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1. ÚVOD 

V roce 2005 byla na Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze vypracována magisterská 

diplomová práce pod vedením prof. PhDr. Jaromíra Homolky CSc. na téma "Chrám sv. 

Barbory v Kutné Hoře, dílo Matěje Rejska jako architekta ". Obhájena byla tato práce v témže 

roce. Největší důraz v ní byl kladen na rozlišení, které části stavby lze připsat Matěji Rejskovi 

a které po dvojím restaurování chrámu lze považovat za autentické. Na základě tohoto 

rozboru a detailního popisu bylo možné konstatovat, že Matěj Rejsek vytvořil chórem sv. 

Barbory pozoruhodné architektonické dílo se svébytnými prvky. 

V předkládané rigorózní práci je obsah předchozí studie rozšířen o osobnost a dílo 

mistra Hanuše, prvního stavitele chrámu v pozdně gotickém období a o prohloubené poznání 

samotného Rejskova díla. Díky lešení po stavenému až po klenbu chóru bylo možné poznat 

chrám také v interiéru. Na základě detailního studia všech částí architektury, běžně 

nepřístupných polí triforia a klenby bylo možné načrtnout jednotlivé podíly obou mistrů na 

stavbě. Do jisté míry se podařilo to, o čem se skepsí v roce 1946 psal Bohuslav Kraus 1: "Snad 

nové výzkumy zdiva a způsobu stavby, možné při restauracích, přesněji osvětlí, kde končí 

Hanuš a co je dílem Rejskovým. Dosavadní bádání neuspokojuje ". 

1 B. Kraus, Mistr české gotiky, Matěj Rejsek z Prostějova, život a dílo, Prostějov 1946, S. 102. 
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2. OSOBNOST MISTRA HANUŠE A MATĚJE REJSKA A JEJICH ČINNOST 
PŘED PŘÍCHODEM DO KUTNÉ HORY 

o životě, školení a předchozí činnosti mistra Hanuše dosud nevíme vůbec nic. Existují 

pouze tři zmínky o tomto mistru a jeho působení v Kutné Hoře. První je zápis v kutnohorské 

městské knize, v němž se mistr Hanuš uvazuje k dílu na chrámu sv. Barbory2. Podle Jana 

Kořínka3 jej kutnohorští zvolili za nového stavitele chrámu protože byl "znamenitý 

baumistr". Další dvě zmínky pocházejí až z roku 1488 a 1489, kdy je mistr Hanuš uveden 

jako starší nad kameníky, tj. cechmistr místního kamenického cechu4
• Z toho lze nicméně 

usuzovat, že mistr Hanuš musel být v té době již zkušený a vyspělý kameník či stavitel, 

zejména však organizátor, který byl schopen znovu zřídit katedrální huť, postavit se do jejího 

čela a zároveň i do čela kamenického cechu. Je na místě se tedy ptát, kde mohl Hanuš získat 

zkušenosti s vedením tak náročného podniku, jakým byla výstavba chrámu s katedrální 

dispozicí a elevací. J. Homolka5 vyslovil domněnku, že "nelze vyloučit, že mistr Hanuš, který 

vedl v letech 1482 - 1489 huť při kostele sv. Barbory v Kutné Hoře, byl totožný s mistrem 

Hanušem pracujícím v sedmdesátých letech na vysoké věži Svatovítské katedrály; jeho 

souvislost s parléřovskou tradicí je totiž zřejmá ". Ve svatovítských účtech se skutečně k roku 

1477 uvádí "Magister Hanuss lapicida", který pracoval" in fenestra in turri,,6. Tento údaj 

však již dříve V. Kotrba7 vztáhl na osobu Hanse Spiesse z Frankfurtu, J. Vítovský8 dokonce 

identifikoval autorovu signaturu a značku na západní straně druhého patra jižní věže při 

vrcholku okna, kterých bylo užito později také v proboštském kostele v Mělníku9 . O 

osobnosti mistra Hanuše a jeho činnosti před příchodem do Kutné Hory tedy zatím nelze 

prokazatelně nic říci. Domníváme se však, že muselo jít o zkušeného stavitele, když mu byla 

svěřena tak důležitá a náročná úloha v Kutné Hoře. Hanuš zemřel patrně v první polovině 

roku 1489. 

2 Státní Okresní archiv Kutná Hora, fond Archiv města Kutná Hora (dále jen SOkA Kutná Hora, AMKH), 
registrum flaveum minor 1480-1494, fol. 70r. Obsah smlouvy viz. pozn. 21. 
3 J. Kořínek, Staré paměti Kuttno-Horské Pod Figurau Dwacýti Drahých Rudnjch Kamenů (giillŽ Homjcy 
Handsstány řjkagj) wyobrazené a vypodobněné, Praha 1675,3. vydání Praha 2000, S. 208. 
4 J. J. Řehák, Ke druhé době stavění kostela sv. Barbory, Kutnohorské příspěvky k dějepisu vzdělanosti české 1, 
1881, S. 50-51. Kutnohorským kamenickým cechem se naposledy zabývala I Ebelová, Několik poznámek ke 
kutnohorskému cechu stavebních řemesel, in: Antiqua Kuthna 2006, v tisku. 
5 J. Homolka, Sochařství, in: Emanuel Poche (ed.), Čtvero knih o Praze, Praha středověká, Praha 1983, S. 469-
470. 
6 V. Kotrba, Zwei Meister der Jagellonischen Hotkunst, Mister Hanns (Hanusch) Spiess von Frankfurt und 
Mister Hanns (Hanusch) Schoeller von Niirnberg, Umění 20, 1972, S. 264-265. 
7/bidem, S. 252-261. 
8 J. Vítovský, Spiess, in: P. Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 
2004, S. 613. 
9 H. Spiess se prokazatelně účastnil jeho výstavby mezi lety 1486-1488. /bidem, s.613. 
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Jiné je to s životopisnými údaji druhého stavitele chrámu sv. Barbory v jagellonské 

době, Matěje Rej skalO. Přesné datum ani místo jeho narození sice neznáme, víme však, že 

zemřel 1. července 1506 v Kutné Hoře. V roce 1469 je znám pod jménem "Mattheus ex 

Prostiegow", když získal titul bakaláře svobodných umění pražské univerzity. Většinu svého 

života však zasvětil kamenickému řemeslu a stavbám, které až do své smrti vedl. Rejsek 

nebyl vyučený architekt ani kameník, práce s kamenem se mu stala celoživotním zájmem a 

nakonec i jeho výhradní pracovní činností ll . První jeho kamenickou zkušeností byl patrně 

mramorový náhrobek Jana Rokycany12, dnes nedochované dílo v Týnském chrámu v Praze, 

když se v roce 1470 stal rektorem farní školy při tomto kostele. Jako kameník se o několik let 

později uplatnil na stavbě Nové věže (Prašné brány) v Praze, kde od roku 1477 působil vedle 

mistra Václava ze Žlutic13
, když podle Starých letopisů pražských jej městská rada žádala, 

aby tesal "květy" a "obrazy,,14, které hlavní mistr tesat neuměl. O rok později se však Rejsek 

proti mistru Václavovi vzbouřil a přesvědčil pražský magistrát, aby mu byla svěřena stavba 

celé věže15 • Tato skutečnost předpokládala, že Rejsek bude schopen také projektovat, neboť 

stavba věže byla zatím provedena jen do výšky přízemí. Rejskovo dílo na Prašné bráně bylo 

snad právě pod vlivem Starých letopisů vnímáno spíše jen z pohledu dekorace vnějších stěn 

věže. J. Muk však ukázal, že už jen samotná tato dekorace je svým provedením neobvyklá a 

upozornil také na hvězdicové klenby uvnitř věže, které, ač dnes v kopiích J. Mockera, byly 

provedeny podle Rejskova projektu16
. Konstrukce věže, kleneb, schodišť a střechy kladly 

vysoký nárok na Rejskovo studium stavebních konstrukcí a obecných principů architektury. O 

tom, že Rejsek výborně kreslil a rýsoval svědčí jeho příjmení odvozené od slova rys, rýsovat, 

jak se uvádí ve Starých letopisech pražských: "A přezděli mu Raysek, že uměl pěkně 

raysovati". Podle letopisů" neučil se řemeslu tomu kamenickému nikdy od žádného" a stavba 

Nové věže mu byla svěřena" neb jest byl k tomu dílu velmi vtipný a myslivý ,,17. Aby také 

dosáhl kamenického vzdělání vstoupil v roce 1478 do pražského kamenického cechu, kde 

10 Rejskova životopisná data souhrnně zpracoval B. Kraus, Mistr české gotiky, o. c. v pom. 1, s. 19-43. Viz. též 
J. Hořejší, Rejsek, in: A. Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995, s. 675-676; 
J. Vítovský, Rejsek, o. c. v pom. 8, s. 543. 
II Srov. V. Birnbaum, Vrcholná gotika v Čechách, Listy z dějin umění, Praha 1947, s. 160. 
12 J. Homolka, Sochařství, o. c. v pom. 5, s. 471. 
13 J. Mocker- V. V. Tomek, Prašná brána, Praha 1889. 
14 B. Kraus, Mistr české gotiky, o. c. v pom. 1, s. 61-63. 
15 l bidem, s. 65. 
16 D. Líbal - J. Muk, Staré Město Pražské, Architektonický a urbanistický vývoj, Praha 1996, s. 227. O plastické 
výzdobě věže J. Muk píše: "V podstatě jsou to visuté prvky obdobné visutým žebrům, která náležejí 
k nejpozoruhodnějším konstruktivním prvkům gotiky". Většina prvků výzdoby se dochovala v původní hmotě, 
viz. 1. Šperling, Rejskova sochařská výzdoba Prašné brány, Umění 13, 1965, s. 403-416. 
17 B. Kraus, Mistr české gotiky, o. c. v pom. 1, s. 30. 

4 



absolvoval dvouletou praxi a v roce 1483 se stal měšťanem Starého Města Pražského 18. 

Avšak i to bylo později pro kutnohorské kameníky málo, osočovali jej z toho, že nemá řádné 

kamenické vzdělání. 

Práce na Nové věži byly ukončeny před rokem 1489 zejména z finančních důvodů a 

také proto, že zájem o ní upadal po přesídlení krále Vladislava Jagellonského ze sousedního 

Králova dvora na Pražský Hrad. Věž nakonec zůstala nedokončena a dostala jen provizorní 

zastřešení19• V témže roce pražský kamenický cech doporučil Rejska městské radě v Kutné 

Hoře, aby se po smrti mistra Hanuše stal vedoucím mistrem stavby chrámu sv. Barbory. Jak 

vyplývá z dosud dochovaného listu20 protestovali proti tomu kutnohorští kameníci vedení 

mistrem Blažkem a pochybovali o Rejskově kamenickém vzdělání. O posouzení byl požádán 

Benedikt Ried, vedoucí mistr kamenického cechu na Pražském Hradě, ten se však vyjádřil 

smířlivě, proto byl Rejsek v pozici vedoucího mistra huti chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře 

potvrzen. 

