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I. ÚVOD

Klášter nazývaný Porta coeli (Brána nebeská) [1]] v Předklášteří u Tišnova je
nepochybně jednou z nejvýznamnějších památek rané gotiky u nás.
Je unikátní nejen kvůli progresivnosti některých architektonických prvků1 a pro,
v cisterciáckém prostředí nevídaně bohatou, sochařskou výzdobu portálu, ale i díky míře
zachovalosti a homogenitě jádra klášterního komplexu (klášterní kostel Nanebevzetí Panny
Marie s bohatě zdobeným vstupním portálem, křížová chodba a kapitulní síň), který
vznikal ve velmi krátkém časovém úseku.
Portál nemá v době svého vzniku ve střední Evropě obdoby a je jedinečný i v rámci
cisterciáckého řádu, jehož předpisy nedovolovaly bohatou výzdobu klášterních staveb.
Portál může být považován za vývojový mezník sochařství v českých zemích.
V první části práce bude pozornost věnována historii kláštera od počátku až do
současné doby, dále architektuře klášterních budov, dochovaných z 13. století (dnes farní
kostel Předklášteří, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, ambit a kapitulní síň). Hlavní
pozornost bude směřována k západnímu portálu klášterního kostela.
Současně se budu věnovat dalším sochařským památkám, které je možné klást do
přímější souvislosti s klášterem Porta coeli nebo zakladatelkou kláštera, královnou
Konstancií Uherskou.
Za cíl práce si kladu shrnutí dosavadních poznatků a názorů v publikované
literatuře a vytvoření jejich syntézy s vlastním kritickým zhodnocením.

1

Polygonálně zakončený presbytář patří k prvním tohoto druhu u nás, šestidílná klenba v presbytáři patří
mezi nejstarší tohoto druhu ve střední Evropě, jednoduché kružby v oknech v presbytáři jsou spolu
s kružbami v kostele sv. Františka v Anežském klášteře v Praze nejstarší na našem území, taktéž kruhové
rozety patří k nejstarším ve střední Evropě.
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II. NÁSTIN HISTORIE KLÁŠTERA

Zakladatelkou kláštera byla královna Konstancie Uherská, dcera uherského krále
Bély III.(1173–1196), sestra jeho nástupců Emericha (1196–1204) a Ondřeje II. (1205–
1235). Byla vdovou po králi Přemyslu Otakarovi I. (1198–1230), s nímž měla syny
moravského markraběte Přemysla (†1239) a krále Václava I. (1230–1253), kteří ji velmi
podporovali v jejím záměru zbudovat klášter. Poprvé je založení kláštera Porta coeli
zmiňováno v jedné z listin ze 6. února 1233,2 jejichž rozboru je věnována další kapitola.
Stavba nejspíše postupovala velmi rychle, na konci třicátých let zprávy o jejím
pokračování končí. Nevíme tedy zcela jistě, zda se stavělo ještě ve čtyřicátých letech, ale
vyloučit to nemůžeme. Stavba mohla za takto krátkou dobu vzniknout hlavně díky velké
pozornosti členů královského rodu a též olomouckého biskupa, jehož zásluhou se začaly
budovat kláštery cisterciáckého řádu na Moravě.3 Díky tomu byla takto rychlá a nákladná
stavba umožněna.4
Moravský markrabě Přemysl zemřel roku 1239 a jeho matka Konstancie jej
následovala rok poté. Oba byli v klášteře pohřbeni do hrobky v kněžišti kostela. Ostatky
Konstancie byly převezeny roku 1867 do Marienthalu, jelikož tamní klášter zakoupil toho
roku tišnovské panství a vrátily se do tišnovského kláštera roku 1901, kdy byl dostaven
nový klášterní kostel a byly tam uloženy na kůru. Hrob markraběte Přemysla je ve starém
chrámu vlevo před hlavním oltářem.5
Klášter byl již od počátku jedním z nejbohatších v zemi. Roku 1241 vpadli Tataři
na Moravu i do Tišnova, ale můžeme se domnívat, že byl klášter pustošení ušetřen, jelikož
většinou byla vypleněna spíše neopevněná místa a klášter Porta coeli byl již tehdy obehnán
hradbami s obrannými věžemi a ze všech stran ho obklopovala voda. V žádné listině
nejsou zmiňovány opravy kláštera po vpádu.6

2

CDB III/ I: 29 –31, č. 31.
Biskup Robert pocházel z Anglie, byl příslušníkem cisterciáckého řádu, byl to velmi vzdělaný člověk.
Původně byl královským kaplanem a je pravděpodobně totožný s převorem cisterciáckého kláštera
v Nepomuku, který byl jedním z nejvýznamnějších cisterciáckých klášterů u nás. Jako bývalý kaplan měl
blízko k Přemyslu Otakaru I. a pravděpodobně mu i vděčil za to, že se roku 1201 stal olomouckým
biskupem. Do jeho nástupu na olomoucký biskupský stolec neexistoval na Moravě žádný cisterciácký
klášter. Byl iniciátorem založení kláštera na Velehradě v roce 1205, kde byl také po své smrti pohřben. Též je
doložena jeho účast při zakládání kláštera v Oslavanech v roce 1225. Robert podporoval zakládání nových
klášterů, nebo je sám zakládal- proto je pravděpodobné, že stál v pozadí při zakládání nového kláštera na
Moravě, které zamýšlel už Přemysl Otakar I. Více o biskupu Robertovi např. v: NEUMANN 1973: 13–29;
KUTHAN 2005: 324sq.
4
KUTHAN1994: 393–394.
5
DROBNÁ 1940: nepag.
6
HLADÍK 1994: 120 – 121.
3
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Nedlouho po tom, v roce 1252, se odehrály nájezdy Uhrů a Kumánů, během kterých
klášter nejspíše neutrpěl výraznější ztráty.
Počátkem 70. let 14. století měl klášter podle pozdější zprávy vyhořet.7
Klášter byl zpustošen za husitských válek, když se u Tišnova roku 1425 utkal
Zikmund Lucemburský a Albert Rakouský s husitskými vojsky. Na klášterní statky se
vrhla okolní šlechta. Stavby areálu bylo nutné opravit a hlavní oltář byl znovu svěcen roku
1454. Klášteru pak byl znovu navrácen jeho majetek.8
Roku 1619 propukla revoluce a klášter i se statky byl zabrán stavovským
direktoriem. Jeptišky pak utekly na Pernštejn, jehož páni měli klášter pod svou ochranou
od roku 1509. Do Tišnova se vrátily až roku 1625.9 Klášter byl potom opravován. Roku
1642 přepadlo klášter švédské vojsko. Jeptišky se rozutekly, ale ještě týž rok se mohly
vrátit zpět a renovace byla znovu započata.10
V roce 1741 vydrancovali klášter Prusové a ten se dostal do dluhů. Brzy na to však
bylo možné pokračovat v nakupování dalších nemovitostí11 a v šedesátých letech byla
zrealizována i nová výzdoba kostela. Oltář vyzdobil, společně se svým pomocníkem
Ondřejem Schweiglem, sochař Josef Winterhalter, ten však brzy zemřel a zrealizoval jen
architekturu hlavního oltáře. Sochy na něm i sochařská výzdoba bočních oltářů a kazatelny
jsou pak dílem jeho pomocníka Schweigla. Obrazy na oltáře kostela namaloval jeden
z nejlepších pozdně barokních vídeňských malířů, František Antonín Maulbertsch. Na
obou koncích příčné lodi a v hlavní lodi jsou empory přistavěné v 18. století, zdobí je
zlacené rokokové mříže se znaky abatyší.12
Klášter s 45 sestrami a sedmi novickami byl však 19. března 1782 dekretem Josefa
II. zrušen a řeholnice sekularizovány. Jeho majetek byl rozprodán. Chrám Nanebevzetí
Panny Marie pak sloužil jako farní kostel obce Předklášteří.13
Zbytek kláštera sloužil jako tovární budovy. V křížové chodbě byla barvírna textilní
manufaktury. Roku 1861 koupil tišnovské panství klášter v Marienthalu v Horní Lužici a
tamější probošt Konrád Preiss vymohl u rakouské vlády ve Vídni obnovení tišnovského
kláštera. Pod patronátem vídeňské centrální komise byly ihned zahájeny nutné opravy
všech budov, na nichž se od roku 1872 významnou měrou podílel sochař Josef Břeněk

7

MZA Brno fond G 11: č. 637, 3, 5.
DROBNÁ 1940: nepag. .
9
FOLTÝN 2005: 614.
10
FOLTÝN 2005: 615.
11
FOLTÝN 2005.
12
DROBNÁ 1940: nepag. .
13
DROBNÁ 1940: nepag..
8
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(1820–1878), který rekonstruoval ambit a hlavy apoštolů v ostění západního portálu.14
Starý klášter se pak znovu podařilo osadit cisterciačkami a roku 1899 zde byla zřízena i
dívčí škola.15
Starý chrám zůstal farním a tak si jeptišky postavily nový v novogotickém slohu.
Vysvěcený roku 1901.16
Za okupace byla na klášter uvalena nucená správa. Po komunistickém převratu roku
1948 byla klášteru opět zastavena činnost a stát vyvlastnil veškerý jeho majetek. Všech 38
řádových sester zde mohlo nadále přebývat, ale pouze jako civilní osoby zaměstnané
v živočišné výrobě v dříve klášterních hospodářských budovách, které od roku 1949
převzal státní statek. Roku 1968 dostaly opět povolení nosit v prostorách konventu řeholní
oděv.17
Po revoluci roku 1989 byl klášter znovu obnoven a postupně mu byly navráceny i
všechny budovy jeho areálu. V současnosti žije v klášteře Porta coeli 11 sester a je jediným
ženským klášterem cisterciáckého řádu v České republice.18

14

ZACPAL 2006: 14.
FOLTÝN 2005: 616.
16
DROBNÁ 1940: nepag.
17
ZACPAL 2006: 15.
18
ZACPAL 2006.
15
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III. ZALOŽENÍ KLÁŠTERA PORTA COELI

Úmysl založit klášter měl již Přemysl Otakar I. (1198 – 1230) a za tímto účelem
věnoval město Trebow (který bývá většinou ztotožňován s Moravskou Třebovou nebo se
Starým Městem u Moravské Třebové), jak je psáno v zakládací listině Porta coeli, kterou
roku 1234 ve Znojmě vydal moravský markrabě Přemysl,19 syn Konstancie Uherské a
Přemysla Otakara I.. V textu listiny se praví: „(…)uvažujíc, že náš otec slavné paměti
Přemysl jménem, od něhož jsme dostali původ i jméno, byl účasten mnohých záležitostí
vládních i soukromých a mnoho v nich vykonal, co se neobešlo bez hříchu, zdá se nám
milosrdné, abychom svým dobrodiním a zvláště vůči řečenému klášteru (tišnovskému)
ulehčili nějak jeho tresty, poněvadž před nejvyšším soudcem, jemuž náleží smilovat se a
ušetřit, žádné dobro není bez odměny (…) Odtud také je, co jsme dali řečenému klášteru
vzájemnou směnou za místo, které se nazývá Trebow, jež náš otec, muž velmi statečný a
slavný, ještě za svého života přikázal k vybudování řečeného kláštera. Kteroužto směnou
s naší dobrou vůlí a souhlasem potvrdil český král Václav, aby byla platná a neotřesná“20.
Nakonec však zemřel dřív, než se mu podařilo tento záměr uskutečnit. Tohoto úkolu se
tedy ujala jeho druhá manželka královna Konstancie. Ta ale nejdřív začala usilovat o jeho
založení v Praze při kostele sv. Petra, kde tehdy bylo sídlo komendy řádu německých
rytířů. Pak ale upustila i od tohoto záměru a rozhodla se definitivně pro moravský Tišnov.
Veškeré tyto události nám osvětlují čtyři listiny vydané ve stejný den, a to 6. února roku
1233 v Praze. Všechny se týkají prodeje vidžínského újezdu.21
Nejdříve by tedy bylo vhodné v krátkosti osvětlit obsah těchto listin.
V první listině věnuje král Václav I. své matce Konstancii Uherské újezd Vidžín a též
městečko Úterý s řadou dalších vesnic patřících újezdu. Též je zde výslovně udáno právo
matky na prodej tohoto majetku, a to za účelem získání prostředků na založení ženského
cisterciáckého kláštera.22
Ve druhé listině oznamuje Konstancie, že prodala výše zmíněný majetek klášteru
v Teplé. Je zde uveden i důvod jeho prodeje. Konstancie hodlala totiž založit klášter u sv.
Petra v Praze, a proto koupila od Špitálských bratrů Panny Marie z řádu německých rytířů
za 1500 hřiven vesnici Hloubětín a i další statky. Aby mohla toto splatit, prodala vidžínský
újezd tepelskému klášteru za 600 hřiven, a ten byl zavázán tuto částku splatit přímo
německým rytířům.
19

