly způsobeny zásadním statickým narušením kněžiště. Nepřiměřený 

tlak těžké prejzové krytiny, jež nahradila původně lehčí šindel, zapříčinil rozestoupení severní a 

                                                 
52 DOBOŠOVÁ 1998,  32 a též VLK 1998, 39–43. K stavebním úpravám v novověku blíže TOMKOVÁ1998, 35–37  

a TOMKOVÁ 2001, 223–233. V souvislosti s výstavbou zvonice v roce 1656 došlo na jižní stěně  presbytáře 
pod výjevem Ukřižování  k proražení vstupu do věže; vstup byl opět zazděn v souvislosti s výstavbou 
sakristie počátkem 20. století (velká plomba porušila spodní část výjevu Ukřižování a spodní iluzivní pás). 
Rovněž došlo k ubourání pravé části gotického sedile. Součástí barokní přestavby bylo též druhotné osazení 
románského okénka na severovýchodní stěně presbytáře, což způsobilo poničení nástěnných maleb, 
konkrétně výjevů Smrt Panny Marie, Ecce Homo a Nesení kříže. Kolem roku 1751 byly osazeny v presbytáři 
barokní postranní protějškové oltáře upevněné na jižní i severní stěně triumfálního oblouku. Patrně tím 
utrpěla výmalba na severní stěně triumfálního oblouku, která se nedochovala vůbec. Koncem 18. století byla 
na severní stěnu prvního pole presbytáře uchycena rokoková kazatelna, což způsobilo poškození nástěnných 
maleb ve spodní části výjevů Zajetí Krista a Kristus před Pilátem. V souvislosti s dostavbou sakristie byl ve 
20. letech 20. století vybourán v druhém poli jižní stěny presbytáře vstup do sakristie; v pravém dolním rohu 
výjevu Metání losu o Kristovu tuniku byla omítka prosekána, což poškodilo i spodní pás iluzivní lišty. 

53 ZVĚŘINA 19402, 6–7. 
54 DOBOŠOVÁ 1998,  33. 
55 DOBOŠOVÁ 1998,  33. 
56 DOBOŠOVÁ 1998,  33. 
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jižní stěny.57 Při opravě v roce 1939 byly hluboké praskliny ve zdech i propadlých klenebních 

polích za účelem zpevnění vyplněny nevhodným cementem, který silně narušil okolní opukové 

zdivo.  Fragmenty maleb držely pohromadě díky omítkám, které často překrývaly původní 

malbu. V této době proběhla též většina elektroinstalačních prací.58 Již v 70. letech Josef Klimeš 

upozornil na žalostný stav významné památky a nutnost restaurace.59  

Počátkem 90. let minulého století byl povrch malby silně zpráškovatělý, podkladové 

omítky v celé vrstvě zvětralé a zpravidla odfouklé od kamenného zdiva. Na jižní straně podél 

věže do kostela silně zatékalo. V letech 1992–1997 restaurátorka celý soubor nástěnných maleb 

očistila, upevnila, vytmelila a velmi citlivě retušovala.60  

 

2.1 Mariánsko – christologický cyklus výzdoby a doplňující výjevy na stěnách 

presbytáře 

Celý cyklus začíná v horním pásu na jižní stěně presbytáře za vítězným obloukem scénou 

Zvěstování Panně Marii [6]. Jeho protějškem je vyobrazení  Narození Krista [7] na severní stěně 

kněžiště. V druhém poli severní stěny cyklus pokračuje  výjevem Klanění tří králů [8]. Horní 

část severovýchodní stěny zdobí vyobrazení Smrti Panny Marie [9], které bylo v období baroka 

porušeno vsazením románského okna, zřejmě přesunutého ze zbořené rotundy.61 Na východní 

stěně se ve špaletách  okna dochovaly výjevy  dvou světců. Jedná se pravděpodobně o fragmenty 

postav sv. Pavla [10] a sv. Klimenta [11]. Malby ve  špaletách zbylých dvou velkých oken byly 

zcela otlučeny při výměně oken v období baroka.  

Spodní pás výzdoby představuje pašijový cyklus, který začíná na severní stěně vedle 

vítězného oblouku scénou Zajetí Krista [12]. Severní stěnu dále zdobí lištou oddělené výjevy 

                                                 
57 DOBOŠOVÁ 1998,  32. 
58 TOMKOVÁ 2001, 228. 
59 KLIMEŠ 1976, 26. 
60 VŠETEČKOVÁ 1998a, 30–31 a též DOBOŠOVÁ 1998,  34. Malby byly provedeny technikou fresky, přičemž 

„lze předpokládat, že pro výsledný barevný účin bylo použito i techniky secca, která by v případě dochování 
dala vyniknout jemné plasticitě barevných pigmentů, použitých pro fyziognomie tváří a modelaci plášťů“ 
(VŠETEČKOVÁ 1998a, 30–31). Míru restaurátorských zásahů na konkrétních místech výmalby  presbytáře 
jsem s paní restaurátorkou Z. Dobošovou konzultoval osobně 16. 6. 2009. Vzhledem ke stavu a čitelnosti 
maleb byla použita neutrální a scelující retuš. Míra zásahů je nejvyšší tam, kde bylo nutno vytmelit hluboké 
trhliny  a větší nerovnosti klasickou vápennou omítkou (bylo dosaženo neutrálního tónu omítky shodného 
s tónem původního podkladu gotické výmalby). Hluboké trhliny byly tmeleny v horní části výjevů 
Zvěstování, Narození Krista a Klanění tří králů a Smrti Panny Marie. Hluboko prosekaná omítka byla 
tmelena též na výjevu Nesení kříže a Adam a Eva. Spodní, elektroinstalací z 30. let 20. století poničenou část 
maleb Svlékání roucha, Přibíjení na kříž  probíhající v podobě úzké plomby až k levému okraji výjevu 
Ukřižování bylo nutné též vytmelit. V klenbě byla podobně vyspravena rozsáhlá prasklina, která narušila 
zejména výjev Evangelisty Marka a postavu anděla  Evangelisty Matouše. K opravě omítky došlo rovněž na 
výjevech církevních otců. Drobnější rušivá místa byla  zejména na výjevech Narození Krista, Klanění tří 
králů, Smrt Panny Marie, Adam a Eva, Přibíjení na Kříž a Evangelista Marek tmelena emulzním křídovým 
tmelem a následně retušována scelující retuší. Křídové tmely a všechny retuše na nich jsou zcela rozpustné; 
jejich reverzibilita umožňuje snadné odstranění všech nových zásahů, aniž by se poškodila původní gotická 
malba (DOBOŠOVÁ 1998,  34).   

61 TOMKOVÁ 2001, 216. 
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zobrazující Krista před Pilátem [13], Potupení a bičování [14] a Korunování trním [15]. 

Následující výjev na severovýchodní stěně presbytáře byl silně poznamenán stavebními 

úpravami v novověku. Jde zřejmě o scény Ecce Homo  (vlevo) [16] a Nesení kříže (vpravo) [17]. 

Pašijové scény jsou na východní stěně přerušeny starozákonním výjevem Adama a Evy  u 

stromu poznání [18], který byl nově odkryt při posledním restaurování. Stejně tak byl odhalen 

další výjev Svlékání Kristova roucha [19], umístěný v rohu východní a jihovýchodní stěny.  Na 

dalším poli navazuje rozměrná scéna Přibíjení na kříž [20]. Jižní stěnu presbytáře zdobí zřejmě 

nejlépe dochovaná vícefigurová kompozice Ukřižování [21] doplněná z leva skupinou biřiců 

metajících los  o Kristovu tuniku [22]. Následuje scéna Oplakávání Krista [23]. Celý pašijový 

cyklus je dnes ukončen výjevem Tří Marií u hrobu [24] umístěným přímo na triumfálním 

oblouku. 

Je pravděpodobné, že v původní kruhové lodi navazovaly další scény. Z. Všetečková 

uvažuje o Kladení do hrobu, Vzkříšení, Nanebevstoupení Krista a Seslání Ducha svatého.62  

V sedile jižní stěny presbytáře byla též v 90. letech restaurátorkou odhalena postava 

světce – biskupa, který byl identifikován jako sv. Vojěch [25].63   

 

2.1.1 Zvěstování Panně Marii [6] 

 

Na prvním výjevu celého cyklu je zobrazena Panna Marie oděná v modrozeleném plášti 

se světlým rubem stojící na levé straně v interiéru. Prostor je architektonicky rámován čtyřmi 

obloučkovými arkádami, otevírajícími průhled do místnosti. Řešení prostoru není na pozadí figur 

vzhledem k poškození malby patrné. Iluze perspektivního ubíhání je naznačena kazetovým 

stropem, který je členěn světlými a tmavými kosočtverci. Před postavou stojící Panny Marie se 

ve středu kompozice nachází pulpit, jehož noha je zasazena do podstavce v podobě kvádru. Na 

desce pulpitu nasazené na prohnutou nohu je položena otevřená kniha. Tělo Panny Marie je 

zachyceno z tříčtvrtečního profilu v přijímajícím gestu pravé ruky, otevřenou dlaní směřující 

k andělovi. Původní měkké záhyby Mariina roucha jsou dnes v partiích u krku naznačeny jen 

červenohnědou podkresbou. Mírně skloněnou hlavu pojednanou též  z tříčtvrtečního profilu 

obklopuje velký nimbus. Charakteristické rysy a modelace tváře oválného obličeje se 

nedochovaly. Obličej lemují též částečně dochované plavé vlasy. Archanděl Gabriel, který klečí 

před Pannou Marií na méně obvyklé pravé straně je oděný ve světlé roucho, zdobené částečně 

dochovaným šablonovým dekorem v podobě stylizovaných květů. Má poměrně velká zelená 

křídla, mírně pozdviženou hlavu, lemovanou krátkými přiléhavými vlasy. Oválná tvář, 

                                                 
62 VŠETEČKOVÁ 1998a, 24.  
63 VŠETEČKOVÁ 1998a, 25. 
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pojednaná z tříčtvrtečního profilu, je zvýrazněna špičatou bradou.  Restaurování maleb nově 

odkrylo u nohou Panny Marie klečícího donátora, který je oděn rovněž do modrého roucha, 

avšak světlejšího odstínu. Postava byla zachycena pravděpodobně z profilu. Členění roucha a 

charakteristické rysy tváře patrně zakloněné hlavy, nelze již přesněji určit. Pozadí je zdobené 

šablonovým dekorem v podobě stylizovaných květů [6a], jež se tvarem a velikostí liší od těch, 

které zdobí roucho anděla [6b].   

 

Analogie k výjevu Zvěstování Panně Marii 

Blízkou analogii použití šablon spatřuje Z. Všetečková v nástěnných malbách na 

Karlštejně, v kostele sv. Jakuba v Libiši, ve Slavětíně, v kostele sv. Apolináře v Praze a 

v arkýřové kapli roztockého zámku.64 Na karlštejnských nástěnných malbách se podobný motiv 

objevuje v kostele Panny Marie, kde spodní roucho ženy oděné sluncem, z apokalyptického 

cyklu, zdobí šablona v podobě plaménkového listu [6c]. Tento typ koresponduje s šablonovým 

motivem na plášti sv. Víta, na deskovém obraze z kaple sv. Kříže [6d]. V kostele sv. Jakuba 

v Libiši se nachází šablonová malba v podobě drobných rozet na pozadí výjevu Panny Marie ve 

Slunci a vyobrazení světic sv. Barbory a sv. Kateřiny [6e].65 Na nástěnných malbách v kostele 

sv. Jakuba Většího ve Slavětíně zdobí svrchní roucho prostředního krále na výjevu Klanění tří 

králů šablonový motiv v podobě stylizovaných květů [6f].66 Na nástěnné  malbě v kostele sv. 

Apolináře v Praze zdobí roucho světice po Kristově levici šablonový motiv ve tvaru větveného 

křížku [6g].67  Jemu podobný je též motiv zdobící roucho sv. Matouše v arkýřové kapli 

roztockého zámku [6h].68  

Šablonové typy, které zdobí pozadí levohradeckého Zvěstování [6a] a roucho archanděla 

[6b] jsou svojí formou bohatší, než šablonové typy na nástěnných malbách v Libiši [6e], 

Slavětíně [6f] a v kostele sv. Apolináře v Praze [6g]. Propracovaností ornamentu však nedosahují 

kvalit šablony zdobící např. roucho sv. Víta na karlštejnském deskovém obraze. Kvalitativně 

tedy představují spojnici mezi nejluxusnějšími díly doby Karla IV. a uměleckou produkcí 

navazujících časů. 

Analogie kazetování stropu místnosti, ohraničené arkádami v podobě pravoúhle 

navazovaných půloblouků se nachází na Karlštejně, na nástěnných malbách již zmíněného 

apokalyptického cyklu [6i].69 V knižní malbě se podobně koncipovaný kazetovaný strop 

                                                 
64 VŠETEČKOVÁ 1998a, 17. 
65 PLÁTKOVÁ 1980, 146.  
66 VŠETEČKOVÁ 2000, col. 6. 
67 K nástěnným malbám v kostele sv. Apolináře v Praze viz VŠETEČKOVÁ 2002, 157–168.  
68 KLIMEŠ 1975, 65–72.  
69 Podle K. Stejskala (STEJSKAL 20032, 114) „mají architektonické motivy iluzivního malovaného soklu již 

helénisticko–římský původ a v Itálii se udržely po celý středověk. Karlštejnskému malíři byly zprostředkovány 
asi římskými umělci, kteří kolem roku 1300 pracovali v horním kostele sv. Františka v Assisi.“ K italizujícím 
vlivům též PEŠINA 1973, 244. 
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objevuje např. v prvním iluminovaném václavském rukopise, románu Willehalm z roku 1387 

(fol. 399r, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, s.n. 2643) [6j].70 V kompozici 

levohradeckého Zvěstování [6] upozornila Z. Všetečková na ohlas  italizující architektury,71 jež 

se v monumentálním malířství poprvé uplatňuje na výjevu Zvěstování v ambitu benediktinského 

kláštera Na Slovanech [6k].72

  Kazetování stropu na levohradeckém výjevu není navázáno na prostorově ubíhající 

architekturu karlštejnských maleb [6i] a narozdíl od stropu v iluminacích mistra Willehalma [6j] 

působí plošnějším dojmem. Složitějším způsobem je propracovaná i architektonická kulisa na 

emauzském Zvěstování [6k]. V tomto zúženém kontextu jsou tedy levohradecké malby spíše 

konvenčnější nápodobou dobově předcházejících i navazujících příkladů nejvyšší kvality. 

 

2.1.2 Narození Krista [7] 

 

Na severní stěně za vítězným obloukem pokračuje cyklus v horním pásu výzdoby scénou 

Narození Krista. Řešení prostoru není čitelné vzhledem k velké plombě v horní části výjevu. 

Z celkové kompozice se dochovala pouze postava Panny Marie a sv. Josefa. Centrálním 

motivem je zde Panna Marie odpočívající na slaměné rohoži okrové barvy. Ježíšek byl umístěn 

v jesličkách nad Pannou Marií, avšak patrná je dnes pouze jeho svatozář. V pravém dolním rohu 

výjevu se nachází mužská postava, v níž Z. Všetečková rozpoznala osobu sv. Josefa, 

připravujícího na ohni kašičku.73  

Panna Marie  sedí na rohoži, jež je křížem splétaná z otýpek slámy. Horní částí svých zad 

se opírá o pruhovaný modrobílý polštář.74  Hlava, trup i nohy Bohorodičky jsou zahaleny do 

modrého pláště, jehož rub v oblasti lící, krku a hrudi je zvýrazněn červenohnědou hlinkou. Ruce 

Panny Marie vystupují zpoza pláště. Levou paži pozdvihuje v žehnacím gestu směrem 

k Ježíškovi, zatímco pravou ukazuje směrem k sv. Josefovi. V úrovni lokte levé ruky se tak obě 

paže kříží. Tvář Panny Marie je zachycena z tříčtvrtečního profilu. Z modelace inkarnátu je 

patrný pouze malý, spíše kulatý nos a levé oko, jehož pohled zřejmě směřoval k Ježíškovi.      

Sv. Josef sedí při levici Panny Marie v těsné blízkosti slaměné rohože. Trup světce je 

zahalen do temně hnědého pláště. Patrné jsou zelené, zúžené nohavice, zakončené špičatým 

obutím. Hlava přikrytá původně tmavou frygickou čapkou je mírně zakloněná a byla zřejmě 

obrácena směrem k Ježíškovi.75 Před tělem sv. Josefa je na zemi položena nádoba miskovitého 

                                                 
70 KRÁSA 19742, 128–129. 
71 VŠETEČKOVÁ 2004, 76. 
72 K italským vlivům na malby v Emauzském klášteře viz STEJSKAL 1984a, 331. Též STEJSKAL 2007, 220–266.  
73 VŠETEČKOVÁ 1998a, 18. 
74 Není zcela patrné zda jde o polštář, či pouhou pokrývku slaměné rohože.  
75 Modelace tváře postavy sv. Josefa se nedochovala. Tvář byla zachycena mistrem zřejmě z profilu.  
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tvaru, jež je v zadní části zapřená kamenem. V natažených rukou opřených o kolena drží sv. 

Josef nad nádobou nástroj na míchání v podobě tenkého ohnutého dřívka. 

Navzdory rozpoznanému ikonografickému typu sv. Josefa vařícího kašičku,76 není vzhledem 

k poškození malby v oblasti nádoby patrné, zda šlo o přípravu kašičky na ohni.  

 

Analogie k výjevu Narození Krista 

Scéna Narození Krista se též nachází na mariánsko–pašijovém cyklu výzdoby presbytáře 

kostela sv. Jakuba Většího ve Slavětíně [7a].77 Podobně jako na levohradecké malbě sedí vedle 

lůžka, avšak na levé straně, sv. Josef připravující kašičku. Scéna je zde rozšířená o pastýře 

v krajině a anděla, který jim zvěstuje událost příchodu Spasitele. Dále se  na slavětínském výjevu 

nachází Osel a Vůl ve stáji a letící anděl s páskou nad hlavou sv. Josefa.   

Motiv slaměného lože umístěného přímo na zemi vyjadřuje podle Z. Všetečkové pokoru 

Panny Marie, zdůrazňovanou především v 2. polovině 14. století.78 Motiv se objevuje 

v karlovské knižní malbě, např. na iluminaci Narození v Misálu Jana ze Středy (fol. 18v, Inic. P 

s narozením Krista, po roce 1364, Praha, Kapitulní knihovna, sign. cim. 6)  [7b].79 Ohlas kultu 

sv. Josefa, který byl pěstován zejména v Boloni,80 lze pak dále sledovat koncem 14. století 

v knižním, nástěnném a deskovém malířství i v Čechách.81 Z. Všetečková poukázala, že první 

známý doklad použití motivu „Sv. Josef vaří kašičku“ v české malbě nalezneme v křížové 

chodbě benediktinského kláštera Na Slovanech v Praze z 60.–70. let 14. století [7c].82 Stejně 

jako na levohradeckém výjevu, sedí sv. Josef na emauzském vyobrazení vedle splétaného lůžka 

Panny Marie, je k ní však natočen zády. Na hlavě nemá pokrývku a jeho tvář charakterizuje 

dlouhý stařecký vous. Vedle kotlíku, jejž drží nad ohněm v levé ruce se nachází vázovitá nádoba. 

Jako další příklady uvádí Všetečková iluminace Narození Krista v Antifonáři pražského 

karmelitánského kláštera z 90. let 14. století (fol. 36r, Narození Krista v iniciále R, Wroclaw, 

Biblioteka Zakladu narodowego im. Ossolińskich, sign. 12025/IV) [7d], či mladší dílo Graduál 

magistra Václava z doby kolem roku 1400 (fol. 20r, Inic. P s Adorací děcka, Praha, Archiv 

University Karlovy, sign. VII/I 5) [7e] a výjev Narození na nástěnných malbách v sakristii 

kostela sv. Jana Křitele v Záblatí [7f].83

                                                 
76 VŠETEČKOVÁ 1998a, 18. 
77 K nástěnným malbám ve Slavětíně viz VŠETEČKOVÁ 2000, col. 1–6. Datace viz též KLIŚ 2006, 300.  
78 VŠETEČKOVÁ 1998a, 17. 
79 Hana J. HLAVÁČKOVÁ: Mistr Misálu Jana ze Středy. Misál Jana ze Středy. In: FAJT 2006, 184–185,  kat. č. 

58. 
80 Massimo MEDICA: Maestro di San Nicolo degli Albari. Storia di Christo e Santi. In: 

BENTINI/CAMMAROTA/SCAGLIETTI 2004, 51–53, kat. č. 6a–b. K vlivům boloňské školy na české umění na 
konci 14. století viz GIBBS 1992, 280–288. 

81 Kultem sv. Josefa se zabývala Sheila Schwartz (SCHWARTZ 1985, 147–156). 
82 K emauzským nástěnným malbám viz VŠETEČKOVÁ 2007, 267–289. Tam i další literatura. 
83 VŠETEČKOVÁ 1998a, 18. O Antifonáři pražského karmelitánského kláštera blíže Pavel BRODSKÝ: Antifonář 

pražských karmelitánů. In: BRODSKÝ 2004, 65–69, kat. č. 15. O Graduálu Magistra Václava blíže Michal 
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2.1.3 Klanění tří králů [8] 

 

V následujícím poli klenebního oblouku se nachází výjev Klanění tří králů. V pravé horní 

části je dnes plomba, díky níž se dochovala jen spodní část postavy Panny Marie. Vzhledem 

k poškození malby již není patrné, jakým způsobem bylo řešeno pozadí výjevu. Na pozadí jsou 

patrné pouze fragmenty červené podmalby. Doprostřed obrazu namaloval mistr skupinu Tří  

králů, otočených směrem k sedící postavě Panny Marie s Ježíškem. Umístění menší postavy 

druhého krále za krále klečícího navozuje iluzi prostorového členění obrazu.  

Z postavy původně trůnící Panny Marie s Ježíškem se dochovalo pouze torzo drapérie 

Mariina poměrně bohatého modrého pláště. Záhybový systém drapérie je nejlépe čitelný 

v oblasti Mariina pravého kolena, kde je patrný výrazný, poměrně ostře zalomený mísovitý 

záhyb. V místě, kde plášť volně spadává horizontálně na zem je tmavou hlinkou zdůrazněna 

obrysová linie pláště. Z postavy Ježíška se dochovala pouze ruka. Dotýká se horního okraje kupy 

kalicha, který mu podává klečící král. Kalich je okrové barvy a má poměrně výrazný nodus. Král 

jej třímá v dolní části. Z postavy klečícího krále se zachovaly pouze zbytky drapérie světlého 

roucha, jehož řasení je patrné pouze v místech, kde plášť spadává na zem. Poměrně výrazný je 

rub zadního cípu drapérie modré barvy, jež zakrývá levé chodidlo stojícího krále. Na hlavě, která 

je poměrně značně zakloněná, nemá jediný klečící král korunu. Obličej je naznačen z profilu 

s pohledem zřejmě původně upřeným na Ježíška.  Postava druhého stojícího krále je ve spodní 

části zakryta tělem klečícího krále. Druhý král je zahalen do zeleného pláště s nečitelným 

záhybovým systémem. Na hlavě má liliovitou korunu a v rukou drží pootevřenou obdélnou 

skříňku se zlatými mincemi. Modelace tváře druhého krále se nedochovala. Trup je mírně 

natočen a naznačen z  tříčtvrtečního profilu. Postava třetího krále je mírně prohnutá. Váha těla 

spočívá na levé noze, nad níž je v úrovni pasu patrný poměrně mohutný ohyb kaskády drapérie, 

přehozené přes pravou ruku. Přes úzká ramena a lehce prohnuté štíhlé tělo spadá na zem světlý 

plášť s modrým rubem. V podkresbě je patrné členění drapérie záhyby; pod pravou rukou se 

uvolňuje trychtýřovitý záhyb se zvlněným okrajem. Plášť sleduje tělesný objem postavy krále a 

sahá jen do úrovně kolen, takže vyniknou štíhlá dlouhá lýtka a špičaté boty. Nohy a trup jsou 

zobrazeny z  tříčtvrtečního profilu, přičemž hlava s nasazenou liliovitou korunou je řešena 

z profilu. Díky částečně zachované podkresbě je protáhlá tvář dále charakterizována vysokým 

čelem, dlouhým rovným nosem, drobnými ústy a špičatou bradou. Dar, který držel král v pravé 

ruce, přikryté draperií, nelze již bezpečně rozpoznat. Jednalo se pravděpodobně  o roh, v němž 

třetí král nesl kadidlo.84  

                                                                                                                                                             
SVATOŠ: Graduale Magistri Wenceslai, Praha, 1986. K nástěnným malbám v kostele sv. Jana Křtitele 
v Záblatí blíže VŠETEČKOVÁ 1993, 184–188. 

84 SCHILLER 19813, 121.   
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Analogie k výjevu Klanění tří králů 

U výjevu Klanění tří králů v kostele sv. Klimeta Z. Všetečková neuvádí stylové ani 

ikonografické paralely.85 Z dochovaného materiálu na výjevu zaujme svou velikostí kalich, jenž 

by mohl odkazovat k zdůraznění eucharistie.86 „Podobné kompozice spojující eucharistické téma 

s Klaněním tří králů, malované na severní stěny presbytářů nad sanktuáriem, vyzívající věřící 

k pokleknutí před oltářní svátostí, byly asi v české nástěnné malbě druhé poloviny 14. století 

častější.“87 Jako typický příklad takového dvojobrazu uvádí J. Vítovský kompozici s Kristem 

Trpitelem, nástroji umučení a Klanění tří králů na nástěnných malbách v kostele sv. Petra a Pavla 

v Morašicích z 90. let 14. století [8b].88  

Za možný zdroj inspirace levohradeckého mistra lze považovat vyobrazení Klanění tří 

králů na západní stěně kaple Panny Marie, sv. Vojtěcha a sv. Doroty zvané též Saská v katedrále 

sv. Víta v Praze [8a], jehož kompoziční schéma čerpá z vrcholných prací mistra Theodorika 

v kapli sv. Kříže na Karlštejně a křehčími figurálními typy nepříliš organicky zakomponovanými 

do mělkého obrazového prostoru odkazuje k Votivní desce Jana Očka z Vlašimi.89

J. Klimeš v 70. letech 20. století spatřoval blízkou podobnost levohradeckého Klanění tří 

králů s výjevem v sakristii kostela sv. Vincence v Doudlebech z doby těsně po polovině 14. 

století [8c].90 Podobnost s levohradeckým výjevem lze zde spatřovat hlavně v důrazu na kalich 

situovaný ve středu kompozice, ale též v bohatém záhybovém systému drapérie zcela vlevo 

stojícího krále.  