18 lbidem, s. 41, 45-46; J. Vítovský, Rejsek, o. c. v pozn. 8, s. 543. 
19 D. Líbal-J. Muk, Staré Město Pražské, o. c. v pozn. 16, s. 225. 
20 SOkA Kutná Hora, AMKH, Listiny a listy, Č. 263. Obsah listu viz. pozn. 22. 
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3. PÍSEMNÉ A OBRAZOVÉ PRAMENY K PŮSOBENÍ OBOU MISTRŮ NA 
CHRÁMU SV. BARBORY 

3. 1. Písemné prameny 

Působení mistra Hanuše na stavbě svatobarborského chrámu dokládá smlouva, která 

byla sepsána 7. srpna 1482 mezi ním a městskou radou21
• Městská kniha, do níž byl zápis 

učiněn je uložena ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Je to zároveň jediný přímý 

doklad o působení mistra Hanuše na stavbě svatobarborského chrámu. 

Smlouvu o počátku díla Matěje Rejska na chrámu sv. Barbory naproti tomu neznáme. 

Pravděpodobně počátek jeho zdejšího působení dokládá výše citovaný, neúplně datovaný 

dopis cechmistrů a mistrů kamenického řemesla Starého Města pražského šepmistrům a radě 

v Kutné Hoře22 • Tento list je datován" v úterý po Nalezení sv. Štěpána" (tento svátek se světil 

3. srpna), ale bez uvedení roku. Badatelé 19. stolete3 jej datovali do roku 1489 na základě 

předpokladu, že právě v tomto roce, po smrti mistra Hanuše, bylo nutné hledat pokračovatele 

ve výstavbě chrámu, dále v souvislosti se zápisem v městských knihách z 15. února 1489 o 

21 "Páni a zedník od svaté Barbory. Smlúva, kterúž páni učinili s mistrem Hanušem, což se diela týče kostela 
svaté Barbory tak, že páni mají jemu platiti1/2 kopy gr. na každý týden, přiřekše jemu dávati služby 5 kop každý 
rok. A což se pacholkóv týče, za svátky žádné nemá placeno býti, než který den dělají, za ten aby dáno bylo ". 
Datováno 7. srpna 1482. SOkA Kutná Hora, AMKH, registrum flaveum minor 1480-1494, fol. 70r. Přepis podle: 
P. Zahradník, Dějiny objektu, Kutná Hora, Chrám sv. Barbory, Přípravná etapa průzkumů, MURUS Praha, 
1996, s. 9, nepublikováno. 
22 "Vašich Milostí tajno nenie, když jste mistra Rajska na své dielo vzali za mistra, přitom pak tovaryši 
s některými jinými psali list k mistróm hradským. A když jsme my to zvěděli, k mistróm hradským, majíce za zlé, 
mluvili jsme, že by těch věcí stranných neměli pósobiti proti mistróm a cechu našemu, a jmenovitě proti mistru 
Rejskovi. A oni vymlúvali se, že nic k škodě, ani k hambě mistru Rejskovi nenie. A my přesto o to péči vždy až 
dosavad majíce a toho chtiece grunt zvěděti, uptali jsme se, že jest to z vašich všecko pošlo. / dáváme to Vašie 
Mi/osti znáti, že jsme před nedávným česem psali k cechmistróm, kameníkóm města vašeho, i otepsali nám, 
kterémužto psaní porozuměli jsme, kterak k cechu našemu se mají a kterakú poctivosť k nám zachovávají a 
kterakú také k mistróm hradským, jakož pak přepis toho listu ot nich k nám poslaného Vašie Milosti v tomto 
zavřený posieláme. A při tom listu k nám psaném psali také ihned k mistru Benediktovi na hrad A my to když 
jsme zvěděli, i pozamlčeli jsme toho málo. 
Tento pak týden nynie minulý mistr Benedikt napřed psaný pro svú potřebu přišel před nás s Pehem, krále Jeho 
Milosti úředníkem, i mluvili jsme k němu o mistra Rajska, a on nám k tomu pověděl takto, že bychom my proti 
mistru Rajsku nic nehýbali, než že nám píší z Hory, a jmenoval mistra Blažka, že jest jemu list psal, ztazuje se, co 
by mělo držáno býti o mistru Rejskovi. A my jsme požádali na mistru Benediktovi toho listu, kterýž jest Blažek 
s jinými psal, i odpověděl mistr Benedikt, pravě, že jsem jemu tak odepsal, že ty s Rajskem byl jsi z mladosti, já 
na něho nic neviem, a k tomu list, který jest mi poslal v svém listu, zase jsem jemu poslal do Hory. Protož Vaše 
Mi/ost páni nám přiezniví! Přiepis tento v tomto listu zavřený přečtúce, seznati budete moci, kterak vaši hradské 
mistry vyvyšují a cech náš, kterýž podlé práv našich, jakožto z hlavnieho města spravuje všecky cechy našeho 
řemesla po českém královstvie, jakoby v něm řádové slušně se neřiedili, potupují. / s plným daufáním Vašie 
Milosti prosiece, věříme, že dielo Vašie Milosti, k kterémužto mistra Rajska ráčili jste zpuosobiti, opatříte, i 
tudiež téhož mistra Rajska, ať by Vašie Milosti to dielo skrze příčinu vašich ajich dýmanie se nemeškalo a mistr 
Rajsek také ať by skrze ně takových překážek neměl. A my, což na nás jest, se vší pilností naší jakožto pro pány 
nám přieznivé chcem se také přičiniti, aby mistr Rajsek mohl dielo Vašie Milosti dělati bez překážek takových. A 
toho od Vašie Milosti žádáme odpovědi psané, abychom se věděli čím spraviti". SOkA Kutná Hora, AMKH, 
Listiny a listy, č. 263. Přepis podle: /bidem, s. ll. List poprvé publikoval F. Palacký, List kamenického cechu 
Starého města Pražského Kutnohorským z roku 1489, Památky archeologické a místopisné 4, 1860, s. 187. 
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urovnání SpOrů.24 Vesměs také předpokládali, že když v únoru toho roku v záležitosti biskupa 

Augustina navštívili kutnohorští měšťané Prahu, mohli shlédnout Rejskovu Novou věž 

(Prašnou bránu). Pavel Zahradník25 ovšem upozorňuje, že jde pouze o hypotézu a že list může 

pocházet i z pozdějších let, takže může být časově blíže závěru Rejskova sporu 

s kutnohorskými kameníky, který spadá do roku 1500. 

Následující listiny uložené ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře, které se vážou 

přímo k Matěji Rejskovi a jeho dílu na sv. Barboře pocházejí až z roku 1500, kdy byla 

převzata dokončená klenba chóru26 a definitivně uzavřen spor Rejska s kutnohorskými 

k 'k 27 amem y. 

Z roku 1504 pochází Rejskův roční účet za vedení stavby chrárnu28 a smlouva o 

pokračování ve stavbě29 • 

23 lbidem, s. 187; J. J. Řehák, Ke druhé době stavění, o. c. v pozn. 4, s. 53-55; J. Braniš, Chrám sv. Barbory 
v Hoře Kutné, Kutná Hora 1891, s. 66-68. 
24 Kutnohorští kameníci tímto zápisem urovnali "zmatky a kyselosti velmi škodné tomuto městu, kteréž byly od 
dávných časuov mezi řemeslem a zvláště pro ten kus, co se dotýče učenie". SOkA Kutná Hora, AMKH, 
registrum flaveum minor 1480-1494, fol. 169r. Přepis podle: P. Zahradník, Dějiny stavby, o. c. v pozn. 21, s. ll. 
25 lbidem, s. ll. 
26 "Páni přijali dielo od Rejska toho sklepu, kterýž udělal u svaté panny Barbory v kuoru, pochválivše, že dobře 
udělal". Datováno 4. listopadu 1500. SOkA Kutná Hora, AMKH, registrum flaveum maior 1495-1515, fol. 
104v. Přepis podle: P. Zahradník, Dějiny objektu, o. c. v pozn. 21, s. 12. 
27 "Matúš Rajsek, mistr řemesla kamenického, maje s některými z téhož řemesla nesnáz, obeslal všecky mistry, 
tovaryše i učedníky kamenické, též i z zedníkův, stojíc před pány, vinil z nich některé, že by o něm neslušné 
mluvili řeči kjeho hanbě, že by mistr přijatý nebyl, druhé, že by cajchu mistrovského neměl, i také, že by pro 
něho někteří jinde pokutováni byli. Kteréžto žaloby když slyšeli, odpor tomu učinili takový, že z některých jiných 
ty řeči vyšly. Tehdy v tom Rajsek okázal jest listy počestné, prvotnie pánóv Pražan Starého Města na pergameně 
s visutú pečetí, druhý se dvěma pečetěmi od mistróv kamenických obú měst pražských, v kterýchžto listech 
znamenitě zní, že Rajsek od mistróv pražských za hodného a dospělého mistra jest přijat a také že jemu cích dán 
jest mistrovský. Zvláště pak což se tovaryšóv Rýskových nebo učedlníkóv dotýče, že jim žádný v ničemž žádné 
překážky ani hyndrunku kterého činiti nemá, ale že všudy fedrováni býti mají. A to všecko před spolutovaryši jest 
čteno, ježto toho z nich mnozí prve jsú neslyša/i. 
Páni šepmistři se pány jim skrze pana Bartoše z Práchňan pověděti rozkázali, což jsú z listův slyšeli, aby uměli 
sobě to všecko v paměť vzíti a Rýska žádný ničímž, což škodlivého jest cti jeho, aby nesměl dotýkati, ani jeho 
tovaryšův neb učedníkóv. Pakli by vždy kdokoli přes to se vytrhl, takového páni bez mi/osti trestati budú. Protož 
všickni k mistru Rajskovi abyste dobrú vuoli měli i k čeledi jeho. Potom jsú smířeni přede pány, a ničímž aby 
sobě zlým toho více nevzpomínali, jim pány rozkázáno jest". Datováno 14. Prosince 1500. SOkA Kutná Hora, 
AMKH, registrum flaveum maior 1495-1515, fol. 107r. Přepis podle: P. Zahradník, Dějiny objektu, o. c. v pozn. 
21, s. 12. 
28 Z účtu vyplývá, že po celý rok se platilo "mistru Rajskovi" ,dále parléři a nejprve 3-4, později 5-6 tovaryšům. 
SOkA Kutná Hora, AMKH, zádušní účet kostela sv. Barbory za léta 1504-1506. P. Zahradník, Dějiny objektu, 
o. c. pozn. 21, s. 13. 
29 "Mistr Rajsek vostatek díla kostela sv. Barbory se uvazuje, smlúvu takovú s pány učinil jest: Tak že dva 
učedlníky má sobě chovati a na svém stojícím a svém stojícím polaukopí gr. má dosti míti a forgeltu žádného 
nemá jemu dáváno býti. A to za dosti odplaty za tu práci při tom času přijav, v to dílo se jest uvázal a páni také 
na zpuosob ten v dílo téhož chrámu jej sú vpustili a za mistra vzali. Act. anno 1504 f II. ante Wenceslai. A 
k tomu to vymínili: Přišlo-li by beze lsti, že by pro chudobu hor kdy nemohli obec toho díla konati, aby Rajsek 
tím pánuov nehonil, a také kdyby zase chtěli opět to dílo stavěti, žádný jiný než Rajsek nemá tu za mistra toho 
díla vzat býti". Datováno 23. září 1504. SOkA Kutná Hora, AMKH, registrum flaveum maior 1495-1515, fol. 
160r. Přepis podle: P. Zahradník, Dějiny objektu, o. c. v pozn. 21, s. 14. 