CDB III/ 1: 97 – 100, č. 88.
Překlad J. Joachimové (JOACHIMOVÁ: 1968, 499).
21
CDB III/ I: 28–29, č. 30; 29–31, č. 31; 31–32, č. 32; 32–33, č. 33.
22
JOACHIMOVÁ 1968: 495–496; KUTHAN 2005: 320.
20
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V listině je dále udán fakt, že již Konstancie upustila od záměru klášter zbudovat
v Praze a celý svůj majetek zakoupený od řádu německých rytířů darovala pražskému
špitálu sv. Františka, který se rozhodla založit její dcera Anežka. Důvodem pro přemístění
fundace na Moravu bylo to, že „cisterciácké řeholnice nemohly při kostele sv. Petra bez
nesnází přebývat.“ Listina je pro nás též důležitá, protože se v ní poprvé objevuje název
Tusnowic (Tišnov).23
Ve třetí z listin potvrzuje král Václav I. platnost prodeje újezdu klášteru v Teplé a
uvádí se zde, že královna tak učinila s jeho vůlí a souhlasem, aby mohla zaplatit
německým rytířům.24
Poslední listina ze 6. února 1233 je vydána Rudgerem, komturem řádu německých
rytířů. Stvrzuje prodej far ve Vidžíně a v Úterý a i dalšího majetku klášteru v Teplé.
Tepelští majetek nejspíše odkoupili, aby bylo jejich vlastnictví vidžínského újezdu úplné.25
Těmto listinám však zpočátku nebyla věnována přílišná pozornost. První zmínky o nich
nalezneme u Václava Vladivoje Tomka,26 ten se o nich zmiňuje jen krátce v souvislosti se
založením špitálu sv. Františka. Tomek vychází ze shodného data vydání vidžínyských
listin a všechny výše uvedené události popisuje, jakoby se udály během jednoho dne.
Podrobněji se pak vidžínskými listinami zabýval Jindřich Šebánek ve třicátých letech
minulého století.27 Šebánek rozebírá podrobně obsah listin a na závěr dodává, že listiny
obsahují zřejmě dodatečné zlatinění některých aktů, k nimž došlo již delší dobu před jejich
vydáním. Podle něj se události musely stát po roce 1230, kdy věnoval Přemysl Otakar I.,
který věnoval Trebow (podle něj totožný se Starým městem u Moravské Třebové)a před 6.
únorem 1233, tedy datem vydání listin. Nejdůkladnějším rozborem těchto listin a
problémem jejich chronologického uspořádání ve své práci zabývala až Jiřina Joachimová
o více než třicet let později28 a na výsledky jejího rozboru se odvolává řada badatelů.29
Donace Vidžína Václavem I. Konstancii je tedy dodatečným stvrzením staršího
panovníkova darování a bylo vydáno nejspíše na žádost tepelských premonstrátů, kteří
újezd od královny odkoupili a chtěli mít do budoucna jistotu zajištění svých práv na tento
majetek, aby se vyhnuli možným námitkám proti oprávněnosti této koupě. Proto je tam
také udáno, že Konstancii újezd daroval s tím, že má právo na jeho prodej. Již arenga
darovací listiny ukazuje to, že o Václavovu darování Vidžína chyběl do 6. února 1233
23

JOACHIMOVÁ 1968: 495–496 ; KUTHAN 1974 : 321.
JOACHIMOVÁ 1968: 497; KUTHAN 1974 :321sq.
25
JOACHIMOVÁ 1968: 497; KUTHAN 1974 : 322.
26
TOMEK: 1855, 159.
27
ŠEBÁNEK: 1933, 1–58.
28
JOACHIMOVÁ 1968: 495–501.
29
KUTHAN 2005: 319–330; HLADÍK 1994.
24
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doklad. Úvod je totiž jakousi polemikou a téměř rozhořčenou reakcí na požadavek záruk ze
strany tepelských premonstrátů.30 „ (…) bylo by nesmyslné a směšné, aby darování a
smlouvy uzavřené s tak proslulými osobnostmi, jako jsou králové a knížata byly neplatné
nebo nejisté, když obchody jiných lidí, mající zmocnění a spoluúčast těchto osobností,
nepotřebují již nic slavnostnějšího. Proto co král daruje, to lze vlastnit bez obav ze
znepokojování.“31
Joachimová usuzuje, že se všechny tyto události odehrály v intervalu mezi
nástupem Konstanciina syna Václava I. na královský trůn, což bylo 15. prosince 1230 a
datem vydání listin, tedy 2. únorem roku 1233.32
Postup událostí podle J. Joachimové byl následný: Nejdříve se Konstancie rozhodla
založit klášter sv. Petra a Václav I. jí daroval vidžínský újezd. Královna pak uzavřela dvě
ústní dohody, první s německými rytíři o koupi jejich pražského sídla a statků a druhou
s tepelským konventem o prodeji vidžínského újezdu. Následně pak upustila od záměru
založit klášter v Praze. Zakládá tudíž klášter v Tišnově a statky koupené od německých
rytířů daruje špitálu sv. Františka v Praze. 6. února 1233 pak král vystavuje dodatečně
darovací listinu vidžínského újezdu. Konstancie ukončuje prodej Vidžína zlistiněním
smlouvy. Václav I. schvaluje prodej konfirmační listinou.33
Důvodů k upuštění od záměru zbudovat klášter v Praze mohla mít Konstancie
několik. Jak je napsáno v jedné z listin, řeholnice nemohly zde bez nesnází přebývat.
Ukázalo se totiž, že němečtí rytíři nehodlají své sídlo v dohledné době opustit.34 Zůstali
tam i tehdy, když bylo jejich sídlo listinou z 12. února 123535 právně přičiněno špitálu sv.
Františka. Tato listina byla potvrzena králem36 i papežem Řehořem IX.,37 ale řád své sídlo
držel ještě roku 1237 a špitál se tam přesídlil až po tomto roce. Jeho sídlo je tam bezpečně
doloženo až v r. 1244.38 Kdyby tedy Konstancie čekala na uvolnění kostela sv. Petra pro
svůj klášter, nikdy by se jeho založení nedožila.39
Druhým důvodem mohla být nevhodnost místa. Místo, které v Praze zvolila, bylo
v rozporu s usnesením generální kapituly řádu, podle něhož se kláštery měly zřizovat na

30
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31

CDB III/ I: 30, č. 31.
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opuštěných místech. Ačkoli tyto zásady určené kapitulou se ne vždy úplně dodržovaly,
mohlo být i toto důvodem.40
Dále zde vznikl konflikt s německými osadníky. Kdyby se totiž kostel německých
rytířů stal klášterním kostelem, měli by do něj omezený přístup. To už ale Konstancie o
toto místo neměla zájem a rozhodla se pro fundaci kláštera v Tišnově. Samotné založení
tišnovského kláštera spadá nejspíše do roku 1232.41
Dále je otázkou, proč byla Konstancie ochotná vynaložit tak značné finanční
prostředky na koupi statků německých rytířů v Praze. Myšlenku zbudovat klášter v Praze
od počátku velmi podporoval její syn král Václav I. a nebylo to jen z důvodu uctění otcovy
památky. Vše mělo i mocenský a politický podtext. Václav I. chápal, že pražská komenda
německých rytířů pro něj může znamenat ohrožení. Řád se totiž v této době v Evropě
velmi zmáhal. Bratr královny Konstancie, uherský král Ondřej II. jim věnoval roku 1222
v Sedmihradsku značná území. Též tam měli velké výhody a exempční výsady, tzn. vynětí
z pravomoci biskupa a přímé podřízení římské kurii. Němečtí rytíři však všech těchto
výhod zneužili a za podpory německých kolonistů se pokusili o vytvoření vlastního
samostatného státu, zcela nezávislého na králi. Jejich pokus skončil nezdarem a byli
vyhnáni. Obrátili se pak na sever a spojili se s polským knížetem Konrádem Mazovským,
jehož území bylo sužováno častými nájezdy pohanských Prusů. Císař Fridrich II. řádu
předem daroval ještě nedobyté a nezávislé Prusko a jejich velmistra jmenoval říšským
knížetem. Roku 1230 se pak uskutečnilo tažení německých rytířů do Pruska, které bylo
prvním krokem k založení samostatného státu pod vedením řádu rytířů. Václav I. byl tímto
vývojem znepokojen. Němečtí rytíři měli v Praze u sv. Petra zároveň velmi strategické
postavení. I proto jsou nesporné zájmy státní politiky na koupi pražského sídla řádu.42
V letních měsících 1232 tedy započala za podpory Konstanciiných synů - krále
Václava I. a moravského markraběte Přemysla stavba kláštera v Tišnově. Konstancie pak
ještě měla čas na uzavření starších záležitostí s německými rytíři a tepelskými
premonstráty. Na začátku února 1233, patrně na Hromnice, byla svolána schůzka všech
zainteresovaných stran a došlo k uzavření darovacích a kupních smluv.43
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IV. POLOHA KLÁŠTERA A JEHO MAJETEK VE 13. STOLETÍ

1. POLOHA KLÁŠTERA

Klášter byl vybudován severozápadně od Brna v údolí, mezi horami Květnicí (470 m
n. m.) a kopcem Čepičkou (391 m n. m.). Sám klášter je pak vystavěn na rovině (260 m n.
m.), ze severu je obtékán řekou Loučkou a z východu Svratkou, do níž se Loučka vlévá.
V době, kdy se začal klášter v Tišnově budovat, bylo toto místo pusté a bažinaté, tak jak to
odpovídalo cisterciáckým představám o místech vhodných pro stavbu kláštera. Nebylo to
ale zcela opuštěné místo, jelikož podél Svratky tudy vedla obchodní cesta směřující
k Brnu. Asi 11 km severozápadně odsud stál v Doubravníku ženský klášter augustiniánek
založený Štěpánem z Medlova v letech 1208–1220 V blízkosti kláštera stál hrad Loučka
na kopci Hradisko poblíž Dolních Louček. Asi 15 km jihozápadně stál rozsáhlý hrad
Deblín, který tam měl právo těžby od markraběte Přemysla za pomoc Konstancii. Dále asi
15 km od Tišnova po proudu řeky Svratky stál mohutný hrad Veveří vybudovaný před
rokem 1220. Ten byl též ochrannou baštou tišnovského kláštera. Mimo tato mocenská
centra stála v okolí Tišnova řada dvorců a vsí, z nichž mnohé byly i jeho majetkem.44

2. MAJETEK KLÁŠTERA VE 13. STOLETÍ

Pro rozvoj kláštera v počátku jeho existence bylo samozřejmě nutné hmotné
zajištění. O celém rozsahu fundačního daru se můžeme dočíst v listině moravského
markraběte Přemysla vydané ve Znojmě 31. Října 1234,45v níž je potvrzeno založení
kláštera a potvrzeno i vlastnictví majetku, který klášter pravděpodobně získal již při svém
vzniku v roce 1232. Cisterciačky z Porta coeli od Přemysla dostaly v prvé řadě Tišnov,
tedy místo pro založení, dále náhradou za Trebow, věnovaný k tomuto účelu Přemyslem
Otakarem I., Jihlavu a Brtnici s vesnicemi, které k nim náležely. Dále markrabě přidal
Vyhnanov a vesnici Vémyslice a v závěru listiny dal klášteru ještě ves Lukowe. Současně
ještě potvrdil klášteru dar tří vesnic od Konstancie a to Kapanice, Čejč a Kynice.46 Při
svém založení měl tedy klášter jmění značného rozsahu. Byl to Tišnov a k němu ještě
dalších 25 vesnic [2]].
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HLADÍK 1994: 79–81.
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CDB III/ 1 : 97–100, č. 88.
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HLADÍK 1994: 72–75.
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Vedle majetku získal klášter touto Přemyslovou listinou i řadu svobod a výsad.
Veškerý majetek kláštera byl osvobozen od jakéhokoli druhu dávek, daní, cel, sbírek a
všech jiných pohledávek. Dále bylo zakázáno požadovat na poddaných kláštera, aby
opravovali nebo stavěli hrady nebo se účastnili válečných výprav. Nakonec byl klášter
osvobozen od povinností poskytovat jakékoli služby světským knížatům.47
Hned následující rok, 6. června 1235, v listině vydané v Brně48 věnoval Přemysl klášteru
ves Lomničku, za to obdržel od Konstancie 100 hřiven stříbra.49
Důležitým dokumentem pro klášter byla slavnostní listina vydaná římským
papežem 27. srpna 1235 v Perugii papežem Řehořem IX.50 Papež přijal klášter pod
ochranu a potvrdil klášterní statky, jejichž výčet je v podstatě shodný s vesnicemi
uvedenými v Přemyslově listině. 51
Pro Tišnov jsou pak důležité ještě další dvě listiny vydané papežem téhož roku.
V první, z 15. října 1235,52 bere papež klášter pod svou ochranu a potvrzuje mu všechna
práva a výsady. V druhé, z 5. listopadu,53 oznamuje Řehoř IX. králi Václavovi I., že uložil
pražskému biskupovi se souhlasem biskupa olomouckého vykonání příprav ke svěcení
klášterního kostela.54
V dubnu roku 1240 byl klášterní majetek rozšířen králem Václavem I. o krnovský
újezd ve Slezsku.55 Den před svou smrtí, 5. prosince 1240, darovala královna Konstancie
klášteru ves Komín.56
7. prosince 1240 vydal král Václav I. v Tišnově listinu,57 v níž daruje klášteru
patronátní právo kostela sv. Petra v Brně a ke kostelům v Moravských Budějovicích a
v Bíteši. Ve druhé listině vydané téhož dne,58 vzal Tišnov pod svou ochranu a potvrdil mu
majetek. S tišnovským klášterem vyměnil Jihlavu a Brtnici. Též se zde již v majetku
kláštera neuvádí řada vsí, ležících většinou v okolí Jihlavy a Brtnice, které mu dříve
náležely. Na Jihlavsku se v té době začala rozmáhat těžba stříbrné rudy a to bylo
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pravděpodobně důvodem králova zájmu o tyto vsi. Náhradou za ně dostal klášter od
panovníka jiné statky (vesnice Drásov, Svatoslavu, Panov a asi i řadu dalších osad).59
Klášter byl hned od počátku jeho existence velmi dobře zajištěn, což umožňovalo
jeho velice rychlý rozvoj.