Levohradecký výjev Klanění tří králů po stylové stránce navazuje na Klanění tří králů 

v Saské kapli pražské katedrály [8a], a to mělce pojednaným prostorem i způsobem jakým první 

král pokleká před Pannou Marií s Ježíškem, kterému podává velký kalich s výrazným nodem. 

Též roucho Panny Marie a klečícího krále je již levohradeckým mistrem namalované v intencích 

krásného slohu; drapérie působí těžším dojmem a v bohatším záhybovém systému spadává na 

zem. Rovněž figurální kánon se liší; levohradecké postavy králů jsou štíhlejší.  

Naopak právě štíhlý figurální kánon spojuje levohradecké malby s o něco mladším 

výjevem Klanění tří králů v Morašicích [8b].91 Oproti levohradeckému výjevu charakterizovaly 

obličeje postav morašického Klanění tří králů spíše naturalistické rysy.92

                                                 
85 Zmiňuje pouze významný motiv daru v podobě kalicha jako alusi na eucharistickou oběť (VŠETEČKOVÁ 1998a, 

29). 
86 Ve vrcholném středověku byly dary zobrazovány jako dobové liturgické náčiní viz Adolf WEISS: Drei 

Könige. In: Lexikon der christlichen Ikonographie. Band 1, 543. 
87 VÍTOVSKÝ 1980, 97.  
88 VÍTOVSKÝ 1980, 97. K Morašickým nástěnným malbám blíže STEJSKAL 1960, 135–160. 
89 K Saské kapli viz VŠETEČKOVÁ 1994, 118–119. K Votivní desce Jana Očka z Vlašimi blíže FAJT 2006,  

126–128, kat. č. 33. K nástěnným malbám v kapli sv.  Kříže na Karlštejně viz FAJT 1997, 223–230 a též 
VŠETEČKOVÁ 1999, 39–63. 

90 K nástěnným malbám v sakristii kostela sv. Vincenta v Doudlebech viz MATĚJČEK 1931, 267. K ikonografii 
výzdoby viz STEINOVÁ 1993, 199–205. 

91 Poměrně přesnou dataci výzdoby kostela sv. Petra a Pavla v Morašicích umožnil dochovaný nápis týkající se 
vysvěcení kostela v roce 1393 (STEJSKAL 1960, 137).  
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2.1.4 Smrt Panny Marie [9] 

 

Teprve poslední restaurování Z. Dobošovou dovolilo jednoznačně určit tento nový 

ikonograficky motiv, Z. Všetečkovou interpretovaný jako Poslední modlitba Panny Marie.93 

V dolní části obrazu byla kompozice narušena prosekáním omítky, z důvodu druhotného osazení 

románského okénka.94 Plomba zakryla spodní část těla Panny Marie a také lůžko, o jehož 

vyobrazení uvažuje Z. Všetečková.95 Další plomba se rozpíná od hrotu zalomeného pole směrem 

dolů na obě strany. Na levé straně zasahuje až do figurální kompozice, čímž pravděpodobně 

způsobila, že se nedochovala postava jednoho z apoštolů. Pozadí celého výjevu je řešeno 

červenou podmalbou.  

V levé části obrazu vidíme klečící Pannu Marii, která se modlí před pulpitem s otevřenou 

knihou. Panna Marie pravděpodobně sedí na lůžku jehož část je patrná nad pravým rohem ostění 

románského okénka. Obklopují ji apoštolé s výraznými svatozářemi, rozmístění kolem Mariina 

lůžka. Z dochované malby je patrné, že je malíř rozdělil do několika skupin. Uprostřed výjevu je 

to skupina nacházející se v bezprostřední blízkosti Panny Marie. Poněkud odděleně působí 

dvojice apoštolů nacházející se v pravém dolním rohu. V levé části obrazu je vzhledem 

k poškození malby patrná pouze jediná postava bez svatozáře, o níž Z. Všetečková soudí, že by 

mohlo jít o postavu donátora. Postavy na výjevu jsou zasazeny tak, že tvoří tři prostorové plány. 

V prvním plánu je to čtoucí apoštol s knihou na pravé straně výjevu, jehož protějškem je vlevo 

ne zcela čitelná postava donátora. Druhý plán v úrovni pulpitu je zastoupen centrální postavou 

Panny Marie a apoštola sedícího po její levici. Poslední plán pak tvoří pětice apoštolů za zády 

Panny Marie. 

 Panna Marie je oblečena v modrém rouchu, jehož rub má v oblasti hrudi bílou barvu. 

Původně zřejmě bohaté členění drapérie je naznačeno tmavou podkresbou. Dochovaná část těla 

Panny Marie je zobrazena z enfacu. Hlava, mírně nakloněná k pravému rameni je mistrem 

zachycena v tříčtvrtečním profilu a navazuje na poměrně dlouhý krk. Oválný obličej s vysokým 

čelem lemují dlouhé vlasy okrové barvy, které ve dvou pramenech spadají na levé rameno Panny 

Marie. Rysy tváře nejsou příliš patrné, částečně lze rozeznat pouze oči a nos. V pravé ruce drží 

bílý, podlouhlý předmět, který již nelze přesně rozpoznat.96  

                                                                                                                                                             
92 Nelze již bohužel přesněji porovnat typiku tváří s levohradeckým výjevem, neboť restaurátor F. Fišer, který 

morašické malby restauroval v 50. letech 20. století, pozměnil obličeje a nahradil jejich stylově příznačný 
naturalismus konvenční typikou (viz STEJSKAL 1960, 140). 

93 VŠETEČKOVÁ 1998a, 19. ROYT 2006, 268–269. 
94 TOMKOVÁ 2001, 216. 
95 VŠETEČKOVÁ 1998a, 19. 
96 SCHILLER 1980, 135. Mohlo by se jednat buď o úmrtní svíci či svitek Starého zákona. Tyto atributy se 

objevují též na mladším výjevu Smrti Panny Marie od Konrada von Soest.  
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Na obdélném, prostorově pojatém a poměrně velkém pulpitu okrové barvy je umístěna 

otevřená kniha, jejíž stránky jsou lemovány silnou tmavou linkou. Na levém listu rozevřené 

knihy jsou patrné fragmenty do řádek uspořádaného textu.97  

Pouze u třech postav apoštolů se alespoň částečně dochoval jejich tělesný objem. Apoštol 

posazený nejblíže Panně Marii, avšak za jejími zády, je umístěn téměř přesně ve středu celé 

kompozice. Je oděn do zeleného roucha, jehož záhyby nejsou patrné. Výrazně zakloněná hlava 

určuje i jeho pohled upřený přímo nad sebe. Typiku tváře charakterizují výrazně velká ústa, 

velký nos, zapadlé oči a vysoké čelo.  Po jeho levici se nachází apoštol, jehož polopostava 

vystupuje zpoza lůžka. Modré roucho tohoto apoštola charakterizuje výrazně hluboký mísovitý 

záhyb v oblasti hrudníku. Trup apoštola je pojednán z enfacu. Hlava natočená doprava je 

zobrazena z tříčtvrtečního profilu a určuje pohled směřující k Panně Marii. Tvář charakterizuje 

plnovous, vysoké čelo, rovný nos a velké obočí. Vlasy světce nejsou téměř patrné.  

Asi nejlépe se dochovala postava čtoucího apoštola zachyceného z profilu, jenž klečí u 

paty Mariina lože [9b]. V pravé ruce drží otevřenou knihu, zřejmě i částečně opřenou o Mariino 

lůžko.  Modrý plášť, přehozený přes ramena není v oblasti hrudníku spojen, takže od protáhlého 

odhaleného krku až k pasu je vidět světcův spodní šat. V oblasti levého ramene je patrná 

modelace světlými tóny modré barvy. Apoštol mírně sklání hlavu nad otevřenou knihou. Jeho 

velká otevřená ústa naznačují, že byl zřejmě mistrem zachycen v okamžiku předčítání, či zpěvu 

žalmu z úmrtní modlitební knihy.98 Protáhlou tvář lemují delší, až ke krku sahající vlasy okrové 

barvy. Rysy poměrně mladé tváře, naznačené hnědou hlinkou určuje velký rovný nos, velké levé 

oko, ploché rovné čelo a zakulacená brada.99  

Za zády čtoucího apoštola se fragmentárně dochovala stojící postava v zeleném rouchu. 

Patrný je zde pouze záhyb drapérie v oblasti hrudníku ve tvaru písmene „V“. Hlava s rysy tváře 

se nedochovala; patrná je pouze svatozář. Mohlo by se jednat o postavu Krista, neboť na 

kruhovém nimbu je částečně patrný tmavými tóny naznačený kříž.100   

Z ostatních dochovaných postav jsou patrné pouze diferencované obličeje obklopené 

svatozářemi. Charakterizují je poněkud realisticky pojaté nehezké tváře [9a, 9b].101  

                                                 
97 Z. Všetečková uvažuje o latinském textu (VŠETEČKOVÁ 1998a, 19). Jednalo se pravděpodobně o modlitební 

knihu s žalmy (TÖRÖK 1973, 157).   
98 SCHILLER 1980, 131. 
99 Mohlo se jednat o sv. Jana Evangelistu, jenž byl spolu se sv. Petrem ve vrcholném středověku často 

zobrazován jako hlavní aktér děje v námětu Smrti Panny Marie (SCHILLER 1980, 131).   Podobně je zobrazen 
na výjevu Smrti panny Marie na jedné z desek křídlového oltáře z Frauenburgu z 80. let 14. století (TÖRÖK 
1973, 157). 

100 Kristus bývá na výjevech Smrti Panny Marie zobrazen jak přijímá duši právě zesnulé Panny Marie (ROYT 
2006, 268).   

101 VŠETEČKOVÁ 1998a, 19. Všetečková hodnotí tuto typiku tváří jako „ošklivé obličeje“. Jde o charakteristický 
rys levohradeckých maleb, jehož inspirační zdroje lze hledat v dobovém řezbářství. Například realisticky 
pojaté tváře Marií ze skupiny Brněnské piety (KUTAL 1962, 83–85 a též KUTAL 1984, 258–259). 
V monumentálním malířství se podobně pojednané tváře objevují v Emauzském cyklu (STEJSKAL 1984a, 332) 
nebo v apokalyptickém cyklu na východní stěně kostela Panny Marie na Karlštejně (STEJSKAL 20032, 111). 
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Zcela vpravo se fragmentárně dochovala z profilu zachycená postava v bílém rouchu. 

Postava patrně klečí s rukama sepjatýma před tělem.  Kolem hlavy není vidět svatozář, což by 

podle Z. Všetečkové poukazovalo k možné přítomnosti donátora na obrazu.102  

 

Analogie k obrazu Smrti Panny Marie 

Z. Všetečková uvádí, že ikonografický typ Poslední modlitby Panny Marie se dříve 

vyskytuje v Čechách pouze v knižní malbě např. v Antifonáři z Vorau z 60. let 14. století (fol. 

285r, Vorau, Stiftsbibliothek, sign. 259. III) a na iluminaci v Opatovickém brevíři ze 70. let 14. 

století (fol. 187v, Kraków, Archiwum Krakowskiej Kapituly Katedralnej, sine sig.) [9d].103 Snad 

poprvé je podle autorky v české  monumentální malbě znázorněn právě na Levém Hradci.104 

Téma bylo rozšířené v rámci malířství a sochařství 15. a 16. století.105  

Z ikonografického hlediska dochází k rozvinutí typu Poslední modlitby Panny Marie 

propojením starších známých typů. Na levohradeckém výjevu se objevuje postava apoštola 

čtoucího v otevřené knize (motiv patrně přejatý z Antifonáře z Vorau [9c]), ale rovněž má Panna 

Marie před sebou modlitební knihu, položenou na pulpitu (viz výjev z Opatovického brevíře 

[9d]).  

Toto zdůraznění poslední modlitby v podobě dvou knih se objevuje rovněž na vyobrazení  

ve skicáři Výjevy ze života Krista a Panny Marie (pero a inkoust na pergamenu, Preston, Harris 

Museum and Art Gallery, inv. č. P247) z doby kolem 1380–1390 [9e].106 Jedná se nejen o 

podobnost z hlediska typu kompozice, ale i naturalistická typika tváří apoštolů staví toto dílo do 

shodné stylové vrstvy s levohradeckým výjevem. 

2.1.5 Sv. Pavel [10] a sv. Kliment [11] 

 

Ve špaletách východního okna se dochovala torza dvou světců. Na levé straně vidíme 

pravděpodobně hlavu a část těla sv. Pavla, který je pravým bokem natočen do presbytáře [10]. 

Růžovohnědý inkarnát dovoluje sledovat vysoké tělo světce, hluboko posazené oči a poměrně 

dlouhý nos. Světec pravděpodobně držel v pravé ruce meč a byl zahalen v modrém plášti, jehož 
                                                 
102 VŠETEČKOVÁ 1998a, 20. 
103 Ikonografií typu Poslední modlitby Panny Marie se podrobně zabývala Gyöngyi Török. In: TÖRÖK 1973, 

151–205. O Antifonáři z Vorau viz STEJSKAL 1993, 411–425 a též Hana J. HLAVÁČKOVÁ: Antifonář z Vorau. 
In: FAJT 2006, 189,  kat. č. 62.  

103 K Opatovickému brevíři blíže MIODOŃSKA 1968, 213–253 a též Pavel BRODSKÝ: Brevíř opatovický. In: 
BRODSKÝ 2004, 54–58, kat. č. 12. 

104 VŠETEČKOVÁ  1998, 19. 
105 VŠETEČKOVÁ  1998, 19. V rámci sochařství 16. století je to např. Smrt Panny Marie ze Zálezlic z let 1515–

1525 (Křivoklát, Hradní muzeum). Z malířských děl 15. století uveďme např. výjev na střední desce 
Triptichu roudnického z doby kolem roku 1400 (Praha, Národní galerie). K ikonografii Poslední modlitby 
Panny Marie viz též ROYT 2006, 268–269.   

106 Eric RAMÍREZ–WEAVER: Výjevy ze života Krista a Panny Marie. In: FAJT 2006, 510,  kat. č. 176. Podle 
autora sloužilo těchto šest dochovaných kreseb jako přípravné skici pro figurální kompozice zamýšleného 
oltářního triptychu v jedné z pražských malířských dílen.  
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větší část se od hrudi směrem dolů díky velké plombě nedochovala. V horní části je na pozadí 

patrný červený šablonovitý motiv ve tvaru srdčitého listu. 

V protější špaletě restaurátorka nově odkryla postavu světce oděného do tmavého šatu 

[11]. Z postavy se zachovala hlava se svatozáří a levá horní část těla. Pravá strana těla je 

přerušena velkou plombou. Podle atributu bílé kotvy, kterou třímá v levé ruce se jedná o patrona 

kostela sv. Klimenta.  

 

2.1.6 Zajetí Krista [12] 

 

Pašijový cyklus odvíjející se v dolním pásu výzdoby začíná na severní stěně scénou 

Zajetí Krista. V předním plánu výjevu je v pravé části zobrazena ústřední stojící postava Krista, 

lukovitě prohnutá. U jeho nohou se nachází postava klečícího Malcha. V levé části předního 

plánu vyobrazení je zachycena postava sv. Petra, jenž se naklání směrem ke Kristu. Zadní plán 

tvoří skupina pěti biřiců. Tři z nich obestupují postavu Krista. V místech, kde dopadala drapérie 

Kristova roucha na zem je dnes plomba. Malba je poškozena též v levém dolním rohu, čímž 

utrpěla postava sv. Petra. Pozadí malby je řešeno poměrně dobře dochovanou červenou 

podmalbou. 

Postava Krista je zachycena v tříčtvrtečním profilu. Je oblečená v dlouhé bílé roucho, 

které je od pasu dolů jemně řasené a určuje protáhlý figurální kánon, vlastní většině postav 

pašijového cyklu. Drapérii zdůrazňuje tmavou hlinkou provedená podkresba. Kristova pravá 

ruka, poměrně protáhlá, se dotýká pravého ucha klečícího Malcha. Spasitelovu hlavu, která  je 

zobrazena z profilu, obklopuje velká svatozář. Obličejové rysy ani vlasy nejsou patrné. 

Malchus klečící u Kristových nohou má na sobě podobně jako ostatní biřici zelenomodrý 

oděv, jež charakterizují dobové přiléhavé nohavice a špičaté obutí. Postava je zachycena 

z profilu a má před tělem sepjaté ruce. Lehce skloněná hlava je zobrazena též z profilu. Kulatý 

obličej, jež lemují vlasy okrové barvy, dále charakterizuje rovný nos a výrazné pravé oko.     

Rozpoznatelná je dále prohnutá postava sv. Petra, zahalená do temného šatu. Spodní část 

roucha se dochovala pouze z části a tělesný objem je patrný jen v oblasti trupu. Horní část těla se 

natáčí za ramenem levé ruky, která drží nůž. Členění drapérie záhyby není již patrné. Hlava 

obklopená svatozáří byla zřejmě natočená ke Kristu. Rysy obličeje sv. Petra nelze též rozpoznat.   

Ze skupiny stojících žoldnéřů je v celé postavě znázorněn pouze jeden z nich. Mistr jej 

umístil do středu celé kompozice mezi Krista  a sv. Petra. Protáhlou postavu charakterizují šaty 

s krátkou suknicí a úzké nohavice, obojí zelenomodré barvy. Kolem ramen má žoldnéř zřejmě 
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kroužkový závěs, který je součástí přílby typu kónického bacinetu.107  Hlava s nasazenou 

špičatou bacinetovou přilbicí světlé barvy nemá rozpoznatelný obličej a je natočená směrem ke 

Kristu. Z ostatních žoldnéřů v zadním plánu jsou patrné pouze hlavy s přilbicemi kromě postavy 

vpravo za Kristem, z níž je patrné poprsí a levá ruka. Hlava tohoto žoldnéře je zachycena z 

 tříčtvrtečního profilu a obličej charakterizují podkresbou naznačené oči a zašpičatělý nos. Nad 

svatozáří Krista vyčnívá hlava dalšího žoldnéře, jehož tvář určuje již méně znatelný, zřejmě 

špičatý nos. Ze zbývajících postav stráže jsou rozpoznatelné pouze obrysy hlav s přilbicemi. 

Ikonograficky je zde zachycen moment, kdy Kristus pravou rukou uzdravuje ucho 

veleknězova sluhy Malcha, které mu při zatýkání Spasitele Petr uťal mečem.108 Podobná 

kompozice s klečící postavou Malcha s uťatým uchem u Kristových nohou se nachází na již 

zmíněných nástěnných malbách slavětínského pašijového cyklu [12b].109

 Dobové obleky a špičaté obutí postav uvádí Z. Všetečková do souvislosti s Brunšvickým 

skicářem (Braunschweig, Herzog Anton Ulrich–Museum, inv. č. 63), jehož jádro vzniklo po roce 

1380 [12a].110 Karel Stejskal jeho vznik připisuje umělci z okruhu tvůrců činných na dvoře 

Václava IV. a vzhledem k monumentálnímu pojetí těchto virtuózních kreseb klade skicář též do 

souvislosti s dobovým nástěnným malířstvím.111  

 

2.1.7 Kristus před Pilátem [13] 

 

V dalším lištou odděleném poli pokračuje cyklus scénou Krista před Pilátem. Postava 

Krista je umístěna do levé části obrazu a obstoupena dvěma biřici. V pravé části výjevu je 

zpodobena postava Piláta, jenž sedí na architektonicky pojatém trůnu. Poškozená malba byla 

zatmelena a není čitelná v levém horním rohu, dále v oblasti stehen postavy Krista a biřice po 

jeho pravici. Výrazná plomba též znemožňuje rozpoznat hlavu a trup sedícího Piláta a část 

podstavce jeho trůnu v pravém dolním rohu. Pozadí levé části výjevu je z části zachováno ve 

světle modré výmalbě, což by mohlo poukazovat na umístění stojících postav do exteriéru. 

Naproti tomu Pilátův trůn cele zabírá pravou polovinu vyobrazení. Spodní část trůnu je tvořena 

stupňovitým podstavcem okrové barvy se skosenou sedací deskou. Zpoza trůnu vystupuje 

dvojice sloupů, které podpírají obdélný baldachýn s kazetovým stropem. Lichoběžníkovým 

                                                 
107 Jde o součást dobové zbroje používané v druhé polovině 14. století (KŘÍŽEK/ČECH 1997, 18).  
108 Viz Lukáš 22,36–38: „ Řekl jim: Nyní však, kdo má měšec vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej 

plášť a kup si meč.“ 
109 K slavětínským nástěnným malbám blíže VŠETEČKOVÁ 2000, col. 1–6. 
110 STEJSKAL 1984, 346. 
111 STEJSKAL 1984, 346. V souvislosti s vývojem knižní malby se o Brunšvickém skicáři zmiňuje Josef Krása 

viz KRÁSA 1984, 424–425.  V novější literatuře k malířském skicáku blíže Robert SUCKALE / Jiří FAJT: 
Malířský skicák z Braunschweigu. In: FAJT 2006, 195,  kat. č. 67. 
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tvarem stropu se malíř pokusil vyjádřit perspektivně ubíhající architekturu, jež celý výjev 

prohlubuje.112

Nalevo stojící Kristus, zpodobený z tříčtvrtečního profilu je oděn opět do bílého roucha. 

V místech, kde drapérie spadává na zem je nařasena pomocí tónů šedé barvy. Je zde poměrně 

výrazný trychtýřovitý záhyb. Málo zřetelnou hlavu obklopuje křížový nimbus. Po obou stranách 

je doprovázen dvěma biřici. Biřic po Kristově levici má na sobě zelený plášť a přiléhavé černé 

nohavice. Na hlavě měl pravděpodobně frygickou čapku. Biřic, jenž polovinou svého těla 

obstupuje Krista z jeho pravé strany, je oděn v černý přiléhavý šat a špičaté obutí. Oba biřici jsou 

zachyceni z tříčtvrtečního profilu. Jejich obličeje se nedochovaly. 

Blízkou analogii výjevu Kristus před Pilátem nalezneme na pašijovém cyklu v kostele sv. 

Jiljí v Uhlířských Janovicích z let kolem roku 1390 [13a].113 Oproti levohradeckému zobrazení 

je zde Kristus předveden biřici k Pilátovi zprava a nevyskytuje se zde architektonická konstrukce 

Pilátova trůnu.114

Motiv Krista před Pilátem je rovněž součástí slavětínského pašijového cyklu [13b].115 

Oproti levohradeckému výjevu zde Pilát sedí na kvádrovitém trůnu bez baldachýnu. Krista 

doprovázejí zprava i zleva po dvojicích čtyři biřici v dobové zbroji.  

Architektonické pojetí Pilátova trůnu je po stránce slohové blízké výzdobě ne některých 

foliích raného václavského rukopisu Willehalm z konce 80. let 14. století. Jde o kazetování 

stropu baldachýnového trůnu na titulním listu (fol. 1r, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 

Cod. s. n. 2643) [13c].116 Dalším společným rysem levohradeckého výjevu Kristus před Pilátem 

a raných václavských rukopisů jsou „hybné postavy, pro něž jsou charakteristické dlouhé jakoby 

pavoučí údy a drobné hlavy,“117 dobové oděvy a špičaté obutí, jak je spatřujeme též ve výzdobě 

rukopisu Willehalm na výjevu Setkání královny Kyburg s Willehalmem (fol. 399r, Wien, 

Österreichische Nationalbibliothek, Cod. s. n. 2643) [13d].118 Dalším charakteristickým rysem, 

předznamenávající krásnoslohé pojetí drapérie je bohaté řasení rouch, které zakrývají štíhlé, 

poněkud strnule stojící postavy.119

   

                                                 
112 Podobná architektonická konstrukce se nachází například v kapitulní síni Sázavského kláštera na výjevu 

Infantia Christi z let 1370–1380 (VŠETEČKOVÁ 1999, 169). Blízkou analogii představují baldachýnové trůny 
ve výzdobě raného václavského rukopisu Willehalm (KRÁSA 19742, 129). 

113 K malbám v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích blíže DVOŘÁKOVÁ 1954, 32. Dále též VŠETEČKOVÁ 
1999, 184–188.   

114 K ikonografickému typu Kristus před Pilátem viz ROYT 2006, 131–132 a též SCHILLER 1968, 71–76. 
115 K slavětínským nástěnným malbám blíže VŠETEČKOVÁ 2000, col. 1–6. 
116 K rukopisu Willehalm blíže KRÁSA 19742, 128–130. 
117 KRÁSA 19742, 129. 
118 KRÁSA 19742, 129. 
119 KRÁSA 19742, 129.Viz řasení spodní části Kristova roucha na levohradeckém výjevu. Kánon štíhlých postav 

vycházející od Mistra Třeboňského oltáře je v monumentálním malířství Z. Všetečkovou spojován s díly 
připisovanými Mistru Osvaldovi; zejména malby ve Svatováclavské kapli  a Vlašimské kapli Pražského 
dómu (VŠETEČKOVÁ 1998a, 27). 
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2.1.8 Potupení a bičování Krista [14] 

 

Scéna Potupení a bičování Krista se odehrává před červeným pozadím. Tentokrát je cele  

zasazena do halové architektury podepřené jednoduše profilovaným sloupovím. Přední část 

architektury tvoří čtveřice arkád v podobě půlkruhových oblouků. V místech, kde se oblouky 

dotýkají zdobí arkády směrem k zemi otočené stylizované kytky. Cvikly vyplňují zaoblené, 

hrotem dolů obrácené trojúhelníky. Zasazení figur do interiéru v podobě protáhlé horizontální 

haly budí dojem mělkého prostorového řešení výjevu.  

Uprostřed kompozice vidíme stojícího Krista přivázaného k sloupu. Spasitelovo tělo je 

zobrazeno z profilu a  je po celé délce zepředu těsně přitisknuté ke sloupu. Má na sobě bederní 

roušku, jejíž záhybový systém již není patrný. Pozvednuté předloktí Kristovy levé paže 

charakterizují protáhlé prsty ruky, dlaní otočené ke sloupu.  Hlava obklopená svatozáří je 

natočena v tříčtvrtečním profilu doleva a zprava opřena o sloup. Protáhlý obličej 

charakterizovaný dlouhým rovným nosem lemují vlasy okrové barvy, jejichž délku již nelze 

rozpoznat.  