7 



Z let 1505 a 1506 pocházejí údaje o počtu kameníků (mistra, parléře a tovaryšů) na 

b v hr' 30 stave c amu . 

Za další přímý písemný pramen dokládajícím účast Rejska na stavbě svatobarborského 

chrámu považujeme nápisovou pásku s latinským textem o dokončení díla na klenbě chóru, 

na které je i Rejskova signatura31
• Předpokládáme z dobové a konkrétně i Rejskovy praxe, že 

nápis vznikl v závěru práce a označil doposud vykonané dílo. Reliéfní a černou barvou 

zdůrazněný nápis byl obnoven v 19. století, nepředpokládáme však, že by byl fakticky 

změněn. 

Nepřímým písemným pramenem vztahujícím se k době Hanušova a Rejskova 

působení v Kutné Hoře jsou kroniky dvou kutnohorských patricijských rodin z Práchňan a 

Dačických z Heslova, pro toto období konkrétně z pera Bartoše z Práchňan32. Mezi záznamy 

se objevují údaje o postupné výstavbě chrámu sv. Barbory v době, ve které máme na základě 

přímých písemných pramenů doloženo působení obou mistrů na stavbě sv. Barbory v Kutné 

Hoře. 

K roku 1483 je zaznamenáno položení základního kamene k dostavbě chrámu33
, roku 

1489 byl zásadně přestavěn starý krov3
\ roku 1493 byl založen nový krov nad chórem35

, 

v roce 1504 bylo zaskleno první okno36
. V záznamech k roku 1506 je důležitá informace o 

Rejskově smrti v Kutné Hoře37 • 

Autor kroniky Bartoš z Práchňan byl kromě své profese obchodníka se suknem 

kutnohorským radním a později primátorem38
. Z titulu svého úřadu musel mít tedy stálý 

přehled o dění na stavbě chrámu sv. Barbory. Jeho záznamy, jakožto svědectví současníka, 

proto považujeme za věrohodné a podstatným způsobem doplňují již známé údaje pro 

datování jednotlivých částí stavby. 

30 V roce 1505 pracoval na kostele "mistr" (tj. Rejsek), parléř a 6 kamenických tovaryšů, v roce 1506 je uváděn 
rovněž mistr, parléř a 7-8 tovaryšů. SOkA Kutná Hora, AMKH, zádušní účet kostela sv. Barbory za léta 1504-
1506. P. Zahradník, Dějiny objektu, o. c. v pOZll. 21, s. 14. 
31 ,,1499 Serenissimo regnante Wladislao. Testudo hec causa est Feria 4. ante colav. Rayskonis opera sto H. 

Přepis podle: J. Roháček, Nápisy města Kutné Hory, Praha 1996, s. 86. 
32 Mikuláš Dačický z Helova, Paměti, s úvodem Josefa Janáčka, Praha 1996, s. 87-92. 
33 " V pátek př. pam. Sv. Bartoloměje ap. na Hor. Kut. Jan Alder šephmistr a Prokop Kraupa s jinými p. Horníky 
založili jsau první kámen nad chůrem kostela Svatobarborského a položili na základní kámen dva zlatá a 10 gr. 
Č. ". Paměti Mikuláše Dačického z Heslova 1., ed. Antonín Rezek, Praha 1878, S. 46. 
34" V pátek po sv. Matěji předělán krov veliký, starý u sv. Barbory". lbidem, s. 47. 
35" V auterý po Naraz. M boží založili krov na kostele sv. Barbory na novém chůru ". lbidem, S. 48. 
36" V sobotu po sv. Ambroži uděláno první okno sklenné v kostele Barborském H. lbidem, S. 55. 
37 "Ve středu po sv. Petru a Pavlu umřel M Rejsek, zedník a kameník výborný a mistr stavení kostela 
Barborského".lbidem, S. 329. 
38 Mikuláš Dačický, O. C. v pOZll. 32, s. 12-14. 
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3. 2. Obrazové prameny 

Mezi obrazové prameny zahrnujeme veduty, skicáře z pozůstalosti Josefa Mockera a 

fotografie stavu před restaurováním chrámu z druhé poloviny 19. století. Protože jsou všechny 

tyto prameny z pozdější doby, nikoli z doby působení obou mistrů v Kutné Hoře, považujeme 

je za prameny nepřímé. Jejich výběrem a analýzou se chceme dobrat k podobě, kterou chrámu 

vtiskli právě Hanuš a Rejsek, ale musíme eliminovat zásahy baroka a 19. století. Historická 

vyobrazení a fotografie z doby před a z průběhu rekonstrukce chrámu na konci 19. století, 

které jsou rozptýleny v majetku různých institucí v Praze a Kutné Hoře, byly poprvé souhrnně 

uspořádány v roce 2003.39 

Nejstarší známé vyobrazení chrámu pochází z roku 167540 a je na něm zachycen 

exteriér chrámu. Kvůli značné schematizaci rytiny však nelze podrobně rozlišit detaily 

kamenické výzdoby. Vyobrazení je však důležité proto, že je zde zachycen chór před barokní 

opravou, tedy jeho původní podoba jakou mu v exteriéru vtiskl zejména Rejsek, s Jemu 

připsanými prvky, které tvoří kružbové zábradlí spodní galerie, opěrné pilíře se dvěma 

oblouky, vysoký osový pilíř, zábradlí horní galerie chóru a valbové stříšky kaplí. 

Následně jsou k dispozici až vyobrazení a fotografie z druhé poloviny 19. století, na 

kterých je už zachycen stav po barokní opravě exteriéru chóru a před rekonstrukcí na konci 

19. století. Tyto prameny především ukazují žalostný stav opěrného systému chrámu, kde lze 

při detailním pohledu pozorovat opadané prvky kamenické výzdoby, jako např. liliové motivy 

pod oblouky, některé chrliče, kružbové štítky nebo celky figurální plastiky. Především však 

nám historické fotografie pomáhají určit rozsah dochování originálních kamenických článků a 

stanovit, které partie chyběly a proto je J. Mocker musel rekonstruovat. Nejvěrnější 

vyobrazení chrámu před nástupem fotografie pochází z roku 184241
• Při detailním pohledu 

zjišťujeme, že všechna kamenická výzdoba na severovýchodní, méně povětrnostně 

exponované části, v té době existovala. Daleko horší stav opěrného systému na jihovýchodní 

části chrámu ukazují dvě nejstarší fotografie chrámu z roku 185542
• Výzdoba jižního opěrného 

pilíře se Smíškovskýrn znakem se dochovala pouze ve fragmentech. Dokládá to fotografie 

39 A. Pospíšil, Doplněk historické ikonografie, Kutná Hora, Chrám svaté Barbory, Stavebně historický průzkum, 
MURUS Praha, 2003, s. 3-79, nepublikováno. 
40 Chrám sv. Barbory od severovýchodu, mědiryt, autor Jiří Čáslavský, z knihy J Kořínek, Staré paměti, o. c. 
v pozn. 3, obr 4. 
41 Chrám sv. Barbory se spojovací chodbou do Jezuitské koleje od severovýchodu, kolorovaná perokresba, autor 
Josef Herzan, podle předlohy Josefa Krehana, datováno 3. dubna 1842 (přípisek v němčině vpravo dole), SOkA 
Kutná Hora, Sbírka map a plánů, bez inv. čísla. 
42 Chrám sv. Barbory od jihu a pohled ze střechy lodi na opěrný systém na jihovýchodní straně chóru, fotografie, 
autor Andreas Groll, 1855, České muzeum sthbra Kutná Hora, Sbírka fotografií, bez inv. čísla. 
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z doby těsně před rekonstrukcí chrámu43
. Na rozdíl od exteriéru chóru se interiér dochoval 

intaktně, jak vyplývá ze dvou fotografií pořízených těsně před rekonstrukcí chrámu44
• 

Speciálním druhem obrazových pramenů jsou tři skicáře z let 1884 až 1889 

z pozůstalosti architekta Josefa Mockera, uložené v Archivu Pražského hradu.45 Autorem 

architektonických kreseb v nich je F. David, jehož signatura s vročením se objevuje na 

prvním foliu několika souborů skic dokumentujících stav chrámu před rekonstrukcí. Šlo 

nej spíše o Mockerova asistenta, který časově vytíženému architektovi vytvářel detailní 

nákresy chrámu, podle nichž Mocker vyhotovoval návrhy na restaurování. Skicáře byly 

poprvé popsány a uspořádány v roce 200446
. 

Z některých kreseb částí a detailů opěrného systému a poznámek ve skicářích vyplývá, 

o kterých prvcích se Mocker a jeho asistent domnívali, že pocházejí z barokní opravy 

exteriéru chóru, protože je označili přípiskem "nové", a které považovali za původní, tedy 

v částech chóru nepochybně Hanušovy a Rejskovy. Nevíme přesně, podle jakých znaků 

Mocker a jeho asistent rozlišovali tyto dvě stavební etapy, v obou byl totiž použit vápenec 

stejného druhu. Popisek ve skicáři47 umístěný na kvádrech spodního oblouku pilíře Č. IX. však 

ukazuje, že tak nejspíše určovali podle stavu dochování kamene. Jeden kvádr je zde označen 

jako "nový", sousední jako "též špatný". Tato skutečnost do jisté míry může vysvětlit, proč 

rozsah výměn původního zdiva označený ve skicářích je větší, než vyplývá z pramenů a než 

se doposud předpokládalo. Petro logický průzkum prováděný v rámci probíhající generální 

opravy chrámu nebyl zatím na tuto otázku zaměřen48 . Ten by eventuálně v budoucnu mohl 

určit rozdíl mezi stejným druhem vápence z téhož lomu použitým na konci 15. století a ve 

třicátých letech 18. století, tedy v intervalu více než 230 let. 