59

KUTHAN 2005: 327sq..
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V. LITERATURA K ARCHITEKTUŘE KLÁŠTERA

Tématu se do dnešní doby věnovala řada badatelů, ovšem monografie o klášteru,
který je jednou z nejvýznamnějších stavebních památek 13. století nejen u nás, ale i v celé
střední Evropě, dosud bohužel vydána nebyla.
K prvním pracím, které se věnují architektuře kláštera, patří rozsáhlý článek
Ferdinanda J. Lehnera60 otištěný v časopise Method z roku 1901. Zevrubně se věnuje
popisu celé stavby a její historie. Nejvíce vyzdvihuje kvalitu sochařsky opracovaných
článků architektury, zejména v ambitu kláštera.61
Dalším autorem, který se věnoval tématu, byl Karel Krejčí.62 V publikaci z roku
1927 spíše shrnuje poznatky ze starší literatury a omezuje se hlavně na popis stavby.
Důležitost jeho práce spočívá hlavně v tom, že znal zdejší poměry a zachytil tak místní
tradice, které se váží k některým uměleckým artefaktům spojeným s klášterem.63
Dobroslav Líbal64 hodnotí exteriér chrámu jako „málo vzdálený od blokového cítění
předchozího století“65 a klášter jako „jediný dobře zachovaný raně gotický cisterciáckoburgundský monastický celek u nás“.66 Oceňuje vyspělost převážné části tvarosloví
v chrámu. Počínající naturalismus ve výzdobě konzol a klenebních svorníků v kapitulní
síni a celkovou slohovou jednotu jádra kláštera (kostel, ambit a kapitulní síň). Vliv na
půdorysné uspořádání kostela měl podle něj dijonský kostel Panny Marie.67 Dokončení
stavby datuje k polovině 13. století.68
Nejvíce o architektuře kláštera Porta coeli dosud publikoval Jiří Kuthan.69 V článku
z roku 1974,70 upozorňuje na důležitost osoby olomouckého biskupa Roberta, který
pravděpodobně stál v pozadí založení kláštera. V článku hodně vychází ze starší práce
Jiřiny Joachimové,71 která se zabývala okolnostmi založení kláštera na konci 60. let a dobu
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LEHNER 1901: 1–4, 25–29, 69–77.
LEHNER 1901: 73sq. Zejména sochařské články na okenních zdech v ambitu však byly značně
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KUTHAN 1982; KUTHAN 1994; KUTHAN 2005.
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KUTHAN 2005: 319–329 (článek poprvé otištěn v Časopise matice moravské: KUTHAN 1974: 361–
370).
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JOACHIMOVÁ 1968.
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výstavby klášterního chrámu datuje mezi léta 1232–1238, ale zcela nevylučuje možnost, že
stavba mohla pokračovat i ve čtyřicátých letech.72
Klášteru věnoval prostor i v Umění doby posledních Přemyslovců.73 Spojuje
klášter, zejména jeho ambit, se stavbami v blízkém Podunají (kláštery v Klosterneuburku,
Zwettlu, Heiligenkreuzu a Lilienfeldu) a předpokládá, že jádro tišnovské stavební hutě
pravděpodobně touto oblastí prošlo. Odmítá přímou spojitost s Dijonem.74
Důležité jsou i závěry archeologických výzkumů, konaných v areálu kláštera. Pro
alespoň částečné objasnění počátku stavební činnosti v areálu kláštera a podoby a určení
polohy nejstarší stavby areálu (tedy kaple sv. Kateřiny) přispěl průzkum vedený Ludvíkem
Belcredim na přelomu 80. a 90. let minulého století.75
Ve Sborníku k poctě Dobroslava Líbala z roku 2001 zasazuje Jiří Kuthan klášter,
coby pohřební místo členů panovnického rodu, do širšího evropského kontextu.76
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VI. VÝSTAVBA KLÁŠTERA VE 13. STOLETÍ

Otázce vzniku kláštera a jeho výstavbě byla v minulosti věnována značná
pozornost. Při úvahách o původní podobě kláštera, prvním osídlení a průběhu výstavby se
nemohlo příliš vycházet z písemných pramenů, jelikož obsahují jen velmi strohé zprávy a
tak se představy opíraly o současnou podobu kostela Nanebevzetí Panny Marie a
přilehlého konventu, s křížovou chodbou dochovanou v dobrém stavu.77 Celý problém tedy
pomohl osvětlit až stavebně historický a archeologický průzkum, který byl v areálu
kláštera prováděn v letech 1987–1992 L. Konečným a L. Belcredim.78
Založení kláštera je možné klást do roku 1232. Existuje řada pramenů o tom, jak
takové zakládání probíhalo. Jsou například velmi podrobně doloženy stavební počátky
kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Tam nová kolonie mnichů nejdříve bydlela v dočasných
útulcích na okraji starší vsi poblíž kláštera a potom dalších devět let přebývali
v prozatímním dřevěném klášteře, který byl již umístěn v těsné blízkosti definitivního
místa a až pak obývali zděné budovy vlastního kláštera.79 Logicky se tedy předpokládala
existence takového provizorního stavení pro ubytování řeholnic a stavitelů i v Porta coeli.
Tato domněnka pak byla i potvrzena již zmiňovaným archeologickým výzkumem
v prostoru klášterního nádvoří před bazilikou. Stavba stála v místech bývalé kaple svaté
Kateřiny, kterou Belcredi datuje do 1. poloviny 13. století. To bylo dokázáno nálezem
propálených vrstev v prostoru presbytáře kaple a byla nalezena i jáma vyplněná uhlíky ve
střední části její lodě. To vše je důkazem toho, že toto místo bylo osídleno již před jejím
založením. Může jít právě o pozůstatky po původních dřevěných provizoriích, která se
vzhledem k omezeným prostorovým možnostem musela od počátku nacházet v centru
kláštera.80
Bezprostředně po usídlení jeptišek v provizorních budovách začala stavba
klášterního areálu. Celý areál měl charakter vodní pevnosti [3]]. Základem kláštera byl
kostel s konventem a hradební zeď s obrannými věžemi a obytnou stavbou vedle vstupní
věže. Na nádvoří se nacházela kaple svaté Kateřiny a možná i nějaké další budovy.81
Většina badatelů82 se shoduje, že jako první vyrůstala východní část kostela - to je
transept, presbytář, dvě chórové kaple a dvě východní pole trojlodí. Podle Karla Krejčího83
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závěr kostela vznikl až později, to podle něj dokazuje trnož, která obíhá okolo celého
chrámu, a v závěru se stává komplikovanějším.
Přes relativní slohovou jednolitost je bazilikální trojlodí nepochybně dílem dvou
stavebních etap. Podle Jiřího Kuthana je toho dokladem anomální podoba osazení klenby
v severní boční lodi, kde na rozhraní druhého a třetího klenebního pole od východu
probíhají v těsné blízkosti dva meziklenební pásy [4]].84 To je pravděpodobné, jelikož
takový postup byl běžný i jinde (známý je například ze Zlaté Koruny). Proto lze
předpokládat, že i zde bylo trojlodí přepaženo provizorní zdí, aby v dokončené části mohla
probíhat liturgie, zatímco se západní část kostela dokončovala. Znakem dvou stavebních
etap, které na sebe bezesporu bezprostředně navazovaly, by mohla být též změna
tvarosloví klenebních nosníků v hlavní lodi.85
Po dokončení transeptu se začalo se stavbou východního křídla kláštera, v jehož
přízemku leží kapitulní síň. V horním patře byl pravděpodobně dormitář. Následně pak
bylo budováno severní a západní křídlo konventu. V bezprostřední návaznosti na stavbu
kostela vznikla křížová chodba obíhající čtverhranný rajský dvůr.86
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VII. POPIS KLÁŠTERA

Jádro kláštera (tzn. kostel, ambit a portál) se zachovalo v celkem neporušeném stavu a
patří mezi nejcennější památky české rané gotiky [5]].

1. KAPLE SV. KATEŘINY

Nejstarší stavbou v areálu kláštera byla nejspíše kaple sv. Kateřiny, proto její popis
kladu na první místo.
Písemné záznamy o ní neexistují a její podoba nám byla dlouho známa pouze ze dvou
vyobrazení. První z nich je od C. J. Wokauna z roku 1727, z jehož legendy se dozvídáme
zasvěcení kaple, a druhé pochází z 3. čtvrtiny 18. Století.87 Kaple zanikla v období mezi
vznikem těchto vyobrazení a rokem 1782, kdy byl klášter zrušen, jelikož nefiguruje na
soupisu majetku kláštera vyhotoveném při této příležitosti.88
Bližší informace o stáří stavby, jejím půdorysu, účelu a okolnostech jejího zániku se
pokusil zjistit Ludvík Belcredi při archeologickém průzkumu prováděném v letech 1991 –
1992.89
Budova se nalézala v severozápadním cípu nádvoří a přiléhala těsně k budově
proboštství. Byla to jednolodní stavba se závěrem na půdorysu pěti stran osmiúhelníku o
rozměrech 14 x 7 m. Vstup do kaple, široký 137 cm, byl na jižní straně. V zadní části lodě
měla tribunu zaklenutou na středový pilíř. V severozápadním rohu byla v baroku
přistavěna věž s točitým schodištěm.
Kaple svaté Kateřiny byla nejspíše dostavena dříve než velký chrám. To Belcredi
usuzuje na základě směru hrobů zde nalezených při výzkumu. Mladší hroby respektují
svým uložením těl mrtvých orientaci hlavního kostela k východu, kdežto starší nikoli.
Podle Belcrediho sloužila kaple sv. Kateřiny před dostavěním kostela Nanebevzetí Panny
Marie k bohoslužbám, jak bylo běžné i v jiných klášterech té doby. 90 Proti tomuto názoru
se postavil Aleš Flídr. Kaple podle něj sloužila spíš jako soukromá svatyně donátorů
kláštera.91 Kaple zpočátku též plnila funkci pohřebiště významných osob svázaných s
klášterem.92
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Jediným pozůstatkem kaple je pravděpodobně tympanon s reliéfní polopostavou
ženy držící knihu.

2. KLÁŠTERNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

a. INTERIÉR KOSTELA
Klášterní kostel má půdorys latinského kříže [5]]. Jedná se o orientovanou trojlodní
baziliku s příčnou lodí a trojdílným závěrem. Křížení se na východě otvírá do presbytáře
hrotitým triumfálním obloukem [6]]. Presbytář sestává z obdélného pole, sklenutého
šestidílnou klenbou a pětibokého závěru (pět stran osmiúhelníku) [7]]. Klenební žebra mají
vejčitý profil. V koutech čtverhranného pole po stranách triumfálního oblouku spočívají
klenební žebra na příporách s válcovými dříky, které spadají až k zemi a uprostřed pole
spadají na zkrácené válcové přípory. Kruhový svorník v ose klenutí zdobí ve středu
plastické listy, doplněné na obvodu třemi ptáky.93 Podle Ferdinanda Lehnera jsou to tři
labutě sklánějící své hlavy ke třem hvězdám.94 Vnitřek presbytáře, stejně jako původní
okna, byl zčásti pozměněn při barokní úpravě. Jihovýchodní a severovýchodní okno závěru
je hrotité s dvoudílnými kružbami, jejichž obě části končí v hrotitých obloucích, nesoucích
kružbový kruh vložený do okenního záklenku. Při severním a jižním boku presbytáře je po
jedné chórové kapli. Obě kaple jsou otevřeny do postranních polí transeptu hrotitými
oblouky, jsou mnohem nižší a kratší než presbytář. V půdorysu jsou pětiboké, uvnitř jsou
však zaklenuty konchou. Byly pozměněny barokní úpravou.95
Transept je složen ze tří kvadratických polí sklenutých křížovými klenbami, žebra jsou
ve středním poli vejčitá, v bočních hranolová s vyžlabenými hranami. V koutech
jednotlivých polí nesou klenební náběhy přípory s válcovými dříky a kalichovitými
hlavicemi. Od jihu osvětluje prostor transeptu velké kruhové okno s kružbou s motivem
kruhu ve středu, po jehož obvodu je dalších osm kruhů.96
Bazilikální trojlodí má v každé lodi po pěti polích. V hlavní lodi je nad dvě západní
pole vsazena barokní kruchta, možná tam původně byla středověká tribuna.97
Hranolové pilíře, nesoucí lomené oblouky mezilodních arkád, jsou většinou
profilované na hranách. Žebrové křížové klenby v hlavní lodi nesou ve dvou východních
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polích svazkové přípory sestávající ze tří válcových dříků, připojené k osám pilířů a
stoupající do plochy stěn nad arkádami. V západní části lodi tvoří nosné články klenby
příložky, k jejichž osám se pojí válcová přípora pro meziklenební žebro a k bokům přípory
pro žebra diagonální. Všechny dříky ukončují košovité hlavice většinou zdobené
stylizovanými palmetami a abstraktními listy. Hlavice mají polygonální nebo pravoúhlé
abaky s houbovitě podvinutými okraji. Na hlavicích spočívají náběžní štítky, z nichž
vybíhají žebra hranolového profilu s výžlabky na stranách. 98
K východním a západním bokům arkádových pilířů se pojí těžké půlválcové přípory s
kalichovitými hlavicemi, polygonálními abaky a talířovými patkami, spočívající na
polygonálních soklících, nesoucí pětiboké pásy, vypínající hrotité záklenky arkád. Korunu
zdiva hlavní lodi ukončuje římsa, zdobená motivem jazykovitých listů stočených na
vrcholu do bobulí. 99
V obou bočních lodích [8]] jsou křížové klenby s hranolovými žebry vyžlabenými na
hranách. Přípory, na nichž spočívají náběhy kleneb, mají široké kruhové patky osazené na
polygonálních soklech, válcové dříky a kalichovité hlavice většinou zdobené jazykovitými
listy ve vrcholu stočenými do bobulí. Polygonální abaky mají houbovitě podvinuté okraje.
Anomální je klenební náběh v severní boční lodi, kde v těsném sousedství probíhají dva
mezilklenební pásy, přičemž náběh západního pásu je osazen vedle hlavic přípor, na
kterých spočívá východní pás [4]].100
Kostel vznikl v době, kdy do českých zemí začíná přicházet gotický sloh. Stále se na
něm uplatňují starší, konzervativnější románské prvky, ale už můžeme spatřovat i mnoho
progresivnějších gotických prvků.
Okna hlavní i jižní boční lodi jsou ještě typicky románská - mají šikmé špalety a
půlkruhové záklenky.
V dispozici kostela se již objevuje odezva na gotické půdorysné uspořádání - to je zřejmé
hlavně z podoby presbytáře, který je polygonálně zakončený a patří k prvním tohoto druhu
u nás. Erich Bachmann101 upozornil na podobnost jeho půdorysu s půdorysem kostela
Notre Dame v Dijonu, který byl budován od druhé čtvrtiny 13. století. K tomuto názoru se
přiklonil i Dobroslav Líbal,102 avšak Jiří Kuthan103 toto nepokládá za bezprostřední
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souvislost, jelikož dijonský kostel je více výškově dimenzován než kostel v Předklášteří.
Tuto podobnost pokládá spíše za známku slohové pokročilosti tišnovského kostela.
V hlavní lodi tu byla užita obdélníková travé - následnost pilířů, nosných článků i
kleneb je zde díky tomu rychlejší to výrazně zrychlilo rytmizaci prostoru a odlišuje jeho
pojetí od románského, který byl spíše statického charakteru. Naopak konzervativnější je
zde to, že kostel není výškově dimenzovaný a celá stavba i vnitřní prostor jsou rozložitého
charakteru. Poměr výšky k šířce v presbytáři a v hlavní lodi nedosahuje ani poměru 1:2.104
Jednou z nejbohatěji utvářených součástí kostela je presbytář. Zde byla na jediném
místě v kostele užita šestidílná klenba [7]], která je mnohem bohatší než ostatní klenby
v kostele a má patrně zdůrazňující funkci, jelikož presbytář je významovým těžištěm
kostela. Tento typ klenby se užíval ve francouzské katedrální gotice v druhé polovině 12. a
v raném 13. století, patří k nejstarším ve střední Evropě a dříve se s tímto typem setkáváme
například v Capella Speciosa v Klosterneuburgu a v ambitu kláštera ve Zwettlu. Presbytář
zdůrazňuje i jiná forma oken. Na rozdíl od oken v jiných částech kostela jsou v presbytáři
okna mnohem vyšší a větší a jsou zde užity i jednoduché kružby [9]]. Spolu s obdobnou
kružbou v kostele sv. Františka v Praze v klášteře sv. Anežky jsou nejspíše nejstarší na
našem území. Tento typ vychází ze severofrancouzské architektury.105
V presbytáři jsou užity převážně kalichovité typy hlavic, kdežto v ostatních částech
kostela převažují konzervativnější košovité hlavice.106
Jiří Kuthan soudí, že presbytář vznikl v první fázi stavby kostela, přestože jsou v
něm užity slohově nejprogresivnější prvky. Trojlodí je v charakteru užitých forem
konzervativnější a nejpokročilejší prvky byly vědomě užity v liturgickém a významovém
centru chrámu, aby zdůraznily jeho přední postavení.107