Po obou stranách jsou ke Kristu nakročeni dva biřici. Biřic vlevo je oblečený v zelený 

šat, jehož suknice sahá ke kolenům. Tělo, lukovitě prohnuté, charakterizuje úzký pas a poměrně 

mohutný hrudník. Pozvedá pravou ruku patrně třímající důtky a jeho prostovlasá hlava je lehce 

zvrácená a zaklíněná mezi ramena. Obličej charakterizuje velký nos a protáhlá brada, patrně 

porostlá plnovousem.  Výrazněji nakročený biřic vpravo je oděn v přiléhavý modrý krátký šat, 

charakterizuje jej poměrně úzký pas  a krátké tělo s výrazně dlouhýma nohama.  

 

Analogie k výjevu Potupení a bičování Krista 

Podobnou kompozici výjevu Potupení a bičování Krista nalezneme na nástěnných 

malbách ve Slavětíně [14a] a  christologickém cyklu v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích 

z let kolem roku 1390 [14b].120 Výjev podobně jako na Levém Hradci navazuje na předešlé 

vyobrazení Krista před Pilátem. Krista, pravou tváří opřeného o sloup, který objímá svázanýma 

rukama, bičují z obou stran dva nakročení biřici. Kompozice však postrádá zasazení do 

architektonického rámce.121  

Slohově blízké architektonické pojednání prostoru nalezneme například na karlštejnských 

nástěnných malbách, na výjevu z Apokalypsy v kostele Panny Marie.122 Proporčně podobné 

půlkruhové oblouky arkád zakončené konzolami přiléhají k baldachýnu nad hlavou Ženy oděné 

sluncem [14c]. Blízkou analogií obloučkových arkád s trojúhleníkovou výplní cviklů nalezneme 
                                                 
120 K slavětínským nástěnným malbám blíže VŠETEČKOVÁ 2000, col. 1–6. K malbám v kostele sv. Jiljí 

v Uhlířských Janovicích viz DVOŘÁKOVÁ 1954, 32. 
121 K ikonografii typu Potupení a bičování Krista viz ROYT 2006, 51–52 a též SCHILLER 1968, 76–79. 
122 VŠETEČKOVÁ 1998a, 26–27; STEJSKAL 20032, 111. 
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v podobě slepých, v kameni plasticky modelovaných půlkruhových obloucích v pravé polovině 

východní stěny svatováclavské kaple [14d]; uvnitř oblouků tvořených triloby se nachází 

nástěnné malby polopostav andělů.123

Analogické zasazení scény Bičování Krista do architektonicky pojednaného prostoru se 

nachází v ambitu benediktinského kláštera Na Slovanech [14e].124

Za konvenční rys levohradeckého Potupení a bičování lze považovat základní kompozici, 

kde Kristus je uvázán ke sloupu, o který se opírá pravou tváří a z obou stran je bičován dvojicí 

biřiců [14]. Zasazením levohradeckého výjevu do bohatšího architektonického rámce navázal 

malíř na výjev Bičování z Emauzského kláštera [14e], kde je větší důraz kladen na figurální děj.   

2.1.9 Korunování trním [15] 

 

Za úzkou lištou pokračovalo Korunování trním.125 Scéna se odehrává opět v interiéru 

architektury, z čelní strany vymezené probíhajícím kladím126 s dvojicí půlkruhových oblouků.  

Střed kompozice tvoří trůn ve tvaru oltářní menzy, původně červené barvy, na němž sedí Kristus. 

U zadní části trůnu  stojí z obou stran dva biřici a pomocí prutů vkládají Spasiteli na hlavu 

trnovou korunu. I přes použití architektonických prvků působí prostor mělce. V rámci oblouků, 

určujících zadní stěnu místnosti je patrné modré pozadí. 

Pro velkou míru poškození nelze již na malbě rozeznat detaily Kristova roucha ani 

přesněji určit fysiognomii postavy. Hlavu, která byla původně nakloněna k pravému rameni, 

obklopuje křížový nimbus. Trnová koruna i prohnuté pruty, kterými je od biřiců nasazena, jsou 

naznačeny tmavou linkou. Postavy mučitelů Krista jsou opět zachycené v nakročení. Světle 

modře pojednané nohavice zvýrazňují dlouhé štíhlé nohy, jež zejména u biřice vpravo kontrastují 

s tmavou barvou jeho šatů.       

Motiv Korunování trním se též vyskytuje na nástěnných malbách z kostela v Kopistech 

z 90. let 14. století [15a].127 Oproti levohradeckému výjevu zde Kristus sedí na lavici ve tvaru 

kvádru. Výjev z Kopist je zasazen do nepříliš hlubokého prostoru zaklenutého stlačenou klenbou 

s tmavým pozadím. 

Architektonické pojednání prostoru na výjevu Korunování trním podobně jako u 

předchozího výjevu Potupení a bičování Krista připomíná rovněž spodní, architektonicky 

pojednaný pás ostatkových scén na Karlštejně [15b]. V. Dvořáková ji popsala jako „zdrobnělou 

                                                 
123 STEJSKAL 1984a, 335–336. Malby jsou připisovány Mistru Osvaldovi a pocházejí z let 1372–1373. 
124 VŠETEČKOVÁ 1996, 142. 
125 ROYT 2006, 115–117 a též SCHILLER 1968, 79–84. 
126 Funkci kladí zde plní horizontální lišta, jež po celé délce severní stěny od sebe odděluje horní a dolní pás 

celého cyklu. 
127 DVOŘÁKOVÁ 1982. Nástěnné malby z Kopist byly transferovány a umístěny v děkanském kostele v Mostu.  
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sloupovou halu, jež připomíná nejspíše architekturu letnerů.“128 Prostor na karlštejnských 

malbách je oproti levohradeckému mnohem hlubší, není však do něj zasazen figurální děj; má 

funkci spíše dekorativní. 

 

2.1.10 Ecce Homo [16] a Nesení kříže [17]  

 

Další výjev je špatně čitelný a snad představoval Ecce Homo [16] vzhledem k následující 

scéně Nesení kříže, kde torzálně dochovaná postava Krista nese kříž delším břevnem na zádech 

[17].T129 Výjev je namalován tak, že přechází přes zalomení pod polygonální konzolou ze 

severovýchodní stěny na stěnu východní. Ze čtyř postav, které stojí po Kristově levici se 

dochovaly pouze dolní končetiny. Postava zcela vpravo je zachycena ve výrazném nakročení 

svých krátkých úzkých nohou.  Malba je přerušena plombou též v levém horním rohu; zde do ní 

zasahuje špaleta vsazeného okna.   V horní části výjevu je patrné červené pozadí, na němž se 

zpoza výjevu tyčí trojice hrotů kopí. Jedna z postav pravděpodobně představovala Šimona 

z Kyrény, jenž Kristovi pomáhal nést kříž.130

Nakročení krátkých úzkých nohou připomíná vyobrazení figur ve výzdobě 1. sv. Bible 

Václava IV. Mistrem Balámovy historie, „projevující se v jednoduchých kompozicích spíše 

statického charakteru“ [17a].131  

 

2.1.11 Adam a Eva u stromu poznání [18] 

 

Na východním poli přímo za oltářem restaurátorka nově odkryla další motiv, který 

přerušuje pašijové scény. Jedná se o starozákonní výjev z Geneze, zobrazující Adama a Evu u 

stromu poznání. Scéna je umístěna pod okno východní stěny a zabírá tak zhruba poloviční výšku, 

ve srovnání s předchozími výjevy pašijového cyklu. Postavy Adama a Evy zachycené na 

červeném pozadí jsou tedy poměrně menší. Stojí symetricky po obou stranách stromu, jež tvoří 

střed kompozice. Pod korunou, vyrůstající z úzkého dlouhého kmene je hnědou hlinkou 

naznačena hlava hada. Byla zachycena z tříčtvrtečního profilu s pohledem směřujícím směrem 

k Evě. Tmavý zvlněný pruh vystupující u země zpoza stromu, představoval pravděpodobně ocas 

hada, jenž se dotýká Evina pravého, poměrně velkého chodidla. Protáhlá postava Evy je 

zobrazena z profilu. Pravou nohou je nakročena směrem ke stromu, k jehož koruně směřuje i 

                                                 
128 DVOŘÁKOVÁ 1984, 314. Způsob řešení prostoru pod Ostatkovými scénami klade V. Dvořáková do 

souvislosti se zničeným letnerem v katedrále ve Štrasburku. 
129 VŠETEČKOVÁ 1998a, 21. K ikonografickému typu Nesení kříže viz ROYT 2006, 177–179. 
130 VŠETEČKOVÁ 1998a, 21. 
131 KRÁSA 19742, 146–147. 
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předloktí její pravé ruky.  O něco vyšší postava Adama stojí na pravé straně výjevu. Vzhledem 

k poškození malby v dolní části, nelze přesně určit Adamův postoj. Nelze též rozpoznat 

charakteristické rysy tváře hlavy, jež byla patrně zachycena z profilu, pohledem směřující do 

koruny stromu.  

Z. Všetečková vidí v umístění tohoto obrazu za oltářní menzou hlubší smysl;  Kristus 

svou vykupitelskou obětí vysvobodil lid od prvotního hříchu.132 Uvažuje dále o možnosti, že 

volba tohoto motivu byla podmíněná znalostí mystického výkladu prvotního hříchu s iluminací 

Adama a Evy u stromu poznání, jak jej uvádí počátkem 20. let 14. století Pasionál abatyše 

Kunhuty.133 Neboť, jak už bylo řečeno, předpokládá, že duchovní správu nad kostelem sv. 

Klimenta měly pravděpodobně řeholnice svatojiřského kláštera na Pražském hradě.134  

 

Analogie k výjevu Adama a Evy u stromu poznání  

V nástěnných malbách se scéna Adama a Evy u stromu poznání objevuje v presbytáři 

kostela  sv. Mikuláše v Ševětíně [18a].135 Je datovaná do období kolem poloviny 14. století.136 

Podle autorky bylo téma prvotního hříchu na konci 14. století velmi aktuální. Jako příklad uvádí 

konzolu představující prvotní hřích na pravém středním pilíři v chóru svatovítské katedrály, na 

níž měla stát socha bolestného Krista ve smyslu druhého Adama [18b].137 Jako protipól 

pašijového cyklu se téma prvotního hříchu objevuje též kolem roku 1400 na nástěnných malbách 

z kostela v Kopistech [18c].138     

 

2.1.12 Svlékání Kristova roucha [19] 

 

Ve zlomu jihovýchodní a jižní zdi byla nově objevena scéna Svlékání Kristova roucha.139 

Figurální kompozici na červeném pozadí představují dva, proti sobě stojící biřici a postava 

Krista. Biřic vpravo přidržuje výrazně prohnutou postavu nahého Krista, přičemž druhý biřic mu 

svléká světlou tuniku tak, že ji přetahuje přes hlavu. Prostor zde není naznačen. U postavy Krista 

zachycené z tříčtvrtečního profilu je opět patrný výrazně protáhlý figurální kánon, který je však 

charakteristický i pro oba biřice. Dojem štíhlých, protáhlých těl umocňují též úzké nohavice, 

přiléhavý šat tónů šedomodré a zelené barvy a poměrně malé hlavy biřiců. U levého biřice je 

                                                 
132 VŠETEČKOVÁ 1998a, 21. 
133 Praha, Archiv Univerzity Karlovy, XIV A17, fol. 4b. K Pasionálu Abatyše Kunhuty blíže  

STEJSKAL/URBÁNKOVÁ 1975. 
134 PODLAHA 1911, 102. 
135 K nástěnným malbám v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně viz PAVELEC 1995, 288–298. 
136 PAVELEC 1995, 296. 
137 VŠETEČKOVÁ 1998a, 21. HOMOLKA 1976, 90. K  umístění sochy Krista na konzole viz KUTAL 1984, 266. 
138 DVOŘÁKOVÁ 1982. Nástěnné malby z Kopist byly transferovány a umístěny v děkanském kostele v Mostu.  
139 K ikonografii Svlékání Kristova roucha SCHILLER 1968, 93–95.  
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patrné špičaté obutí, kterým roztahuje nohy Krista, do výrazného rozkročení. Na protáhlé, mírně 

zakloněné, z profilu zachycené hlavě se špičatou bradou má levý biřic bacinetovou přílbu. Rysy 

tváře již nejsou patrné. Biřic vpravo je zachycen z profilu a v úkroku pravé nohy směrem 

dozadu.  Část jeho ruky pod ramenem je naznačena tmavou podkresbou. Na hlavě zobrazené 

z profilu má patrně plátěnou přiléhavou čapku. Obličej charakterizuje pouze poměrně velký nos. 

Všetečková vidí v takto pojednaném figurálním kánonu předznamenání až manýristické 

tendence krásného slohu, projevujícího se ve složitosti postojů a posunků.140 Řadu těchto znaků 

lze podle Stejskala nalézt právě v Brunšvíckém skicáři.141

V již zmiňovaném Pasionálu abatyše Kunhuty patří symbol tuniky spolu s kopím a 

křížem k nejvýznamnějším nástrojům Kristova umučení.142  

Blízkou analogii levohradeckému výjevu Svlékání Kristova roucha nalezneme ve 

výzdobě 1. svazku  Bible Václava IV. od  Mistra Balámovy historie.  Jedná se o starozákonní 

výjev, na němž bratři z Josefa strhli barevnou, otcem darovanou suknici a poté jej prodali 

karavaně Izmaelitů putujících do Egypta [19a].143 Podobnost je zřejmá rovněž v pojednání 

nakročených figur. Levohradecké postavy však mají údy tenčí a protáhlejší.  

 

2.1.13 Přibíjení Krista na kříž [20] 

 

Horizontálně komponovaná poměrně rozměrná scéna Přibíjení Krista na kříž se nachází 

pod oknem jihovýchodní stěny presbytáře. Centrem kompozice je diagonálně zleva doprava 

umístěný kříž, k němuž trojice pacholků připevňuje Kristovo tělo. Jeden pacholek klečí u paty 

kříže, zatímco zbylí dva jsou rozmístěni po obou stranách vodorovného břevna. Pozice kříže a 

velikost obou pacholků určuje poněkud neobratně pojatý, mělký prostor výjevu, v němž se zdá, 

že oba pacholci jsou umístěni spíše nad sebe. Scéna se odehrává  před červeným pozadím. 

Vykupitele charakterizuje  světlý tělový inkarnát, štíhlé podlouhlé tělo zobrazené 

z enfacu a rozpažené ruce. Hlava je mírně nakloněná k pravému rameni. Nepříliš čitelná tvář 

byla původně modelovaná tóny hnědé barvy.144 Muž klečící u paty kříže je zachycen z profilu a 

oběma rukama  přibíjí Kristovy nohy ke kříži. Oblečen je v krátký šat a ve výrazné přiléhavé 

nohavice. Jeho špičaté obutí nápadně přesahuje spodní obrysovou lištu obrazu. Na skloněné 

hlavě má přiléhavou čapku.  Druhý prostovlasý pacholek v horní části výjevu, jehož tělo je 

                                                 
140 VŠETEČKOVÁ 1998a, 22. K těmto znakům, jež charakterizují manýristickou fázi krásného slohu viz KRÁSA 

1984, 426. 
141 STEJSKAL 1984, 348. 
142 VŠETEČKOVÁ 1998a, 23. K ikonografii nástrojů Kristova umučení viz ROYT 2006, 167–170. 
143 ROYT 2006, 103. Ve středověku byl motiv svlékání Josefova roucha chápán jako předobraz pašijového 

svlékání Krista (SCHILLER 1968, 94). 
144 VŠETEČKOVÁ 1998a, 22. 
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zachyceno z profilu, drží v pravé ruce kladívko a levou přidržuje Kristovu dlaň. Postava třetího 

pacholka ve spodní části výjevu, zobrazená z tříčtvrtečního profilu připoutává oběma rukama 

Kristovu levou ruku a na hlavě má patrně přiléhavou čepici.  Všichni tři pacholci jsou zachyceni 

z profilu. Původně poněkud karikované rysy obličejů pacholků, nejsou již příliš zřetelné.145

Ikonografický motiv Přibíjení Krista na kříž se přímo neopírá o evangelia, ale často 

s objevuje ve středověké mystické literatuře.146 Tři hřeby, kterými byl Kristus přibit na kříž 

patřily ve vrcholném středověku k nejvýše ceněným relikviím.147   

Scéna Přibíjení Krista na kříž se v monumentálním malířství konce 14. století vyskytuje 

poměrně vzácně.148  Blízkou analogií levohradeckému výjevu nalezneme v rámci pašijového 

cyklu v kostele sv. Bartoloměje v Hněvkovicích z 80. let 14. století [20a].149

Výjev Přibíjení Krista na kříž je po slohové stránce podobný první scéně levohradeckého 

pašijového cyklu, Zajetí Krista [12]. Společnými charakteristickými rysy jsou červené pozadí, 

špičaté obutí, modrá zbroj biřiců. Z profilu zachycená klečící postava Malcha se podobá  klečící 

postavě pacholka přibíjejícího nohy Krista u paty kříže [20b].    

 

2.1.14 Ukřižování [21] 

 

Na jižní stěně presbytáře je pod oknem poměrně velká plomba.150 Část výjevu, jenž se 

v tomto poli vedle pravého dolního rohu jižního okna dochovala, předchází hlavní scéně 

Ukřižovaní. Jedná se o vyobrazení postav dvou vojáků a muže, losujících pravděpodobně o 

Kristovu tuniku, jež se nedochovala díky velké plombě u pravého ostění proraženého vstupu do 

sakristie [22].151 Kompozice je tvořena v předním plánu vojákem sedícím na zemi ve spodní 

části výjevu a jeho druhem, jenž za ním stojí  v zadním plánu spolu s postavou menšího muže.  

Nohy sedícího vojáka jsou pokrčené v kolenou. Charakterizují je úzké barevné nohavice a 

špičaté obutí. Oblečený je v tmavý šat a na hlavě má kónický bacinet s kroužkovým závěsem. 

Postava je zachycena z tříčtvrtečního profilu. Postava stojícího vojáka je oděna v modrý šat 

s dlouhou suknicí. Jeho spodní část těla zakrývá sedící voják. Postava je zobrazena z profilu. Na 

hlavě má rovněž kónický bacinet  s kroužkovým závěsem. Rysy obličeje nejsou již patrné. Jeho 

pohled směřoval vstříc muži, jenž se nachází po pravici stojícího vojáka. Z postavy muže se 

                                                 
145 VŠETEČKOVÁ 1998a, 23. 
146 STEJSKAL/URBÁNKOVÁ 1975, 23–37. K ikonografickému typu Přibíjení Krista na kříž viz ROYT 2006,  

296–297 a též SCHILLER 1968, 96–97. 
147 ROYT 2006, 297. 
148 HAMSÍKOVÁ 2007, 134. 
149 K nástěnným malbám v kostele sv. Bartoloměje v Hněvkovicích viz HAMSÍKOVÁ 2007, 121–144 (tam i 

shrnuta další literatura). 
150 K stavebním úpravám viz pozn. 52. 
151 K ikonografii výjevu Losování o Kristovu tuniku viz SCHILLER 1968, 94–95. 
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dochovala horní část těla, oděná v tmavý šat.  Hlava, charakterizovaná vystouplým čelem, 

velkým nosem a velkými ústy je zachycena z profilu. Muž upřeně hledí do tváře stojícího vojáka.  

Na následujícím výjevu odděleném opět tenkou lištou se nachází vícefigurová kompozice 

Ukřižování.152 Uprostřed dominuje kříž s vertikálně podaným tělem Krista. Na červeném pozadí 

jsou zde symetricky po obou stranách umístěny skupiny postav. Prostor se zde neuplatňuje.  

Mírně prohnuté tělo Krista je zobrazeno z enfacu. Pravá noha mírně překrývá levou. 

Přiléhavá bederní rouška obepíná Kristovy boky. Mírně zahnutý, volně pojednaný cíp drapérie 

vlaje v úrovni Kristových stehen vlevo vedle těla. V podkresbě je patrné na pravém Kristově 

boku členění roušky mísovitými záhyby.  Růžovookrový inkarnát těla Krista nese stopy 

modelace v oblasti prsou. Hlavu Krista, která je nachýlena k pravému rameni a obklopena velkou 

svatozáří lemují delší hnědé vlasy, které v pramenech spadají pod úroveň pravého ramene. Tvář, 

jež je v oblasti lící modelována tóny hnědé barvy, charakterizují malé, patrně zavřené oči, dlouhý 

nos a špičatá brada porostlá krátkým vousem.  

Ze skupiny postav po pravém Kristově boku lze rozpoznat Pannu Marii a snad Marii 

Salome. Poměrně dobře se zachovala spíše nehezká tvář Panny Marie a spodní černá kresba 

jejího modrého roucha, které má přetaženo přes hlavu. Pod pravou rukou je patrný hluboký, 

zalomený mísovitý záhyb. Roucho je v dolní části lemováno výraznou klikatkou. Tvář 

zachycenou z tříčtvrtečního profilu charakterizují velké oči s naznačeným obočím a velký nos. 

Její ruce jsou před tělem ohnuté v loktech a pod bradou sepjaté v gestu modlitby. Vzadu za 

Mariemi stojí postava sv. Longina ve světle zeleném krátkém šatu a špičaté frygické čapce. 

Pravou rukou vráží kopí do Kristova boku a levou směřuje k svému levému oku. Jeho protáhlá 

tvář je zobrazena z tříčtvrtečního profilu a charakterizuje ji brada se špičatě střiženým vousem.  

Za sv. Longinem se částečně dochovala ve světlé podmalbě hlava vojáka s kónickou přilbou.  

Na pravé straně stojí nejblíže kříži postava sv. Jana Evangelisty. Tělem je natočen ve 

ztraceném profilu zády k divákovi.  Jeho plášť je v černé podkresbě pod levou rukou členěn 

paralelními mísovitými záhyby. Hlava s velkou svatozáří a světlehnědými krátkými vlasy se 

v tříčtvrtečním profilu obrací na diváka. V podkresbě má naznačené, patrně přivřené, oči a 

poměrně velký nos. Modelace tváře se v oblasti levé líce dochovala jen částečně.  Za ním je 

patrná postava muže v rouchu odstínu hnědé a okrové barvy. Na hlavě zachycené z profilu má 

naznačenou tmavou čapku. Kulatý obličej charakterizují velké oči a velký, široký nos. Zcela 

vpravo se na výjevu nachází postava setníka ve zbroji, v kónické bacinetové přilbě a s mečem u 

pasu.153 Jeho hlava zobrazená z profilu je výrazně zakloněná; horní část přilbice překrývá pravou 

obrysovou lištu. V podkresbě kulatého obličeje je zvýrazněn špičatý krátký nos a široká zavřená 

                                                 
152 K ikonografii výjevu Ukřižování viz ROYT 2006, 296–300. SCHILLER 1968, 98–118. HALL 1991, 456–463. 
153 VŠETEČKOVÁ 1998a, 23. 
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ústa. Upřeným pohledem hledí na Ukřižovaného. Hrot jeho dlouhého meče prochází vpravo dole 

lištou do následující scény.  

Z  hlediska ikonografie je významným motivem na levohradeckém Ukřižování postava 

sv. Longina, jehož Kristus zbavil slepoty v okamžiku, kdy uvěřil. V souvislosti s výjevem 

Ukřižování na Týnském tympanonu J. Homolka uvádí, že: „Výjmečné místo Longinovo souvisí 

s kultem sv. kopí na dvoře Karla IV. Sv. kopí – jeho hrot se vsazeným hřebem, jímž byl Kristus 

přibit na Kříž, bylo totiž nejvzácnější relikvií, které patřili k říšskému korunovačnímu pokladu. 

Císař jej získal po delším jednání roku 1350, kdy jej zvláštní poselstvo přivezlo do Prahy, kde po 

neobyčejně slavnostním uvítání, jehož se účastnil sám Karel IV., byl poklad převezen do 

katedrály sv. Víta.“154

V umístění scén Ukřižování a Zvěstování nad sebe vidí Z. Všetečková spojení 

symbolizující dvojí svátek, který byl v řadě kalendářů zapsán k 25. březnu a který od dob sv. 

Augustina oslavoval zároveň počátek Kristovy pozemské cesty  (inkarnace) a zároveň 

velkopáteční událost smrti Božího Syna na kříži.155    

 

Analogie k výjevu Ukřižování 

J. Klimeš předpokládá vliv Mistra Třeboňského oltáře zejména v hloubce citového 

prožitku, oduševnělosti obličejů hlavních postav, v tělesném kánonu a v záhybovém systému 

rouch.156

V přibližně stejné době byla vymalována arkýřová kaple v nedalekém roztockém zámku, 

který toho času patřil Reinhardtovi z Remeše.157 Zde se na východní stěně nad malým 

sanktuáriem dochovalo torzo monumentálního Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem 

Evangelistou.158 V souvislosti s Reinhardtem z Remeše je třeba zmínit kanonický typ Ukřižování 

na zadní straně prostřední desky oboustranně malovaného Mühlhausenského oltáře (Staatsgalerie 

Stuttgart, kolem 1385) [21a].159 V porovnání s dílem Mistra Třeboňského oltáře [21b] upozornil 

na stylové analogie výtvarného pojetí mühlhausenské oltářní archy, avšak nižší kvality, J. Fajt.160  

                                                 
154 HOMOLKA 1976, 63. 
155 VŠETEČKOVÁ 1998a, 23–24. 
156 KLIMEŠ 1976, 26. 
157 Josef Klimeš upozornil na možnou totožnost Reinhardta z Remeše s Reinhardtem z Mühlhausen. Viz 

KLIMEŠ 1975, 65. 
158 VŠETEČKOVÁ 1998a, 31. Slohovou příbuznost roztockých maleb s malbami na Levém Hradci lze sledovat 

v pojetí postav evangelistů a jejich barevné modelaci obličejů (viz pozn. 221). K roztockým malbám blíže 
KLIMEŠ 1975, 65–72.  

159 FAJT/HÖRSCH 2006, 377. Reinhardt z Remeše spolu se svým bratrem Eberhardem, kteří udělali kariéru u 
pražského dvora a vlastnili mimopražskou rezidenci v Roztokách u Prahy jsou vyobrazeneni na postraních 
křídlech Ukřižování jako donátoři.    