Barokní oprava chóru je pro nás velmi důležitá a tak jí na tomto místě musíme věnovat 

pozornost, i když není přímo tématem této kapitoly. Oprava chóru byla uskutečněna v roce 

1734 v souvislosti se změnou zastřešení chrámu. Tehdy byla místo Riedlových trojstanových 

střech postavena nad chrámem sedlová, na východě zvalbená střecha, z jejíhož hřebene 

43 Vnější pilíř opěrného systému na jižní straně chóru, fotografie, asi rok 1880, datováno pole knihy Z. Wirth, 
Kutná Hora, Město a jeho umění, Praha 1912, obr. 9, České muzeum stříbra Kutná Hora, bez inv. čísla. 
44 Pohled na jižní a severní vnitřní stěnu chóru s triforiem a okny, fotografie, autor J. Dittrich, 1881, Národní 
památkový ústav v Praze, ústřední pracoviště, inv. Č. F27.825 a F27.826. 
45 Archiv Pražského hradu (dále jen APH), fond Téka, pozůstalost Josefa Mockera, skicáky Kutná Hora, sign. 
T401l0n, 1073 a 1074. 
46 A. Pospíšil, Skicáře z pozůstalosti Josefa Mockera - jižní transept a presbyterium, Kutná Hora, Chrám sv. 
Barbory, Stavebně historický průzkum, MURUS Praha, 2004, s. 17-158, nepublikováno. 
47 APH, T401l0n, fol. 8v. 
48 Z. Štafen, Vyhodnocení petrologického průzkumu vnějšího pláště chrámu, Kutná Hora, Chrám svaté Barbory, 
Stavebně technický průzkum, MURUS Praha, 2004, s. 236-269, nepublikováno. Rozlišovány jsou od sebe pouze 
původní písčitý vápenec místní provenience a hořický pískovec z 19. století. 
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vyrůstaly tři báně. Zejména vnější opěrný systém byl v té době již poškozen povětrností a 

zatékáním z kanálků, které byly vedeny skrze oblouky a pilíře. Rozsah opravy určoval nápis 

vsazený do horní části osového pilíře, odstraněný v roce 1886 při restaurování pilíře: "ANNO 

1734, HAT HERR P RECTOR FABIAN WESSELII DIESEN SAMTUMB STEHENDEM 

PFEILEREN DIE OBER THEIL NEII AUFGERICHTET (kamenická značka) DURCH JOAN 

PETER PAUMGARTNER KONIGLICHEN STANMEZMASTER AUS PRAG NEIISTAD,,49. 

Opravu dokládají i písemné prameny. Dne 22. června 1733 vyhotovila Česká královská 

komora dobrozdání k výměně střechy a k opravám chrámu, kde v posledním bodě 

doporučuje, "aby nynější zčásti zničené gotické pyramidy nebyly měněny, nýbrž ponechány ve 

starém stavu a opraveny, pokud to nutnost vyžaduje, když ne krásnější, tedy s dřívější 

ozdobností ,,50. Pozdější autoři veskrze kladně hodnotili toto restaurování gotických 

kamenických a architektonických článků, které byly při použití stejného materiálu - místního 

písčitého vápence, vytesány v kopii. J. E. Vocel píše51
, že "rektor kn. Fabian Veselý spůsobil 

vedle zmíněných nešťastných novot (střecha) také jednu záslužnou obnovu zevnitř chrámu; dal 

totiž porouchané fiály na pilířích okolo vysokého kůru od Pražského kameníka Petra 

Baumgartnera obnoviti, a bohatě ozdobený vrchol prostředního nejvyššího pilíře na této 

straně zcela nově udělati". Na jiném místě uvádí, že osový pilíř byl v té době" v souhlasném 

slohu velmi důkladně obnoven - ano i dílem znova postaven ". J. Braniš opravu opěrného 

systému, a zejména osového pilíře, hodnotí rovněž kladně, když uvádí, že "mistrné dílo 

vzbuzovalo i v době paruky zaslouženou úctu a opravu provedl Petr Paumgartner, kameník 

pražský, tak věrně, že i původní kamenickou značku na fiale vytesal ,,52. 

49 "Roku 1734 dal P. rektor Fabián Veselý u tohoto a okolostojících pilířů vrcholky znova udělat od Jana Petra 
Paumgartnera královského kameníka z Nového Města Pražského". Překlad podle: J. Braniš, Chrám sv. Barbory, 
o. c. v pozn. 23, s. 103; opis se zachoval také ve skicáři z pozůstalosti Josefa Mockera, APH, T401l073, fol. 24v; 
originální dva kusy kamenného článku s nápisem jsou uloženy v lapidáriu Českého muzea střIbra v Kutné Hoře 
ve sklepě Kamenného domu. 
50 P. Zahradník, Dějiny objektu, O. c. v pozn. 21, S. 49-50. 
51 J. E. Wocel, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Památky archeologické a místopisné, 3, 1859, s. 114 a 121. 
52 J. Braniš, Chrám sv. Barbory, o. c. v pozn. 23, s. 102. 
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4. DÍLO OBOU MISTRŮ NA CHRÁMU SV. BARBORY PODLE 
LITERATURY 

Prvním spisem pojednávajícím kromě jiného také o chrámu sv. Barbory a 

připomínajícím účast obou mistrů na jeho výstavbě jsou Staré paměti kutnohorské od jezuity 

Jana Kořínka53 . V kapitole ,,0 Starých Horníků nádhernosti", která je strukturovaná jako 

odpovědi na stanovené otázky, uvádí na otázku Č. 5 "Kdo byli Mistři tak Kunštovného 

stavení?" mistra Hanuše jako prvního, Matěje Rejska jako třetího stavitele chrámu po 

husitských válkách. Mezi nimi uvádí jakéhosi Jana. Konkrétní podíl stavitelů na chrámu sv. 

Barbory Kořínek neurčuje. Že však především Rejskovo dílo bylo už v té době velmi ceněno, 

ukazuje odpověď na otázku "Co se při tom Stavení za nejkunškovnější a nejřemeslnější věc 

pokládá?". Uvádí" ten Pilíř, jenžto proti Slunce východu nade všecko jiné Pilíře se vynáší, 

mezi všemi jinými předek drží. ", dále "ta všech oken rozdílnost", nebo klenby a kamenné 

oblouky. Kořínek sám osobně však nade vše obdivuje, jak" dešťové vody z Krovů a Arkýřů 

nad Kůrem vyzdvižených dolů předivně se vedou ,,54. Pozdější badatelé55 již několikrát 

poukázali na to, že Kořínek čerpal z písemných pramenů uložených tehdy v radním archivu, a 

je tedy určité, že většinu dnes známých pramenů znal. 

Většina následující literatury až do druhé poloviny 19. století využívá Kořínkovo dílo 

jako jediný nebo hlavní zdroj informací při popisování dějin chrámu. Jsou to například Paměti 

Františka Vaváka56 nebo spis Josefa Františka Devotyho57
, ve kterém se objevují doslovné 

citace z Kořínkovy knihy. 

Počínaje druhou polovinou 19. století se již v historické literatuře uplatňuje přístup 

založený na důkladném popisu a rozboru stavby. Autorem první a zcela zásadní studie o 

dějinách a stavebním vývoji chrámu je kutnohorský rodák a první profesor archeologie a dějin 

umění na pražské univerzitě Jan Erazim Vocel58
. Základní historická data čerpá z Dačického 

a Kořínka, písemné prameny necituje. Osobu mistra Jana uvedeného Kořínkem jako stavitele 

chrámu mezi Hanušem a Rejskem vysvětluje takto: "Není kpravdě ne podobno, že Hanuš a 

53 J. Kořínek, Staré paměti, o. c. v pozn. 3. 
54/bidem, s.207-214. 
55 H. Štroblová, Jan Kořínek badatel, Ke vzniku Starých pamětí kutnohorských, in: Středočeský sborník 
historický 21, 1995, s. 106-112. A. Stich - R. Lunga, Komentář, J. Kořínek, Staré paměti kutnohorské, Praha 
2000, s. 511-513. 
56 J. Skopec, Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816, část 2., Praha 1916, s. 3 
a94. 
57 J. F. Dewoty, Vyobrazení a popsání Chrámu Svatobarborského nad potokem Páchem, ginák Wrchlicý, w 
královském svobodném horním městě Hoře Kuttné, před časy od Horníků nadmímým nákladem mistrně 
postaweného, k viněné ws sak velikosti nedohnaného, Praha 1828. 
58 J. E. Wocel, Chrám sv. Barbory, o. c. v pozn. 51, s. 81-86 a 111-124. 
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Jan jedna osoba byla, neboť Hanuš (z něm. Hans) znamená též Jana, a Kořínek nalezna jedno 

i druhé jméno střídavě ve starých pramenech se vyskytující, vztahoval je ke dvěma rozličným 

osobám ,,59. Ve Vocelově článku je vůbec poprvé nastíněn stavební vývoj chrámu s připsáním 

jednotlivých částí konkrétním stavitelům. Bohužel v případě díla obou námi sledovaných 

mistrů jej však určil zcela v rozporu s dnešním pohledem na stavební vývoj chrámu. U 

Hanuše se domníval, že teprve on "počal třídílnou loď chrámu stavěti" a že Rejsek" úplné 

přetvoření chrámových lodí a podstatnou proměnu v původních základech celé stavby 

podniknul" a tedy že "přetvořil třílodní chrám v pětilodní". Stalo se to podle něj tak, že k 

bočním lodím trojlodí "chtěje k nim ještě dvě boční lodi připojiti, dal náplňové zdi mezi 

opěracími pilíři vybourati, proměnil tyto v pilíře svobodně stojící". V popisu stavby se věnuje 

výhradně Rejskovi a vyslovuje obdiv oknům v chóru "jichžto vzhůru strmící pruty na jednom 

vodorovnými, pěkně vykrouženými pasy, na druhém stupňovitě výš se pnoucími obloučky 

sfiálami v několikerá oddělení se rozkládají", či ke klenbě nebo opěrnému systému60
• 

Druhým autorem stejné časové vrstvy, který pracoval metodou popisu a rozboru 

stavby, aniž by jí však mohl vidět a zkoumat zblízka z lešení, byl architekt a historik umění 

Bemhard Grueber. Ten byl na počátku šedesátých let 19. století vyslán vídeňskou Centrální 

památkovou komisí, aby vypracoval plán a rozpočet na restaurování svatobarborského 

chrámu. Při té příležitosti publikoval v časopise centrální památkové komise článek, doplněný 

půdorysy a nákresy různých architektonických detailů61 . Grueber rozšíření chrámu o vnější 

boční lodě připisuje hypoteticky Hanušovi. Rejskovo dílo na chrámu sv. Barbory vymezil na 

chór s triforiem a okny, klenbou a vnějším opěrným systémem. O osovém pilíři se Grueber 

vyjádřil, že "patří k nejoriginálnějším kompozicím, kterým gotika dala vzniknout". Poprvé 

v literatuře přináší interpretaci tří postav horní galerie na severní straně. Střední podle něj 

představuje mistra Rejska s měšcem a měřítkem u pasu jak v jedné ruce drží hodiny a druhou 

ukazuje na ručičku, aby upozornil na ubíhající čas. Současně triumfálně pohlíží na dokončený 

chór. Postava vpravo podle Gruebera představuje tovaryše, který "jako šašek doprovází 

mistrovu řeč veselými posunky", zatímco postava vlevo představuje učedníka, který 

charakterizuje lenost a závist a odvrací se se žalostným výrazem. Smysl postav je podle 

Gruebera jasně vyjádřen: "Ten chytrý a činný využívá svůj čas, blázen ho promarňuje, 

59 Tato Vocelova interpretace je literaturou dosud bezvýhradně přijímána. Naposledy J. Vítovský, Jan, o. c. 
v pozn. 8, s. 269 však uvádí mistra Hanuše pod encyklopedickým heslem: Jan (Hanuš), pravděpodobně proto, že 
jméno Jan bylo ve své době používanější. V této rigorózní práci používáme ve shodě s dosavadní literaturou 
jméno Hanuš, mj. protože pod tímto jménem je sepsána smlouva o dílo na chrámu sv. Barbory z roku 1482, viz. 
pozn.21. 
60 J. E. Woce!, Chrám sv. Barbory, o. c. v pozn. 51, s. 113-121. 
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zatímco líný a závistivý lká, když vidí, že druhému se dílo daří". Současně Grueber dodává, že 

je možné, že "Rejsek v tomto zobrazení vyjádřil velkou část kutnohorských zážitků ,,62. 