b. EXTERIÉR KOSTELA
Stavba je zevně členěna velmi úsporně. Románskou reminiscencí na vnějšku
kostela je obloučkový vlys, který se objevuje na jižním průčelí transeptu a západním
průčelí kostela.
Stavba je více členěna v závěru, kde jsou opěrné pilíře. Na západním průčelí a
v jižním průčelí transeptu jsou velká kruhová rozetová okna [10, 11]]. Tvoří je jeden větší
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kruh, který obíhá osm menších kruhů. Podle Kuthana jsou západoevropského původu a
možná k jejich pravzorům patří rozeta ze západního průčelí kostela ve Vaux-de-Cernay
nedaleko Paříže z počátku 13. Století nebo složitější rozeta v Laonu, která je tam
v severním průčelí transeptu. Obdobná kružba jako v Tišnově je i kružba ze západního
průčelí dómu v Limburgu na Lahně (vysvěcen r.1235). Tišnovské rozety patří ve střední
Evropě k nejstarším.108
V západním průčelí kostela je navíc umístěn velice zdobný portál [12]], velmi
kontrastující s jinak strohým vnějškem.
Podle Kuthana je zde zřejmá vazba k dobové architektuře Podunají, zejména je podle
něj kostel četnými vazbami spjat s kostelem sv. Michaela ve Vídni, který byl budován od
třicátých let 13. století. Má podobné půdorysné řešení a elevaci, ale Tišnov je vyspělejší.
Tento názor podporuje i fakt, že Konstancie měla k Vídni úzké vztahy a sama tam založila
společenství zbožných žen nazvané Porta coeli.109

3. AMBIT

Čtverhranná křížová chodba obíhá okolo čtvercového rajského dvora. Její ramena mají
o sedmi polích (bez koutových), která jsou zaklenuta křížovými klenbami [13]]. Skupiny
oken v jednotlivých polích sestávají z nahoře umístěného okulu, pod nímž jsou tři sdružené
okenní otvory. Jejich hrotité záklenky spočívají na pilířích, ke kterým na vnitřní straně a na
straně do rajského dvora přiléhají sloupky. Seskupení tří oken bylo ve středověku velmi
oblíbené, v některých případech se ho užívalo pro symbolický význam čísla tři, které bylo
aluzí na Svatou Trojici. Tato forma tedy měla sakrální význam.
Kuthan110 zde vidí vazbu k Podunají. Svou proporcionalitou, utvářením oken,
charakterem klenebního systému je ambit velmi příbuzný křížovým chodbám
v Heiligenkreuzu [14]] a v Lilienfeldu.
Na vnitřních zdech ambitu jsou klenební konzoly s kalichovitými či košovitými
hlavicemi a polygonálním abakem. Hlavice jsou zdobeny jazykovitými listy stočenými do
bobulí, ale na některých se objevují i proplétající se úponky, palmety a jiné. Na nádvorní
straně spočívají klenby na skupinkách sloupků. Jsou stejně vysoké jako sloupky, které
nesou záklenky oken. Oproti dolnorakouským spočívají na jednodušších soklech, které
mají podobu polygonálního hranolu. Počet sloupků na nárožích chodby je rozmnožen.
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Oproti dolnorakouským chodbám je ta tišnovská prostší. Celkově vidí Kuthan vzor pro
všechny výše zmiňované křížové chodby v západoevropské architektuře. Sepětí
architektury tišnovského kláštera s prostředím rakouského Podunají podle něj není
neoprávněné a tento názor opírá o historické pozadí. Královna Konstancie měla vazby
s Vídní a též existovaly i kontakty olomouckého biskupa Roberta, který byl tišnovským
příznivcem, s opatstvím v Heiligenkreuzu.111

4. KAPITULNÍ SÍŇ

Nachází se v přízemku nejstaršího východního křídla konventu. Dvoulodní prostor je
zaklenut křížovými žebrovými klenbami o šesti polích na dva osmiboké pilíře. Uprostřed
síně stojí původní raně gotický čtenářský pult [15]].112
Kuthan upozorňuje na podobnost s kapitulní síní v Heiligenkreuzu [16]].113
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VIII. ZÁPADNÍ PORTÁL

Realizace takto monumentálního portálu s velmi bohatou sochařskou ornamentální i
figurální výzdobou je na půdě cisterciáckého kláštera, ačkoli se jedná o ženský klášter,
výjimečná.114 Tato sochařská památka je zcela mimořádná nejen v rámci řádu, jehož
pravidla bohatší výzdobu nedovolovala, ale i celé střední Evropy [12]].

1. PŘEHLED LITERATURY

Portálu byla do dnešní doby věnována celkem široká literatura, ačkoli na
monografii toto významné dílo stále ještě čeká. Pokusím se vytvořit průřez literaturou od
počátku až do dnešní doby, s tím, že se budu věnovat hlavně zásadním článkům a
publikacím, ve kterých mu byl věnován prostor.
Přestože pozornost portálu věnovala i starší literatura,115 první moderní zpracování
tématu je dílem Jaromíra Pečírky.116 Styl Figur nazývá „stylem přechodním“, jelikož se
v něm „nové formy gotické těžce uplatňují, nemohouce se vymaniti z formálních zvyklostí
doby předchozí“.117 Jaromír Pečírka spatřuje pro sochy apoštolů jako zásadní saský vliv.
Albert Kutal118 vnímá portál jako reakci na sochařství francouzského prostředí,
ovšem s ne úplným porozuměním systému. Tišnovský portál je dle něj příznačný pro
provincionální stav českého umění 13. století. Vidí v portálu mísení více vlivů, saského,
byzantizující tradice a „pokrokových proudů vycházejících z Francie“.119 Portál datuje do
konce čtyřicátých let 13. století.120
V roce 1979 byl v časopise Umění publikován článek, jehož autory byli Jiří Kuthan
a Ivan Neumann.121 Do dnešní doby je jediným publikovaným podrobnějším
ikonografickým rozborem portálu. Rozlišují několik významových vrstev. Nerozebírají jen
figurální výzdobu, ale i ornamentální dekor. Upozorňují na významnou roli olomouckého
biskupa Roberta jako možného inspirátora tišnovského ikonografického programu a na
francouzské kořeny celého portálu.122
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Přemyslovců123 a v akademických Dějinách českého výtvarného umění.124 Portál chápe
jako vývojový mezník „přechodného období“ (30. – 50. léta 13. století), jelikož se zde
objevují první projevy gotického stylu. Práce na portále byly podle Jaromíra Homolky
skončeny ještě před rokem 1240.125
Archeologický průzkum před portálem provedený v roce 2000 Zdeňkem Štaffenem
a Josefem Ungerem, jehož výsledky byly publikovány v roce 2001, odhaluje změny, které
byly prováděny na portále už v úrovni základového zdiva. Pokračování předsíně směrem
na západ se nepotvrzuje.126
Jiří Kuthan v článku z roku 2001 znovu připomněl souvislost portálu Porta coeli
s funkcí kláštera jako pohřebního místa významných členů královského rodu. 127
Helena Soukupová se v časopise Umění z roku 2004128 snaží více upozornit na
možnou stylovou a ideovou spojitost portálu s díly z uherského prostředí.129
V letech 2000–2002 byly provedeny poslední restaurátorské práce na portále
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na závěr pak byla v listopadu roku 2002 uspořádána
brněnským biskupstvím mezinárodní konference „Porta coeli restaurata 2000–2002“.
Dodnes však nebyl sborník příspěvků publikován.
Aleš Mudra s Michaelou Ottovou se ve svém příspěvku věnovali formálnímu
rozřazení portálu.130 Výchozím hlediskem pro rozřazení soch je pro ně míra užití
kontrapostu.131
Petr Macek se ve svém příspěvku věnuje stavebnímu vývoji portálu.132 Na základě
stavebně-historického průzkumu rozebírá jednotlivé fáze, ve kterých portál vznikal. (vývoj
od portálu bez figurální výzdoby, až po dnes známou podobu, podmíněnou snahou
fundátorky o větší reprezentativnost a zajištění posmrtné spásy pro členy rodu). Změny je
možné sledovat už v úrovni základového zdiva. Sochy apoštolů, byly do portálu vloženy
dodatečně. 133
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Petr Macek soudí, že „určující byl od počátku nálevkovitý tvar portálu“,134 na
základě tohoto měřítka hledá možné analogie portálu. Předsíň před portálem dle jeho
názoru dokončena byla.135
Důležitou prací je i disertační práce Aleše Mudry, publikovaná v roce 2006.136
Portál je v ní zasazen do širšího kontextu. Sochu sv. Jana evangelisty nevyzdvihuje tolik,
co starší literatura. Za měřítko kvality sochy pokládá míru užití a pochopení kontrapostu.137

2. POPIS

Do vyzděného výstupku v západním průčelí kostela je osazen rozměrný portál.
Každá strana portálu je členěna pěti pravoúhlými ústupky nad soklem, mezi něž jsou
vloženy sloupky s hladkými válcovými dříky v polovině přepásanými talířovými prstenci
(dříky sloupků jsou novodobé,138 Albert Kutal se domnívá, že talířovité prstence
neodpovídají původní podobě)139 a zakončené tesanými hlavicemi (na severní straně
košovými, zdobenými palmetami a úponkovým pletencem, na jižní straně progresívnějšími
kalichovitými hlavicemi s jazykovitými listy stočenými ve vrcholu do bobulí) [17]].
V dolní polovině ostění jsou nároží ústupků zaoblená a zdobená bohatým
vegetabilním a zoomorfním dekorem. V horní části ostění je mezi sloupky na každé straně
ostění umístěno pět soch apoštolů. Jsou tesány z pískovce, stejně jako tympanon.140 Sochy
byly upraveny v 19. století Josefem Břeňkem, který jim nahradil hlavy i nohy a možná i
sochy místy opracoval. Postava apoštola Petra má hlavu nahrazenou pravděpodobně v 16.
století.141
Hrotitý záklenek s archivoltami je pokryt bohatě tesaným dekorem a spočívá na
římsách zdobených tesanými palmetami a motivem vinného listu. Na konzolách,
přičleněných v úrovni těchto říms k bokům ostění, je osazen tympanon [18]] s figurálním
reliéfem - uprostřed je žehnající Kristus v mandorle, který sedí na duze, obklopují jej
symboly čtyř evangelistů a po stranách stojí dvě postavy přímluvců, Panna Marie a Jan
Křtitel. Dole pod mandorlou klečí dvě korunované postavy kladoucí Kristovi k nohám
model kostela.
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Základem tympanonu je tedy takzvaná Déesis (motiv Krista soudce s přímluvci).142
Po obou stranách portálu jsou na soklech umístěné sochy lvů [19]], na jejichž zádech
spočívají sloupky nesoucí sochy apoštolů. Lev na severní straně není původní.143
Před portálem byla zamýšlena předsíň, jak prokazují mohutné klenební konzoly
s náběhy žeber po obou stranách a z nich vybíhající přední žebro, které ve velkém oblouku
rámuje celý portál. Dříve se mělo za to, že tato předsíň zde nejspíše stála, ale
archeologický průzkum provedený v nedávné době144 údajně žádné základy nezjistil - tudíž
se předpokládalo, že předsíň zbudována nebyla. Petr Macek se kloní k názoru, že předsíň
skutečně stála. Dokladem o tom by mohl být otvor v úrovni levé části zdi průčelí, který
vede z točitého schodiště. Dle Petra Macka se nejedná o okno, ale o vstup, který mohl
umožňovat čištění žlabu mezi průčelím a střechou předsíně.145 Jestli byla předsíň
zbudována či ne je však stále otevřenou otázkou.
Portál nebyl dokončen architektonicky ani sochařsky, práce byla přerušena zřejmě
náhle. Důvod je nejasný, ale podle Jaromíra Homolky146 bychom jej možná mohli hledat
ve smrti zakladatelky roku 1240 nebo pokračování práce nepřály tatarské vpády. Některé
hrany ústupků nad apoštoly v ostění zůstaly neopracované [17]] - nad hlavou sv. Petra u
vlastního vstupu je nároží zaobleno a povrch zdoben prolamovaným ornamentem. U
dalšího apoštola je horní část alespoň zaoblena, zůstala však hladká. Nad dalším je horní
kámen ve svém přípravném stavu, tedy s ostrou hranou mířící vpřed, nad dalšími je partie
zcela dokončena, stejně jako nad apoštoly na protější straně.147