160 FAJT 1997, 333. „Nápadný tradicionalismus a průměrnost těchto maleb ještě zvýrazní srovnání se soudobým 
dílem geniálního Mistra Třeboňského oltáře, který již v závěru sedmdesátých let 14. století otevřel zcela 
novou cestu k uměleckému ztvárnění prostřednictvím intenzivního osobního prožitku.“ 
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Po stylové stránce je významným charakteristickým rysem levohradeckého Ukřižování 

příklon k idealizujícímu pojetí Kristovy tváře, jež kontrastuje s naturalismem tváří postav 

stojících pod křížem [21].161 Blízkou analogii takto pojednané tváře lze spatřovat v díle Mistra 

Třeboňského oltáře;162 levohradeckému Kristu odpovídá v tomto ohledu tvář Krista na obraze 

Kristus na hoře Olivetské (Národní galerie Praha, kolem 1380) [21b] nebo obraze Kladení do 

hrobu (Národní galerie v Praze, kolem roku 1380) [24a]. 

Ze stejné doby, tedy 80. let 14. století se dochovala scéna Ukřižování např. v kostele sv. 

Bartoloměje v Hněvkovicích z 80. let 14. století [21c].163 S levohradeckým Ukřižováním se 

shoduje zejména v plošně pojednaném tmavém pozadí, vícefigurové kompozici a bohatém řasení 

rouch postavy jedné z Marií a sv. Jana Evangelisty (srovnej obr. [21] a  [21c]). Vícefigurová 

kompozice je však v Hněvkovicích doplněna o dvojici  ukřižovaných lotrů po obou stranách 

výjevu. Kompars pod Kristovým křížem   je uspořádán asymetricky; po Kristově levici 

se nachází pouze postava sv. Jana Evangelisty, zatímco zbylé postavy jsou umístěny po Kristově 

pravici. 

Tento ikonografický typ Ukřižování se v českém prostředí objevuje před rokem 1350. 

Jednoosé, vícefigurové Ukřižování se nachází na jedné z devíti vyšebrodských desek Mistra 

Vyšebrodského oltáře (Národní Galerie v Praze, před 1350), jenž po slohové stránce, „v sobě 

spojuje západní lineární pojetí obrazu s novými italizujícími komponentami změkčujícími 

tvary.“164 Dalším vícekomparsovým Ukřižováním je tzv. Kaufmannovo (Berlín, 

Gemäldegalerie, po 1350), prozrazující vlivy sienského malířství podle J. Royta zprostředkované 

Francií.165  

Vícefigurové Ukřižování, namalované kolem roku 1360 na oltářním antependiu v kapli 

sv. Kateřiny na Karlštejně se technikou provedení blíží spíše deskové malbě a poukazuje podle 

Z. Všetečkové na stylové vlivy z oblasti Frank a Porýní.166

Významným dílem je též Ukřižování z Emauzského kláštera (Národní Galerie v Praze, 

kol. 1365) [21d], které  představuje v rámci deskového malířství důležitou spojnici mezi stylem 

linearizujícím a nastupujícím novým stylem, charakteristickým „monumentalizací postav, 

měkkostí a světelným napětím povrchu tvarů“.167

                                                 
161 VŠETEČKOVÁ 2004, 76. 
162 K Mistru Třeboňského oltáře viz PEŠINA 1984, 375–382. 
163 K nástěnným malbám v kostele sv. Bartoloměje v Hněvkovicích viz HAMSÍKOVÁ 2007, 121–144 (tam 

shrnunta i další literatura).  
164 ROYT 2002, 54. K Mistru vyšebrodského oltáře též PEŠINA 1984, 359–361.     
165 ROYT 2002, 56. 
166 VŠETEČKOVÁ 1999, 44. 
167 ROYT 2002, 57. 
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V rámci krásného slohu, který nastupuje v 80. letech 14. století vzniklo Ukřižovaní ze sv. 

Barbory (Národní Galerie v Praze, kolem r. 1400) [21e], které je považováno za kopii zřejmě 

nedochované desky z neznámého souboru  Mistra Třeboňského oltáře.168

Vzhledem k výše zmíněným analogiím, sleduje  levohradecké Ukřižování, i když 

v redukované podobě, kompozici Mistra Vyšebrodského oltáře. Naturalismem tváří postav 

komparsu je bližší emauzskému Ukřižování. Štíhlým figurálním kánonem postav zahalených do 

bohatě řasených drapérií se levohradecké Ukřižování blíží Ukřižování z mühlhausenské archy a 

mohlo by být považováno za jeho vícefigurové rozvinutí.169 Idealizující tvář levohradeckého 

Krista vychází zřejmě z pojetí Kristovy tváře Mistra Třeboňského oltáře, v modelaci obličeje 

však nedosahuje jeho kvalit. 

 

2.1.15 Oplakávání Krista [23] a Tři ženy putující k hrobu [24] 

  

Vpravo směrem k triumfálnímu oblouku navazuje za úzkou lištou na Ukřižování výjev 

Oplakávání Krista, který zobrazuje Pannu Marii sedící pod křížem, v jejímž klíně spočívá 

horizontálně umístěné Kristovo mrtvé tělo.  Figury na plošně řešené kompozici zabírají přibližně 

4/5 plochy celého výjevu. Na úzkém pruhu červeného pozadí v horní části je schématicky 

naznačen kříž, jehož vertikální osa je od středu obrazu posunuta směrem doleva. Horizontální 

břevno sahá od levého okraje výjevu až k hruškovité klenební konzole, která v horním pravém 

rohu zasahuje do výjevu. Za postavou Panny Marie se v pravé části výjevu pod klenební 

konzolou nachází stojící postava muže a hlava ženy s výraznou svatozáří. Zcela vlevo stojí ještě 

jedna žena, která zřejmě podpírá hlavu Krista.170 Malba je v dolní části výjevu přerušena velkou 

plombou.  

 Tělo i hlava Panny Marie jsou zobrazeny z tříčtvrtečního profilu.  Na modrém plášti, 

který má Panna Marie přetažený přes hlavu, již není patrné členění záhyby. Skloněná hlava 

s výrazným nimbem je namalována v ose vertikálního břevna kříže na pozadí. Oválný obličej 

charakterizují malé oči a poměrně velký nos. Z mrtvého, horizontálně umístěného těla Krista, 

zachyceného mistrem v tříčtvrtečním profilu, se dochovaly nohy ohnuté v kolenou a hlava 

s výrazným křížovým nimbem. Rysy tváře již nejsou patrné.  

                                                 
168 ROYT 2002, 89. K Ukřižování Mistra Vyšebrodského oltáře též PEŠINA 19872, 23–24: „Obraz se hlásí k typu, 

ve kterém figuruje pouze ukřižovaný Kristus uprostřed, avšak se zástupem postav, přátel i odpůrců 
Kristových, shromážděných pod křížem. Díky nízkému kříži mají účastníci události s Kristem těsný kontakt. 
Poměrně výjmečné je umístění sv. Jana Evangelisty na pravé straně mezi skupinou Kristových odpůrců.“ 

169 To by potvrzovalo i hypotézu, že objednavatelem maleb na Levém Hradci mohli být právě Páni z Mühlhausenu 
(viz pozn. 49). 

170 Hlavu Krista zpravidla podpírá Jan Evangelista; zde se jedná pravděpodobně o Marii Magdalenu. Žena 
v pravé části obrazu by mohla představovat další Marii. K ikonografickému typu Oplakávání viz ROYT 2006, 
186–188.  
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Hlavy dalších dvou žen – Marií zobrazené z tříčtvrtečního profilu jsou zahalené 

v pláštích. Nejlépe čitelná je vpravo stojící postava Josefa z Arimatie, zachycená z tříčtvrtečního 

profilu. Přes mohutná ramena má přehozený bílý plášť, který částečně zahaluje modrý spodní 

šat. Plášť je  členěn mísovitými záhyby, naznačenými v podkresbě černou linií. Růžová barva 

inkarnátu a červená kresba očí, nosu, úst a vousů se barevně odlišuje od častěji užívané černé 

obrysové kresby.171 Na hlavě zobrazené z tříčtvrtečního profilu má Josef z Arimatie modrý 

klobouk připomínající turban.172 Jeho tvář charakterizuje plnovous, oči zvýrazněné obočím a 

velký nos. 

 

Analogie k obrazu Oplakávání Krista  

Takto pojaté Oplakávání Krista předznamenává devoční obrazy horizontálních Piet, které 

se staly rozšířeným námětem především v sochařství.173 Ikonografický typ Oplakávání se již 

v 70. letech 14. století objevuje v kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze [23a].174 Zcela 

devočně chápaný obraz Piety se nachází na malbách v kostele ve Slavětíně [23b] a v Loukově 

[23c].175

Pašijový cyklus je dnes ukončen Triumfálním obloukem, na němž lze rozeznat Tři Marie 

putující ke hrobu. Z postav světic jsou čitelné pouze horní části jejich těl. Prostřední Marie a 

Marie nalevo mají na sobě modrozelený plášť, přehozený přes hlavu. U postavy Marie napravo 

je patrná pouze část tmavého roucha, rovněž přehozeného přes hlavu. Všechny tři postavy jsou 

zachyceny v tříčtvrtečním profilu. Prostřední postava, zřejmě Panny Marie, má přes ruce 

přehozený plášť; cíp drapérie spadává k zemi v nařasení rovnými záhyby. Pod pravou paží 

světice je patrný zalomený mísovitý záhyb. Lem a rovné záhyby roucha jsou v podkresbě 

naznačeny černou linkou. Předmět, jež Panna Marie patrně držela v rukou se nedochoval. 

Obličejové rysy jsou čitelné pouze u postav Marií na stranách. Charakterizují je drobné oči 

zvýrazněné obočím a malá ústa. 

V dvorském umění císaře Karla IV. se ikonografický typ Oplakávání poprvé objevuje na 

již zmíněném cyklu Vyšebrodského oltáře.176 Panna Marie zde sedí pod křížem a v jejím klíně 

                                                 
171 VŠETEČKOVÁ 1998a, 24. 
172 Jedná se pravděpodobně o židovský micnefet. 
173 HOMOLKA 1976, 43. Podrobněji se horizontálními pietami zabýval též A. Kutal. Viz KUTAL 1984, 257–260. 
174 Nástěnnými malbami v kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze se zabýval Jakub Vítovský: VÍTOVSKÝ 

1980, 75–106. Dále také novější článek viz: http://www.techartis.cz/TA_2006/13_Pavala/13_Pavala.htm, 
vyhledáno 29. 3. 2009.   

175 K nástěnným malbám v kostele sv. Jakuba Většího ve Slavětíně viz: VŠETEČKOVÁ 2000, col. 1–6. 
K nástěnným malbám v kostele sv. Markéty v Loukově viz KRÁSA 1960, 25–30.  

176 PEŠINA 19872, 25–27. Ikonografický typ Oplakávání se vyvinul z postupného rozvíjení scény Kladení do 
hrobu.  Do 11. století byly svědky události pouze tři účastníci, Jan, Nikodém a Josef Arimatijský. Později se 
připojily další postavy truchlících žen, které svůj smutek vyjadřovaly gesty obnažených nebo v roucho 
zahalených rukou, zakrývajících si tvář. Samotný ikonografický typ Oplakávání Krista, nebo-li Pieta se 
formuje v humanizujícím západním pojetí, kdy Marie a její mrtvý syn vstoupily do tělesného kontaktu. Ve 
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spočívá  Kristovo tělo. Nohy Spasitele jsou položeny přes kolena Marie Magdaleny a chodidla 

v klíně Josefa z Arimatie. Kristova ramena podpírá sv. Jan Evangelista. Na pozadí stojí pod 

křížem další dvě Marie.177 Podobnou kompozici představuje Oplakávání Mistra 

Klosterneuburského oltáře (kolem 1350), kde se vyskytují pod křížem čtyři ženy.178 Motiv 

příchodu tří Marií ke hrobu se objevuje rovněž na Vyšebrodském cyklu, kde je součástí obrazu 

Zmrtvýchvstání.179 Tři Marie u hrobu se též nacházejí na výjevu Kladení do hrobu Mistra 

Třeboňského oltáře (Národní galerie v Praze, kolem roku 1380) [24a].180    

Za předpokladu, že levohradecký christologický cyklus dále pokračoval na stěnách lodi 

původní rotundy, mohl bezprostředně navazovat výjev Kladení do hrobu, ale rovněž scéna 

Zmrtvýchvstání. Pojetím drapérie pláště přehozeného přes hlavu se levohradecké Tři Marie blíží 

spíše pojetí Marií na výjevu Kladení do hrobu Mistra Třeboňského oltáře (srovnej obr. [24] a  

[24a]). 

2.1.16 Postava sv. Vojtěcha v sedile [25] 

  

Mírně prohnutá postava světce–biskupa sv. Vojtěcha v sedile jižní stěny presbytáře je 

oblečena ve světle šedé tunice, měkce řasené paralelními záhyby.  V oblasti nohou je drapérie 

poškozena plombou. Tělo i hlava jsou zachyceny z tříčtvrtečního profilu. Světec má na hlavě  

biskupskou mitru, kterou obklopuje výrazná svatozář. Obličej charakterizují oči zvýrazněné 

obočím, rovný nos, malé pravé ucho, velká ústa a hranatá, krátkým vousem porostlá brada.  

Konfigurace vyobrazení sv. Vojtěcha a sv. Klimenta na Levém Hradci podle Z. 

Všetečkové dokládá dobovou úctu k světcům raného křesťanství u nás.181 Postavy dvou biskupů 

se objevují též na malbách ze 40. let 14. století v nedalekém kostele Panny Marie v Holubicích 

[25a].182

Z. Všetečková spatřuje zejména v obličeji slohovou podobnost s idealizujícím pojetím 

malby v dvorském okruhu raných václavských rukopisů, např. ve výzdobě rukopisu Willehalma 

z roku 1387 (fol. 220r, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, s.n. 2643) [25b].183 Figurálním 

                                                                                                                                                             
středověké literatuře je scéna Oplakávání popsána v iluminovaném rukopise z 14. století Meditationes (KLIŚ 
2006, 218).    

177 ROYT 2006, 187.  
178 ROYT 2006, 187–188. 
179 ROYT 2006, 315. 
180 ROYT 2006, 110. 
181 VŠETEČKOVÁ 1998a, 26. 
182 VŠETEČKOVÁ 1998a, 26. K nástěnným malbám v kostele Narození Panny Marie v Holubicích viz 

VŠETEČKOVÁ 1999, 30–34. 
183 Jedná se výzdobu prvních dvou svazků Bible Václava IV., zejména částí připisovaných „Mistru Balámovy 

historie, jenž kolem roku 1390 vtiskl velkým podílem ráz prvnímu svazku královy bible svými ilustracemi 
s velkými, pečlivě modelovanými figurami“ a hlavního dvorského iluminátora známého pod jménem  Mistr 
Willehalma (KRÁSA 1984, 423).     
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kánonem, i když zdrobnělým, připomíná  biskupa sv. Jiljí  zobrazeného v kostele sv. Jakuba 

v Libiši [25c].184

Již v raném středověku se v Čechách formuje typ zobrazení sv. Vojtěcha v podobě 

bezvousého biskupa. Přestože je mučedníkem, nedrží v ruce palmovou ratolest. Ve 14. století se 

sv. Vojtěch nachází na vyobrazení českých zemských patronů, jejichž kult pěstoval císař Karel 

IV.185 Obraz sv. Vojtěcha z dílny Mistra Theodorika se nachází v souboru deskových maleb 

v Kapli ostatků utrpení Páně na Karlštejně (1359–1365).186  „Snad nejpregnantněji je úloha sv. 

Vojtěcha jako patrona Arcibiskupství pražského vyjádřena na Votivním obraze Jana Očka 

z Vlašimě z doby kolem roku 1371 (Národní galerie v Praze, původně v hradní kapli 

arcibiskupského hradu v Roudnici nad Labem). Ve spodním pásu klečící pražský arcibiskup 

vkládá jako znamení biskupské legitimity své ruce do rukou sv. Vojtěcha.“187 Z poloviny 70. let 

14. století pochází vyobrazení sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta v podobě Parléřovské bysty na 

horním triforiu. Další zpodobení sv. Vojtěcha se nachází na karlštejnských nástěnných malbách 

v kapli sv. Kateřiny z let 1356–57, na reliéfu tumby sv. Ludmily v kostele sv. Jiří na Pražském 

hradě a na desce z Dubečka.188

Drobné pojetí postavy sv. Vojtěcha na Levém Hradci vypovídá o jistém posunu formy ve 

zpodobení toho váženého českého zemského patrona oproti monumentálnímu pojetí jeho 

zobrazení v období vlády Karla IV. Svým idealizujícím pojetím tváře a drapérie se i kvalitativně 

řadí do stylové vrstvy raných václavských rukopisů z konce 80. let 14. století.   

 

2.2 Výzdoba klenebních kápí na stropě presbytáře 

 

V prvním poli křížové klenby, směrem k závěru presbytáře byl mariánsko – 

christologický cyklus doplněn postavami čtyř církevních otců  a čtyř proroků [26], umístěných 

v jednotlivých klenebních kápích. Klenební pole v pětibokém závěru presbytáře dále zdobí 

postavy čtyř  evangelistů  a tři dvojice andělů nesoucích nástroje Kristova umučení [27].  

2.2.1 Postavy církevních otců [28, 29, 30, 31] 

 

První dvojici církevních otců, zobrazených v západních klenebních kápích prvního pole 

křížové klenby, za triumfálním obloukem představují postavy sv. Ambrože [28] a  sv. Augustina 
                                                 
184 K výzdobě kostela sv. Jakuba v Libiši blíže VŠETEČKOVÁ 1999, 102–115 a též PLÁTKOVÁ 1980, 137–181. 
185  FAJT/ROYT 1997, 37. Sv. Vojtěch se objevuje v roli spolupatrona Emauzského kláštera slovanských 

benediktínů. 
186 FAJT/ROYT 1997, 37. 
187 FAJT/ROYT 1997, 37. 
188 FAJT/ROYT 1997, 37. 
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[29]. Postavy jsou umístěny tak, že v místě zlomu klenební kápě směřují hlavami směrem k sobě. 

Každá z postav je zachycena v tříčtvrtečním profilu, jak sedí před svým architektonicky 

pojednaným pulpitem. Na deskách obou pulpitů, jež mají obdélný tvar a jsou nasazeny na 

zalomených nohách, leží rozevřené knihy.  

V severní části klenební kápě se nachází první z postav církevních otců (patrně sv. 

Augustin), který sedí za pulpitem a ruce má sepjaté k modlitbě. Má na sobě tmavý, u krku 

sepnutý plášť. Rukávy spodního roucha jsou modré barvy. Mladý, kulatý obličej světce lemují 

plavé přiléhavé vlasy. Na hlavě má tmavou biskupskou mitru s modrým pruhem. 189  

Další církevní otec v jižní části kápě (patrně sv. Ambrož) je k pulpitu natočen pravým 

bokem a levou rukou má položenou na levé stránce otevřené knihy. U krku sepnutý tmavý plášť 

překrývá spodní bílé roucho. Oválný postarší obličej světce charakterizují oči zvýrazněné 

obočím, velký nos a velká ústa.190  

Na fragmentárně dochovaném pozadí je patrný šablonový motiv v podobě velkých 

šesticípých hvězd. 

V západní části prvního pole křížové klenby se v zalomené kápi nachází další dvojice 

církevních otců. V severní části této kápi je z tříčtvrtečního profilu zobrazena postava sv. 

Jeronýma [30]. Světec je usazen v křesle před částečně dochovaným pulpitem, na němž se 

fragmentárně dochoval bílý popsaný list.191 Sv. Jeroným výrazně natáčí doprava svoji hlavu a 

trup, pravou rukou se opírá o opěradlo křesla, které v půlkruhu obepíná jeho boky a záda. Světec 

je oblečen v tmavý plášť, jenž se obtáčí kolem křesla. Drapérie zakrývající nohy světce spadá na 

zem vedle křesla a vytváří velký trubicovitý záhyb. U krku je patrný bílý límec. Na hlavě 

nakloněné k pravému rameni má sv. Jeroným kardinálský klobouk, jehož pentle visí dolů a 

v úrovni hrudníku jsou spojeny. Hranatý obličej charakterizují malé oči, velký rovný nos a 

pravděpodobně šedivý knír. Pohled světce směřuje dolů, do míst, kde je malba poškozena.192  

Ve zlomu klenební kápi se nacházejí rovněž dvě šesticípé hvězdy šablonové malby. 

Postava sv. Řehoře v jižní části kápě [31], posledního ze čtyř církevních otců se 

dochovala jen částečně; byla zachycena z tříčtvrtečního profilu. Patrné jsou fragmenty modré 

drapérie, hlava obklopená svatozáří a část nohy a desky pulpitu, jenž stál po pravici světce. Na 

mírně sklopené hlavě má světec patrně papežskou tmavou tiáru. Z rysů tváře se dochovaly pouze 

malé oči a lehce zahnutý nos. Jeho pohled směřuje směrem k pulpitu, na němž lze rozpoznat bílé 

                                                 
189 Podle gesta modlitby, mladší tváře by se mohlo jednat o postavu sv. Augustina jenž jako mladší muž byl 

ovlivněn promluvami milánského biskupa sv. Ambrože (HALL 1991, 66–67 a  HALL 1991, 45).Tuto 
identifikaci poprvé uvedla Z. Všetečková (VŠETEČKOVÁ 1998a, 24). 

190 Vzhledem k starší tváři tohoto biskupa by se mohlo jednat o postavu milánského biskupa sv. Ambrože 
(HALL 1991, 45–46). Tuto identifikaci poprvé uvedla Z. Všetečková (VŠETEČKOVÁ 1998a, 24). 

191 Jedná se pravděpodobně o latinský překlad Bible (Vulgata), jehož je sv. Jeroným autorem (HALL 1991, 195–
196). 

192 Jsou zde patrné fragmenty okrové barvy. Je možné, že zde byl zobrazen lev, atribut sv. Jeronýma (HALL 
1991, 195–196). Tuto identifikaci poprvé uvedla Z. Všetečková (VŠETEČKOVÁ 1998a, 24). 
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stránky původně umístěné knihy.193 Pod nohama a vpravo vedle hlavy sv. Řehoře se nachází 

opět šesticípá hvězda šablonové malby.  

 

 

Analogie k vyobrazení církevních otců 

Postavu píšícího sv. Augustina  nalezneme ve výzdobě Opatovického brevíře (fol. 205v, 

Kraków, Archiwum Krakowskiej Kapituly Katedralnej, sig. sine) [29a].194

V druhé polovině 14. století se v Čechách začal šířit kult sv. Jeronýma, jehož 

zprostředkovatelem byl podle J. Krásy kancléř Jan ze Středy.195 Badatel upozornil na vůbec 

první zobrazení ikonografického typu sv. Jeronýma v Opatovickém brevíři, kde se světec zabývá 

studiem, ale zároveň léčí i tlapu lva, z níž vytahuje trn (fol. 250v, Kraków, Archiwum 

Krakowskiej Kapituly Katedralnej, sine sig.) [30a].196 Z. Všetečková v této souvislosti uvádí 

vyobrazení stejného ikonografického typu v pražském kostele sv. Vavřince pod Petřínem 

z přelomu 14. a 15. století [30b].197

V rámci monumentálního malířství jsou církevní otcové v menším měřítku a bez pulpitů 

namalování v již zmíněném kostele Narození Panny Marie v Holubicích [28a].198  

Přestože zobrazení církevních otců v klenbě kostela je výjimečné (alespoň podle 

dochovaného materiálu), představují postavy církevních otců v uvedeném kontextu analogií 

dobově konvenční typ, který byl levohradeckým mistrem přejat z dvorské knižní malby 60. a 70. 

let 14. století.199

 

 

 

                                                 
193 K ikonografii sv. Řehoře Velikého viz HALL 1991, 392–394. Tuto identifikaci poprvé uvedla Z. Všetečková 

(VŠETEČKOVÁ 1998a, 24). 
194 K Opatovickému brevíři blíže MIODOŃSKA 1968, 213–253 a též Pavel BRODSKÝ: Brevíř opatovický. In: 

BRODSKÝ 2004, 54–58, kat. č. 12. 
195 KRÁSA 1975, 95–100. 
196 K Opatovickému brevíři blíže MIODOŃSKA 1968, 213–253 a též Pavel BRODSKÝ: Brevíř opatovický. In: 

BRODSKÝ 2004, 54–58, kat. č. 12. 
197 VŠETEČKOVÁ 2007, 282–284. Vzhledem ke kompozici výjevu, který je zasazen do architektury klášterního 

kostela se Z. Všetečková domnívá, že tato malba  mohla vzniknout pod přímým vlivem dnes nedochovaného 
emauzského obrazu. Upozorňuje rovněž na skutečnost, že patronátní právo ke kostelu sv. Vavřince v Praze 
měly podobně jako v případě kostela sv. Klimenta na Levém Hradci benediktinky z kláštera sv. Jiří na 
Pražském hradě.  

198 K nástěnným malbám v kostele Narození Panny Marie v Holubicích viz VŠETEČKOVÁ 1999, 30–34. 
199 Konkrétně jde o výtvarné pojetí iluminací Opatovického brevíře (Kraków, Archiwum Krakowskiej Kapituly 

Katedralnej, sine sig.), jež představuje závažný vývojový článek mezi skupinou mladších děl z okruhu Liber 
viatiku Jana ze Středy (Praha, Knihovna Národního muzea, XIII A 12) jako je Evangeliář Jana z Opavy z roku 
1368 (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 1182), Misál Jana ze Středy z roku 1364 (Praha, Kapitulní 
knihovna, cim. 6) a skupinou tzv. václavských rukopisů z let 1387–1390 (MIODOŃSKA 1968, 243). K okruhu 
iluminovaných rukopisů Liber viatiku Jana ze Středy viz též KRÁSA 1984, 408–419. K václavským rukopisům viz 
KRÁSA 19742. 
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  2.2.2 Postavy starozákonních proroků [32, 33, 34, 35] 

 

V ostře zalomených kápích jižní a severní části prvního pole křížové klenby doplňuje 

postavy církevních otců čtveřice starozákonních proroků.  