Z pramenů Grueber VyuZlva List kamenického cechu Starého Města pražského 

kutnohorským, o rok dříve (1860) publikovaný Palackým63
, pro stanovení základní stavební 

chronologie využívá dílo Jana Kořínka. Grueber poté v roce 1879 zařadil stati o chrámu sv. 

Barbory do své knihy Umění středověku v Čechách64 . Píše, že "Hanušova činnost se nedá 

přesně zjistit, mohl snad provést vnější boční lodě od sakristie na západ a triforium v závěru 

chóru". Stejně tak se podle jeho názoru nedá přesně určit, "jestli hvězdicové klenby 

v postranních lodích pocházejí od Jana Parléře nebo Hanuše" neboť "dokonale harmonují 

s dolní stavbou a naznačují poslední dobu školy založené mistrem Petrem (Parléřem) ". 

Stavitelův přínos spatřuje v tom, že znovu obnovil stavební huť a držel se předhusitských 

plánů. Naproti tomu o druhém staviteli Grueber píše, že "Rejskův podíl na stavbě je možno 

velmi přesně, lze říci kámen po kameni dokázat, neboť jeho způsob se liší velmi od 

předcházejících tak následujících ". Jako jeho dílo opět určuje horní stavbu chóru, na exteriéru 

od spodní až po vrchní galerii, v interiéru od triforia až ke svorníkům klenby, včetně oken a 

zábradlí v přízemí. Rej sek podle něj "šel v udávání forem veskrze svou vlastní cestou a ani 

v nejmenším se nestaral o platné zásady, přece jen si nedovolil žádnou odchylku od 

původního plánu a držel se ve vedení stavby ve formě baziliky ,,65. 

Zatím poslední monografie o chrámu sv. Barbory pochází z pera historika Josefa 

Branišé6
. Ten měl možnost zkoumat stavbu z lešení, neboť v té době probíhalo restaurování 

chrámu podle projektu J. Mockera. Braniš publikoval nová zjištění o dějinách chrámu ve dvou 

studiích před vydáním této knihy, na kterých spolupracoval s ředitelem místní reálky a 

výborným kresličem Jiřím Zachem67
. Braniš odmítl především Vocelovo tvrzení, že vnější 

boční lodi jsou dílem Matěje Rejska i tvrzení Grueberovo, že jde o dílo mistra Hanuše a 

správně je zařadil již do předhusitské stavební etapy. Hanušovi připsal klenby ochozu i 

vnitřních bočních lodí. Domníval se, že ochoz měl být původně zaklenut na bočních stranách 

křížovými klenbami a v závěru trojpaprsky. " To však bylo ve druhé polovici XV století příliš 

61 B. Grueber, Die Baudenkmale der Stadt Kuttenberg in Bohmen, Mitteilungen der k. k. Central Conunission 
zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale 6, 1861, S. 284-295. 
62 lbidem, S. 291. 
63 Viz. pOZll. 22. 
64 B. Grueber, Die Kunst des Mittelalters in Bohmen, 4, 1879, S. lO-21. 
65 l bidem, S. 16. 
66 J Braniš, Chrám sv. Barbory, O. C. v pOZll. 23. 
67 J Zach - J Braniš, Chrám sv. Barbory v Hoře Kutné, Druhá doba stavby, Roční zpráva C. k. vyšších reálných 
škol a reálného gymnasia v Hoře Kutné, Kutná Hora 1886, S. 1-36; J Zach - J Braniš, Chrám sv. Barbory 
v Hoře Kutné, Popis stavby, Roční zpráva C. k. vyšších reálných škol a reálného gymnasia v hoře Kutné, Kutná 
Hora 1887, S. 1-25. 
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jednoduché a zastaralé, a mistr Hanuš, který při klenutí pobočných lodí volil pěknou formu 

čtyř paprskové hvězdy, byl by rád užil téže i v ochozu". Další výstavba chrámu podle Braniše 

pokračovala v partii triforia. Zde Hanuš údajně vystavěl celkem sedm polí triforia a osadil 

kamenické reliéfy nad průchody, sloupky a kružbové zábradlí. Braniš jako první registruje 

posunutí horní stavby chóru směrem do lodi, Hanuš však tuto změnu provedl jen na severní 

straně. Další jeho činnost přerušila smrt. Rejsek podle Braniše započal práce na protější jižní 

straně dostavbou pole triforia, přičemž se mu " triforium Hanušovo snad nelíbilo a počal hned 

svými zvláštnostmi". Braniš však tuto část hodnotí jako nezdařilý pokus. Klenbu chóru naproti 

tomu Rejsek provedl "důvtipně, směle a bohatě", kružby oken "neusvědčují kružidlem 

sestrojujícího mistra, ale velikou fantasii nadaného diletanta kreslíře, jenž tu zkoušel svoje 

rozmary". Rovněž tak jako mnohé autory před ním i po něm fascinoval Braniše osový pilíř, 

který" o 5 metrů výše nad ostatní opěrnou soustavu vyniká a jest přes některé fantastické a 

konstrukcí neodůvodněné zvláštnosti své výzdoby znamenitým svědectvím nejen dovednosti, 

ale i vkusu svého tvůrce ,,68. Braniš ve své knize přistupuje kriticky ke spisu Jana Kořínka, 

v historické části cituje nejčastěji paměti Dačického. V jeho díle jsou soustředěny všechny 

tehdy dostupné a nám dnes známé prameny. Vzhledem k objemnosti historických informací, 

ale i detailním nákresům architektury chrámu, stala se Branišova kniha dodnes výchozím 

bodem pro všechny autory zabývající se dějinami chrámu. 

Ve dvacátém století nebylo již v uměleckohistorické literatuře Hanušovo ani Rejskovo 

dílo na chrámu sv. Barbory dále určováno. Hanuš byl nadále uváděn jako pokračovatel 

parléřovské tradice a tvůrce kleneb ochozu, vnitřních bočních lodí a větší části triforia, jak jej 

charakterizoval J. Braniš. Naproti tomu osobnost Matěje Rejska, upřesněná poměrně 

bohatými životopisnými údaji a četnými signovanými díly i mimo Kutnou Horu, se stala 

předmětem zájmu většiny předních autorů píšících o dějinách pozdně gotické architektury 

v Čechách. Základní informaci o Rej skově díle na chrámu sv. Barbory podali v první 

polovině 20. století Zdeněk Wirth69
, Vojtěch Birnbaum70 a Anežka Birnbaumová71

. Pouze 

jediný autor této časové vrstvy, V. Birnbaum, se zabýval hlouběji Rejskovou tvorbou. Podle 

něj byl Rejsek" více dekoratérem než architektem v pravém slova smyslu". Na Prašné bráně 

"se architekt ani nepokoušel rozčleniti hmotu" a chór chrámu sv. Barbory "ukazuje nejlépe, 

jakou úctu přímo cítil Rejsek pro tradiční vzor gotické katedrály. Bez nejmenší pochyby byla 

68 J. Braniš, Chrám sv. Barbory, o. c. v pOZll. 23, s. 99-lO3. 
69 Z. Wirth, Kutná Hora, o. c. v pOZll. 43, nestránkováno. 
70 V. Birnbaum, Architektura, in: Dějepis výtvarného umění v Čechách I. Středověk, Praha 1931, s. 172. 
71 A. Birnbaumová, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Poklady umění v Čechách a na Moravě 51, 1942, 
nestránkováno. 
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mu tu vzorem svatovítská katedrála pražská"n. První monografie o Matěji Rejskovi vznikla 

z pera Bohuslava Krause po druhé světové válce a je v ní samozřejmě věnována podstatná 

část také svatobarborskému chóru73
. Kraus především znovu a přehledně uspořádal všechny 

známé historické údaje o Rejskově osobnosti, také i o stavbě chrámu sv. Barbory pod jeho 

vedením, jeho hodnocení Rejskova díla je však značně nekritické, podáváno pouze z pohledu 

historika. 

Nejčastější zmínka o Matěji Rejskovi na chrámu sv. Barbory se ve druhé polovině 20. 

století objevuje v díle Dobroslava Líbala. Líbal jako jediný viděl v osobnosti Rejska spíše 

architekta než dekoratéra, avšak i jeho názor se postupem času vyvíjel. Ještě v roce 1948, 

patrně pod vlivem názoru V. Birnbauma, Rejska charakterizoval jako" mistra detailu ", který 

je "plný vtipu a výtvarné pohotovosti, hravý, ba skotačivý v drobných tvarech a současně 

něžný ,,74, rovněž připomíná Rejskovu silnou závislost na díle Petra Parléře v Praze. Jako první 

Líbal upozornil například na anglický původ kružby okna s horizontálními římsami na jižní 

straně chóru. Později je však Rejsek podle Líbala" tehdy nejrenomovanější český architekt" a 

"presbytář katedrály sv. Barbory je rozhodně nejpozoruhodnějším Rejskovým dílem vůbec ,,75. 

V intencích tezí V. Birnbauma psali o Rejskovi ve svém díle J. Hořejší a V. Mencl. 

Jiřina Hořejší v článku o pozdně středověkých historismech76 uvádí, že Rejsek je "jako 

stavitel vysloveně závislý na Petru Parléřovi; stává se v jistém smyslu jeho opožděným 

epigonem ". S odvoláním na Birnbaumův výše citovaný článek si klade otázku, zda-li Rejskův 

historismus u sv. Barbory je" v tomto případě vědomým záměrem, podmíněným úctou pro 

tradiční vzor gotické katedrály (Birnbaum), či zda příčina, která jej vyvolala, tkvěla spíše ve 

vlastní nedostatečné invenci (ač - zdá se - misky vah se kloní ke druhé eventualitě) ,.17. 