3. IKONOGRAFICKÝ ROZBOR

Těžištěm portálu je postava Krista, umístěná ve středu tympanonu nad vstupem do
kostela. Jedná se o námět Maiestas Domini (Krista ve slávě). Kristus je zde zobrazen jako
Pantokrator (vševládce) sedící na duze, která je znamením úmluvy, nebo symbolizuje
nebesa. Za jeho hlavou je kruhová svatozář se znamením kříže. Levou rukou žehná,
v pravé ruce drží knihu, která symbolizuje zemi. Pravé koleno má položené výše než levé a
vrchní plášť je na něm vyhrnutý - vzniká tak motiv takzvaného „vladařského kolene“.
Okolo Kristova těla je oválná mandorla - symbol boží ochrany, kolem které jsou
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rozmístěny symboly čtyř evangelistů (orla, anděla, lva a býka), jež odkazují na boží
přítomnost.148
První vyobrazení trůnícího Krista známe již z Byzance (nejstarší vyobrazení patrně na
mozaice chrámu Hoisos David v Soluni (kolem r. 500)), kdy hrál tento motiv zvláště
významnou roli. Brzy se tento typ rozšířil i na západ. Bohatá ikonografie Krista
Pantokratora se rozvinula na ravennských mozaikách (mozaiky na stěně lodi v S.
Apollinare Nuovo a v konše centrály S. Vitale (6. století)) a dále se rozvíjela v nástěnné,
potom i knižní malbě a na portálech. Velmi často se tento motiv objevoval na románských
památkách, zejména na tympanonech.149 Pod vlivem Saint Denis a katedrály v Chartres se
typ Maiestas Domini brzy velice rozšířil. Jen ve Francii byly desítky portálů s tímto
námětem, který byl často užit ve spojení se složitými kompozicemi Posledních soudů. Na
tuto tradici navazuje, byť ve velmi časově vzdáleném ohlasu, portál tišnovského kostela.150
K základní skupině Maiestas Domini přistupují dva přímluvci, stojící za klečícími
donátory - jde tedy o ikonografický typ Déese. Na ostění portálu je umístěno deset soch
apoštolů a zbývající dvě na konzolách po stranách portálu. I skupina dvanácti apoštolů se
k typu Déese váže- scéna přímluvy před Kristem bývala totiž rozšiřována i o další postavy
(například archanděly, apoštoly apod.), pak je scéna nazývána velkou Déesí. Umístění
apoštolů je zároveň opět zdůrazněním myšlenky Posledního soudu. Apoštolové jsou
povoláni, aby soudili dvanáct izraelských kmenů, jejichž počet bývá spojován s dvanácti
základy nebeského Jeruzaléma.151
Dva přímluvci jsou nepochybně Panna Maria a sv. Jan Křtitel (v dřívější době se
někteří badatelé, například Ferdinand Lehner,152 domnívali, že jde o Přemysla a jeho
manželku Markétu Meránskou. Zoroslava Drobná153 ve své práci uvádí další názory - že
jde o Konstanciiny děti Václava I. a Anežku, sv. Václava a Ludmilu nebo o proroky Eliáše
a Mojžíše).
Pod mandorlou klečí dvě korunované postavy donátorů, kladoucí k nohám Krista
model kostela. Ženská postava zobrazuje nepochybně královnu Konstancii, zakladatelku
kláštera. Názory na to, kdo je mužská postava se liší. Podle Zoroslavy Drobné,154 Alberta
Kutala155 a Jana Bažanta156 se jedná o moravského markraběte Přemysla, který se o vznik
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kláštera velmi zasloužil, a byl zde po své smrti roku 1239 pochován. Postava má však na
hlavě královskou korunu, tudíž je tato identifikace sporná. Potom tedy přichází v úvahu, že
jde buď o Konstanciina druhého syna krále Václava I. - k tomu se přikláněl jak Ferdinand
Lehner,157 a Karel Krejčí,158 tak Helena Soukupová,159 která argumentuje i věkem
zobrazené osoby a srovnává portrét v Tišnově s portrétem na reliéfu z pražského sv. Jiří,
kde je Přemysl Otakar I. zobrazen bezvousý, kdežto tvář krále na předklášterském
tympanonu je lemována vousy. Jaromír Homolka160 a též Jiří Kuthan161 usuzují, že jde o
Konstanciina manžela, krále Přemysla Otakara I., jelikož, jak vypovídá zakládací listina
kláštera,162 ten byl původcem myšlenky založit klášter, ale tento záměr mu překazila smrt.
Navíc je v listině psáno, že je klášter zbudován pro spásu jeho duše, dle mého názoru tato
možnost nejvíce pravděpodobná.
Ze skupiny dvanácti apoštolů jich lze identifikovat pouze několik. Podle atributů
můžeme určit, že sochy umístěné hned po stranách vchodu do kostela jsou sv. Petr (má
v rukou klíč) a sv. Pavel (drží meč). Čtvrtý apoštol od vnitřního okraje severního ostění
bývá podle typu identifikován jako sv. Jan evangelista (mladý, bezvousý). Socha
vystupující mimo ostění portálu na jižní straně drží v ruce brk. Bývá ztotožňována
s evangelistou Matoušem, což pravděpodobně má ještě více zdůrazňovat připomínku
Posledního soudu, jelikož Matouš ve svém evangeliu mluví nejpřesvědčivěji o spáse a
druhém příchodu Krista.163
Velmi bohatá vegetabilní ornamentika pokrývá ostění a záklenek. Objevuje se zde
bobulový dekor, akant a révový kmen s hrozny. Tato výzdoba má jistě kromě
dekorativního i symbolický význam. Vegetace byla obecně chápána jako symbol života.164
Vinná réva na římse oddělující ostění od archivolt, na nadpraží a na vlastním ostění vstupu
a postavy mužů na konzolách [20]], kteří hrozny trhají, odkazují na podobenství o dělnících
na vinici Páně (Mt 20, 1n), jež je spravedlivým obrazem božího království.165 Tympanon
s trůnícím Kristem obklopuje tedy jeho „vinice“.
Figura vlevo má na sobě jednodušší pracovní oděv a figura vpravo je oděná do
panovnického roucha (plášť sepnutý na prsou drahou sponou). Figura vlevo dle názoru
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Heleny Soukupové představuje dohlížejícího mistra a postava vpravo by mohla zobrazovat
moravského markraběte Přemysla.166 Přemysl by tu teoreticky mohl být zobrazen jako
dělník na vinici Páně.
Počet archivolt má taky svůj význam. Desítka je symbolem božství (deset
přikázání, deset znamená i dodržování ustanovení zákona167, číslem deset je též
symbolizován řád).168 Deset je i nebeských sfér.169
Těchto deset „sfér“ odděluje od tympanonu pás, na němž jsou ve dvojicích a
trojicích proplétající se dráčci. S drakem většinou bývá spojován symbol zla, hříchu, smrti,
nebezpečí. V Janově zjevení (12, 8) je drak ztotožněn se satanem, Antikristem.170 Rám
tympanonu je v podstatě jedenáctou archivoltou- jedenáct je překročení desítky, tedy
dokonalosti zákona a je proto číslem hříchu. Dvojice dráčků symbolizují pozemský zápas
duše a těla.171 Trojice má jiný význam, jelikož číslo tři je božským číslem, tři byly dny,
které strávil Jonáš v těle velryby a Kristus v hrobě, než přemohl smrt.172 Tři dráčci jsou
tedy nejspíše symbolem přemoženého hříchu a tudíž i věčného života. Podle Jiřího
Kuthana by se tento výklad celkově shodoval se smyslem celé kompozice portálu, která se
vztahuje k ideji spasení.173
Bez významu jistě není ani kruhové okno nad portálem. Kružba okna má podobu
devíti kruhů, kdy osm menších obíhá okolo středového většího kruhu. Toto okno je
nepochybně součástí ikonografického programu.174 Kristus osmý den (tedy den po sabatu)
vstal z mrtvých. Číslo osm je symbolem vzkříšení, spásy a věčného života.175
Po stranách portálu stojí dvě sochy lvů, které v českých zemích nemají obdoby. Lev může
zobrazovat zcela protichůdné významy, ovšem většinou bývá ztotožňován s něčím
kladným. Lev jako symbol Krista se vztahuje ke starozákonní charakteristice kmene Juda,
ke kterému Ježíš náležel („mládě lví je Juda“ Gn 49, 9), v knize Zjevení (5, 5) je na
základě těchto slov Kristus označen jako „lev z pokolení Judova“. Lev je též symbolem
Kristova zmrtvýchvstání, např. Origenes nebo Isidor Sevillský píší, že lvíčata se rodí mrtvá
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a beztvará a až teprve po třech dnech, kdy leží bez života, je probudí k životu svým
dechem jejich matka a její jazyk jim dá pravou podobu.176
Lvi před chrámy byli znamením hranice mezi profánním a sakrálním, symbolicky
chránili mez nepřekročitelnou pro zlo a hřích.177 Lev vpravo drží v tlapách mrtvého
člověka - je tedy zprostředkovatelem jeho cesty na věčnost. Lev vlevo měl v tlapách
purifikatorium a lavabo - tím symbolizoval křest, kterým se člověk rodí pro věčný život.
Oba lvi tedy přinášejí život na věčnosti a jsou proto alegorií znovuzrození.178
Podle Martiny Grmolenské má lev na pravé straně záporný význam. Snaží se
postavu muže, kterou svírá v tlapách, pozřít a proto je symbolem ďábla a pokušení, které
číhá před vstupem do posvátného prostoru, ve kterém má být člověk a jeho duše ochráněn
před svody ďábla.179
Roli hraje pravděpodobně i použití různobarevného kamene na portále (červený
arkózový pískovec, bílý vápenec, hrubozrnný pískovec a mramor). Sochy na portále jsou
tak ve dvou barvách - bílé a červené (podobně jako na zaniklém portále Porta speciosa
v uherské Ostřihomi [21]]).180 To odpovídá barvám v Písni písní,181 kde se praví:„ Můj
ženich jest bílý a červený, znamenitější než deset tisíců jiných.“(Pís 5, 10).
V tišnovském portálu je tedy zakódováno několik významových vrstev. V jednom
plánu koncepce představuje patrně Civitas dei, neboli obec boží. Kristus Pantokrator jí
panuje ze svého trůnu, pod kterým se sklánějí zakladatelé kláštera, aby mu tak složili hold
jako svému vládci. To odpovídá dobovým představám, kdy byla královská koruna chápána
jako Kristovo léno a donátoři, členové vládnoucího přemyslovského rodu, jsou zde proto
představeni v roli pokorných poddaných.182
V druhé řadě je tišnovský portál připomenutím Posledního soudu. Samotný Kristus
v majestátu je narážkou na apokalyptického boha, rovněž i postavy dvou přímluvců mají
svou roli při zvažování posledního soudu.

Donátoři si chtějí zajistit věčnou spásu a

připomínají se proto Bohu stavbou chrámu, kterou v podobě modelu předkládají Kristu
k nohám.
Portál je zároveň branou do nebeského Jeruzaléma.183 Zakladatelka Konstancie a její
syn Přemysl se nechali v kostele pohřbít, což jistě není bez souvislosti.184 Tuto
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významovou rovinu portálu podporuje i text zakládací listiny kláštera185 citovaný výše. Při
založení kláštera bylo v listině uvedeno, že fundace královny Konstancie má přispět
k vykoupení viny za hříchy jejího zesnulého manžela, českého krále Přemysla Otakara I.186