Ve východní části jižní kápi se nachází postava klečícího proroka zobrazeného 

z tříčtvrtečního profilu [32]. Původní barevnost  a záhybový systém pláště, v kterém je světec 

zahalen jsou patrné pouze v úrovni jeho odhalených, v podmalbě naznačených kolen.  Pod 

pravou rukou, jež ční zpod pláště se uvolňuje trychtýřovitý záhyb. U krku a v oblasti hrudi je 

vidět červené spodní roucho. Hlava byla zřejmě zakloněná; charakteristické rysy obličeje a vlasy 

nelze již rozpoznat. Prorok drží v pravé ruce nápisovou pásku vlající ve vlnovce před jeho tělem. 

Na pásce se dochoval fragment nápisu: [Ecc.. virgo concipiet & par...].200 Nad páskou i pod ní je 

výjev opět doplněn šablonovým motivem v podobě třech šesticípých hvězd.  

V západní části jižní kápě se částečně dochovala polopostava dalšího proroka [33]. Přes 

hlavu a ramena má přehozený svrchní plášť původně hnědé barvy. Tělo proroka je zachyceno 

z tříčtvrtečního profilu. Ruce přidržující nápisovou pásku zvedají před tělem mírně zahnutý cíp 

drapérie tak, že je vidět modrá barva jejího rubu. Na zahalené hlavě, jež je zobrazena z profilu 

má prorok tmavou čepici na způsob židovské jarmulky. Obličej charakterizuje velké oko 

zvýrazněné obočím, velký rovný špičatý nos a velká, zármutek vyjadřující  ústa.  V pozadí na 

levé straně za prorokem je vidět kmen stromu s dvěma kořeny vystupující zpoza prorokových 

zad.201 Na nápisové pásce lze rozpoznat již jen několik písmen.202 Pod páskou se nachází dvě 

šesticípé hvězdy. Hvězda patrná nad nápisovou páskou překrývá částečně kmen stromu. 

Ve východní části severní kápi je zobrazena postava klečícího proroka, jež je zahalen 

v částečně dochovaném modrém plášti [34]. Členění drapérie již není patrné. Hlavu proroka 

zobrazenou z profilu charakterizuje vysoké čelo, šedivé vlasy a  dlouhý úzký krk. Prorok má 

velké oči pohledem upřené vzhůru a velký zahnutý nos. Nápis na zvlněné pásce zakončené 

špičatým cípem se nedochoval.203

V protější, západní části severní kápi se nachází poslední ze čtveřice proroků, zobrazený 

z tříčtvrtečního profilu [35]. Je oblečen v tmavý plášť, jež zakrývá spodní šat původně modré 
                                                 
200 Nápis v gotické minuskuli  určuje proroka Izaiáše a jeho proroctví: Ecce virgo concipiet et pariet...(Iz 7,14) 

Toto ohlášení příchodu Spasitele vede v umění ke spojování Izaiáše s námětem Zvěstování (HALL 1991, 177). 
Tuto identifikaci poprvé uvedla Z. Všetečková (VŠETEČKOVÁ 1998a, 24). 

201 Jeví se mi pravděpodobné, že by se mohlo jednat o Strom nebo-li Kmen Jesse odkazující na proroctví 
proroka Izaiáše (Iz 11,1–3), neboť strom roste směrem k sousední kápi, v níž je Izaiáš zobrazen.  Na 
vyobrazeních Kmenu Jesse se však také objevuje postava proroka Jeremiáše, jenž rovněž předpovídá příchod 
Mesiáše (Jer 23,5) (HALL 1991, 427).  

202 Podle Z. Všetečkové lze snad na pásce tušit nápis část nápisu „porta haec clausa erit non aperietur“ (Ez 
44,2), podle čehož jej identifikuje jako proroka Ezechiela (VŠETEČKOVÁ 1998a, 24). Strom na pozadí a 
zarmoucený výraz ve tváři proroka by spíše poukazoval na postavu Jeremiáše (viz HALL 1991, 194–195).    

203 Mohlo by se jednat o proroka Daniela, jenž spolu s proroky Ezechielem, Izaiášem a Jeremiášem tvoří 
čtveřici tzv. velkých proroků (HALL 1991, 133). Tuto identifikaci poprvé uvedla Z. Všetečková 
(VŠETEČKOVÁ 1998a, 24). 
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barvy. Nad levou rukou, přes níž má prorok přehozen cíp drapérie se uvolňuje trychtýřovitý 

záhyb. Kapuce do níž je hlava zahalena  spadává přes ramena a její zaoblený cíp volně spadá na 

levou stranu. Kulatý obličej charakterizuje velký rovný nos, mírně vystouplá brada, pootevřená 

ústa, zvrásněné čelo nad kořenem nosu a oči zvýrazněné obočím. V rukou s dlouhými prsty drží 

bílou pásku; nápis na ní se však nedochoval.204

Expresivní vyjádření naturalisticky pojatých tváří levohradeckých proroků je podle Z. 

Všetečkové charakteristickým rysem českého malířství, který má původ v knižní malbě 60. let 

14. století a jako druhý proud existoval i v dalších desetiletích.205 Jako příklad lze uvést 

malířskou výzdobu Evangeliáře habsburských vévodů (zvaný Jana z Opavy) z roku 1368 (fol. 

91v, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 1182) [36] nebo výzdobu Pontifikálu 

biskupa Albrechta ze Šternberka z roku 1376 (fol. 169r, Praha, Královská kanonie premonstrátů 

na Strahově – knihovna, DG I 19) [37].206   

 

 

Analogie k vyobrazení starozákonních proroků  

Zobrazením šestnácti proroků v klenbě presbytáře předchází levohradecké malby 

výzdoba klenebních kápí v Černovičkách, pocházející asi ze 60. let 14. století [38].207    

Čtveřice proroků se spolu s postavami svatých panen objevuje na malovaném rámu 

Madony Aracoeli Mistra Třeboňského oltáře (Národní galerie v Praze, po roce 1380) [39].208

Ikonograficky bývají starozákonní proroci spojováni s mariánským kultem; koncem 14. 

století se často objevují na rámech mariánských obrazů.209 Zejména nápisy na páskách proroků 

Izaiáše (ecce virgo et pariet) a Ezechiela (porta haec clausa erit non aperietur) zdůrazňovaly 

nauku o panenském mateřství Panny Marie.210   

Ve východní části jižní kápě prvního pole klenby byl tedy jako jediný přesně 

indentifikován (podle nápisové pásky) prorok Izaiáš. Vzhledem k nečitelnosti  a nedochovaným 

nápisům na páskách ostatních proroků zůstává otázkou, je–li  v západní části jižní kápě 

s Kmenem Jesse zpodoben prorok Ezechiel či prorok Jeremiáš. Poslední z velkých proroků, 

                                                 
204 Na základě výrazně naturalistických rysů tváře identifikovala Z. Všetečková, ač s otazníkem, postavu jako 
proroka Jeremiáše (VŠETEČKOVÁ 1998a, 24). Otázkou zůstává jestli se vzhledem k mému určení (viz pozn. 203) 

nejedná spíše o proroka Ezechiela. K ikonografii proroka Ezechiela viz HALL 1991, 133. 
205 VŠETEČKOVÁ 1998a, 24. Podle J. Krásy se jedná se o „druhý proud, který navazoval na pozdní fázi měkkého 

světelného slohu dvorské malby. Iluminátoři této vrstvy však přebírali spíše jednotlivé rysy: kompaktnost a 
uzavřený obrys zavalitých postav, těsně obalených slupkou přiléhavé drapérie, či naturalistickou typiku 
tváří“ (KRÁSA 1984, 417). K naturalismu též KRÁSA 1960, 25–30. 

206 Ulrike JENNI: Jan z Opavy s pomocníkem a Mistr Misálu Jana ze Středy. Evangeliář habsburských vévodů 
(zv. Jana z Opavy). In: FAJT 2006, 441–442,  kat. č. 62.  

207 K nástěnným malbám v kostele sv. Vavřince v Černovičkách viz VŠETEČKOVÁ 1999, 21–24. 
208 ROYT 2002, 90. 
209 ROYT 2006, 250. 
210 VŠETEČKOVÁ 1998a, 24. K ikonografii proroka Izaiáše a Ezechiela viz též ROYT 2006, 83 a , ROYT 2006, 78–

79. 
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Daniel byl namalován ve východní části severní kápě. Levohradecký typ zobrazení proroků 

v klenbě je ve své době ojedinělý. Postavy proroků v kostele sv. Jakuba Většího ve Slavětíně 

[40] či v Kožlanech [41] jsou zobrazeni na stěnách a nelze je oproti levohradeckým identifikovat 

podle nápisů na páskách, ani podle atributů. Bez nápisů na páskách, avšak v počtu šestnácti 

plných postav doplňují výjev Posledního soudu proroci v Černovičkách [38]. Oproti prorokům 

v Černovičkách zdůrazňují po ikonografické stránce levohradečtí proroci úctu k Panně Marii 

(srovnej obr. [32, 33, 34, 35] s obr. [42]). Lze tedy předpokládat, že levohradecký mistr čerpal 

inspiraci spíše z malovaných rámů deskových mariánských obrazů toho druhu jako je např. 

Madona Aracoeli [39] z 80. let 14. století. Dekorativní rozvinutí mluvících pásek v rukách 

proroků, lze považovat za inovativní rys, který přejímá i levohradecký mistr a později se stane 

typickým pro díla krásného slohu.211

 

2.2.3 Postavy čtyř evangelistů [42, 43, 44, 45] 

 

V klenebních kápích paprsčitého závěru presbytáře jsou zobrazeni čtyři evangelisté sedící 

u pulpitů, se svými atributy u nohou.  

 Za klenebním pasem oddělujícím první pole křížové klenby od paprsčitého závěru 

presbytáře se v první zalomené kápi nachází dvojice hlavami k sobě směřujících evangelistů. 

V jižní části namaloval levohradecký mistr sedící postavu sv. Lukáše, jenž je zobrazen, jak sedí 

na býku [42]. Tělo evangelisty je od pasu dolů zachyceno frontálně. V oblasti trupu je malba 

poškozená; v tříčtvrtečním profilu je částečně patrné jeho natočení doprava.  Svatopisec má přes 

ramena přehozený červený plášť, jehož barevnost se v partiích kolen nedochovala.212 Ze 

záhybového systému drapérie je patrný hluboký zalomený mísovitý záhyb mezi kolena 

zapadlého pláště. Hlava sv. Lukáše, obklopená svatozáří je zobrazena z tříčtvrtečního profilu. 

Kulatý obličej, který charakterizuje špičatá brada, malá ústa a oči zvýrazněné obočím, lemují ke 

krku sahající, zvlněné vlasy okrové barvy. Inkarnát obličeje světle růžové barvy je modelovaný 

červenou barvou. Kresba hluboce posazených očí, drobných nosů a úst, je určena okrově hnědou 

barvou. Z částečně dochovaných rukou jsou patrné podlouhlé prsty. Psacím nástrojem, jež nelze 

rozpoznat, píše světec levou rukou do rozevřené knihy ležící na pulpitu. Knihu v její pravé části 

pravou rukou přidržuje. Na podstavec pulpitu lichoběžníkového tvaru, jenž je umístěn před 

pravou nohou sv. Lukáše je nasazena pravoúhle zalomená noha zakončená obdélnou deskou. 

Hloubka prostoru je naznačena nakloněním nakoso postaveného pulpitu k tělu svatopisce. 

Nalevo ční za nohou pulpitu hlava býka naznačená z tříčtvrtečního profilu. Pravým zahnutým 

                                                 
211 VŠETEČKOVÁ 2004, 75.   
212 Je zde patrná pouze bílá podmalba. 
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rohem zespod podepírá desku pulpitu. Velkou část jeho těla zakrývá postava evangelisty, který 

na býku sedí. V levé části výjevu se před hlavou býka dochovala šesticípá hvězda šablonové 

výmalby. 

  V protější severní části klenební kápě je zachycena postava sv. Marka, sedící na lvu 

[43]. Evangelista je cele zobrazen z tříčtvrtečního profilu, oděn v modrý plášť.  Pohybem levé 

ruky, která je poležena v klíně nadzvedá plášť, čímž se na pravém boku v úrovni kolen uvolňuje 

trubicovitý záhyb. V úrovni prsou lze rozpoznat spodní tmavé roucho. Hlavu světce obklopenou 

svatozáří charakterizuje poměrně dlouhý krk. Hranatý obličej lemují krátké vlasy. Světec má 

vysoké čelo, oči zvýrazněné obočím, vystouplé lícní kosti a dlouhý rovný nos. Světle růžový 

inkarnát obličeje je modelován červenou barvou. Jeho pohled směřuje k pulpitu, na němž je 

položena otevřená kniha. Nad pravou stránkou knihy se fragmentárně dochovala původně píšící 

pravá ruka. Deska pulpitu, jenž se nachází po levici evangelisty má lichoběžníkový tvar.  Je 

nasazena na noze, kterou zakrývá hlava ležícího lva. Špatně rozpoznatelné tlapy lva spočívaly 

původně na podstavci pulpitu, jehož tvar již také nelze přesněji určit. Zadní část těla lva je 

zachycená z profilu a zakončená dlouhým, esovitě zvlněným, na konci rozšířeným ocasem. 

Frontálně zobrazenou, mírně  doleva nakloněnou hlavu lva charakterizuje hříva, velký široký 

nos, otevřená tlama a nepříliš rozpoznatelné oči. 

V následující zalomené kápi, vymezené žebry, které vybíhají z konzol umístěných na 

jižní stěně pětibokého závěru, je namalován  sv. Matouš s člověkem–andělem [44]. Evangelista 

sedí na stolci, jehož tvar nelze díky poškození malby rozpoznat. Postava je od pasu nahoru 

zobrazena z tříčtvrtečního profilu. Poměrně mohutný cíp zvlněného světlého pláště spadá přes 

pravou ruku a v dlouhém, od pasu vedeném rourovitém záhybu je veden podél pravého světcova 

boku k zemi; obrácené roucho je na rubu bílé barvy. Podle rukávů na pažích vystupujících zpod 

pláště, lze rozpoznat světcův bílý spodní šat. Hlavu obklopuje částečně dochovaná svatozář. 

Obličej světle růžové barvy, lemovaný krátkými, zvlněnými vlasy charakterizují úzkou štěrbinou 

naznačená ústa, tmavé oči a rovný nos. Světec má ruce před tělem sepnuté k modlitbě; spolu 

s jeho pohledem směřují k rozevřené knize položené na desce pulpitu, která má tvar kosočtverce. 

Dlouhá, mírně esovitě zahnutá noha pulpitu je usazena v jehlanovitém podstavci. Z postavy 

anděla–člověka se fragmentárně dochovala horní část těla oděného ve světlé přepásané roucho, 

hlava a levé křídlo.213 Postava je zobrazena zezadu, přičemž hlavu má zakloněnou tak, že 

obrácenou tváří je frontálně natočen k divákovi. Obličej ve tvaru trojúhelníka, lemovaný delšími 

vlasy stočenými do stran charakterizují hnědou kresbou provedené, hluboko posazené drobné oči 

zvýrazněné obočím, široký nos, malá ústa a důlek nad bradou. Křídla modré barvy jsou členěná 

do oddělených dlouhých zašpičatělých pásů.  

                                                 
213 Zbylou část zakrývá dnes velká plomba. 
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Posledním ze čtveřice evangelistů je sv. Jan Evangelista [45].214 Postava se nachází 

v severní zalomené kápi  pětibokého presbytáře. Malba je se spodní části značně poškozená; není 

patrné na čem a jakým způsobem evangelista sedí. Orla – atribut sv. Jana, jenž se nacházel před 

tělem světce, v úrovni jeho nohou, lze rozpoznat jen částečně. V úrovni nohou sv. Jana se 

dochovaly fragmenty tmavého spodního roucha. Celá postava je zachycena z tříčtvrtečního 

profilu a natočena je doprava  směrem k pulpitu. Horní část těla světce byla patrně zahalena ve 

světlý plášť, jehož lem je u krku zvýrazněn tmavou obrysovou linkou. Hlavu obklopuje svatozář. 

Kulatý obličej, u brady zašpičatělý, lemují poměrně dlouhé, vzadu sepnuté, do úrovně ramen 

sahající vlasy okrové barvy. Inkarnát má světlerůžovou barvu. Obličej dále charakterizují 

kresbou hnědé barvy naznačená, zavřená ústa v podobě štěrbiny, krátký kulatý nos a důlek 

levého oka modelovaný červenou barvou. Evangelista Jan je zachycen, jak levou rukou, v níž 

drží do špičky seříznutý psací nástroj, píše do pravého dolního rohu knihy. Pravou rukou si 

patrně přidržoval knihu. Deska pulpitu okrové barvy je natočena nakoso a má tvar lichoběžníka, 

který pravým dolním rohem směřuje k tělu světce.215 Fragmenty zelené barvy před tělem 

evangelisty, hlava se zobákem pod nejdelší hranou desky pulpitu a zvlněné křídlo nalevo od 

desky pulpitu dávají tušit přítomnost Janova orla.  

Ve srovnání s naturalisticky pojednanými tvářemi proroků charakterizují postavy 

evangelistů idealizující typy tváří, pojednaných podobně jako tvář Krista na výjevu Ukřižování 

[21].216 Tato idealizující tendence,  kterou jsme spatřili již v pojetí tváře Krista, se v této době 

projevuje rovněž v oboru knižního malířství.217 V knižní malbě se formuje  počátkem 90. let 14. 

století v osobitém pojetí nového figurálního typu Mistra Samsonovy historie např. na výjevu 

Samsona v Gáze z 2. svazku Bible Václava IV. (fol. 20v, Wien, Österreichische 

Nationalbibliothek, s.n. 2760)  [46].218

 

Analogie k vyobrazení čtyř evangelistů  

Postavy píšících evangelistů se v českém prostředí objevují již na konci 11. století 

například ve Svatovítském evangelistáři (fol. 3v, evangelista Matouš, Praha, Kapitulní Knihovna, 

cim.3) [47]. 219    

Čtyři evangelisté v podobě svých atributů jsou zobrazeni např. na starších malbách 

v kostele sv. Jakuba Většího ve Slavětíně [48].220  
                                                 
214 ROYT 2006, 76–78. 
215 Malíř se natočením zřejmě pokusil o prohloubení prostoru.  
216 Idealizující tendence se začala formovat počátkem osmdesátých letech 14. století, kdy se projevuje zejména 

v díle Mistra Třeboňského oltáře (PEŠINA 1984, 375). 
217 KRÁSA 1984 , 426. Na poetické idealizaci byl podle J. Krásy založen stylový proud, který v 80. letech 14. 

století  v rámci knižní malby postupně potlačil další stylové proudy tohoto krystalizačního období; zejména 
všechny tendence dramaticko–expresívní i karikující. Deskové malířství bylo díky pracem Mistra 
Třeboňského oltáře v tomto procesu v jistém předstihu. 

218 K Mistru Samsonovy historie viz KRÁSA 19742, 158. 
219 Viz Jiří MAŠÍN: Románské malířství. In: DČVU I/1, 104. 
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Sedící postavy evangelistů v částečném profilu byly přibližně ve stejné době namalovány 

v arkýřové kapli již zmíněného roztockého zámku [49].221

V 15. století jsou evangelisté většinou zastoupeni svými atributy, jako je tomu např. na 

nástěnných malbách z 2. poloviny 15. století v kostele sv. Jakuba a Filipa v Mnichovicích 

[50].222  

V kontextu zmíněných analogií představuje vyobrazení čtyř evangelistů se svými atributy 

dobově výjmečný typ, jehož nejbližší analogií je zpodobení evangelistů v roztocké kapli (srovnej 

obr. [43, 44, 45, 46] s obr. [49]).223      

 

2.2.4 Andělé nesoucí Arma Christi [51, 52, 53] 

  

Ve zbylých třech kápích paprsčitého závěru presbytáře namaloval levohradecký mistr 

postavy šesti stojících andělů, vždy po dvojicích, ve ztraceném profilu k sobě natočených, 

s nástroji Kristova utrpení. 

V jihovýchodní zalomené klenební kápi se nachází dvojice andělů nesoucích kopí a hřeby 

[51]. Postava anděla vpravo při pohledu do presbytáře se dochovala jen fragmentárně. V místech 

trupu a hlavy anděla je dnes plomba. Patrné jsou pouze v bílé podmalbě naznačené pravé křídlo 

o třech úzkých perutích, jež kontrastuje s tmavým pozadím celého výjevu. Dále je patrné 

zakončení dlouhého cípu drapérie okrové barvy, směřující k levé konzole jižního pole 

polygonálního závěru. V pravé ruce držel anděl zřejmě tři hřeby; dnes lze však bezpečně 

rozpoznat pouze jeden. Anděla vlevo zakrývá plomba v oblasti pasu a střední části křídel. Je 

oděn v zelenou splývavou tuniku vytvářející v partiích nohou volně vlající cíp; lem kolem krku 

je zvýrazněn tmavou linkou do tvaru písmene „V“. Horní část trupu je zobrazena z enfacu 

zatímco hlava natočená k pravému rameni je zachycena z tříčtvrtečního profilu. 

Z charakteristických rysů obličeje, lemovaného vlnitými, ke krku sahajícími vlasy okrové barvy, 

je patrná část ústní štěrbiny a hluboko zapadlé levé oko. Modelační barevná vrstva se 

nedochovala. V pravé ruce před tělem, naznačené tmavou linkou, přidržuje v úrovni pravého 

ramene kopí.  

                                                                                                                                                             
220 K nástěnným malbám v kostele sv. Jakuba Většího ve Slavětíně viz: VŠETEČKOVÁ 2000, col.1–6. 
221 K roztockým nástěnným malbám v arkýřové kapli zámku viz KLIMEŠ 1975, 65–72 a  též VŠETEČKOVÁ 1999, 

153–154. Josef Klimeš datuje malby do roku 1385. Podle Z. Všetečkové se „ po ikonografické i slohové 
stránce zde vlastně v zredukované podobě opakuje schéma výzdoby kostela na Levém Hradci: neobyčejně 
slohově kvalitní evangelisté se svými symboly a andělé, nesoucí nejvýznamnější z Arma Christi – kříž a kopí – 
zobrazeni na klenbě a v lunetách, spolu s torzem monumentálního Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem 
Evangelistou, umístěném na východní stěně nad malým sanktuáriem“  (VŠETEČKOVÁ 1998a, 31). 

222 K nástěnným malbám v kostele sv. Jakuba a Filipa v Mnichovicích viz: VŠETEČKOVÁ 1999, 123–126. 
223 Tento fakt by mohl potvrdit hypotézu týkající se objednavatele levohradeckých maleb (viz pozn. 169).  
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V sousední východní kápi pětibokého závěru presbytáře se nachází dvojice andělů 

nesoucích kleště a trnovou korunu [52]. Anděl vpravo při pohledu do presbytáře je oděn ve 

světlou tuniku, která v partiích nohou vytváří krátký, volně vlající cíp s částečně dochovanými 

paralelními záhyby. Malba je v partiích křídel poškozená; patrné jsou fragmenty tmavé linky 

oddělující krátké perutě. Na dvou dlouhých perutích v podobě cípů na konci pravého i levého 

křídla je částečně patrná původní zelená barva křídel. Na hlavě anděla původně zachycené 

z tříčtvrtečního profilu jsou rozpoznatelné pouze fragmenty vlasů okrové barvy, tmavé oči a 

zakončení nosu, nesoucí stopy světle růžového inkarnátu. V levé ruce drží anděl kleště původně 

červené barvy. Druhý anděl vlevo je oděn ve světlou tuniku, jejíž vlající, doleva přetáčený cíp 

uvolňuje v partiích kolen vějířovitý záhyb. Mohutná žlutá křídla jsou pojednána ve formě třech 

oddělených dlouhých úzkých perutí. Charakteristické rysy původně kulatého obličeje anděla se 

nedochovaly. Patrné jsou pouze do úrovně uší sahající vlasy okrové barvy. Anděl drží oběma 

rukama před tělem v úrovni pasu Kristovu korunu v podobě zeleného kruhu; vzhledem 

k poškození malby ji však nelze přesněji určit. Koruna se nachází ve středu celé kompozice a 

všichni andělé (i ze sousedních kápí) k ní upírají své pohledy. Na tmavém pozadí celého výjevu 

malíř namaloval malé žluté šesticípé hvězdy. 

Poslední dvojice andělů nesoucí sloup a kříž se nachází v severovýchodní kápi 

pětibokého závěru presbytáře [53]. Anděl vpravo při pohledu do presbytáře je opět oděn ve 

světlou tuniku, jejíž záhybový systém se již nedochoval. Zelená křídla jsou zde pojednána opět 

ve formě třech oddělených dlouhých úzkých perutí. Hlavu má anděl natočenou k levému rameni, 

takže jeho pohled je odvrácen od anděla vlevo a jeho pohled směřuje do středu předešlého 

výjevu – na Kristovu korunu. Obličej zachycený z tříčtvrtečního profilu, lemují ke krku sahající 

vlasy okrové barvy. Tvář anděla charakterizují malé  oči zdůrazněné obočím, vysoké čelo, malý 

nos a  zavřená ústa. V náruči drží anděl před tělem bílý sloup, jehož dřík je na obou koncích 

rozšířen. Anděl vlevo je oděn též v bílé tunice, jejíž záhybový systém se dochoval jen částečně. 

Z pravého křídla jsou patrná pouze zakončení třech krátkých červených perutí. 

Z charakteristických rysů obličeje, lemovaného krátkými vlasy se dochovalo hluboce posazené 

pravé oko a modelace pravé líce pomocí červené barvy. Na pozadí výjevu se pod pravým 

křídlem anděla nachází opět malá žlutá hvězda. Anděl přidržuje oběma rukama uprostřed 

podélného břevna kříž. 

Z ikonografického hlediska lze na levohradeckých malbách považovat za důležité 

zdůraznění trnové koruny mezi ostatními nástroji Kristova utrpení, neboť právě k ní upírají své 

pohledy všichni andělé.224

                                                 
224 Úcta k Arma Christi vzrostla zejména ve 13. století, kdy král Ludvík Svatý získal z Konstantinopole trnovou 

korunu Krista a nechal pro ni v Paříži vystavět Sainte–Chapelle. Trny z Kristovy koruny pak byly 
významnými dary panovníků a císař Karel IV. je nechal spolu s dalšími cennými relikviemi Kristova umučení 
vložit do tzv. Korunovačního relikviářového kříže (ROYT 2006, 169–170).   
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Analogie k vyobrazení andělů nesoucích Arma Christi 

Stylově podobně zobrazení andělé se nacházejí ve výzdobě klenby kapitulní síně 

Sázavského kláštera z let 1370–1380 [54].225 Andělé zde nenesou nástroje Kristova utrpení, ale 

gesty svých rukou se vztahují k zdejšímu mariánskému cyklu. Blízkou podobnost 

s levohradeckými anděly přestavuje lehké esovité prohnutí těl, přiléhavé tuniky členěné 

vertikálními záhyby a perutě křídel v podobě dlouhých cípů.  