Pro Václava Mencla byl Rejsek "kameník - manýrista" a "zručný kreslíř" 78, v jeho 

textu o pozdně gotické architektuře v Čechách je Rejsek zcela zastíněn osobností Benedikta 

Rieda79
• 

Kutnohorská historička umění Eva Matějková poprvé uvedla do literatury 

v souvislosti s chórem chrámu sv. Barbory ještě jedno jméno kromě Matěje Rejska. Byl to 

mistr Brikcí ze Zhořelce (Briccius Gauszke), který byl v letech 1490-1493 vedoucím 

72 V. Birnbaum, Vrcholná gotika, O. C. v pozn. 11, S. 159. 
73 B. Kraus, Mistr české gotiky, O. C. v pozn. 1 , S. 82-112. 
74 D. Líbal, Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948, s. 208. 
75 D. Líbal, Gotická architektura středních Čech, Praha 1983, S. 44. 
76 J. Hořejší, Tvář pozdně středověkých historismů, Umění 17, 1969, S. 109-128. 
77lbidem, S. 121. 
78 V. Mencl, Architektura, in: Jaromír Homolka - Josef Krása - Václav Mencl- Jaroslav Pešina - Josef Petráň, 
Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s. 80 a 149. 
79 l bidem. s. 74-166. 
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představitelem kutnohorského kamenickému cechu a jehož městská rada v Kutné Hoře v roce 

1495 vyzvala k dostavbě chóru sv. Barbory. E. Matějková z toho usoudila, že mistr Brikcí by 

mohl být minimálně autorem sochařské výzdoby osového pilíře.80 

V poslední monografii o Kutné Hoře se autoři kapitoly o výtvarném umění města, 

Blanka Altová a Aleš Pospíšil, pokusili sumarizovat dosavadní názor literatury na dílo mistra 

Hanuše a Matěje Rejska a jejich působení na chrámu sv. Barbory. Na základě vlastního 

průzkumu chrámu (A. Pospíšil) a konzultací s Petrem Mackem, autorem předběžného 

stavebně-historického průzkumu chrámu z roku 199681 , formulovali některé nové pohledy na 

vývoj stavby. Především poukázali na to, že žebra kleneb vnitřních bočních lodí a ochozu 

mají specifický parléřovský pro fil a jejich plynulé provázání s příporami nepřipouští druhotné 

nasazení kleneb, jak se to dosud připisovalo mistru Hanušovi. V případě Matěje Rejska se 

kloní k názoru D. Líbala a píší, že "svatobarborský chór se stal nejvýznamnějším Rejskovým 

dílem, jímž překonal svou pověst dekoratéra a projevil se jako výrazný a osobitý architekt". 

Přinesli nový názor na ikonografii svorníků klenby chóru (B. Altová) a vyloučili podíl Briccia 

Gauszkeho na chóru chrámu sv. Barbory82. 

80 E. Matějková, Kutná Hora. Praha 1965, s. 57-59. 
81 P. Macek, Koncepce a program podrobného stavebně-historického průzkumu, Kutná Hora, Chrám sv. 
Barbory, Přípravná etapa průzkumů, MURUS Praha, 1996, s. 21-33, nepublikováno. 
82 H Štroblová-B. Altová (ed), Kutná Hora, Praha 2000, s. 320, 360-362, 368 a 372. 
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5. VÝSTAVBA SV ATOBARBORSKÉHO PŘED HUSITSKÝMI VÁLKAMI 

Na počátku osmdesátých let 14. století, nejpozději však v roce 1384 bylo založeno 

bohatými obyvateli předměstí Na cechu Bratrstvo Božího těla (bratrstvo z Cechu nebo cech 

písařů), jehož příslušníci měli propagovat v té době arcibiskupem Janem z Jenštejna 

prosazovaný kult Těla Božího a měli se postarat o výstavbu nového chrámu zasvěceného 

Božímu tělu a sv. P. Barboře. K tomu účelu bylo vybráno místo, kde dosud stála hornická 

kaplička sv. P. Barbory. Do bratrstva postupem času vstoupili i další bohatí kutnohorští důlní 

podnikatelé. Nový chrám měl reprezentovat jejich snahu o prosazení vlastní duchovní správy 

mimo dosah Sedleckého kláštera83 . V polovině osmdesátých let, nejpozději v roce 1388 byla 

zahájena stavba chrámu zasvěcenému Božímu tělu a sv. P. Barboře84 . Podle představ svých 

stavebníků měl chrám velikostí a nádherou překonat starší městské kostely a dokonce se 

vyrovnat pražské svatovítské katedrále. Kresba plánu v Kořínkových pamětech85 nasvědčuje, 

že lodi měly mít dvojnásobnou délku, než mají dnes. Chrám byl založen na katedrálním 

půdoryse a jeho výstavba postupovala od východu. Kolem krátkého chóru o jednom poli a 

závěru s nestejně širokými poli pěti stran desetiúhelníka byl založen ochoz s věncem kaplí. 

Dispozice chrámu v této jeho partii je značně komplikovaná. Počet arkád závěru chóru a počet 

kaplí si vzájemně neodpovídá, navíc kaple nejsou stejně široké (zejména dvě západní 

v napojení na předsíně jsou výrazně širší než ostatní). Proti východní arkádě závěru chóru 

stojí opěrný pilíř kaplového věnce. Tato situace vytváří pro podobu kleneb i opěrného 

systému chóru značně nestandardní podmínky86. Jednotlivé lichoběžníkové kaple přiléhající 

k ochozu se svým vnitřním půdorysem neprojevují v exteriéru. Společně s trojúhelným 

zdivem mezi kaplemi jsou v exteriéru obemknuty jednotným pláštěm stěny a hranice polí 

ochozových kaplí pouze vizuálně naznačují subtilní příporky. Plášť ochozových kaplí působí 

vexteriéru svou kompaktností, blokový a lapidární účinek ještě více umocňuje použité 

kvádrové obkladové zdivo. 

83 lbidem, s. 319. 
84 K počátkům a založení chrámu viz.: J Neuwirth, Der Baubeginn der Frohnleichnams- und Barbarakirche in 
Kuttenberg, Mitteilungen des Vereines fu Geschichte der Deutschen in Bohmen 31, 1893, s. 306-341; F. Beneš, 
Chrám sv. Panny Barbory v Kutné Hoře, Kutná Hora 1936, s. 2-34; P. Zahradník, Dějiny objektu, o. c. v pOZll. 
21, s. 2-6. 
85 J Kořínek, Staré paměti, o. c. v pOZll. 3, obr. 5. 
86 Naposledy se touto problematikou zabýval P. Vaňous, Příspěvek ke strukturální analýze východního chóru 
chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře v souvislostech parléřovské architektury, in: Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis Facultas Philosophica, Philosofica-Aesthetica 21, Historia Atrium III. 2000, s. 73-81. 
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Nový pohled na stavební dějiny chrámu ve své počáteční fázi, a obecněji před 

husitskými válkami, přinesla analýza původního plánu87, jemuž je třeba na tomto místě 

věnovat pozornost. Plán je uložen v Akademii Výtvarných umění ve Vídni88 pod Č. 16 841 r a 

zachycuje půdorys části jižní poloviny chrámu. Plán poprvé určil H. Tietze v roce 1931.89 Do 

studie o plánech parléřovské huti jej zařadil O. Kletzl,90 reprodukován byl poprvé v katalogu 

Vídeňské sbírky gotických plánů, který sestavil H. Koepf,91 kde byl i stručně popsán. V české 

literatuře však plán nebyl dosud publikován, kromě stručné zmínky V. Kotrby v textu 

katalogu nerealizované výstavy České umění gotické z roku 197092. Od té doby však nikdo 

jiný z badatelů s tímto plánem nepracoval93. Půdorys chrámu je nakreslen na listu složeném 

sklížením z osmi archů papíru o rozměrech cca 600x450 mm (jeden z archů obsahuje 

vodoznak ve tvaru majuskulního "M"), dohromady tvoří obdélníkový formát o rozměrech 

1950x800 mm. Na třech stranách, z hlediska stavby na východní, jižní a západní straně je list 

dodatečně oříznut - rozměry plánu byly tedy původně větší. Finální rys je proveden 

různobarevnou tuší a části v řezu dodatečně vybarveny červenou barvou.94 Pod rysem na 

ploše papíru lze identifikovat pomocnou konstrukci, kterou autor použil pro předznačení 

půdorysu. Ve východní partii (pilíře závěru chóru a ochozové kaple) jsou patrné vpichy 

špičkou ostrého předmětu vedené do strategických bodů, tedy do pomyslných hran zalomení 

pilířů chóru, ochozu a pláště kaplí. Základní tvar těchto partií je vymezen linkami 

vytlačenými do plochy papíru.95 Počínaje třetím pilířem chóru a východní partií vnější boční 

lodi se tato "předkresba" linkami nachází pod většinou finálního rysu. Na této pomocné 

konstrukci jsou poté linky základního řezu, arkády a klenby rýsovány, profilace jsou kresleny 

od ruky. V půdoryse je zaznamenáno maximum informací o stavbě96 . 

87 A. Pospíšil, Gotický plán chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře ze sbírky vídeňské Akademie výtvarných umění 
(č. 16841), in: Průzkumy památek 12,2005, s. 91-96. 
88 Akademie der bildenden Kilnste, Kupferstichkabinett. 
89 H. Tietze, Aus der Bauhutte von St. Stephan II., in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien. 
Neue Folge, 5, 1931, s. 162. 
90 o. Kletzl, Planfragmente aus der deutschen Dombauhutte von Prag in Stuttgart und Ulm, Veroffentlichungen 
des Archivs der Stadt Stuttgart 3, Stuttgart 1939, s. 2-3, 47, 97,116. 
91 H. Koepf, Die gotischen Planrisse der Wiener Sammlungen, Wien-Koln-Graz 1969, s. 15,38,57. Černobílý 
obrázek publikován ve velikosti 120x50 mm. 
92 V. Kotrba, Architektura, in: České umění gotické 1350-1420, Praha 1970, s. 84-85. 
93 Naposledy M C. Schurr, Die Baukunst Peter Parlers. Der Prager Veitsdom, das Heiligkreuzmunster in 
Schwabisch Gmund und die Bartholomauskirche Zll Kolin im Spannungsfeld von Kunst und Geschichte, 
Ostfildern 2003, s. 135 dokonce uvádí, že ke sv. Barboře nejsou staré plány Zllámé. 
94 Technické údaje jsou převzaty z katalogu H. Koepfa, o. c. v pOZll. 91. Za podnětný rozhovor nad originálem 
kutnohorského plánu a za možnost jeho detailního srovnání s pražskými a vídeňskými plány děkuji H. J. 
Bokerovi, pořadateli vídeňské plánové sbírky. 
95 Pro tento účel se používal speciální nástroj z kovu se zakulacenou hranou, který nezanechával barevnou stopu. 
V němčině je oZllačovánjako "Blindrillenstift". o. Kletzl, Planfragmente, o. c. v pOZll. 90, s. 15. 
96 Viz. A. Pospíšil, Gotický plán, o. c. v pOZll. 87, s. 94. 
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Podle způsobu, jakým byla konstruována v podkresbě východní část půdorysu chrámu 

(odměřovací body), je nepochybné, že autor plánu vycházel ze staršího, nám neznámého 

zdroje. Přejal z něj ty partie, kterými se dále ve svém plánu nezabýval a které byly již 

pravděpodobně neměnné, neboť byly fyzicky rozestavěny. V této souvislosti je nutné 

upozornit na vytočení oblounů ve svazcích přípor na dvou pilířích chóru směrem do ochozu a 

větší počet přípor ve svazku mezi kaplemi Smíškovou a Hašplířskou. Atypická podoba těchto 

článků připouští pouze síťové schéma v ochozu. Všichni autoři, kteří se doposud zabývali 

stavebními dějinami chrámu, předpokládali, že ochoz podle původního plánu měl být na 

bočních stranách sklenut lichoběžnými poli a v závěru, tam, kde proti arkádě chóru stojí pilíř 

mezikaplového věnce, systémem trojpaprsků (po vzoru Kolína nad Labem a podle výše 

citovaného plánu ve Starých pamětech kutnohorských od Jana Kořínka). Domnívali se, že než 

byla stavba před husitskými válkami přerušena, došlo jen k zaklenutí kaplí, ale prostor ochozu 

byl doklenut nepravidelnou sítí až v první pohusitské stavební etapě za mistra Hanuše (1483-

1489). Křížová lichoběžníková pole však do našeho plánu nelze zakreslit, protože 

mezikaplový svazek (mezi kaplemi Smíškovou a Hašplířskou) obsahuje o jednu příporu více. 