4. FORMÁLNÍ ROZČLENĚNÍ

Na první pohled je zřejmé, že se na realizaci sochařské výzdoby portálu podílelo
několik sochařů [22]].187 To podporuje i fakt, že celý portál byl s velkou pravděpodobností
vytvořen ve velmi krátké době mezi lety 1232–1240.188 Pro vytvoření díla, jehož koncept
se navíc několikrát změnil,189 v relativně krátkém časovém úseku bylo potřeba více sil.
Ve starší literatuře nebývá věnován formálnímu rozboru příliš velký prostor. Autoři
se většinou omezili na hodnocení pouze jedné nebo několika soch ze souboru, které se
z celku nějakým způsobem vymykají, ať už svou kvalitou a slohovou pokročilostí, nebo
naopak. Až do nedávné doby nikdo nerozebral celý soubor soch na portále a nepokusil se
jej rozřadit do jednotlivých skupin.
Do dnešní doby se bohužel nedochovaly původní hlavy apoštolů, které by jistě
jejich rozřazení usnadnily. Dále byly u soch nahrazeny nohy (až na výjimky - dvě sochy
umístěné mimo ostění).190
Jaromír Pečírka191 oceňuje jako kvalitnější než figurální výzdobu portálu, jeho
výzdobu ornamentální.
Jaromír Homolka192 považuje za nejkvalitnější součást portálu tympanon [18]].
Zejména ocenil jeho prostorovou koncepci, způsob členění tympanonu do tří významových
a hierarchických vrstev (prosebníci, prostředníci a Kristus na trůnu), prostorové odlišení
klečících donátorů od přímluvců a dále prostorové oddělení Krista mandorlou. Dále u této
skupiny v tympanonu sleduje „probouzející se smysl pro organické souvislosti gest a
pohybů a psychologickou diferenciaci výrazů“.193 Jaromír Homolka hodnotí míru užití
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kontrapostu jako nejvyšší u sochy apoštola Pavla (1APj) [23]].194 Za nejvíce odlišné sochy
v rámci dílenského celku považuje výrazně kubickou sochu pátého apoštola na severním
ostění [24]] a apoštola na čelní straně vpravo [25]], jehož socha se vyznačuje velmi
drobnopisnou a chaotickou skladbou drapérie.195
Podle Alberta Kutala196 se v rámci celku nejvíce vymyká socha sv. Jana evangelisty
(4APs) [26]], kvůli jejím štíhlým protáhlým proporcím a způsobu jakým jsou utvářeny
záhyby drapérie jejího oděvu.
Nejobsáhlejší prací, která se věnuje problematice formálního rozčlenění portálu, je
až článek z poslední doby, jehož autory jsou Michaela Ottová a Aleš Mudra.197 Autoři dělí
sochy apoštolů do tří skupin, jako výchozí hledisko rozčlenění zvolili míru uplatnění
kontrapostu.198
První skupina rozlišení volné a nosné nohy zcela postrádá. Zařadili do ní sochy
5Aps a 6Apj (sv. Matouš) a dále sochy 2Apj, 3Apj a 4Apj, volně se k nim dá ještě přiřadit
5APj.
Do druhé skupiny, kde je již možno sledovat náznaky kontrapostu patří první čtyři
sochy ze severního ostění (sv. Petr - 1APs, 2APs a 3APs).
Do třetí skupiny, kde se výrazněji uplatňuje kontrapostu, patří figura vně ostění na
severní straně (6APs), socha sv. Pavla (1APj) a pro svou kvalitu oceňovaná socha sv. Jana
evangelisty (4Aps).
První dvě zmiňované sochy (5Aps [24]] a sv. Matouš [25]]) se od ostatních celkem
výrazně odlišují už svým základním pojetím. Pro obě je typická plošnost. Tvoří je nepříliš
promodelovaný blok.199 Spojuje je i užití stejného druhu kamene (červený arkózový
pískovec),200 ze kterého jsou tesány. V rámci souboru to jsou víceméně solitérní díla,
značně se vymykající i utvářením drapérie, na což poukazují i starší autoři.201
Pátého apoštola na severním ostění (5Aps) tvoří mohutný nepromodelovaný blok,
značně širší než ostatní sochy. Drapérie je plochá, sklady pláště jsou jednoduché,
schematické. Jako jediná má uzavřený plášť. Levou rukou drží cíp pláště nařasený vpředu
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na břiše, podobně jako 2Apj. Ruce sochy se zdvihají více z plochy. Většina soch v souboru
má ruce přimknuté těsně k tělu, někdy až násilně nepřirozeným zkroucením dlaně (3Aps,
1Apj a 3Apj) [26]].
Socha 6Apj [25]], která je též typická svou plošností má drapérii šatu naopak
utvářenou velkým množstvím chaotických drobnějších skladů pláště. Jako i na jiných
sochách na ostění (např. 2Aps) i u této můžeme sledovat typicky románské aditivní
nasazení nohou k tělu (odstupnění v oblasti kyčlí).
Sochy z jižního ostění 3Apj a 4Apj, patřící do první skupiny, jsou dle mého názoru
možná dílem jednoho sochaře. Řasení roucha na prsou (přímé vertikální sklady drapérie) a
plošnost záhybů drapérie zejména v oblasti nohou mi připadá příbuzná. U obou sleduji též
podobné řasení šatu přes loket na ohnuté pravé paži.
K první skupině se dá volně přiřadit socha 5Apj, je do ní ale více vnesen pohyb.
Nohy má výrazně kratší než trup. Mírné natočení postavy. Má široká ramena, úzký pas.
Plášť řasen v dlouhých diagonálních skladech přes prsa, což zdůrazňuje klenutý trup.
Sochy, které Aleš Mudra a Michaela Ottová řadí do druhé skupiny (sv. Petr - 1APs,
2APs a 3APs [27]] a pro svou kvalitu oceňovaná socha sv. Jana Evangelisty (4Aps) [28]]),
se vyznačují i nárůstem kvality, ať už se to týká lepšího rozvržení proporcí postavy nebo
formy drapérie.202 U 2Aps se pomalu upouští od sevřenosti sochy. To ovšem neplatí pro
3Aps, kde můžeme sledovat ruku nepřirozeně přimknutou k tělu podobně jako u protější
postavy na jižním ostění.
Nejkvalitnější z této skupiny je socha sv. Jana evangelisty (4Aps) [28]]. Do druhé
skupiny je řazena pro menší uplatnění nosné nohy a absenci energického vytočení.203
Socha je štíhlejší a protáhlejší než ostatní. Liší se i formou drapérie, jejíž ostré sklady jsou
kladeny hustě za sebou. Bohatě nařasený plášť spadá diagonálně přes prsa s čímž
kontrastuje spodní oděv, který je na prsou velmi hladký jen s mírnými náznaky řasení.
Postava je výrazně vykloněna na pravou stranu. Ohnutá pravá paže drží cíp pláště. Levá
ruka drží otevřenou knihu.
Do třetí skupiny, patří sochy, u kterých se kontrapost uplatňuje v největší míře a je
také nejvíce pochopen. Patří sem (6APs) [29]], socha sv. Pavla (1APj) [23]].204
Mohlo by se zdát, že kontrapost se u sochy sv. Pavla uplatňuje v plné míře, což je
způsobeno nakloněním hlavy nad volnou nohu, ovšem je možné, že tohoto bylo dosaženo
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až při dodatečné úpravě soch, kterou provedl Josef Břeňek v 19. Století. Původní řešení
nasazení hlavy tedy mohlo být odlišné.205
Za velmi kvalitní dílo v rámci celku portálu bývá považován tympanon [18]]. Je na
něm patrně přesekána postava Jana Křtitele (až na hlavu a ruce) a anděl nad ním.206
Vyznačuje se především svým smyslem pro plasticitu. Tympanonu dominuje socha Krista
v mandorle, jejíž téměř plný objem je umocněn kontrastem s konkávní mandorlou, to
dodává reliéfu na dynamičnosti.207 Kolena Kristových nohou vyčnívají daleko ze základní
plochy.
Po stranách k němu přistupují přímluvci v podobě Panny Marie a Jana Křtitele,
zobrazeni z profilu. Pod Kristem klečí donátoři, zobrazeni z tříčtvrtečního profilu, kladoucí
mu k nohám model kostela.
Plášť Jana Křtitele je zcela nepromodelovaný. Plášť panny Marie je tvořen hustě
kladenými souběžnými záhyby, které v oblasti nohou přecházejí do ostrých klikatek,
podobně jako cíp pláště na kristově hrudi. Donátoři mají oděv řasený celkem hustými
souběžnými záhyby. Zajímavá je velikost postav donátorů. Přemysl Otakar I. by po
napřímení byl přibližně stejně vysoký jako svatí přímluvci a královna Konstancie by
dosahovala přibližně stejné výšky, jako samotný Kristus. Postavy zde tedy nejsou
modelovány podle zásad hieratické perspektivy, běžné v době jejich vzniku. Donátoři jsou
zde v rámci hierarchie nápadně vyzdviženi. Podle Homolky je tak vyjádřeno nemalé
sebevědomí vladařského páru.208 Soukupová se domnívá, že to bylo ovlivněno skutečnými
fyzickými vlastnostmi Konstancie.209
Jedině v tympanonu jsou zachovány původní hlavy, které jsou všechny jednoho typu:
podlouhlé, dolů se zužující, s nízkým čelem a rovným nosem. Podle Kutala210 podobně
vypadaly i ztracené hlavy apoštolů. Je zřetelné, že sochař, který vytvořil tympanon
pravděpodobně nebyl autorem žádné sochy na ostění.211 Troufám si říci, že je tedy velmi
nepravděpodobné, že by původní hlavy apoštolů byly stejného typu jako hlavy soch na
tympanonu. Styl tympanonu je poměrně jednotný.
Zajímavé je srovnání postavy původního lva před průčelím se symbolem evangelisty
Marka na tympanonu [30]].212 Hlavy jsou si dost příbuzné, jen v tympanonu je čelo lva
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méně promodelované. Tedy je zde propojení nejstarší části (tympanonu) s nejmladší částí
(lvů po stranách ostění) portálu, které potvrzuje vznik v jedné dílně.

5. FORMÁLNÍ ANALOGIE

Zejména ve starší literatuře bývá nejčastěji uváděna spojitost portálu s tvorbou
v saském prostředí, jmenovitě byla viděna příbuznost s tzv. Zlatou bránou ve Freiberku,
reliéfy na lettneru ve Wechselburku. Portál bývá srovnáván i s tzv. Knížecí bránou
v bavorském Bamberku. Odvození ze saského a bavorského prostředí zastávají především
Jaromír Pečírka,213 Albert Kutal214 a Ivo Hlobil.215
Předklášterskému tympanonu je podle těchto autorů216 blízký hlavně reliéf
umístěný na středové části lettneru, která vybíhá do prostoru wechselburského kostela
augustiniánů [31]]. Je zde zobrazena podobná scéna, jako na tympanonu z Porta coeli.
Žehnající Kristus v mandorle obklopený čtyřmi symboly evangelistů s přímluvci, Pannou
Marií a Janem Křtitelem, stojícími po stranách.217 Dílo je datováno do doby kolem roku
1240 a vytvořila jej dílna, která pravděpodobně přešla do Wechselburku po dokončení
prací ve Freiberku.218
Podle Jaromíra Pečírky, je srovnání s tímto reliéfem pro „saský“ vliv
přesvědčující.219 Albert Kutal vidí jistou příbuznost v pojetí lidské figury a v pohybu
Panny Marie, ale styl postav a typy tváří, nemá nic společného s postavami z
Předklášteří.220 Wechselburská ornamentika je také zcela odlišná a není zde použito
barevné vrstvení kamene jako v Tišnově.
Inspiračním zdrojem pro umístění figur na ostění a i pro některé další prvky portálu
je podle Kutala221 zejména Zlatá brána ve Freiberku (1230–1240) [32]] a Knížecí brána
v Bamberku (1230–1235) [33, 34]]. Takzvaná Zlatá brána je ústupkový portál zakončený
půlkruhovými archivoltami. V ostění portálu je umístěno na každé straně po čtyřech
figurách, které stojí na sloupcích ve vyhloubených výklencích pilířů. Římsa oddělující
ostění od archivolt kopíruje tvar ústupků. Na portále převládá geometrizovaná
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ornamentální výzdoba.222 Podobně jako ve Freiberku i v Bamberku jsou figury na ostění
umístěny ve výklencích vyhloubených do pilířů. Zde lze sledovat odlišnost od tišnovského
portálu, jelikož tam jsou postavy umístěny přímo před hranami pilířů. V Bamberku portál
zdobí též geometrizovaná ornamentální výzdoba, zcela odlišná od té, kterou můžeme
spatřit na portále v Porta coeli. Oba portály postrádají průběžnou římsu a i styl figur je
zcela odlišný. Ovšem nemůže být zcela vyloučeno, že sochaři, pracující na tišnovském
portále tato díla znali a byly jim inspirací.
Někteří autoři nesouhlasí s tím, že by Sasko bylo inspiračním zdrojem. Jaromír
Homolka,223 Jiří Kuthan224 a Dobroslav Líbal225 vidí inspiraci přímo ve francouzském
prostředí, kde mají monumentální figurálně zdobené portály svůj původ.
Dobroslav Líbal226 shledává portál jako spojení burgundských podnětů a ohlasů
soudobé klasické gotiky. Burgundskými podněty jsou podle něj ovlivněny náběžní štítky
lomených archivolt a zaoblení portálového ostění s abstraktními listovými reliéfy. Vliv
soudobé klasické gotiky se podle projevuje zejména na archivoltách, hustě posázených
bobulovými motivy, listových konzolách pod sochami apoštolů a především na, ve střední
Evropě zcela ojedinělém, užití figur v portálovém ostění.
Podle Jiřího Kuthana portál celkově vychází ze severofrancouzské katedrální gotiky
a je zjevnou odezvou velkých katedrálních portálů.227
Podoba sochy sv. Jana evangelisty ze severního ostění je možná ovlivněna
sochařskou výzdobou ze Štrasburského dómu.228 Albert Kutal ji porovnává přímo se
sochou sv. Lukáše [35]] z pilíře s Posledním soudem.229 Pilíř, datovaný kolem roku 1230,
byl vytvořen sochařskou dílnou, která do Štrasburku přišla z Chartres.230 Tato socha si
získala asi největší pozornost badatelů. Srovnávání se sochami ze štrasburského dómu
vyplývá ze způsobu utváření antikizujícího šatu sv. Jana evangelisty, jehož záhyby jsou ve
srovnání s ostatními sochami na portále dosti vyostřené a kladeny hustě za sebou. Podle
Michaely Ottové a Aleše Mudry se pravděpodobně nejedná o přímou inspiraci.231
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Jan Bažant232 vidí možný zdroj inspirace sochařské výzdoby tišnovského portálu
hlavně v Sasku (Magdeburk, Freiberk - Zlatá brána) a v Bavorsku (Bamberk - Adamova
brána), ale nevylučuje ani přímý vliv Francie. Dle jeho názoru nebyly zdrojem inspirace
tišnovského portálu jen západní vzory, ale i inspirace Itálií na niž ukazuje barokně působící
vegetabilní ornamentika a především sochy lvů.
Helena Soukupová233 se pokusila poukázat na pomyslnou spojitost mezi Tišnovem
a stavební činností Bély III. v uherské Ostřihomi.
Na Uhry se dříve odkazovalo v podstatě jen v souvislosti s figurami lvů před
vstupem do kostela v Jáku.234
Konstanciin otec Béla III., uherský král, byl významným stavebníkem a fundátorem.235
Mimo jiné nechal roku 1190 postavit monumentální západní portál, nazývaný Porta
speciosa [21]], při starém ostřihomském dómu sv. Vojtěcha.236 Byl zbořen roku 1764 a je
dnes znám pouze z několika fragmentů a maleb z 18. Století. Byl to ústupkový portál
zakončený půlkruhovým obloukem archivolt, krytý předsíní. V tympanonu byla figurální
výzdoba, na které byl vyobrazen biskup Job a Béla III., klanící se Panně Marii, s přímluvci
sv. Vojtěchem a Štěpánem. Portál byl tvořen z bílého a červeného mramoru (odkaz na
Píseň písní), podobně jako je užito dvou barev kamene na tišnovském portále. Společné
jsou i figury dvou lvů po stranách portálu. Motiv lvů, kteří jsou typicky italským
románským motivem, se tak k nám mohl dostat zprostředkovaně přes uherské prostředí.
Podle Soukupové Konstancie navázala na rodinnou tradici, kterou znala ze svého mládí a
chovala k ní úctu.237
Soukupová dále poukazuje na podobnost figury z jižní konzoly vstupu do
tišnovského kostela (kterou ztotožňuje s markrabětem Přemyslem) s postavou „králesoudce“, umístěné ve slepé arkádě hlavní apsidy bývalého benediktinského kostela sv. Jiří
v uherském Jáku [36]].238
Západní průčelí kostela bylo pravděpodobně dokončeno kolem roku 1240 [37]] .
Jedná se o ústupkový portál s vloženými sloupky zakončený lomeným obloukem.
Uplatňuje se na něm bohatá ornamentika s geometrickými vzory,239 zcela odlišná od té
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tišnovské. Nad archivoltami ve štítu jsou v nikách, stupňovitě kopírujících tvar lomeného
oblouku archivolt, umístěny stojící sochy deseti apoštolů a Ježíše Krista (na samém
vrcholu). Zbylé dvě figury apoštolů jsou vloženy do nik po stranách představby s portálem
na průčelí kostela. Předpokládá se, že zde mohla pracovat sochařská dílna, která předtím
působila v Bamberku240 (v období před příchodem remešské dílny), blízkému vztahu
s Bamberkem napovídá i ornamentika a styl figur.241
S uherským Jákem Porta coeli spojuje též použití figur dvou lvů před vstupem.242
Podobnost s Tišnovem shledávám i v tom, že dvě figury apoštolů jsou umístěny na průčelí
kostela po stranách předsazeného výstupku s portálem, ovšem zde jsou umístěny
v nikách.243
Podle Petra Macka244 je při hledání formálních analogií určující hlavně nálevkovitý
tvar portálu (šikmá spojitá římsa, natočení patek a do pásů spojené hlavice vložených
pilířků). Důležité je i diagonální natočení soklu. V tomto směru je podle Macka podstatná
vazba na portál vídeňského dómu sv. Štěpána. Co se týče základních forem, tak vztah
nalézá i k třebíčskému dómu a k dalším českým památkám a též souhlasí s Janem
Sommerem245 s příbuzností portálu v Porta coeli s narušeným bočním portálem farního
kostela v Písku.
Jak již vyplývá z předchozí kapitoly, kde jsem se snažila popsat velkou různorodost
a nejednotnou kvalitu i styl sochařského souboru portálu v Předklášteří a též z výše
zmíněného množství potenciálních formálních a stylových komponent, které mohly určit
finální podobu portálu, které kdy badatelé brali v úvahu, není možné stanovit s jistotou
jediný inspirační zdroj pro sochaře pracující na zdejší výzdobě. Evidentně se zde prolíná
práce více sochařů, kteří mohli mít různorodé zkušenosti, zdroje inspirace a též schopnosti
je interpretovat. Navíc je celé určení komplikované i torzálností uměleckého fondu období,
ve kterém klášter vznikal.
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IX. TYMPANON „S KRÁLOVNOU KONSTANCIÍ“