Andělé nesoucí mandorlu a nástroje Kristova utrpení se nacházejí též na vzácném 

mozaikovém obraze Posledního soudu na průčelí Zlaté brány pražské katedrály sv. Víta z let 

1370–1371 [55].226  

Torzo andělů nesoucích nástroje Kristova utrpení se nachází rovněž na nástěnné malbě 

v klenbě již zmíněné kaple roztockého zámku.227  

Mladší analogii vyobrazení andělů s Arma Christi se mi nepodařilo v prostudovaném 

materiálu nalézt. V uvedeném kontextu by levohradecké a roztocké malby mohly být jedním 

z posledních vyobrazení tohoto typu v českém středověkém malířství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 K nástěnným malbám v kapitulní síni benediktinského kláštera na Sázavě viz VŠETEČKOVÁ 1999, 161–172. 
226 K mozaikovému obrazu Posledního soudu na průčelí Zlaté brány viz VŠETEČKOVÁ 1994, 96–104. 
227 K roztockým nástěnným malbám v arkýřové kapli zámku viz KLIMEŠ 1975, 65–72 a  též VŠETEČKOVÁ 1999, 

153–154. 
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III. Význam maleb v kontextu vývoje dobového monumentálního 

malířství v Čechách 

3.1 Shrnutí malířské výzdoby  kostela sv. Klimenta  

K hlavním stylovým prvkům, které velkou měrou určují charakter nástěnných maleb 

v presbytáři kostela sv. Klimenta na Levém Hradci patří především architektonické pojednání 

prostoru, typika tváří, figurální kánon, hybnost postav, řasení drapérie, dobové reálie v rámci 

oblečení zobrazených postav, plošné barevné pozadí oživené šablonovým motivem a šablonové 

zdobení rouch. 

Architektonické prvky se nachází na výjevech Zvěstování [6], Kristus před Pilátem [13], 

Potupení a bičování Krista [14] a Korunování trním [15]. Zatímco na obraze Zvěstování tvoří 

arkády lomených oblouků pozadí, před nímž se odehrává hlavní scéna, dochází na dalších třech 

výše jmenovaných k pokusu o zasazení figur do architektonického prostoru, byť ne příliš 

hluboce pojednaného (srovnej obr. Zvěstování [6] s obr. Kristus před Pilátem [13], Potupení a 

bičování Krista [14] a Korunování trním [15]). Snaha levohradeckého mistra o prohloubení 

prostoru  se však rovněž projevuje v umístění nakoso postavených pulpitů na výjevech 

Zvěstování [6], Smrt Panny Marie [9], sv. Ambrož [28], sv. Augustin [29] a čtyřech evangelistů 

[43, 44, 45, 46]. 

Typika tváří postav na levohradeckých malbách sleduje oba výše zmíněné paralelní 

vývojové  proudy, zastoupené v monumentálním malířství 80. let 14. století; naturalistické a 

idealistické. Zatímco idealistické pojetí barevnými tóny modelované tváře spatřujeme hlavně u 

postavy Krista na výjevu Ukřižování [21] a v klenebních kápích zobrazených Evangelistů [43, 

44, 45, 46], je na levohradeckých malbách četnější pojetí naturalistické, projevující se v až 

nehezkých a karikovaných typech obličejů. Takto jsou pojednány zejména tváře proroků 

zobrazených v klenebních kápích [32, 33, 34, 35], pacholků na výjevu Přibíjení na kříž [20], 

biřiců na výjevu Bičování a potupení Krista [14], postav losujících o Kristonu tuniku [22], 

Malcha na výjevu Zajetí Krista [12],  ale rovněž tváře světců; připomeňme zde rysy tváře sv. 

Jana Evangelisty [9b] a ostatních apoštolů na výjevu Smrt Panny Marie [9], ale též zarmoucenou 

tvář Panny Marie na výjevu Ukřižování [21]. 

Pavoučí údy (poněkud nepřirozeně působící) a široce nakročené postoje charakterizují 

postavy na výjevech Kristus před Pilátem [13], Potupení a bičování Krista  [14], Nesení kříže  

[17], Svlékání roucha [19]. 

Záhybový systém, který se projevuje důmyslným řasením plášťů se dochoval na výjevech 

Klanění Tří králů [8], Smrt Panny Marie [9], Zajetí Krista [12], Kristus před Pilátem [13], 

Ukřižování [21], Oplakávání [23], Tři Marie u hrobu [24], sv. Vojtěch [25], sv. Jeroným [30] a 

anděla nesoucího trnovou korunu [52]. 
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U některých mužských postav jsou na levohradeckých malbách zdůrazněny dobové 

módní prvky.228 Úzké barevné nohavice, špičaté obutí a krátké kabátce biřiců v pase stažené 

opaskem se nachází na výjevech  Kristus před Pilátem [13], Potupení a bičování Krista [14], 

Korunování trním [15], Nesení kříže [17] a Svlékání Kristova roucha [19]. Rovněž postavy 

vojáků mají na sobě dobové prvky zbroje – bacinetové přilby na výjevech Zajetí Krista [12], 

Metání losu o Kristovu tuniku [22] a Ukřižování [21]. 

Plošné barevné pozadí se nachází na výjevech Klanění Tří králů [8], Smrt Panny Marie 

[9], Zajetí Krista [12], Nesení kříže [17], Adam a Eva u stromu poznání [18], Svlékání Kristova 

roucha [19], Přibíjení na kříž [20], Ukřižování, Oplakávání Krista [23] a celé výzdobě klenby 

[26, 27].  Na výjevech Zvěstování [6a], sv. Pavla [10] a sv. Klimenta [11], církevních otců [28, 

29, 30, 31]  a proroků [32, 33, 34, 35] v klenbě je plošné pozadí  oživené šablonovým motivem. 

Zobrazení figur na plošném pozadí a ústup od prostorových vazeb ukazuje podle Z. Všetečkové 

na ranou fázi krásného slohu, kdy se postava stává hlavním nositelem děje.229

 Použití výše jmenovaných charakteristických prvků lze v poslední třetině 14. století 

analogicky sledovat v dalších dílech nejen nástěnného malířství, ale i knižní a deskové malby.230

Dobové módní prvky oblečení a špičaté obutí bylo na levohradeckých malbách patrně 

odvozeno z Brunšvického skicáře  (Braunschweig, Herzog Anton Ulrich–Museum, inv. č. 63) 

[12a] nebo jemu obdobného díla, čímž levohradecký cyklus předjímá malby v kostele sv. Jakuba 

v Libiši [56] a jihočeské malby v kostele sv. Jana Křtitele v Záblatí [57]. Použití módních 

doplňků se zásadním způsobem uplatní také při výzdobě časově současných i následných 

václavských rukopisů.231

 

 

 

                                                 
228 Na módní dobové prvky upozornil v rámci nástěnného malířství J. Krása (KRÁSA 1960, 26). 
229 VŠETEČKOVÁ 1998a, 27. 
230 Jmenovitě se jedná o architektonické konstrukce ve výzdobě  kapitulní síně Sázavského kláštera (VŠETEČKOVÁ 

1999, 169) a baldachýnových trůnů ve výzdobě raného václavského rukopisu Willehalm (KRÁSA 19742, 129)  (viz 
pozn. 112).  Naturalistické pojetí tváří a figurálního kánonu se projevuje již na malbách Emauzském cyklu 
(STEJSKAL 1984a, 332), na malbách kostela Panny Marie na Karlštejně (STEJSKAL 20032, 111) (viz pozn. 101), též 
na malířském cyklu ve Slavětíně a na pojetí tváří postav emauzského Ukřižování (viz kap. 2.1.14). Podobné řasení 
drapérie se nachází např. v díle Mistra Třeboňského oltáře (viz kap. 2.1.15), v raných václavských rukopisech 
z konce 80. let 14. století (např. rukopis Willehalm, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, s.n. 2643) (viz 
pozn. 183) nebo v malířských cyklech výzdoby Svatováclavské a Vlašimské kaple, připisovaných Mistru 
Osvaldovi (viz pozn. 119). Plošné pozadí, kde se uplatňuje šablonový motiv se nachází např. v kostele sv. Jakuba 
v Libiši (viz kap. 2.1.1). 

231 Konkrétně jde zejména o výzdobu rytířského románu Willehalm (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, s.n. 
2643); k použití módních doplňků viz KRÁSA 19742, 129. Dále uveďme v tomto kontextu např. výzdobu 1. sv. 
Bible Václava IV. Mistrem Balámovy historie (viz pozn. 131) viz KRÁSA 19742, 146–147. Mezi mladší díla 
z okruhu václavských rukopisů, ve kterých jsou použity dobové módní prvky patří výzdoba 1. sv. Bible Konráda 
z Vechty (Antverpy, Museum Platin–Moretus, cod.15/1)  tzv. Třetím mistrem kolem roku 1402 (KRÁSA 19742, 
209–221), jehož dílo představuje po mnoha stránkách vyvrcholení vývoje knižní malby v dvorském okruhu 
Václava IV. 
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3.2 Okruh analogií k výzdobě kostela sv. Klimenta – shrnutí  

  

Typologické analogie 

Předstupně mariánské části levohradeckého cyklu lze spatřovat v malbách 

benediktinských klášterů Na Slovanech v Praze a v Sázavě.232 Hlavním společným 

charakteristickým rysem tohoto okruhu maleb je typ Panny Marie zobrazené bez koruny; byla 

chápána jako Panna Marie pokorná, jejíž hlavu zpravidla zahaloval modrý plášť.233  

Blízkou analogií levohradeckého cyklu je také rozsáhlý mariánsko–christologický cyklus 

v kostele sv. Jakuba Většího ve Slavětíně z konce 80. let 14. století [58].234 Oproti levohradecké 

bohorodičce je ve Slavětíně Panna Marie pojednána důsledně jako typ Regina coeli s korunou na 

hlavě (srovnej obr. [6] s obr. [58]). Společným charakteristickým rysem obou lokalit je též 

poměrně ojedinělý typ Zvěstování Panny Marie s archandělem přicházejícím zprava (srovnej 

obr. [6] s obr. [58]). 

Levohadecký výjev Klanění tří králů je výjimečný svým zdůrazněním eucharistické oběti 

Krista v podobě velkého kalicha – daru, který podává klečící král [8]. Tento motiv se objevuje 

rovněž na starší malbě v Saské kapli pražské katedrály [8a]. Mladší analogií je pak Klanění tří 

králů z Morašic [8a] doplňující ideově obraz Krista Trpitele s Arma Christi.235   

Ikonografický typ Zesnutí Panny Marie s klečící Pannou Marií při její poslední modlitbě 

[9], který se objevuje v rámci české nástěnné malby zřejmě poprvé, má své předstupně v knižní 

malbě 60. a 70. let 14. století (Antifonář z Vorau, Opatovický brevíř).236

Eucharistický motiv je též zdůrazněn na výjevu Oplakávání Krista, které má podobu 

parléřovské horizontální piety (srovnej obr. [23] s Pietou z kostela sv. Tomáše v Brně [23d]).237 

Jako blízké analogie jsem uvedl starší výjevy Oplakávání Krista z kostela sv. Anny na Starém 

Měste v Praze [23a] a Oplakávání ze Slavětína [23b]. Mladší variantou je pak Oplakávání 

z kostela sv. Markéty v Loukově [23c]. 

Zajímavým způsobem je na východní stěně presbytáře přerušen pašijový cyklus 

starozákonním výjevem Adama a Evy u stromu poznání [18] (v rámci pašijového cyklu viz též 

schéma výzdoby [5]), ke kterému nebyla dosud nalezena z hlediska typologie žádná analogie. Z. 

Všetečková interpretuje výjev  ve vztahu k Ukřižování jako zdůraznění překonání prvotního 

hříchu vykupitelskou smrtí Krista.238  

                                                 
232 Viz pozn. 44, 112, 225. 
233 Na tuto skutečnost upozornila Z. Všetečková (VŠETEČKOVÁ 1998a, 28).  
234 Do souvislosti s levohradeckými malbami je uvedla Z. Všetečková viz pozn. 77, 109, 120.   
235 Viz pozn. 91, 92. 
236 Viz pozn. 103. 
237 Viz pozn. 101. 
238 VŠETEČKOVÁ 1998a, 29. 
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Poměrně neobvyklým námětem pašijových cyklů v Čechách je výjev Svlékání Kristova 

roucha [19], jehož snad jediná analogie se nachází v kostele sv. Jana Křitele v Záblatí [19b].239

Z. Všetečková též upozornila na zcela typově neobvyklou výzdobu klenby presbytáře 

levohradeckého kostela.240 Z postav církevních otců je v kontextu kulturního prostředí Karlova 

dvora významná zejména postava sv. Jeronýma [30], jehož úctu zprostředkoval v rámci 

reformního hnutí „devotio moderna“ kancléř a biskup Jan ze Středy.241 Starší analogií tohoto 

světce zobrazeného v křesle a se svým atributem lva je výjev z Opatovického brevíře.242 Mladší 

analogií v nástěnném malířství je vyobrazení tohoto typu z kostela sv. Vavřince pod Petřínem 

(srovnej obr. [30] s obr. [30b]).  

 

Stylové analogie 

Propojení idealizující a naturalistické stylové tendence, k němuž dochází na přelomu 70. 

a 80. let 14. století je považováno za projev rané fáze krásného slohu.243 Jedná se o klíčový 

okamžik geneze nového stylového systému, jenž se uplatňuje nejen v raném díle Mistra 

Třeboňského oltáře, ale odpovídá i dobovému vývoji sochařství 80. let 14. století.244  

Z hlediska kvality patří levohradecké malby mezi díla, která reagují na soudobé dvorské 

umění.245  

Z kompozičně stylových motivů je velmi příznačné zejména architektonické pojednání 

prostoru levohradeckých nástěnných maleb, které navazuje na dvorskou malbu 60. a 70. let; 

zejména na typologický cyklus benediktinského kláštera Na Slovanech, výzdobu hradu 

Karlštejna a rovněž mariánský program v kapitulní síni Sázavského kláštera.246 Na Karlštejně je 

příkladem podobně řešeného prostoru architektonické rámování výjevu Ženy oděné sluncem 

[14c] nebo architektonicky pojednaný pás ostatkových scén (srovnej levohradecké pojetí  

prostoru na obr. [14] a [15] s analogiemi na obr. [14c] a [15b]). Podobné pojetí trůnů nalezneme 

ale i např. ve výzdobě raného václavského rukopisu Willehalma z konce 80. let 14. století 

(srovnej obr. [13] s obr. [13c]).247

 Naturalistickou tendenci nehezkých a karikovaných tváří sledují např.  nástěnné malby 

v kostele, sv. Jakuba Většího ve Slavětíně, ale i pojetí tváří postav na deskovém obraze 

emauzského Ukřižování (srovnej levohradecké pojetí  naturalistických tváří např. na obr. [9b] a 

                                                 
239 Viz pozn. 83. 
240 VŠETEČKOVÁ 1998a, 29. 
241 Viz pozn. 199. 
242 Viz pozn. 194. 
243 Viz pozn. 45. 
244 Viz pozn 169. K projevu rané fáze krásného slohu v díle Mista třeboňského oltáře viz pozn. 45. V rámci 

sochařství se těmito projevy zabýval A. Kutal a J. Homolka viz KUTAL 1984, 257–258 a HOMOLKA 1976, 55–97.  
245 Zda malby v kostele sv. Klimenta patří k dvorskému okruhu zůstává dosud otevřenou otázkou. 
246 Viz pozn. 230. 
247 Viz pozn. 112. 
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[35] s analogiemi na obr. [59] a [21d]).248 V rámci knižní malby vychází expresivní vyjádření 

naturalisticky pojatých tváří z děl 60. a 70. let 14. století; jako příklad jsem uvedl výzdobu 

Evangeliáře Jana z Opavy a  Pontifikálu biskupa Albrechta ze Šternberka (srovnej levohradecké 

pojetí  naturalistických tváří např. na obr. [9b] a [35] s analogiemi na obr. [36] a [37]).249

Na druhé straně idealizující pojetí tváří byla levohradeckým mistrem pravděpodobně 

přejata z raného díla Mistra Třeboňského oltáře250 a v nástěnném malířství má svůj předstupeň 

ve výzdobě kapitulní síně na Sázavě a výzdobě kaplí v katedrále sv. Víta ze 70. let 14. století 

(srovnej levohradecké pojetí Kristovy tváře na výjevu Ukřižování [21] s analogiemi v pojetí tváří 

andělů v klenbě kapitulní síně na Sázavě [54] a pojetí Kristovy tváře na výjevu Krista před 

Pilátem v kapli sv. Václava pražské katedrály [60]).251 Přibližně ze stejné doby pochází výzdoba 

kostela sv. Vavřince ve Strašicích, kde se výraznějším způsobem uplatňuje idealizující stylová 

tendence (srovnej pojetí Kristovy tváře na Ukřižování ve Strašicích [21f] s tváří Krista na 

levohradeckém Ukřižování [21]).252  

Analogii k hybným, široce nakročeným postavám lze spatřovat např. v nástěnných 

malbách  v  sv. Jakuba Většího ve Slavětíně (srovnej obr. [14] s obr. [12b]).253 V knižní malbě 

jsem jako příklad uvedl výzdobu 1. svazku Bible Václava IV. Mistrem Balámovy historie 

(srovnej obr. [19] s obr. [19a]).254

Levohradecký malíř byl ovlivněn novou slohovou orientací, v níž se plně uplatnily štíhlé 

protáhlé postavy s důmyslně řasenými záhyby drapérií, jež ukazují v rámci deskové malby na 

vzory v díle Mistra Třeboňského oltáře (srovnej obr. [13] s obr. [21b]).255 V nástěnné malbě se 

tento typ řasení plášťů uplatnil již v malířských cyklech výzdoby Svatováclavské a Vlašimské 

kaple, připisovaných Mistru Osvaldovi.256 V tomto kontextu zaujímají přední místo v malířství 

80. let 14. století malby v kostele sv. Apolináře v Praze.257 Zde se výraznějším způsobem, než na 

levohradeckých malbách uplatnilo nové pojetí štíhlých, výrazně esovitě prohnutých postav, 

oděných do plášťů, často řasených paralelními i vlásničkovými záhyby (srovnej obr. [12] s obr. 

[61]). 

 

 

                                                 
248 Viz pozn. 230. 
249 Viz pozn. 206. 
250 Viz pozn. 216. 
251 VŠETEČKOVÁ 1998a, 30. 
252 K nástěnným malbám v kostele sv. Vavřince ve Strašicích viz Zuzana VŠETEČKOVÁ: Strašice. Kostel sv. 

Vavřince. In: FAJT 1996, 441–442 , kat. č. 24. V otázce předpokládaného vztahu ztraceného obrazu Ukřižování 
Mistra třeboňského oltáře k nástěnné malbě Ukřižování ve Strašicích viz PEŠINA 1978, 292–293.  

253 VŠETEČKOVÁ 2000, col. 6. 
254 Viz pozn. 140. 
255 VŠETEČKOVÁ 1998a, 27. Viz pozn. 46. 
256 Viz pozn. 46. 
257 VŠETEČKOVÁ 2002, 164. 
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3.3 Zařazení levohradeckých maleb do kontextu vývoje českého malířství 

 

V souvislosti s upevňováním moci a prestiže pražského císařského dvora se díky 

expansivní zahraniční politice a cílenému rozvoji vzdělanosti v českém království stává Praha 

významným evropským kulturním a uměleckým centrem. Zlatý věk českého středověkého 

malířství je spojen zejména s osobností římského císaře a českého krále Karla IV., který poznal 

velkolepou dvorskou kulturu Francie i malířství rozvíjející se v severoitalských městech.258 

Výtvarné impulzy ze zahraničí a domácí tradice vytvořili předpoklady pro uměleckou syntézu, 

ke které došlo na Karlově dvoře v 60. a 70. letech 14. století.259  Hlavním výrazovým 

prostředkem charakterizujícím monumentální styl Mistra Theodorika  je barva, pomocí níž jsou 

budovány pevné tvary polopostav světců na karlštejnských deskách v kapli sv. Kříže.260  V téže 

době se tato stylová tendence projevuje rovněž v rámci knižní malby v rukopisech 

objednávaných císařovým kancléřem Janem ze Středy či v díle iluminátorů Antifonáře 

z Vorau.261 V rámci nástěnného malířství tato tendence vrcholí koncem 60. let a v 70. letech 

např. ve výzdobě kaple sv. Kříže na Karlštejně nebo v monumentální výzdobě Saské, Václavské 

a Vlašimské kaple v katedrále sv. Víta.262

Pro vývoj umění za vlády Karla IV. měla zásadní význam nová duchovní orientace, tzv. 

devotio moderna, o jejíž zprostředkování se zasloužil zejména výše zmíněný kancléř a biskup 

Jan ze Středy spolu s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.263 Z jejich okruhu se šířily opisy a 

překlady spisů obsahující augustinovsko–novoplatónské meditace, kult církevního otce 

Jeronýma a kontemplativní, zejména mariánské modlitby.264 Tento reformní proud, který se 

projevoval hlubokou osobní zbožností a citovostí, sílí na konci vlády Karla IV. a je jedním 

z hlavních předpokladů vzniku klíčové tendence nastupujícího krásného slohu, projevující se 

idealizací lidské postavy.265  

Koncem 70. let 14. století, na sklonku vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV., se 

v rámci malířství začíná v českém dvorském prostředí formovat krásný sloh, který se v 

                                                 
258 Ke vztahu českého dvorského umění k severoitalským centrům (za vlády Karla IV.) viz též  STEJSKAL 1978, 30–

37; DVOŘÁKOVÁ 1984, 313; STEJSKAL 1984a, 335; ROYT 2002, 133.  
259 ROYT 2002, 133. 
260 K dílu Mistra Theodorika viz MATĚJČEK 19503, 70–81; PEŠINA 1984, 370–375; STEJSKAL 20032, 122–127; ROYT 

2002, 133. 
261 K této stylové tendenci v knižní malbě 60. a 70. let viz KRÁSA 1984, 407–419 a STEJSKAL 20032, 59–71. Vývoj 

pražských iluminovaných rukopisů za vlády Karla IV. a episkopátu Arnošta z Pardubic rozdělila  H. Hlaváčková 
na dvě linie (viz HLAVÁČKOVÁ 2005, 207–212); dvorskou (zahrnující rukopisy Arnošta z Pardubic) a církevní 
(patří sem tzv. rukopisy Jana ze Středy, včetně Evangeliáře Jana z Opavy). 

262 K dobovému dvorskému nástěnnému malířství viz STEJSKAL 1984a, 328–342; DVOŘÁKOVÁ 1984, 313–319; 
VŠETEČKOVÁ 1999, 39–63; ROYT 2002, 134; STEJSKAL 20032, 187–190. 

263 KRÁSA 1984, 407–408.  
264 K Janovi ze Středy viz KRÁSA 1984, 408. K Arnoštovi z Pardubic viz HLEDÍKOVÁ 2008, 103–184. 
265 KRÁSA 1984, 407–408. ROYT 2002, 64. Tato reforma byla úzce navázána na pražský dvůr a prostředí kanonií  

augustiniánů kanovníků (ROYT 2002, 134). 
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následujících dvou desetiletích ustavil ve svém vývoji jako pevná norma.266 V mezidobí, které 

bylo do jisté míry způsobeno hlubší generační výměnou kolem roku 1380, je možné nejen v 

malířství, ale i v sochařství pozorovat větší počet tendencí, které mnohdy sledují individuální 

program a stylové varianty.267 V rámci monumentálního malířství lze definovat dva hlavní 

paralelní proudy. Naturalistický, jehož typickým rysem je obnova lineární kresebné stylizace,268 

na jedné straně a proud, „který nově idealizoval lidskou postavu v jejím zjevu, typu i výrazu 

zduchovnělé tváře, podtržený abstrakcí téměř ornamentálně chápaných lemů rouch a 

nehmotnosti chladně laděného koloritu“  na straně druhé.269 Východiskem obou tendencí se 

podle Z. Všetečkové „staly dílenské vzorníky, jimiž disponovali malíři pracující v početném 

dvorském ateliéru.“270 Oba proudy nelze od sebe zcela oddělit. První znaky slohové proměny 

směrem ke vzniku krásného slohu kombinující oba uvedené principy se v rámci monumetálního 

malířství projevují v dílech, které bezprostředně navazují na výzdobu tří nejvýznamnějších 

památek dvorského okruhu – hradu Karlštejna, ambitu kláštera Na Slovanech v Praze a 

Svatováclavské kaple Svatovítské katedrály v Praze.271

Za typický příklad snoubení obou tendencí je možné považovat i výzdobu presbytáře 

kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, jednoho z mnoha kostelů, k jejichž renovaci došlo za 

vlády Karla IV. a jeho syna Václava.272

 

Po formální stránce navazuje výzdoba kostela sv. Klimenta na Levém Hradci svými 

idealizujícími prvky v monumentálním malířství na výzdobu kapitulní síně benediktinského 

kláštera v Sázavě z přelomu 70. a 80. let 14. století, které jsou považovány za paralelní proud 

k tvorbě Mistra Třeboňského oltáře.273 Svým důrazem na figuru a její vnitřní život se tato díla 

stala určující pro konstituci krásného slohu.274

 Na druhé straně je na levohradeckých malbách zastoupen naturalistický proud, který 

vychází z dvorské knižní malby 60. a 70. let 14. století275 a snad poprvé nachází výraz již na 

                                                 
266 KRÁSA 1984, 415. Tato proměna byla zřejmě  vyvolána hlubší generační výměnou, kdy po smrti císaře Karla 

IV. postupně odešli i osobnosti z jeho okruhu a nastoupila nová generace nejen objednavatelů, ale i malířů. 
267 KRÁSA 1984, 415. 
268 KRÁSA 1960, 25. KRÁSA 1984, 416. Tato vrstva se navrací ke „kaligrafické tradici 1. poloviny 14. století ve 

snaze nově oživit narativní a dramatickou funkci obrazu a uplatnit nové prvky exprese.“ 
269 PEŠINA 1984, 375. 
270 VŠETEČKOVÁ 2004, 68. 
271 VŠETEČKOVÁ 2004, 68. Jedná se zejména  o výzdobu kapitulní síně Sázavského benediktinského kláštera 

z přelomu 70. a 80. let 14. století (VŠETEČKOVÁ 1999, 5). 
272 VŠETEČKOVÁ 1998a, 30. „Za vlády Karla IV. bylo v zemích české koruny přestavěno nebo nově postaveno 

na tisíc klášterů a kostelů. Obvyklou součástí zmíněných renovací byla nástěnná výzdoba, která patřila 
rovněž k nezbytnému vybavení novostaveb.“ (STEJSKAL 1984b, 343). 