Na místě samém je pak zřetelné plynulé provázání přípor a žeber kleneb a kleneb ochozu a 

kaplí vzájemně, což vylučuje tuto dosavadní domněnku. To samé lze říci o klenbách ve tvaru 

jednoduchých hvězdic vnitřních bočních lodí97
• Navíc profilace žeber v rámci celé spodní 

stavby chrámu je identická: jde o žebro, jehož boční část v partii navázání na klenební kápi je 

specificky vykroužené98
. Z toho tedy vychází naše domněnka, že klenby spodní partie chrámu 

pocházejí již z předhusitského období99 a že návrh jejich žeberného schematu může být starší 

než vídeňský plán. Při výstavbě těchto kleneb však mohlo dojít.k určité modifikaci, zejména 

v partiích ochozu, kde se průběh žeber neváže na přípory. 

Vídeňský plán pravděpodobně vznikl kolem roku 1400 pro účely rozšíření chrámu na 

jižní straně o vnější boční loď a pro vybudování tribuny ve východním poli této lodi 

přístupnou šnekovým schodištěm. 100 Na severní straně obrácené směrem k městu se pracovalo 

97 Jako jediný B. Grueber pomamenal, že tyto klenby "dokonale harmonují s dolní stavbou" a je obtížné 
stanovit zda-li "pocházejí od Jana Parléře nebo od Hanuše ", Viz. kapitola č. 4, B. Grueber, Die Kunst, o. c. 
v pom. 64, s. 12. 
98 Žebra s takto utvářeným profilem se v Čechách vyskytují pouze na stavbách autorsky připsaných Petru Parléři 
nebo pražské katedrální huti (Praha, Kolín, K. Hora), viz. V. Mencl, Tvary klenebních žeber v české gotické 
architektuře, Zprávy památkové péče 11 a 12, 1952, s. 278. Tento specificky utvářený profil žebra se jeví 
tvarově nepokročilejší v Kutné Hoře, v sousední kapli Božího Těla, kde žebro s bočním vyžlabením se v klenbě 
projevuje pouhým oblounem. 
99 Poprvé byla tato hypotéza formulována autorem této práce v roce 2000, viz. H Štroblová-B. Altová (ed.), 
Kutná Hora, o. c. v pom. 82, s. 320. 
100 K průzkumu interiéru této části stavby viz. B. Altová - J. Alt - J. Sommer, Kaple sv. Františka Xaverského 
v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, Zprávy památkové péče 54, 1994, Č. 7, s 222 - 227. 
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rychleji, zřejmě již v této době společně s chórem a ochozovými kaplemi byl vybudován 

jakýsi nepravý transept obsahující předsíň a sakristii. Autor při tvorbě plánu pro jižní stranu 

měl tedy asi dostatečně volný prostor. Nejprve zamýšlel oddělení obou bočních lodí pouze 

oblou příporou, jak je patrné z podkresby, kde je tento detail zakreslen vose arkády na 

severním konci příčky se šnekovým schodištěm. Ve finálním rysu však zvolil složitě 

profilovanou arkádu stejně širokou jako v hlavní lodi doplněnou příčnými arkádami mezi 

jednotlivými poli boční lodi. Důvody této změny a neobvyklá podoba pilířů mohou mít 

povahu ryze formální a slohovoU,lOl je však možné, že jde o změnu vyloženě koncepční. Nad 

arkádami dělícími boční lodě bylo totiž možné vybudovat o patro výše okenní stěnu, na 

meziklenebních arkádách vnější lodi úžlabí. V podkroví severní vnější lodi se v nadezdívkách 

těchto arkád skutečně dochovalo několik kamenných žlabů, které mohou být již 

předhusitského půvOdU. 102 Není tedy vyloučeno, že ono charakteristické rozšíření chrámu o 

tribuny v patře, které realizoval po roce 1512 Benedikt Ried, mohlo být připraveno již před 

husitskými válkami autorem vídeňského plánu. 

Autor tohoto plánu není znám. Obecně Je přijímán názor, že rozšíření chrámu 

z původního trojlodí na pětilodí projektoval Jan Parléř, syn Petra Parléře. Před husitskými 

válkami byl chrám cele vystavěn nad vrcholky arkád chóru a hlavní lodi. V roce 1419 byla 

stavba kvůli nepokojům v zemi a následným husitským válkám zastavena. 

101 D. Líbal se správně domníval, že jednoduché členění těchto pilířů směrem do boční lodi navazuje na severní 
straně na nečleněnou zeď sakristie. V profilacích pilířů do vnějších lodí viděl tvarosloví krásného stylu a za 
tvůrce označil Jana Parléře v analogii na jeho činnost na svatovítské věži v Praze. D. Líbal, Koncepce dalších 
etap stavebně historického průzkumu, Kutná Hora, Chrám sv. Barbory, Přípravná etapa průzkumů, MURUS 
Praha, 1996, s. 9 a 12, nepublikováno. 
102 Na žlaby poprvé upozornil P. Macek, Koncepce, o. c. v pozn. 81, s. 25. V této souvislosti rovněž dospěl 
k hypotéze o uvedené koncepci, která však nebyla zatím publikována. Dokumentaci žlabů provedl A. Pospíšil, 
Průzkum prostoru půd na úrovni prvního podlaží chrámu, Kutná Hora, Chrám sv. Barbory, SÚPP Praha, 2001, s. 
2-3, nepublikováno. 
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6. VÝSTAVBA SVATOBARBORSKÉHO CHRÁMU ZA MISTRA HANUŠE 

Nařízením císaře Zikmunda z roku 1437 byl chrám sv. Barbory vyhrazen katolickému 

ritu. Díky zachovaným městským knihám lze od šedesátých let 15. století zaznamenat odkazy 

na pokračování stavby chrámu i první umělecká díla. 

V osmdesátých letech bylo město již natolik bohaté, že opět mohlo pokračovat ve 

výstavbě Svatobarborského chrámu. Významnou funkci ředitele stavby directora fabricae, 

který dohlížel na financování stavby a v Praze ji většinou zastávali svatovítští kanovníci, v 

Kutné Hoře zaujal mezi léty 1481 - 1506 patricij a důlní podnikatel Michal Smíšek 

z Vrchovišt,lo3. Prvním stavitelem chrámu po více jak šedesátileté přestávce se stal mistr 

Hanuš. Smlouva s radními byla sepsána 7. srpna 1482104
• Později J. Kořínek soudil, že Hanuš 

ještě toho roku "počal v lomu u Ptáku štukoví lámati a v domě jednom (kamenická huť) 

tesati: a když jich dosti mnoho v tom roce a následujícím roce shotovU, Páni Šephmistří 

umínili druhý základní kámen položiti ,,105. Slavnostní položení základního kamene k dostavbě 

chrámu se uskutečnilo 22. srpna 1483. V Dačického pamětech se uvádí, že stavba byla znovu 

zahájena "nad kůrem ,,106 svatobarborského chrámu, Kořínek upřesňuje, že to bylo "proti 

slunce východu, právě tu, kdež nyní nejvyšší a ze všech nejkrásnější pilíř do povětří se 

vznáší,,107. B. Kraus se jako první v literatuře zmínil o viditelném předělu dvou stavebních 

etap, tedy předhusitské a první pohusitské, Hanušově, v interiéru chóru: "vysoko nad 

lomenými oblouky kolem kněžiště, uvnitř, je dodnes patrno pokračování další stavby v odstínu 

kamenů i v čáře pokládaných kvádrů" 108. Hanuš začal s budováním stěny pad arkádami chóru 

a společně s ní budoval základy vnějších opěrných pilířů chóru a vzájemně je propojil 

půlkruhovými oblouky z pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů. Dosavadní literatura se 

shoduje, že Hanuš pracoval podle původních plánů z předhusitské doby. To není vyloučeno, 

zejména když přihlédneme kjeho měkce tvarovaným, ale zároveň plně plasticky cítěným 

profilacím s potlačením ostrých hran (pilíře triforia, podokenní římsa). Předpokládáme však 

minimálně jednu odchylku od původních plánů. Je to vystavění mohutných (nebo 

mohutnějších než bylo plánováno) oblouků nad klenbami ochozu dnes skrytých v podkroví 

stříšek kolem chóru, patrně proto, že vznikla obava o statickou únosnost konstrukcí chrámu. 

Kvůli tomu bylo nutné o něco zvýšit stěnu nad arkádami chóru. Toto zdivo je zakončeno 

103 H Štroblová - B. Altová (ed.), Kutná Hora, o. c. v pOZll. 82, s. 359-360, zde je nesprávně uvedena doba 
vedení stavby Michalem z Vrchovišť mezi léty 1483-151l. 
104 Viz pOZll. 21. 
105 J. Kořínek, Staré paměti, o. c. v pOZll. 3, s. 208. 
106 Paměti Mikuláše Dačického, o. c. v pOZll. 33, s. 46. 
107 J. Kořínek, Staré paměti, o. c. v pOZll. 3, s. 208. 
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v úrovni podlahy triforia a v interiéru chóru římsou profilovanou velkým výžlabkem 

lemovaným dvěma oblouny, jejíž horní šikmá plocha je profilována dvěma mělkými 

výžlabky. Hanušovým dílem je dále svatobarborské triforium. V jeho stavební etapě byly 

rozestavěny pilíře mezi jednotlivými poli triforia s průchody a vnějšími okenními stěnami . • 
Mistr Hanuš znovu založil při chrámu sv. Barbory stavební huť 1 

09. Z písemných 

pramenů však o konkrétním počtu a jménech řemeslníků, jejich platech, výdajích na materiál 

apod., jak se to vzácně dochovalo pro svatovítskou katedrálu v Praze 11 O, nevíme nic. 

Předpokládáme však, že svatobarborská "fabrika" mohla fungovat v zásadě podobně. 