Další sochařskou památkou související s tímto klášterem je tympanon, který bývá
nazýván „tympanon s královnou Konstancií“ [38]].
V minulosti mu nebyla věnována nijak široká pozornost, avšak s prvními zmínkami
o něm se setkáme u Alberta Kutala246 a Karla Krejčího247 (ten je zároveň jeho
objevitelem). Nejpodrobněji se mu dosud věnoval Aleš Flídr,248 výsledky jeho práce byly
v nedávné době otištěny v Bulletinu moravské galerie v Brně.
Tympanon byl získán roku 1928 od pana Jana Mahra z Tišnova. Byl nalezen
v Tišnově při stavebních úpravách a to v domě č.p. 72. Podle místní ústní tradice měl
pocházet z nedaleké kaple sv. Anny, která byla při stavbě železnice v 2. polovině 19.
století zbořena.249
V současné době můžeme tympanon spatřit ve stálé expozici Moravské galerie
v Brně, nazvané „Pohled medúzy“, která je instalována v Místodržitelském paláci.
Jde o mohutný kamenný blok, vytesaný z hnědočerveného arkózového pískovce,250 na
kterém je vyobrazena polopostava ženy oděné v řeholní roucho. Plášť jí spadá z ramen a
zakrývá skoro celé paže, v pravé drží knihu a v levé buď cíp pláště, nebo podle Karla
Krejčího251 sudarium - šátek na utírání potu. Podle něj též drží v ruce berlu, která je
překrytá sudáriem. Šat má opásán cingulem, z něhož je viditelná pouze volná přední část,
na které jsou tři uzly. Na hlavě má čepec kónického tvaru se širokým lemem. Zpod čepce
vychází rouška spadající na ramena. Nemá svatozář. Na zalomeném oblouku je pás
s motivem vinných listů.
Spornou otázkou je, kdo byl na tympanonu zobrazen a odkud tympanon pochází.
Karel Krejčí252 se domníval, že jde o abatyši a tympanon datoval do poloviny 14.
století.
Albert Kutal253 zastával názor, že tympanon nepochybně pochází z areálu kláštera
v Předklášteří a figuru identifikoval jako královnu Konstancii - zakladatelku kláštera. Též
spatřuje v reliéfu révy na lemu tympanonu podobnost s reliéfem na římse oddělující
archivolty od sloupků v ostění hlavního portálu klášterního kostela v Porta coeli. Domníval
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se proto, že pochází z ruky stejného kameníka, nebo že je tympanon vytesán na jím předem
připravený blok. Tympanon datoval do doby po roce 1241 - tedy po smrti Konstancie.
Názor, že by tympanon pocházel z areálu kláštera, podpořil archeologický výzkum
kaple sv. Kateřiny, prováděný na počátku 90. let 20. století Ludvík Belcredi.254 Tehdy byly
objeveny základy kaple a rozměr vstupu do ní svými rozměry přibližně odpovídal
rozměrům tympanonu.
Helena Soukupová se domnívá, že je na tympanonu skutečně zobrazena
Konstancie, přestože postava postrádá královské atributy. Na oděv, ve kterém je zobrazena
se totiž odvolává text její poslední listiny, která byla vydána v den její smrti.255 V textu se
praví: „Konstancie kdysi královna česká, nyní však pokorná služebnice Krista.“
Aleš Flídr256 vychází z toho, kdy byla asi kaple zbořena a soudí, že není možné, aby
tympanon pocházel z kaple sv. Anny. V úvahu by podle něj mohl přicházet i kostel
v centru Tišnova, jehož stavba začala ve 13. století, ale nejpřijatelnější je podle něj
původní umístění v komplexu Porta Coeli. Vylučuje možnost, že je na tympanonu
zobrazena Konstancie,257 jelikož se na něm neobjevují žádné odznaky královské moci a
sama podle všeho nikdy nevstoupila do řádu. Podle třech uzlů na cingulu - symbolu třech
slibů členů františkánského řádu - usuzuje, že by mohlo jít o sv. Anežku nebo sv. Annu.
Anežka, dcera Konstancie, by tu mohla být zobrazena coby členka rodiny
zakladatelů kláštera. Tympanon s jejím zobrazením by mohl být umístěn nad vstupem do
kaple sv. Kateřiny v areálu kláštera, která nejspíš sloužila jako soukromá svatyně
donátorů.258
Ludvík Belcredi259 při archeologickém průzkumu kaple, který byl prováděn na
přelomu 80. a 90. let 20. století, zjistil, že vstup na jižní straně kaple byl široký 137 cm.
Šířka tympanonu je 150 cm, pole s figurou je široké 114 cm, což rozměrům vstupu přesně
neodpovídá.260 Flídr na závěr navrhuje jako další možné místění tympanonu v několik
kilometrů vzdáleném klášteře v Doubravníku, kde ve středověku stával klášter. V obou
lokalitách se stavělo v přibližně stejnou dobu. Mohla tam tedy zasahovat činnost
kamenické dílny z Předklášteří. Doubravnický klášter se do dnešní doby nezachoval a je
jen málo toho, co o něm víme. Dodnes není známo, zda tamní klášter patřil
augustiniánkám, či premonstrátkám. Tamní kostel byl původně zasvěcen sv. Františku
254
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z Assisi. Z toho vyplývá i sympatie k františkánskému řádu, ovšem o kontaktech kláštera
v Doubravníku s pražským klášterem klarisek nevíme nic.261
Možnost, že by někdo byl ochoten přepravovat tak rozměrný kamenný blok
z Doubravníku až do Tišnova na stavbu základů domu se mi zdá nepravděpodobná.
V úvahu

připadají

spíše

místa

v nejbližším

okolí

nálezu

tympanonu.

Jako

nejpravděpodobnější se dosud stále jeví právě umístění v kapli sv. Kateřiny.
Ve střední Evropě se nedochovalo mnoho tympanonů s figurální výzdobou
datovaných do poloviny 13. století. Ve většině případů jde o zobrazení Madony nebo
Ježíše, coby soudce Posledního soudu, výjimečně o některého z oblíbených světců.
Fundátoři nebo donátoři pokorně klečí či stojí po straně reliéfu a klaní se výše postavené
osobě v centru reliéfu. Zpodobnění figury bez svatozáře, hledící přímo na diváka je v této
době velmi výjimečné.262 Mezi analogie lze zařadit například tympanon z jižního portálu
ve Wormsu, na němž je zobrazena polopostava biskupa.263
Identifikace postavy jako královny Konstancie je dle mého názoru velmi sporná. Je
málo pravděpodobné, že by světská postava byla takto zobrazena nad vstupem do
sakrálního prostoru.264 Identifikace jako svaté Anežky či Kláry není též zcela průkazná.
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X. MADONA Z LOMNICE

Další sochařskou památkou, která by mohla souviset s klášterem Porta coeli a
s jeho zakladatelkou je socha madony ze zámecké kaple v Lomnici u Tišnova, která patří
mezi nejstarší řezbářské památky na našem území. Od druhé světové války je nezvěstná, je
možné, že byla odvezena do Rakouska.265 Její podoba je nám známá pouze ze dvou
fotografií, pořízených Albertem Kutalem při příležitosti výstavy moravského gotického
umění v Brně v roce 1935.266
Madona sedí na trůnu, Ježíška sedícího v jejím klíně přidržuje levou rukou. Je to
celkem rozložitá, nehybná socha. Marie nedosedá plnou vahou na trůn. Svrchní plášť jejího
oděvu je proveden v hladké ploše, spadá přes ramena a překrývá paže. Pravý cíp pláště je
přetažen přes nohu a řasí ho několik širokých záhybů. Levý cíp spadá přímo dolů.
Přepásané spodní roucho je řaseno mnoha souběžnými vertikálními záhyby. Hlava Marie
je poměrně široká, vlasy jsou stočeny v několika silných pramenech po stranách hlavy.
Panna Marie měla původně korunu. Ježíšek je usazen mezi klín a levé koleno Marie. Jeho
ruce jsou později doplněny. Pravice snad žehnala, v levici pravděpodobně držel svitek.
Řešení jeho šatu i tělesných proporcí je téměř shodné se sochou Panny Marie.267
Albert Kutal datoval sochu před nebo do poloviny 13. století268 a tuto dataci pak
zachovávají i další autoři.269 Považuje Madonu z Lomnice za sochu „v pravém smyslu ještě
románskou“, připomíná ještě madony 12. století, hlavně svou frontalitou, mohutnou, málo
členěnou hmotou, imperátorským gestem Ježíška a i posazením dítěte do středu, ačkoli,
zde je již Ježíšek posazen mírně mimo osu k pravému kolenu. K tomuto kompromisnímu
řešení posazení Ježíška ani na obvod Mariina těla, ani do samého středu Mariina klína
nachází Kutal analogie v sochařství první půle 13. století ve Francii, Belgii i Německu.270
Následující autoři víceméně přebírají Kutalovy názory.271
Nejpodrobněji zpracoval téma Aleš Mudra v práci z roku 2006.272 Madonu datuje
mezi léta 1220–1250. Autora sochy nazývá Mistrem Lomnické madony a přiřazuje mu
ještě další díla: madonu Schützovu, madonu ve Spitalu am Semmering a madonu
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z Dunajské Lužné.273 Pro možnou spojitost madony z Lomnice s Předklášteřím a
královnou Konstancií je důležitá i poslední jmenovaná socha.
Madona, která je dnes umístěna na hlavním oltáři kostela sv. Bartoloměje
v Dunajské Lužné u Bratislavy, původně pochází z kláštera Dömölk v župě Vas na
severozápadě Maďarska.274 Madona je datována do první poloviny 13. století. V 18. století
byla přeřezána a opatřena novou polychromií.275
Vzhledem k tomu, že madona z Lomnice byla vytvořena ve stejné době, jako byl
stavěn klášter Porta coeli v Tišnově, nelze vyloučit možnost, že za jejím pořízením stála
královna Konstancie. Této možnosti by nahrávala i spojitost lomnické madony s madonou
z Dunajské Lužné, která má původ v Uhrách. Pokud by dílna Mistra Lomnické madony
sídlila právě v Dömölk, pak by nepřímou indicií mohl být i uherský původ Konstancie a
její časté styky s rodnou zemí.276
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XI. ZÁVĚR