273 Ke vztahu malířské výzdoby kapitulní síně Sázavského kláštera a raného díla Mistra třeboňského oltáře viz 
VŠETEČKOVÁ 1999, 172. 

274 VŠETEČKOVÁ 1999, 5. 
275 Viz pozn. 205, 206, 260. 
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přelomu 70. a 80. let na malbách ve Slavětíně.276 Tato tendence se koncem 80. let a hlavně v 90. 

letech 14. století programově uplatňuje v  malířských cyklech výzdoby mnoha venkovských 

farních kostelů, jejichž patronát měli významné osobnosti šlechtických rodů nebo církevní 

představitelé a kláštery.277  

Zasazení figur do architektonického prostoru a uplatnění architektonicky řešených trůnů 

ukazuje, že levohradecký mistr byl obeznámen s nástěnným malířstvím dvorského okruhu; 

zejména s karlštejnskými a emauzskými malbami, jejichž tvůrci přejali toto pojetí patrně ze 

severní Itálie.278

Poměrně bohatý a různorodý stylový ráz, jež charakterizuje cyklus nástěnných maleb 

v presbytáři kostela sv. Klimenta poukazuje podle Z. Všetečkové v obratném použití dobově 

aktuálních formálních prvků na přímou vazbu k dvorským ateliérům.279  

 

Neméně významný je přínos levohradeckých maleb z hlediska ikonografického programu 

výzdoby. 

Objednavatel maleb byl patrně ovlivněn sílícím reformním hnutím devotio moderna, 

neboť typologický cyklus zdůrazňuje na jedné straně pokoru Panny Marie a na straně druhé 

motiv eucharistické oběti Krista.280 Vztah k mariánským modlitbám dokládá v rámci 

monumentálního malířství dobově ojedinělý typ Zesnutí Panny Marie s klečící Pannou Marií při 

její poslední modlitbě [9], jenž je rovněž jedním z hlavních charakteristických rysů nového pojetí 

osobní zbožnosti.281  

Jak ukázala Z. Všetečková významným způsobem se prolíná celým levohradeckým 

cyklem téma eucharistie.282 Jako předznamenání Kristovy oběti je tento motiv naznačen nejprve 

v podobě kalicha – daru klečícího krále [8] a dále také přerušením dramatu pašijových scén 

výjevem Adama a Evy u stromu poznání [18] (v rámci pašijového cyklu viz též schéma výzdoby 

[5]). Scéna se nachází z divákova pohledu za oltářem a  navazuje na výjev Nesení kříže, což 

může být chápáno jako jistý apel na divákův osobní prožitek pašijových scén vrcholících 

Kristovou obětí na kříži a scénou Oplakávání. Výjevy Ukřižování a Oplakávání se nachází pod 

                                                 
276 Na výraz tohoto naturalismu upozornila VŠETEČKOVÁ 2000, col. 6. 
277 VŠETEČKOVÁ 2004, 78. Např. v Uhlířských Janovicích měli patronát při kostele sv. Jiljí Šternberkové 

(VŠETEČKOVÁ 1999, 184). Ve Slavětíně jsou doloženi v 80. letech Hazemburkové, přičemž slavětínská fara byla 
inkorporovaná benediktýnským klášterem Porta Apostolorum v Postoloprtech (VŠETEČKOVÁ 2000, col. 1).   

278 Viz STEJSKAL 20032, 114 a STEJSKAL 1984a, 331. 
279 VŠETEČKOVÁ 2004, 68. 
280 K charakteristickým rysům levohradeckých maleb vyjadřující pokoru Panny Marie viz VŠETEČKOVÁ 1998a, 17. 

K motivu eucharistické oběti Krista viz VŠETEČKOVÁ 1998a, 29 a též viz pozn. 85. 
281 KRÁSA 1984, 407–408. 
282 VŠETEČKOVÁ 1998a, 29. 
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úvodní scénou celého mariánsko–christologického cyklu, což symbolizuje jisté propojení 

počátku a konce Ježíšovy pozemské cesty.283  

Rovněž úcta ke sv. Jeronýmu, též spojovaná s prostředím augustiniánů kanovníků (coby 

hlavních představitelů proudu „devotio moderna“) je ve výzdobě klenby typologicky 

akcentována vzhledem k ostatním církevním otcům.284

Z. Všetečková připomenula, že dochované výjevy v kostele sv. Klimenta korespondovaly 

s nejvýznamnějšími svátky liturgického roku.285 Vánoční svátky připomínají scény Zvěstování 

Panny Marie, Narození Krista a Klanění tří králů (epifanie). Velikonoční svátky zachycují scény 

pašijového cyklu. Svátek Nanebevzetí Panny Marie předznamenává scéna Zesnutí Panny 

Marie.286  

Podobně jako na Levém Hradci, odpovídalo dobovému reformnímu církevnímu hnutí a 

mentalitě věřících toto narativní pojetí i v dalších farních kostelech, kde lidé naslouchali 

evangelijním událostem a kázáním, která mohla v době kolem roku 1400 být již převážně 

česká.287

 

3.4 Zařazení do kontextu evropského malířství 

 

Pojem  krásného slohu byl A. Kutalem chápán jako „česká odnož internacionálního 

slohu,“288 jehož základem byla provázanost hlavních evropských uměleckých center.289 V 70. a 

80. letech 14. století přinášejí umělecké kontakty Čech s celou tehdejší kulturní Evropou silné 

podněty též z frankovlámské oblasti, což je považováno za jeden z hlavních zdrojů, z nějž 

vychází mimo jiné i dílo Mistra Třeboňského oltáře.290 K formování krásného slohu na konci 14. 

                                                 
283 VŠETEČKOVÁ 1998a, 29. Toto výtvarné propojení symbolizuje podle Z. Všetečkové dvojí svátek, který byl v řadě 

kalendářů od dob sv. Augustina zapsán k 25. březnu (VŠETEČKOVÁ 1998a, 23–24).  
284 Viz pozn. 266. 
285 VŠETEČKOVÁ 1998a, 23–24, 29. 
286 VŠETEČKOVÁ 1998a, 29. 
287 VŠETEČKOVÁ 2004, 78. 
288 KUTAL 1962, 79. Podobně jako v Čechách se i v ostatních zemích pro  internacionální sloh ustálil vlastní termín. 

Zatímco v Německu (kde se za hlavní charakteristický rys považovaly bohaté drapérie rouch s voluminózními 
záhyby) se udrželo označení měkký sloh, ve Francii odkazoval termín style curtois na dominující vrstvu 
objednavatelů, jen v Itálii se prosadil termín gotico internazionale (BETTINI 1996, 23–24). 

289 PEŠINA/HOMOLKA 1963, 161–162. Podle J. Pešiny se jednalo o  „mnohostrannou výměnu uměleckých myšlenek a 
vzájemné ovlivňování různých zemí  a oblastí, kde jednotliví partneři si byli umělecky rovnocenní. Jakkoliv byl 
sloh kolem roku 1400 formulován nejvýrazněji na půdě francouzské, vznikal ve své konečné podobě vzájemným 
pronikáním a splýváním galského přínosu, reprezentovaného francouzskými prvky, latinského, reprezentovaného 
italskými prvky, a anglosaského, zastoupeného hlavně nizozemskými prvky.“ K problematice internacionálního 
slohu viz pozn. 4. 

290 ROYT 2002, 134. G. Schmidt uvádí tapiserii Apokalypsy z Angers jako první příklad užití nového záhybového 
systému ve frankovlámském prostředí (SCHMIDT 1990, 40).  
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století dochází též vlivem „koloběhu výtvarných myšlenek mezi hlavními ohnisky 

internacionálního umění.“291   

Naturalistická tendence krásného slohu, která nastupuje v 80. letech a zcela běžně se 

objevuje v 90. letech v monumentální malbě českého venkova,292 se v zahraničním nástěnném 

malířství analogicky uplatňuje v 90. letech 14. století.293 Uvedu například  nástěnné malby 

s motivem Umučení 10000 rytířů v kostele minoritů v Bruck an der Mur z let 1390–1395 [62].294 

I na těchto malbách se podobně jako na Levém Hradci vedle hybných postojů a karikujících 

typech obličejů postav v dobovém oblečení a zbroji projevuje krásnoslohé pojetí volně vlající 

drapérie.295  

Stylově i typologicky blízký cyklus levohradeckým malbám představují nástěnné malby 

hradní kaple v Clamu v hornorakouské oblasti [63a] a [63b].296 Po stylové stránce převládá 

v Clamu oproti levohradeckým malbám spíše idealizující tendence;297 projevuje se zde zejména 

v hubených postavách světců, zahalených do přiléhavých plášťů.298 Pás na sebe navazujících 

výjevů na východní stěně (Klanění tří králů, Ukřižování a postavy světců) je rámován podobně 

řešenou obloučkovou architekturou jako na levohradeckém výjevu Potupení a bičování Krista 

(srovnej pojetí architektury v Clamu [63a] a na levohradeckém výjevu [14]).299 Z hlediska 

ikonografie je podobě na malbách v Clamu, jako na Levém Hradci, vedle Zvěstování, Klanění tří 

králů a Ukřižování zobrazen sv. Jeroným se lvem, sv. Biskupové a Panna Marie, která nemá na 

hlavě korunu (srovnej výjevy východní stěně kaple v Clamu [63a] s levohradeckým výjevem 

Zvěstování [6], Klanění tří králů [8], Ukřižování [21] a výjev sv. Jeronýma na jižní stěně kaple 

s levohradeckým sv. Jeronýmem [63b].300 Nástěnné malby v hradní kapli v Clamu zaujímají 

podle E. Lanc zvláštní postavení mezi rakouskými malbami 14. století a zejména po stylové 

stránce navazují na českou malbu dvorského okruhu.301  

                                                 
291 KRÁSA 1984, 430. Mnohé poznatky se spolu s dary různých poselstev pro královu knihovnu dostávaly do Čech 

prostřednictvím italských a francouzských iluminovaných rukopisů. 
292 KRÁSA 1960, 29. 
293 Pojmem „předeykovský“ realismus označil tento slohový proud G. Schmidt a jako příklad uvádí výjev Sbratření 

v modlitbě vévody z Berry s opatem a řádovými bratry z kláštera sv. Bartoloměje v Bruggách z roku 1402 (AE II 
422, Brügge. Paris, Archives Nationales) (SCHMIDT 1990, 35). 

294 LANC 2002, 50–58. 
295 Z. Všetečková spatřuje spolu s E. Lanc v mladší vrstvě výzdoby minoritského kostela z let kolem 1415 přímé 

ovlivnění pařížskou malbou kolem roku 1400 (VŠETEČKOVÁ 2004, 89).  
296 LANC 1993, 168–178 a též Franz KIRCHWEGER: Clam (OÖ.), Burg, ehemalige Kapelle. In: BRUCHER 2002, 452–

453, kat. č. 207. Datace maleb v Clamu odpovídá zařazení levohradeckých maleb do konce 80. let 14. století. 
297 Naturalistická tendence, vycházející spíše z díla Mistra Theodorika se zde uplatňuje např. v pojetí zavalité 

postavy a typice tváře sv. Josefa na výjevu Klanění tří králů (LANC 1993, 173). 
298 Badatelka uvádí hornorakouské malby do souvislosti s Mistrem třeboňského oltáře. LANC 1993, 174. 
299 V místech, kde se oblouky dotýkají zdobí arkády směrem k zemi otočené stylizované kytky. Cvikly vyplňují 

zaoblené, hrotem dolů obrácené trojúhelníky. 
300 LANC 1993, 172–175. 
301 LANC 1993, 174. Podle badatelky se jedná o dílo českého malíře raných 80. let 14. století, které štíhlým 

figurálním kánonem navazuje na dílo Mistra třeboňského oltáře a v nástěnné malbě má svou blízkou paralelu ve 
výzdobě kostela sv. Apolináře v Praze z 80. let 14. století (k malbám v kostele sv. Apolináře v Praze viz 
VŠETEČKOVÁ 2004, 68–92 a též STEJSKAL 1984b, 349–350). 
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 Česká malba dvorského okruhu měla na konci 14. století svůj zásadní vliv rovněž na 

vývoj nástěnného malířství v oblasti Pruska.302 Další analogií, která je levohradeckým malbám 

blízká svým naturalismem vycházejícím z českého dvorského umění 60. let 14. století je např. 

výjev Klanění tří králů na nástěnných malbách v zasedacím sále domu kupeckého  mariánského 

bratrstva (Haus der St. Marienbrüderschaft) v Toruni z let 1390–1400 [64].303 Neuplatňuje se zde 

idealizující tendence, jež je v pojetí tváří a řasení drapérie přítomná přibližně o desetiletí dříve na 

levohradeckých malbách (srovnej obr. [8] levohradeckého Klanění tří králů s 

toruňským výjevem [64]).304 V rámci deskové malby lze v dochovaném materiálu rovněž 

sledovat v oblasti Pruska vliv idealizující tendence, zvláště díla Mistra Třeboňského oltáře.305 

Uvedu jako příklad malovaný oltářní retábl z Grudziądz z let 1390–1400 (Warszawa, Muzeum 

Narodove) [65], o jehož tvůrci se již J. Pešina domníval, že prošel školením v Čechách.306 

Obecně lze říci, že české prostředí v rámci monumentální malby i deskové malby předjímá vývoj 

ve střední Evropě, jak to dokládají např. levohradecké nástěnné malby, či dílo Mistra 

Třeboňského oltáře. 

Vedle děl Mistra Třeboňského oltáře v deskové malbě307 a  fenoménu krásných madon 

v soudobém sochařství,308 patří k vrcholným projevům evropského krásného slohu též výzdoba 

iluminovaných rukopisů Václava IV., vycházející z francouzských a italských vlivů i domácí 

tradice.309  

V uvedeném evropském kontextu vývoje umění na konci 14. století jsem se pokusil 

stručně nastínit důležitou roli, jakou ve formování internacionálního slohu sehrál krásný sloh; 

jako jedna „z významných tendencí této výtvarné kultury, směřující ve smyslu rodícího se 

estetismu k oceňování mimoobsahových a ryze výtvarných složek, tedy uměleckého díla jako 

takového“.310  

                                                 
302 LABUDA 2006, 401–421. Tam i další literatura k tématu. 
303 DOMASLOWSKI 1993, 212–214. Toruňské malby jsou projevem lokálního syntetického proudu, který spojil 

výsledky různých uměleckých okruhů. Na vývoj pruského nástěnného malířství měli mimo jiné vliv i v Čechách 
vyškolení umělci (DOMASLOWSKI 1993, 210).     

304 K naturalistické tendenci, jež se uplatnila na toruňských malbách v domě mariánského bratrstva viz 
DOMASLOWSKI 1993, 214. 

305 LABUDA 2006, 404. 
306 LABUDA 2006, 404–405. Nejspíše v dílně Mistra třeboňského oltáře nebo jeho okruhu (PEŠINA 1978, 296–297).  
307 PEŠINA 1976, 29–52 a též PEŠINA 1984, 379–380. 
308 KUTAL 1962, 88; HOMOLKA 1963, 414–448  a též KUTAL 1984, 265. 
309 KRÁSA 19742, 200.  KRÁSA 1984, 430–431. Na přelomu 70. a 80. let 14. století dochází v rámci francouzské 

knižní malby ke stylové proměně, která se projevuje posunem od hmotných plných postav k delšímu figurálnímu 
kánonu, vedoucímu ke spiritualizaci figur (TABURET–DELAHAYE/AVRIL 2004, 45–46). V prostředí pařížského 
dvora (jednoho z hlavních center internacionální gotiky vedle Dijonu a Bourges) se tato tendence plně uplatňuje 
např. ve výzdobě Malých hodinek vévody z Berry z 80. let 14. století (Paris, Bibliothèque Nationale de France, 
Lat. 18014). Důležitým stimulem k hlubšímu sblížení zejména s francouzskou dvorskou iluminací, ke kterému 
došlo na počátku 15. století, mohla být i poslední velká cesta pražského dvora na západ v roce 1397. Václav IV. se 
při této příležitosti ještě jednou setkal se dvěma velkými francouzskými bibliofily, vévodou z Berry a Ludvíkem 
Orleánským.  K italským vlivům a tamním centrům internacionální gotiky viz PEŠINA/HOMOLKA 1963, 170 a  
BETTINI 1996, 31–40. 

310 KUTAL 1962, 79 a PEŠINA/HOMOLKA 1963, 162.  
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IV. Závěr 

I přesto, že nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci byly v historii 

v průběhu více než tří století několikrát znehodnoceny,311 podařilo se při posledním restaurování 

odkrýt původní vrstvu gotické výmalby.312 To zároveň umožnilo   uměleckohistorickému bádání 

uvidět tuto významnou památku v novém světle. 

Monograficky se levohradeckými malbami zabýval J. Klimeš (v 70. letech 20. století) a 

Z. Všetečková, která po restaurování maleb v 90. letech 20. století poprvé publikovala ucelený 

stylový a ikonografický rozbor celého cyklu a zároveň uvedla malby do kontextu vývoje českého 

dobového malířství.313 Hodnotná je rovněž studie K. Tomkové, která ve své monografii 

z hlediska archeologie a na základě sebrané literatury a pramenů zmapovala historický vývoj 

kostela od raného středověku po novověk.314

Nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Klimenta byly vročeny do konce 80. let 14. 

století a kvalitativně představují spojnici mezi nejluxusnějšími díly doby Karla IV. a uměleckou 

produkcí kolem roku 1400, kdy se Praha stala jedním z hlavních center internacionálního 

slohu.315 Po stylové stránce se na levohradeckých malbách uplatňují dvě hlavní tendence, 

naturalistická a idealizující, jejichž propojením se vývoj českého malířství ubíral směrem ke 

krásnému slohu.316 Mnohé charakteristické stylové prvky spojují levohradecké malby rovněž 

s výtvarným pojetím výzdoby raných václavských rukopisů.317   

Vedle typologicky běžného propojení pašijového a mariánského cyklu je levohradecký  

program výzdoby doplněn o několik ikonografických motivů, které se v  kontextu českého 

monumentálního malířství objevují vůbec poprvé. Významným objevem bylo v tomto ohledu 

zejména odkrytí výjevu Zesnutí Panny Marie s klečící Pannou Marií při její poslední modlitbě 

[9]. Neméně významným přínosem levohradeckých maleb je rovněž ikonografický typ 

Oplakávání Krista v podobě horizontální piety [23], dále přerušení pašijového cyklu 

starozákonním motivem Adama a Evy u stromu poznání [18] (viz schéma výzdoby [5]) a 

v neposlední řadě výzdoba klenby, kde postavy církevních otců, proroků, evangelistů a andělů 

nesoucích Arma Christi doplňují mariánsko–christologický cyklus [26, 27] (viz schéma výzdoby 

[5]). Důležitým momentem celé programové koncepce je zdůraznění motivu eucharistie a 

mariánské úcty, jež úzce souvisí s reformním hnutím „devotio moderna“, které se v poslední 

třetině 14. století šířilo v blízkém okruhu královského dvora.318

                                                 
311 Viz pozn. 52. 
312 Viz kapitola II. 
313 KLIMEŠ 1976, 19–29 a VŠETEČKOVÁ 1998a, 16–31. 
314 TOMKOVÁ 2001, 191–238. 
315 Viz kapitola 3.3. 
316 Viz  pozn. 243 a 244. 
317 Viz pozn. 112 a 183. 
318 Viz pozn. 1 a kapitola 3.3. 
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Otevřenou otázkou stále zůstává, kdo mohl být objednavatelem výzdoby kostela sv. 

Klimenta na Levém Hradci. Blízkou analogií je po stylové stránce i z hlediska ikonografie 

částečně dochovaná výzdoba zámecké arkýřové kaple v nedalekých Roztokách u Prahy a je tudíž 

možné, že donátory maleb byli v té době doložení majitelé roztocké tvrze, Reinhardt a Eberhard 

z Mühlhausenu.319 Na základě této hypotézy lze uvažovat i o tom, že levohradecký mistr byl 

v kontaktu s dvorským ateliérem a tato vazba mu umožnila poznat nejkvalitnější  umělecká díla 

své doby.320

Z. Všetečková upozornila, že formování krásného slohu v monumentálním malířství 

s sebou přineslo vedle nových formálních znaků i uplatnění nových ikonografických typů, které 

úzce souvisely s mariánskou úctou a s kultem eucharistie.321 V tomto kontextu představuje 

typologický cyklus v kostele sv. Klimenta důležitý uměleckohistorický materiál, který bude 

možné uvést do souvislosti nejen  s případnými budoucími objevy v oboru nástěnné malby 

v českém prostředí,322 ale umožní též srovnání i s dalšími díly dobového evropského umění.323 

Též levohradecká syntéza naturalistické a idealizující tendence krásného slohu činí 

z levohradeckých maleb po stylové stránce hodnotný srovnávací materiál, a to v domácím i 

středoevropském měřítku. Navzdory bohaté literatuře k tématu, levohradecké malby otevírají 

řadu nedořešených otázek a problémů.  

Otázkou například zůstává přesnější určení případných zahraničních  zdrojů, na než může 

styl levohradeckých maleb navazovat. Po stylové stránce a z hlediska ikonogafie je možné další 

zahraniční analogie sledovat např. na nástěnných malbách z poslední třetiny 14. století 

v historické oblasti Gemer na Slovensku.324 Stylové předstupně a ikonografické paralely k 

levohradeckým malbám lze rovněž hledat i v oblasti dnešního Polska.325  

S otázkou pronikání českých uměleckých invencí, které ovlivnily formování 

internacionální gotiky v zahraničí úzce souvisí i osobnost hamburského sochaře a malíře mistra 

Bertrama z Mindenu, jehož školení a působení v Čechách je pravděpodobné.326  

 

                                                 
319 Viz pozn. 223. Vliv na náměty levohradeckých maleb mohly mít rovněž benediktinky z kláštera sv. Jiří na 

Pražském hradě, neboť právě tomuto klášteru náleželo patronátní právo ke kostelu sv. Klimenta (VŠETEČKOVÁ 
1998a, 29).  

320 Viz pozn. 270. 
321 VŠETEČKOVÁ 2004, 89. 
322 Blízkou paralelou jsou v  tomto ohledu např. nedávno objevené a restaurované nástěnné malby dominikánského 

klášterního kostela v Českých Budějovicích (viz VŠETEČKOVÁ 1994, 84–85 a též PAVELEC 1996, 296–305). 
323 Viz kapitola 3.4 a pozn. 301, 303, 310.  
324 K nástěnným malbám v Gemeri viz TOGNER 1989, 8–11 a též z  hlediska ikonografie pašijového cyklu viz KLIŚ 

2006, 55–235. V této oblasti se na výzdobě mnoha kostelů uplatňuje řada stylových prvků, které jsou analogické 
k levohradeckým malbám; v pojetí figurálního kánonu a architektury jsou to např. malby v Ochytné, Štítniku, 
Kraskovu a Koceľovcích. K italským vlivům na slovenskou nástěnnou malbu 14. století viz GLOCKOVÁ 2003, 
138–147. K slovenským nástěnným malbám, které vznikly ve 2. polovině 14. století ve vesnickém prostředí viz 
GERÁT 2003, 148–159. 

325 Např. výzdoba kostela Všech svatých v Malujowicích (viz KACZMAREK 2006, 316–317 a též KLIŚ 2006, 55–235).  
326 K působení mistra Bertrama z Mindenu a jeho dalšímu uměleckému vlivu viz LABUDA 2006, 413–415.  
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Pokud přijmeme hypotézu Z. Všetečkové o pánech z Mühlhausenu, coby objednavatelech 

levohradeckých maleb, je nutné též prozkoumat umělecké prostředí a díla vycházející z jejich 

vlivu.327  

Na základě sebrané literatury k tématu a srovnáním levohradeckých maleb s  domácími i 

zahraničními analogiemi jsem se pokusil poukázat na význam a stylové kvality levohradeckého 

malířského cyklu a upřesnit jeho případné vazby k dobové produkci. Nástěnné malby v kostele 

sv. Klimenta jsou pro nás na jedné straně důležitým dokladem pronikání reformní věrouky a 

dvorské kultury do venkovského prostředí, na druhé straně v dobovém kontextu svého vzniku 

v mnohém  poodhalují hodnotné zdroje krásného slohu, čímž získávají význam i 

v celoevropském kontextu.  

 

 

 

 

                                                 
327 Zajímavá je v tomto ohledu výzdoba kaple sv. Víta v Mühlhausenu nad Neckarem datovaná v rozmezí 1385–
1428; V klenbě presbytáře jsou  zde zachyceny výjevy trůnícího Krista a Panny Marie, dále symboly evangelistů 
s anděly a též postava sv. Jeronýma (FAJT/HÖRSCH 2006, 377–380). 
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1. Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, mědirytina od F. A. Hebera kolem roku 1860

2. Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, pohled od východu

V. Obrazová příloha
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3. Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, celkový půdorysný plán kostela z doby výzkumu I. Bor-
kovského

4. Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, interiér, pohled z lodi do presbytáře
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6. Zvěstování Panně Marii, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý 
Hradec, kostel sv. Klimenta

6a. Zvěstování Panně Marii, detail šablonového 
motivu na pozadí a kazetování stropu, 80. léta 14. 
století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. 
Klimenta

6b. Zvěstování Panně 
Marii, detail šablonového 
motivu na rouchu archan-
děla Gabriela, 80. léta 14. 
století, nástěnná malba, 
Levý Hradec, kostel sv. 
Klimenta
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6c. Žena oděná sluncem, detail šablonového 
motivu roucha, okolo 1360, nástěnná malba, 
Karlštejn, kostel Panny Marie

6d. Sv. Vít, detail šablonového motivu rou-
cha, 1360–1364, olejová tempera na bukové 
desce, Karlštejn

6e. Sv. Voršila a sv. Kateřina , detail šablono-
vého motivu na pozadí, kolem 1360, nástěnná 
malba, Libiš, kostel sv. Jakuba 

6f. Tři králové, detail šablonového motivu 
roucha, 70. léta 14. století, nástěnná malba, 
Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího
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6j. Willehalm, detail kazetování 
stropu, 1387, fol. 399r, Wien, Öster-
reichische Nationalbibliothek, s.n. 
2643 

6i. Apokalyptický cyklus, detail kazetování stropu, 
šedesátá léta 14. století, nástěnná malba, Karlštejn, kaple 
Panny Marie

6g. Sv. Anežka Římská,  detail 
šablonového motivu roucha, 2. pol. 
80. a 90. léta 14. století, nástěnná 
malba, Praha, kostel sv. Apolináře

6h. Sv. Matouš, detail šablonového motivu roucha, 
80. léta 14. století, nástěnná malba, Roztoky u Prahy, 
arkýřová kaple roztockého zámku.