Přes celkem bouřlivou historii, kterou klášter musel projít, se jeho jádro dochovalo
v celkem neporušeném stavu.
Klášteru byla od počátku věnována výjimečná pozornost členů královského rodu i
jiných významných osob. Byla mu udělena i řada výsad a svobod. Porta coeli tak záhy
disponoval rozsáhlým majetkem a byl jedním z nejbohatších klášterů v českých zemích.
Tyto okolnosti umožňovaly, aby práce na klášterních budovách a na západním portále
klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie postupovaly velmi rychle.
První impuls založit klášter vedl od Přemysla Otakara I. (1198–1230), který za
tímto účelem věnoval Trebow. Po jeho smrti se úkolu ujala jeho druhá žena Konstancie za
podpory svých synů. Počátek stavebních prací v Předklášteří u Tišnova je na základě
rozboru listin ze 6. února 1233, které se k jeho založení váží, kladen do roku 1232.
Nejstarší stavbou v areálu byla pravděpodobně nedochovaná kaple sv. Kateřiny
v severozápadním cípu nádvoří. Následovala stavba klášterních budov. Jako první započala
od východu stavba kostela, jež je dílem dvou, rychle na sebe navazujících, stavebních etap.
Bezprostředně na to se pak začalo stavět ve východním křídle kláštera, jehož součástí
je kapitulní síň a následně se pokračovalo ambitem.
Klášterní kostel je výjimeční díky použití progresivních stavebních prvků
(polygonálně zakončený presbytář kostela, který osvětlují hrotitá okna s jednoduchými
dvoudílnými kružbami, zaklenutí presbytáře šestidílnou křížovou klenbou, kruhové rozety
na západním průčelí a jižním křídle transeptu), které z něj činí jednu z nejvýznamnějších
památek své doby u nás i ve střední Evropě.
Bohatě utvářený západní portál kostela Nanebevzetí Panny Marie je zcela
mimořádnou památkou i v rámci celého cisterciáckého řádu, jehož pravidla striktně
zakazovala bohatší výzdobu klášterních staveb. Významnou roli zde hrála královská
reprezentace a snaha o vykoupení hříchů zesnulého manžela královny Konstancie a věčnou
spásu jeho i ostatních členů královského rodu.
Portál prošel několika stavebními fázemi podmíněnými narůstající snahou o větší
reprezentativnost. Sochy apoštolů v ostění nebyly od počátku zamýšleny. Existence
zamýšlené předsíně před portálem je sporná. Argumentem pro její existenci by mohla být
srovnatelná míra zachovalosti soch, které jsou lépe chráněny v ostění portálu před
povětrnostními podmínkami, se sochami předsazenými před západní průčelí. Ovšem
dodnes provedené archeologické průzkumy její základy neobjevily.
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V portálu je zakódováno několik významových vrstev. V jednom plánu představuje
Civitas dei, neboli obec boží. Portál je i připomenutím Posledního soudu nebo je ho možné
chápat jako bránu do nebeského Jeruzaléma (to, že byla v kostele pohřbena jak Konstancie,
tak i její syn Přemysl s tímto jistě souvisí). Dvojí barevnost soch na portále by mohla
odkazovat na Píseň Písní (Pís 5, 10).
Po formální stránce není portál zcela jednotný. Podíl více rukou je zcela
nepochybný. Více kameníků se pravděpodobně podílelo i na jednotlivých sochách.
Dosud úplně nedořešeným tématem, který by si zasloužil větší prostor v odborné
literatuře je rozčlenění portálu na základě formální analýzy.
Nejkvalitnější dílo na portále - tympanon - je pravděpodobně z ruky jiného sochaře
než postavy apoštolů na ostění. Odlišuje se ve více znacích. Styl tympanonu je na rozdíl do
stylu figur na ostění poměrně jednotný. Ale i u některých soch apoštolů je možno sledovat
určité příbuzné formální znaky. V souboru jsou i vyloženě solitérní díla (6 Apj, 5 Aps, 4
Aps). Celé rozčlenění souboru ztěžují zásahy z 19. století (nahrazeny hlavy, některé nohy a
ruce apoštolů).
Vliv na podobu portálu mohlo mít jednak saské prostředí (Freiberk, Wechselburk) a
Bavorsko (Bamberk), nelze vyloučit i přímý vliv Francie. Zanedbatelná není ani možná
spojitost s uherským prostředím (Ják, Porta speciosa v Ostřihomi). K Uhrám měla blízko
zakladatelka kláštera Konstancie, jelikož byly její rodnou zemí. Jak bylo zmíněno výše,
evidentně se zde prolíná práce více sochařů, kteří mohli mít dosti různorodé zkušenosti a
mohli být školeni na různých místech.
Dvě závěrečné kapitoly jsou věnovány sochařským dílům, jež je možno klást do
užší spojitosti s klášterem nebo jeho zakladatelkou.
První z nich, tympanon s polopostavou ženy, byl pravděpodobně umístěn nad
vstupem do bývalé kaple sv. Kateřiny, která stávala na nádvoří kláštera. Pro toto tvrzení by
přispíval fakt, že kaple stávala v blízkosti nálezu tympanonu a rozměry jejího vstupu
přibližně odpovídají rozměrům tympanonu.
Identifikace zobrazené ženy, která nese atributy františkánského řádu je sporná.
Ztotožnění s královnou Konstancií se mi nezdá úplně oprávněné, pokud by byl tympanon
skutečně umístěn nad vstup do kaple sv. Kateřiny nebo jiného sakrálního prostoru. Další
navrhované identifikace se sv. Anežkou nebo sv. Klárou též nejsou průkazné.
Druhou sochařskou památkou je madona z Lomnice. Vzhledem k dataci sochy a
faktu, že ves Lomnice byla majetkem kláštera Porta coeli, lze uvažovat o tom, že dílo
objednala královna Konstancie. Vzhledem k uherskému původu královny by byla možná
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spojitost madony s uherským prostředím (madona z Dunajské Lužné) k tomuto závěru
nepřímou indicií.
Tišnovský klášter s velmi bohatým západním portálem kostela Nanebevzetí Panny
Marie je ojedinělým dílem nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Je zároveň jednou
z prvních památek u nás, jejíž podoba odráží nastupující gotický styl, který měl svůj původ
v severní Francii.
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XII. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

1. Tišnov, klášter Porta coeli, letecký pohled na areál kláštera

2. Mapa statků kláštera Porta coeli ve 13. století
52

3. Tišnov, klášter Porta coeli, předpokládaný stav ve 13. století dle Ludvíka Belcrediho (1
– stavební objekty ze 13. století, 2 – předpokládané stavební a jiné objekty, 3 – vstupy do
budov, 4 – vodní toky a plochy, 5 – bažiny, A – vstupní brána, B – ochranné věže, C –
ohradní zdi, D – vodní příkop, E – proboštství eventuálně i opatství, F – prostor přístupný
laikům, G – hlavní chrám Nanebevzetí Panny Marie, H – konvent, I – stodola, J – kaple sv.
Kateřiny, K – rybník)
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4. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, 1232–1240, atypické osazení klenby na
rozhraní druhého a třetího klenebního pole v severní boční lodi
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5.

Tišnov, klášter Porta coeli, půdorys jádra kláštera (ambit, kapitulní síň, kostel

Nanebevzetí Panny Marie)

6. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, pohled do hlavní lodi kostela od západu
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7. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, 1232–1240, klenba presbytáře

8. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, pohled do jižní boční lodi od východu
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9. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, okno presbytáře s jednoduchými kružbami

10. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, jižní průčelí transeptu
57

11. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, západní průčelí kostela
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12. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, západní portál
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13. Tišnov, klášter Porta coeli, pohled do ambitu

14. Heiligenkreuz (Horní Rakousko), cisterciácké opatství, pohled do ambitu
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15. Tišnov, klášter Porta coeli, kapitulní síň

16. Heiligenkreuz (Horní Rakousko), cisterciácké opatství, kapitulní síň
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17. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, západní portál, severní a jižní ostění portálu
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18. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, západní portál, tympanon

19. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, lvi před západním portálem kostela (vlevo
nepůvodní lev ze severní strany, vpravo lev z jižní strany)
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20. Tišnov, klášter Porta coeli, klášterní kostel, postavy z konzol nadpraží symbolizující
dělníky na vinici Páně
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RESUMÉ

Tišnovský klášter Porta coeli (Brána nebeská) byl založen roku 1232 královnou Konstancií
Uherskou, vdovou po českém králi Přemyslu Otakarovi I., od kterého vzešel prvotní
impuls založit klášter.
Konstancii velmi podporovali její synové, český král Václav I. a moravský
markrabě Přemysl. Významnou měrou nepochybně přispěl i olomoucký biskup Robert.
Klášter byl již od počátku dobře materiálně zajištěn a stavba mohla díky tomu postupovat
velmi rychlým tempem. Předpokládá se, že nejpodstatnější část staveb byla dokončena do
roku 1240.
Základem kláštera byl kostel s přilehlým konventem, hradební zeď s obrannými
věžemi a obytnou stavbou vedle vstupní brány. Na nádvoří stála kaple sv. Kateřiny
(pravděpodobně nejstarší stavba v klášterním areálu, zbořena v 18. století). Jediným
pozůstatkem kaple je pravděpodobně tympanon s reliéfní polopostavou ženy držící knihu.
Jádro kláštera (kostel, ambit, kapitulní síň) se dodnes dochovalo v celkem neporušeném
stavu.
Klášterní kostel, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, je dílem dvou, rychle na
sebe navazujících, stavebních etap, což dokazuje atypický náběh žeber v severní boční
lodi. Jedná se o orientovanou trojlodní baziliku na půdoryse latinského kříže s trojdílným
závěrem. Presbytář sestává z obdélného pole zaklenutého šestidílnou klenbou (která patří
k nejstarším ve střední Evropě) a pětibokého závěru. Dochovala se v něm dvě původní
hrotitá okna s jednoduchou kružbou (patří k nejstarším u nás). Transept i trojlodí je
zaklenut křížovými klenbami. Lomené oblouky mezilodních arkád podpírají hranolové
pilíře. V presbytáři se uplatňují progresivnější prvky (šestidílná klenba, kalichovité hlavice,
hrotitá okna s kružbami).
Zevně je stavba členěna velmi úsporně. Na západním průčelí kostela a jižním
průčelí transeptu jsou velké kruhové rozety, patřící k nejstarším ve střední Evropě.
S jinak strohým zevnějškem kontrastuje bohatě utvářený západní portál, který je
významnou raně gotickou památkou v rámci střední Evropy. Výjimečný je i v rámci
cisterciáckého řádu, jelikož se vymykal jinak dosti striktním pravidlům o střídmosti ve
výzdobě klášterních budov.
Ústupkový portál zakončuje hrotitý oblouk bohatě zdobených archivolt. Ostění
portálu je členěno pravoúhlými ústupky nad rovným soklem, mezi něž jsou vloženy
sloupky přepásané talířovými prstenci (dříky sloupků nejsou původní), zakončené
tesanými hlavicemi (v jižním ostění košovými, v severním progresivnějšími kalichovitými
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hlavicemi). Nároží ústupků jsou v dolní polovině zaoblená a zdobená tesaným dekorem.
V horní části ostění jsou mezi sloupky vloženy sochy deseti apoštolů. Zbývající dvě sochy
jsou umístěny po stranách portálu na sloupcích, které nesou sochy lvů. Hlavy a většina
nohou apoštolů, byly nahrazeny v 19. století (hlava sv. Petra v 16. století).
Hrotitý záklenek spočívá na průběžných římsách pokrytých dekorem s motivem
vinného kmene. Tympanon nad vstupem zdobí reliéf s výjevem Déesis (trůnící Kristus
v mandorle obklopen symboly evangelistů s přímluvci Pannou Marií a Janem Křtitelem a
s klečícími donátory (královnou Konstancií a Přemyslem Otakarem I.), kteří mu kladou
k nohám model kostela). Na konzolách nesoucích nadpraží jsou postavy dělníků na vinici
páně.
Před portálem byla zamýšlena předsíň, jak prozrazují náběhy žeber, jestli byla
opravdu postavena se však nepodařilo zjistit.
Portál není jednotným dílem, některé sochy apoštolů, jsou v jeho rámci, zcela
solitérními díly (zejména pátý apoštol severního ostění, sv. Jan evangelista, apoštol stojící
po jižní straně portálu). Kvalita soch na portále je velmi rozdílná. Oceňována bývá
zejména socha sv. Jana evangelisty (čtvrtá socha severního ostění) a též reliéfní výzdoba
tympanonu.
Narůstající snaha donátorky o jeho větší reprezentativnost vedla k několika rychlým
změnám představ o finální podobě výzdoby portálu. Změny konceptu mohou být
sledovány již v úrovni základového zdiva. Původně měl být portál střídmější. Sochy
apoštolů nebyly do prvotního plánu zahrnuty.
Ve výzdobě portálu je možno sledovat několik významových vrstev. V prvním
plánu je možné ho vnímat jako civitas dei (obec boží), které vládne ze svého trůnu Kristus
jako nejvyšší vládce. Též může být vnímán jako připomínka Posledního soudu, u kterého
si chtějí donátoři zajistit věčnou spásu stavbou chrámu. Portál je též branou do Nebeského
Jeruzaléma. S tím jistě souvisí i to, že se královna Konstancie i její syn Přemysl se nechali
v kostele pohřbít. Tuto významovou rovinu podporuje i text zakládací listiny. Konstancie
se snažila vykoupit hříchy i za svého zesnulého manžela, Přemysla Otakara I.
Portál je významnou raně gotickou památkou nejen v rámci střední Evropy, ale
výjimečný je i v rámci cisterciáckého řádu, jelikož se vymyká jinak dosti striktním
pravidlům o střídmosti ve výzdobě klášterních budov. Klášter Porta coeli i západní portál
klášterního kostela patří nepochybně k nejvýznamnějším památkám 13. století u nás i ve
střední Evropě.
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ABSTRACT

„PORTA COELI“ CONVENT IN PŘEDKLÁŠTEŘÍ U TIŠNOVA AND WEST PORTAL
OF ITS CONVENT CHURCH

The Tišnov convent Porta coeli („gateway to heaven“) was probably founded in
1232 by the Czech Queen Konstancie, daughter of the Hungarian King Béla III and widow
of the Czech King Przemysl Otakar I, who was greatly supported by her sons – the Czech
King Wenceslas I and Moravian Margrave Przemysl. Of the church notables it was
particularly Robert, bishop of Olomouc, who rendered his support during the construction
of the convent. The building progressed quickly, sponsored by the prominent figures of the
Przemyslid state.
Earliest core of the convent was constituted by the convent church and convent
buildings, cloister and chapter house, enclosing wall with a moat and defensive towers, a
residential building by the entrance gate and St Kateřina´s Chapel in the northwestern part
of the courtyard (torn down just before the convent was closed by the Emperor Joseph II in
1782), which was finished at very earliest stage.
Most important buildings of the medieval convent were built in the years 1232 –
1240. The early Gothic complex of buildings which survives basically intact today, ranks
among the most valuable architectural works built in the Czech state in the second quarter
of the 13th century.
The convent church on the ground of Latin cross is the three-nave structure with a
transverse nave, a presbytery with pentagonal end and two chapels. Basilica is vaulted with
groin-ribbed vaults. Presbytery is vaulted with six-segmented vault. In presbytery are
tracery windows. In southern front of the transverse nave and on the western front´s axis
are situated large circular rose windows. Church is dedicated to Assumption of the Virgin
Mary.
Response to the northern French cathedral Gothic in central European environment
is demonstrated by the western portal with its beautiful stone decoration in a style which
apparently departs from the philosophy of Cistercian architecture. The portal´s magnificent
decoration appears to honour of the royal origins of founders (church became the final
resting place for Queen Konstancie and her son Przemysl). The whole portal is drawn up in
keeping with the medieval symbolism of civitas dei (the community of God led by Jesus
Christ as the highest ruler). The portal may just be interpreted as the reminder of the Last
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Judgement (donors wish to secure to themselves eternal salvation through the church´s
construction).
In the middle of the tympanum over the church entrance is Jesus, enthroned in his
glory, at the sides are two figures of the intercessors - the Virgin Mary and St John the
Baptist - and two crowned kneeling figures layng a symbolic model of the church at
Christ´s feet. Woman at right side is Queen Konstancie, man figure is probably Przemysl
Otakar I. The whole portal is richly decorated by floral and zoomorphic motifs, the lower
part of the portal is adorned by figural ornaments of the twelve apostles and two lions.
Consoles with rib inclinations appear to testify to the church´s entrance once having been
roofed over; however, the hall´s foundations have not so far been discovered.
The Porta coeli convent and its convent church west-side portal belong to the most
considerable medieval architectural and sculptural work.

Keywords: convent, cistercian Order, portal, tympanum, apostles.
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