6k. Zvěstování Panně Marii, okolo 1360, nástěnná malba, 
klášter na Slovanech, křížová chodba, 7. pole
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7. Narození Krista, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

7a. Narození Krista, 1376–1379, nástěnná malba, Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího
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7b. Narození Krista, Misál Jana 
ze Středy, fol. 18v, Inic. P, po roce 
1364. Praha, Kapitulní knihovna, 
sign. cim. 6

7c. Narození, detail sv. Josef vaří 
kašičku, 60.–70. léta 14. století, ná-
stěnná malba, Praha, křížová chodba 
benediktinského kláštera Na Slova-
nech

7d. Narození Krista, Antifonář 
pražského karmelitánského kláš-
tera, devadesátá léta 14. století, 
fol. 36r, iniciála R, Wroclaw, Bib-
lioteka Zakladu narodowego im. 
Ossolińskich, sign.12025/IV

7e. Adorace dítěte, Graduál magist-
ra Václava z doby kolem roku 1400,  
iniciála P, kolem roku 1400, fol. 20r, 
Inic. P, Praha, Archiv University 
Karlovy, sign. VII/I 5

7f. Narození, 60.–70. léta 14. století, nástěn-
ná malba, Záblatí, kostel sv. Jana Křitele
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8. Klanění Tří králů, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. 
Klimenta

8a. Klanění Tří králů, kolem 1370, nástěnná malba, Praha, kaple sv. Doroty a sv. Vojtěcha v 
katedrále sv. Víta
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8b. Klanění Tří králů, 90. léta 14. století, nástěnná malba, Morašice, kostel sv. Petra a Pavla.

8c. Klanění Tří králů, 50. léta 14. století, nástěnná malba, 
Doudleby, kostel sv. Vincence.
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9. Smrt Panny Marie, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

9a. Smrt Panny Marie, detail naturalistických 
obličejových rysů, 80. léta 14. století, nástěnná 
malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

9b. Smrt Panny Marie, čtoucí apoštol, 80. 
léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hra-
dec, kostel sv. Klimenta
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9e. Poslední motlitba Panny Marie, pergamen 
s výjevy ze života Krista a Panny Marie, kolem 
1380–1390, Preston, Harris Museum and Art Gal-
lery, inv. č. P247

9c. Poslední motlitba Panny Marie,  Anti-
fonáři z Vorau, 60. léta 14. století, fol. 285r, 
Vorau, Stiftsbibliothek, sign. 259. III

9d. Poslední motlitba Panny Marie, Opa-
tovický brevíř, 70. léta 14. století, fol. 187v, 
Praha, Kraków, Archiwum Krakowskiej 
Kapituly Katedralnej, sig. sine
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10. Sv. Pavel, 80. léta 14. století, nástěnná malba, 
Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

11. Sv. Kliment, 80. léta 14. století, nástěn-
ná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta
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12a. Brunšvický skicář, po roce 1380, perokres-
ba na pergamenu, Braunschweig, Herzog Anton 
Ulrich-Museum, inv. č. 63

12. Zajetí Krista 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, 
kostel sv. Klimenta

12b. Zajetí Krista, 1376–1379, nástěnná malba, 
Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího
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13. Kristus před Pilátem, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý 
Hradec, kostel sv. Klimenta

13a. Kristus před Pilátem, kolem 
1390, nástěnná malba, Uhlířské Janovi-
ce, kostel sv. Jiljí

13b. Kristus před Pilátem, 1376–1379, nástěnná 
malba, Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího
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13c. Willehalm Václava IV., titulní list, 1387, 
fol. 1r, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 
Cod. s. n. 2643

13d. Willehalm Václava IV., Setkání královny 
Kyburg s Willehalmem, 1387, fol.399r, Wien, 
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. s. n. 
2643
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14. Potupení a bičování Krista, 80. léta 14. století, nástěnná 
malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

14b. Potupení a bičování Krista, 
kolem 1390, nástěnná malba, Uhlířské 
Janovice, kostel sv. Jiljí

14a. Kristus před Pilátem, 1376–1379, nástěnná 
malba, Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího
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14c. Žena oděná sluncem, architektonické 
pojednání prostoru, okolo 1360, nástěnná 
malba, Karlštejn, kostel Panny Marie

14d. Oblouky arkád s polopostavmi andělů, 
1372–1373, reliéf a nástěnná malba, východní 
stěna svaováclavské kaple, Katedrála sv. Víta v 
Praze

14e. Bičování Krista, okolo 1360, nástěnná malba, klášter na Slovanech, křížová chodba, 22. pole
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15. Korunování trním, 80. léta 14. století, nástěnná mal-
ba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

15b. Ostatkové scény, architektonické pojednání 
prostoru, okolo 1357, nástěnná malba, Karlštejn, 
kostel Panny Marie

15a. Korunování trním,90. léta 14. století, 
nástěnná malba, Transferované malby z Ko-
pist u Mostu do děkanského kostela v Mostu
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16. Torzo scény Ecce Homo,  80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý 
Hradec, kostel sv. Klimenta
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17. Nesení kříže, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, 
kostel sv. Klimenta

17a. Mistr Balámovy historie,Bible Václava 
IV., 1sv., detail postojů, kolem 1390, fol.38r, 
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 
Cod. s. n. 2759 (krása_obr_107)
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18. Adam a Eva u stromu poznání, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel 
sv. Klimenta

18a. Adam a Eva u stromu poznání, 
okolo 1350, nástěnná malba, Ševětín, kos-
tel sv. Mikuláše

18b. Adam a Eva u stromu poznání, oko-
lo 1385, konzola na pravém středním pilíři 
v chóru, katedrála sv. Víta v Praze
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19. Svlékání Kristova roucha, 80. léta 14. století, nástěn-
ná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

18c. Adam a Eva u stromu poznání, 
90. léta 14. století, nástěnná malba, 
transferované malby z Kopist u Mostu 
do děkanského kostela v Mostu

19a. Mistr Balámovy historie,Bible Václava IV., 1sv., detail svlékání šatu, kolem 
1390, fol.38r, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. s. n. 2759
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20. Přibíjení na kříž, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

20a.  Přibíjení na kříž, 80. léta 14. století, nástěnná malba, 
Hněvkovice, kostel sv. Bartoloměje

20b. Přibíjení na kříž, detail 
pacholka u paty kříže, 80. léta 
14. století, nástěnná malba, 
Levý Hradec, kostel sv. Klimen-
ta
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21. Ukřižování, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta



88

21a. Ukřižování, kolem 1385, deskový oltář (zadní strana), 233,5 x 
233,5 cm. Staatsgalerie Stuttgart

21b. Mistr Třeboňského oltáře. Kristus na 
hoře Olivetské, kolem 1380, deskový oltář, 
132 x 92 cm. Národní galerie v Praze
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21c. Ukřižování, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Hněvkovice, kostel sv. Bartolo-
měje

21d. Emauzské Ukřižování, před 1370, desko-
vý oltář, 132 x 98 cm. Národní galerie v Praze
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21e. Mistr Třeboňského oltáře – dílna. Ukřižo-
vaní ze sv. Barbory, kolem r. 1400, deskový oltář, 
125 x 95 cm. Národní galerie v Praze

21f. Ukřižování, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Srašice, 
kostel sv. Vavřince
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22. Metání losu o Kristvu tuniku, 80. léta 14. století, nástěnná malba, 
Levý Hradec, kostel sv. Klimenta
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23. Oplakávání Krista, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hra-
dec, kostel sv. Klimenta
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23a.Oplakávání Krista, 70. léta 14. století, 
nástěnná malba, Praha – Staré Město, kostel 
sv. Anny

23b.Oplakávání Krista, 1376–1379, 
nástěnná malba, Slavětín, kostel sv. 
Jakuba Většího 

23c.Oplakávání Krista, kolem 1400, Loukov, 
kostel sv. Markéty 

23d.Pieta, kolem 1385, Brno, kostel sv. Tomáše 
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24. Tři Marie kráčející ke hrobu, 
80. léta 14. století, nástěnná malba, 
Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

24a. Mistr Třeboňského oltáře. Kladení do hrobu, 
kolem 1380, deskový oltář, 132 x 92 cm. Národní gale-
rie v Praze
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25. Sv. Vojtěch, 80. léta 14. století, nástěnná 
malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

25c. Sv. Jiljí, kolem 
1390, nástěnná malba, 
Libiš, kostel sv. Jakuba

25a. Sv. Vojtěch, 40. léta 
14. století, nástěnná malba, 
Holubice, kostel Panny 
Marie

25b. Křest Malifera, 1387, fol. 220r, Wien, 
Österreichische Nationalbibliothek, s.n. 2643 
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26. Církevní otcové a proroci, 80. léta 14. století, nástěnná 
malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, první pole křížové 
klenby
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27. Evangelisté a  andělé nesoucí nástroje Kristova umučení, klenební pole v pětibokém zá-
věru presbytáře, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta
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28. Sv. Ambrož, 80. léta 14. století, 
nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. 
Klimenta

29. Sv. Augustin, 80. léta 14. století, 
nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. 
Klimenta

30. Sv. Jeroným, 80. léta 14. století, 
nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. 
Klimenta

31. Sv. Řehoř, 80. léta 14. století, ná-
stěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. 
Klimenta
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29a. Sv. Augustin, Opatovický brevíř, 70. léta 14. sto-
letí, fol. 205v, Praha, Kraków, Archiwum Krakowskiej 
Kapituly Katedralnej, sig. sine

30b. Sv. Jeroným, kolem 1400, nástěnná malba, 
Praha, kostel sv. Vavřince pod Petřínem30a. Sv. Jeroným, Opatovický brevíř, 70. 

léta 14. století, fol. 250v, Praha, Kraków, 
Archiwum Krakowskiej Kapituly Katedral-
nej, sig. sine

28a. Sv. Ambrož ?, 40. léta 14. 
století, nástěnná malba, Holubice, 
kostel Panny Marie
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32. Prorok Izaiáš (?), 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

33. Prorok Jeremiáš (?), 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta
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34. Prorok Daniel (?), 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

35. Prorok Ezechiel (?), 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta
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37.Korunovace královny, Pontifikálu biskupa Al-
brechta ze Šternberka, 1376, fol. 169r, Praha, Králov-
ská kanonie premonstrátů na Strahově – knihovna, 
DG I 19

36. Scény z legendy evangelisty Lukáše, Evangeliář Jana z Opavy, 1368, fol. 91v, Wien, 
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 1182
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38. Proroci, 60. léta 14. století, nástěnná malba, Čer-
novičky, kostel sv. Vavřince 39. Mistr Třeboňského oltáře. Madona 

Aracoeli, po roce 1380, 92,5 x 62 cm, 
Národní galerie v Praze

40. Proroci, 1376–1379, nástěnná malba, Slavětín, 
kostel sv. Jakuba Většího

41. Prorok, 80. léta 14. století, nástěnná 
malba, Kožlany, kostel sv. Vavřince



104

42. Evangelista sv. Lukáš , 80. léta 14. století, 
nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Kli-
menta

43. Evangelista sv. Marek , 80. léta 14. století, 
nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Kli-
menta

44. Evangelista sv. Matouš , 80. léta 14. sto-
letí, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. 
Klimenta

45. Evangelista sv. Jan , 80. léta 14. století, ná-
stěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta
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46. Samson v Gáze, 2. svazek bible Václava IV., poč. 
90. let 14. století, fol. 20v, Wien, Österreichische Natio-
nalbibliothek, s.n. 2760

47. Evangelista Matouš. Svatovítský 
evangelistář, konec 11. stol., fol. 3v, 
evangelista Matouš, Praha, Kapitulní 

48. Symboly evangelistů, 1376–1379, nástěnná malba, Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího
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49. Evangelisté, 80. léta 14. století, Roztoky u Prahy, klenba zámecké arkýřové kaple 

50. Anděl–člověk, symbol evangelisty Ma-
touše, 2. pol. 15. století, Mnichovice, kostel sv. 
Jakuba a Filipa
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51. Andělé nesoucí hřeby a kopí, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. 
Klimenta
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53. Andělé nesoucí sloup a kříž, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Kli-
menta

52. Andělé nesoucí kleště a trnovou korunu, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, 
kostel sv. Klimenta
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54. Andělé, 1370–80, nástěnná malba, benediktinský klášter v Sázavě, 
klenba v kapitulní síni  

55. Poslední soud, 1370–71, mozaika, Zlatá brána katedrály sv. 
Víta v Praze 
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56. Korunování Krista trním, kolem 1390, nástěnná mal-
ba, Libiš, kostel sv. Jakuba

57. Jidášova zrada, kolem 1390, nástěnná malba, Záblatí, kostel sv. Jana Křtitele
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58. Zvěstování Panně Marii, 1376–1379, 
nástěnná malba, Slavětín, kostel sv. Jakuba 
Většího

59. Ukřižování – detail naturalisticky poja-
tých tváří, 1376–1379, nástěnná malba, Slavě-
tín, kostel sv. Jakuba Většího

60. Kristus před Pilátem,  70. léta 14. století, 
nástěnná malba, Praha, kaple sv. Václava v 
katedrále sv. Víta

61. Předání klíčů sv. Petrovi,  80. léta 14. 
století, nástěnná malba, Praha, kostel sv. Apo-
lináře



112

62. Umučení desetitisíců – deatil, 1390–95, nástěnná malba, minorit-
ský kostel v Bruck an der Mur

63a. Klanění tří králů, Ukřižování a postavy světců, po roce 1380, nástěnná malba, 
Clam, hradní kaple, východní stěna

63b. Sv. Jeroným se lvem a postavy světců a světic, po roce 1380, nástěnná malba, 
Clam, hradní kaple, jižní stěna
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65. Pašijový cyklus, otevřený oltářní retábl deskového oltáře z Grudziądz, 284 x 
234 cm, 1390–1400, Warszawa, Muzeum Narodove

64. Klanění tří králů, 1390–1400, nástěnná malba, 
Toruň, hradní kaple, dům mariánského bratrstva



VI. Seznam vyobrazení 

 

1. František Alexandr Heber, kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, kolem roku 1860, 

mědirytina, 19 x 13 cm. Foto: archiv autora 

2. Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, konec 13. století (presbytář), pohled od východu. Foto: 

autor 

3. Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, celkový půdorysný plán kostela z doby výzkumu I. 

Borkovského. Reprodukce z: TOMKOVÁ 2001, 192, obr. 186 

4. Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, konec 13. století (presbytář), pohled z lodi do 

presbytáře. Foto: autor 

5. Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, schéma umístění výjevů nástěnných maleb mariánsko–

christologického cyklu na stěnách  a v klenbě presbytáře. Nákres: autor 

6. Zvěstování Panně Marii, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. 

Klimenta. Foto: autor
 

6a. Zvěstování Panně Marii, detail šablonového motivu na pozadí a kazetování stropu, 80. 

léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta. Foto: autor 

6b. Zvěstování Panně Marii, detail šablonového motivu na rouchu archanděla Gabriela, 80. 

léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta. Foto: autor 

6c. Žena oděná sluncem, detail šablonového motivu roucha, okolo 1360, nástěnná malba, 

Karlštejn, kostel Panny Marie. Reprodukce z: VŠETEČKOVÁ 1999, 53, obr. 42 

6d. Sv. Vít, detail šablonového motivu roucha, 1360–1364, olejová tempera na bukové desce, 
114,8 x 94,4. Karlštejn, inv. č. KA 3754. Reprodukce z : FAJT 1997, 438 

6e. Sv. Voršila a sv. Kateřina, detail šablonového motivu na pozadí, kolem 1360, nástěnná 

malba, Libiš, kostel sv. Jakuba. Reprodukce z: VŠETEČKOVÁ 1999, 112, obr. 93 

6f. Tři králové, detail šablonového motivu roucha, 70. léta 14. století, nástěnná malba, 

Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího. Foto: autor 

6g. Sv. Anežka Římská,  detail šablonového motivu roucha, 2. pol. 80. a 90. léta 14. století, 

nástěnná malba, Praha, kostel sv. Apolináře. Foto: archiv ÚDU AV 

6h. Sv. Matouš, detail šablonového motivu roucha, 80. léta 14. století, nástěnná malba, 

Roztoky u Prahy, arkýřová kaple roztockého zámku. Foto: autor 

6i. Apokalyptický cyklus, detail kazetování stropu, 60. léta 14. století, nástěnná malba, 

Karlštejn, kaple Panny Marie. Reprodukce z: FAJT 1997, 133, obr. 47 
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6j. Willehalm, detail kazetování stropu, 1387, fol. 399r, Wien, Österreichische 

Nationalbibliothek, s.n. 2643. Reprodukce z: KRÁSA 19742, 122, obr. 96 

6k. Zvěstování Panně Marii, okolo 1360, nástěnná malba, klášter na Slovanech, křížová 
chodba, 7. pole. Reprodukce z: STEJSKAL 20032, 149, obr. 126 

7. Narození Krista, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta. 

Foto: autor 

7a. Narození Krista, 1376–1379, nástěnná malba, Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího. Foto: 
autor 

7b. Narození Krista, Misál Jana ze Středy, fol. 18v, Inic. P, po roce 1364. Praha, Kapitulní 

knihovna, sign. cim. 6. Foto: ÚDU AV ČR 

7c. Narození, detail sv. Josef vaří kašičku, 60.–70. léta 14. století, nástěnná malba, Praha, 

křížová chodba benediktinského kláštera Na Slovanech. Reprodukce z: 

MATĚJČEK/PEŠINA 1950, obr. 99 

7d. Narození Krista, Antifonář pražského karmelitánského kláštera, 90. léta 14. století, fol. 
36r, iniciála R, Wroclaw, Biblioteka Zakladu narodowego im. Ossolińskich, 
sign.12025/IV. Reprodukce z: BRODSKÝ 2004, 65, obr. 26 

7e. Adorace dítěte, Graduál magistra Václava z doby kolem roku 1400,  iniciála P, kolem 
roku 1400, fol. 20r, Inic. P, Praha, Archiv University Karlovy, sign. VII/I 5. Foto: 
ÚDU AV ČR 

7f. Narození, 60.–70. léta 14. století, nástěnná malba, Záblatí, kostel sv. Jana Křitele. 
Reprodukce z: VŠETEČKOVÁ 1993, 182, obr. 5 

8. Klanění Tří králů, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta. 
Foto: autor 

8a. Klanění Tří králů, kolem 1370, nástěnná malba, Praha, kaple sv. Doroty a sv. Vojtěcha v 

katedrále sv. Víta. Reprodukce z: FAJT 1997, 330, obr. 209 

8b. Klanění Tří králů, 90. léta 14. století, nástěnná malba, Morašice, kostel sv. Petra a Pavla. 

Reprodukce z: DČVU I/2, 344, obr. 262 

8c. Klanění Tří králů, 50. léta 14. století, nástěnná malba, Doudleby, kostel sv. Vincence. 

Foto: ÚDU AV ČR, M. Hák 

9. Smrt Panny Marie, 80. léta 14. století, nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta. 

Foto: autor 

9a. Smrt Panny Marie, detail naturalistických obličejových rysů, 80. léta 14. století, 

nástěnná malba, Levý Hradec, kostel sv. Klimenta. Foto: autor 
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  VIII. Résumé 

 

Nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci představují  mariánsko – 

christologický cyklus, který se odvíjí ve dvou přibližně 170cm vysokých pásech na stěnách 

pětibokého presbytáře. Ikonografický program výzdoby kněžiště je v klenebních polích dále 

doplněn o vyobrazení církevních otců, starozákonních proroků, evangelistů a andělů 

nesoucích nástroje Kristova umučení. V rámci českého monumentálního malířství jsou 

levohradecké malby významnou památkou, která mimořádným způsobem doplňuje pohled na 

umělecký vývoj v poslední  čtvrtině 14. století. 

Cílem této bakalářské práce je pomocí metod formální a ikonografické analýzy zasadit 

studované malby do souvislostí dobové tvorby a na základě shrnuté literatury k tématu a 

dohledání analogií k jednotlivým výjevům naznačit význam maleb v kontextu českého a 

evropského umění. 

Koncem 14. století náleželo patronátní právo ke kostelu sv. Klimenta ženskému 

benediktinskému klášteru při kostele sv. Jiří na Pražském Hradě. Vedle svatojiřského kláštera 

mohli mít na vznik levohradeckých nástěnných maleb též vliv i páni z Mühlhausenu, kteří 

v 70. letech 14. století zakoupili nedalekou roztockou tvrz. Stylová příbuznost výmalby tamní 

kaple s levohradeckými malbami a doložená příslušnost bratrů Reinharda a Ebenharda 

z Mühlhausenu ke královskému dvoru Václava IV. poukazují na možnou souvislost práce 

levohradeckého mistra s nejkvalitnější uměleckou produkcí tehdejších dvorských ateliérů. 

Po stylové stránce se na levohradeckých malbách uplatňují dvě hlavní tendence, 

naturalistická a idealizující, jejichž propojením se vývoj českého malířství ubíral směrem ke 

krásnému slohu. Za hlavní stylové východisko malířské výzdoby kostela sv. Klimenta lze 

považovat nejkvalitnější díla, která v rámci knižní a nástěnné malby 60. a 70. let 14. století 

vznikla v prostředí císařského dvora Karla IV. Levohradecký mistr byl též patrně ovlivněn 

dílem Mistra třeboňského oltáře, který svým výtvarným názorem určil vývoj českého umění 

80. let 14. století směrem ke krásnému slohu. Mnohé charakteristické stylové prvky spojují 

levohradecké malby rovněž s výtvarným pojetím výzdoby raných václavských rukopisů. 

Významným přínosem levohradeckých maleb v kontextu dobové tvorby je též 

ikonografický program výzdoby. Důležitým momentem uplatňujícím se v celém 

typologickém cyklu je zdůraznění motivu eucharistie a mariánské úcty, jež úzce souvisí s 

reformním hnutím „devotio moderna“, které se v poslední třetině 14. století šířilo 

v blízkém okruhu královského dvora. 
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 Nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Klimenta byly vročeny do konce 80. let 14. 

století a kvalitativně představují spojnici mezi nejluxusnějšími díly doby Karla IV. a 

uměleckou produkcí kolem roku 1400, kdy se Praha stala jedním z hlavních center 

internacionálního slohu. V dobovém kontextu svého vzniku v mnoha ohledech poodhalují 

kvalitní zdroje krásného slohu a tím získávají význam i v celoevropském měřítku. 
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IX. Anglická anotace 

 

Medieval wall paintings in the St. Clement Church at Levý Hradec 

 

Wall paintings in the St. Clement Church at Levý Hradec depict a cycle with motives 

from the lives of Christ and Virgin Mary  portrayed in two stripes, located at the walls of the 

pentagonal presbytery, each approximately 170 cm high. The iconographic programme 

decorating the choir in the severies is enriched by depictions of the Early Church Fathers, Old 

Testament prophets, the evangelists, and angels carrying Arma Christi.  In the context of 

Bohemian monumental painting, the wall paintings at Levý Hradec are important because 

they complement and enlighten our knowledge of artistic development of the period between 

the 1370s and 1400.  

This thesis uses the methods of stylistic and iconographic analysis to place the studied 

paintings into the context of the artwork of the given period. After reviewing existing 

literature and researching relevant analogies to individual motives and scenes, the thesis 

outlines the importance of the paintings against the background of other works created in the 

Bohemian and central European area in the given period.  

Towards the end of the 14th century, the right of patronage to the St. Clement Church 

belonged to the Benedictine convent to the St. George Church at Prague Castle. Besides the 

convent, the paintings also could have been co-ordered or even donated by the patricians of 

Mühlhausen, who, in the late 1370s, bought the nearby keep in Roztoky. The decorative 

paintings in the Roztoky chapel are similar in style to the Levý Hradec wall paintings, and the 

brothers Reinhardt and Eberhard from Mühlhausen have been proven to belong to the court of 

King Wenceslas IV – both of which suggest that there might be a link between the work of 

the Master of Levý Hradec and the most precious artistic production of the King’s court 

ateliers. 

In terms of style, the Levý Hradec paintings show two main streams – ‘naturalistic’ 

and ‘idealising’. The synthesis of these two has launched the development of Bohemian 

painting towards its famous ‘beautiful style’. The main source of inspiration for our paintings 

comes from the most sophisticated illuminated manuscripts and wall paintings created in the 

1360s and 1370s at the court of Emperor Charles IV. It is likely that the Master of Levý 

Hradec had been influenced by the work of the Master of the Třeboň Altar (also known as the 

Wittingauer Altar) who, around 1380, had a defining influence on the development of 
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Bohemian art towards the ‘beautiful style’. There are many characteristic features in the style 

of the Levý Hradec paintings which link them to the decorative artistic concept of early 

manuscripts of Wenceslas IV. 

The iconographic programme of decoration at Levý Hradec is also innovative in 

relation to other works created in this period. What stands out is the highlighted motive of the 

Eucharist and Marian Devotion depicted throughout the typological cycle, which is closely 

connected to the devotio moderna reformation movement, growing popular among the circles 

affiliated to and favoured by the king’s court in the last third of the 14th century. 

 The wall paintings in the presbytery of the St. Clement Church have been dated into 

the late 1380s. In terms of quality, they form a link between the most superior works of the 

Charles IV era and artistic production around the year 1400 when Prague developed into one 

of the main centres of the ‘international style’. Against the artistic background of its period, 

our paintings shed some light on certain high-quality sources of the ‘beautiful style’, and 

therefore represent a valuable cultural legacy in the European artistic context. 
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