Situování kutnohorského chrámu v blízkosti lomu bylo mimořádně výhodné a patrně výrazně 

ulehčilo celkovým nákladům na stavbu, neboť doprava kamene patřila k největším položkám 

v rozpočtu stavby, jak vyplývá ze svatovítských účtů111 . Stejně jako v Praze i jinde, byla 

v bezprostřední blízkosti rozestavěného chrámu situována kamenická huť. V Kutné Hoře to 

bylo na prostranství před chrámem na západní straně 112. Svatobarborská huť byla specifická 

zejména tím, že za mistra Hanuše splývala s místním kamenickým cechem, neboť Hanuš byl 

zároveň jeho cechmistrem. Kutnohorský kamenický cech byl druhým nejstarším založeným 

stavebním cechem v Čechách, po staroměstském cechu zedníků a kameníků113 . Jeho existence 

je doložena k roku 1488, kdy v zápisu o volbě starších nad jednotlivými řemesly poprvé 

figurují starší mistři kameničtí a zedničtí - od sv. Barbory mistr Hanuš spolu s jistým mistrem 

Janem za kameníky a mistr Martin Šramovitý a Pátek za zedníky114. 

B. Kraus o problematice rozlišení jednotlivých stavebních etap napsal: "Snad nové 

výzkumy zdiva a způsobu stavby, možné při restauracích, přesněji osvětlí, kde končí Hanuš a 

co je dílem Rejskovým. Dosavadní bádání neuspokojuje. Při opravách chrámu, zejména při 

osekávání povrchu, vzalo již za své mnoho značek kamenických a proto snaha, dospěti 

108 B. Kraus, Mistr české gotiky, o. c. v pom. 1, s. 101. 
109 K organizaci a fungování stavební huti ve středověku existuje obsáhlá literatura, např. G. Binding - N 
Nusbaum, (ed.), Der mittelalterliche Baubetrieb nordlich der Alpen in zeitgenossischen Darstellungen, 
Darmstadt 1978; J. Svanberg, Master Masons, Stockholm 1983; W SchaUer, Die rechliche Organisation des 
Kirchenbaues im Mittelalter vomehmlich des Kathedralbaues, Baulast-Bauherrenschaft-Baufinanziemng, Koln
Wien, 1989; Z. Mahler - P. Chotěbor - L HlobU, Katedrála sv. Víta 1., Stavba, Praha 1994; D. Conrad, 
Kirchenbau im Mittelalter, Bauplanung und Bauausftihrung, Leipzig 1997, s. 117-225. 
llO Jde o týdenní účty svatovítské katedrály z let 1372-1378, které poprvé editoval J. Neuwirth, Die 
Wochenrechnungen und Betrieb des Prager Dombaues, Prag 1890; nejnovější kritickou edici vypracoval M 
Suchý, Solutio Hebdomadaria Pro Stmctura Templi Pragensis, Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378, 
díl 1., Castrum Pragense 5, Praha 2003. 
III Podle účtů tvořily v roce 1373 náklady na lámání, dovoz a opracování kamene 25,5 % z celkového ročního 
rozpočtu.lbidem, s.47. 
112 J. Kořínek, Staré paměti, o. c. v pom. 3, s. 208, uvádí, že nalámané "štukoví" (kámen) "v domě jednom 
Oehožto zříceniny až podnes viděti), proti štítu svatobarborského kostela schválně tomu vystavěném" tesali. 
113 Vmik tohoto cechu se datuje do roku 1458. Z. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. 
století, Praha 1906, s. 577 
ll4 I. Ebelová, Několik pomámek, o. c. v pom. 4; J. J. Řehák, Ke druhé době stavění, o. c. v pom. 4, s. 50-51. 
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• 

dnešním srovnáváním značek k přesnějšímu původu autorství, je velmi ztížena ,,115. V interiéru 

chóru se dochovala řada kamenických značek. Pouhé vzájemné porovnání tvaru a umístění 

(od partie nad arkádami chóru ke klenbě) však neumožňuje jednoznačně autorsky určit 

jednotlivé části stavby. Mistr Hanuš založil stavební huť, která zaměstnávala kameníky a 

všechna potřebná řemesla a byla schopna realizace takto náročného úkolu. Předpokládáme, že 

mnoho kameníků po jeho smrti v této huti zůstalo a pracovalo na nových částech stavby podle 

projektu Matěje Rejska. Tito kameníci nepochybně používali stále stejné značky jako za 

mistra Hanuše. 

115 B. Kraus, Mistr české gotiky, o. c. v pom. 1, s. 102. 
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7. POPIS HANUŠOVA DÍLA 

V této kapitole vymezujeme podíl Mistra Hanuše na výstavbě chrámu sv. Barbory. 

Části, které lze Hanušovi připsat se v převažující míře nacházejí v interiéru chóru, nebyly tedy 

narušeny povětrností a v rámci dvojího restaurování chrámu vyměněny, tak jako v případě 

některých partií stavby Matěje Rejska. Lze v tomto případě tedy pracovat s články 

originálními. Vzhledem ke složitosti východní partie chrámu používáme v následujícím textu 

číselné označení jednotlivých částí, které přejímáme z prvního skicáře z pozůstalosti Josefa 

Mockera1l6
. 

7. 1. Opěrný systém 

Opěrný systém chóru je tvořen celkem patnácti pilíři, z nichž však jen devět bylo 

založeno mistrem Hanušem. Jsou to pilíře závěru a dva pilíře prvního pole chóru (č. II.a -

X.a). Rozmístění pilířů a jejich vazba na tělo chóru je určeno dispozicí přízemí chrámu, 

kterou tvoří věnec radiálních kaplí kolem ochozu a chóru. Kaple však nejsou stejně široké 

(zejména dvě západní v napojení na předsíně jsou výrazně širší než ostatní), nevážou se 

kolmo na arkády a pilíře chóru, navíc jejich počet je větší než počet stran závěru chóru. Tato 

situace vytváří pro podobu opěrného systému chóru značně nestandardní podmínky. 

Materiálové a tvarové řešení je u základů všech pilířů stejné. Půdorysně trojúhelné zdivo mezi 

kaplemi pokračuje do úrovně mírně nad klenbu kaplí i do půdního prostoru. Na něj je nasazen 

obdélný základ pilíře vytvořený z kvádrového pečlivě opracovaného zdiva. Tato část pilíře je 

na třech stranách (bočních a směrem k chóru) přibližně o 20 - 30 cm v každé úrovni 

krakorcovitě vysazena z důvodu založení odtokového žlabu kolem pilíře. Nároží nejvyšší řady 

kvádrů jsou výtvarně pojednána formou vzájemného protínání profi1ů. Na protější straně je 

stěna chóru provedena z kvádrového zdiva ukládaného do vodorovných řad a obsahuje 

v každém poli směrem do podkroví několik druhotně užitých architektonických článků -

nepoužité kusy okenních ostění a oblých přípor, na pěti z nich se dochovala kamenická 

značka. Průzkumem bylo zjištěno, že články souvisejí s již tehdy pozastavenou stavbou 

kameru svatobarborského hřbitova (dnes kaplí Božího Těla), a byly zde druhotně užity 

Hanušovou hutí jako prostý stavební materiál117
. Mezi stěnou chóru a základy opěrných pilířů 

jsou rozepnuty oblouky provedené ve spodní části z kvádrového zdiva, jejich nadezdívka je 

116 APH, T401l0n, titulní strana. 
I17 Tvarosloví i značky zachované na těchto článcích přesně odpovídají dosud zachovaným částem kameru. Již 
dříve jsme vyslovili hypotézu, že články patřily nedostavěnému hornímu podlaží kameru. Viz. A. Pospíšil, 
Průzkum prostoru půd, o. c. v pozn. 102, s. 12-14. 
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provedena do úrovně dešťových žlabů z větší části ze zdiva lomového. Výjimku tvoří oblouk 

osového pilíře Č. VI. Má segmentový tvar a rozepíná se nad klenbou výše, aby nenarušil čelo 

klenby ochozu vose chrámu. Celý je proveden z lomového zdiva a není vyloučeno, že 

pochází až ze stavební etapy Matěje Rejska. 

7.2. Triforium 

Triforium tvoří úzká chodbička nad arkádami přízemí chrámu oddělujícími chór od 

ochozu, která probíhá pod okny chóru a skrze pilíře. Zvenčí je triforium uzavřeno okenní 

stěnou s plným parapetem, strop a podlahu tvoří pískovcové desky. V pohledu z interiéru 

odděluje triforium od spodních arkád chóru horizontální římsa profilovaná velkým mělkým 

výžlabkem lemovaným dvěma oblouny, horní šikmá plocha je probrána dvěma mělkými 

výžlabky. Římsa je vysazena tak, že její vnější hrana téměř lícuje s oblou příporou klenebního 

nosného systému chóru. Stěna nad arkádami chóru a tato římsa vznikly dílem mistra Hanuše. 

Mistr dále podnikl výstavbu pilířů mezi jednotlivými poli triforia. Za jeho vedení stavby bylo 

realizováno celkem osm pilířů (č. II.a - X.a). V interiéru chóru jsou pilíře členěny vose 

příporami, zbytek pilíře je na obou stranách symetricky profilován větším výžlabkem se 

stezkami, silnějším oblounem a zakončen výžlabkem a ostrou hranou. Tato profilace vyrůstá 

ze společného soklu a končí v podokenní římse. Umístění pilíře až na horizontální římsu v 

úrovni podlahy triforia a jeho tvarové propracování z čelní strany již odspodu naznačuje, že 

v tomto konceptu nebylo počítáno s předsazeným zábradlím, jak jej později realizoval Matěj 

Rejsek. Pilíře mezi jednotlivými poli triforia obsahují průchody, součástí překladu je v mělce 

vyžlabené ploše kamenný reliéf ll8. V pohledu z vnějšku chrámu se pilíře mezi jednotlivými 

poli triforia projevují úsekem hladké stěny a jednoduchým hranolovým pilířkem, které jsou 

stavební součástí vnější okenní stěny triforia. Výjimku tvoří dva pilíře na podélné straně 

chóru (č. II.a a X.a). Zde totiž byly vystavěny vchody do triforia včetně figurálních reliéfů 

v nadpražÍ. Existence těchto vchodů byla v literatuře interpretována jako původní rozsah 

triforia a tedy i celého chóru II 9. Otevřenou otázkou zůstává, kolik již vystavěných částí 

ponechal Matěj Rejsek z díla svého předchůdce, tedy do jaké míry byl chór vybudován nebo 

alespoň jeho součásti připraveny v kamenické huti na osazenÍ. Jeden důležitý detail nám však 

z Hanušovy etapy Rejsek zanechal. Je to úsek podokenní římsy protínající přípory na pilíři Č. 

118 Reliéfy se dosud uměleckohistorická literatury nezabývala zejména proto, že v závěru chóru nejsou pole 
triforia kvůli barokním zazdívkám přístupná. O reliéfech se zmínil J. Braniš, Chrám sv. Barbory, o. c. v pOZll. 
23, s. 99 a naposledy H Štroblová - B. Altová (ed.), Kutná Hora, o. c. v pOZll. 82, s. 360. 
119/bidem, s. 99. 
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II.a v interiéru chóru. Tento detail je mimořádně významný pro poznání a rekonstrukci 

Hanušovy koncepce architektury chóru a dosud zůstal v literatuře nepovšimnutý. Římsa je 

profilována oblounem a výžlabkem mezi dvěma nestejně nakloněnými stezkami. Spodní 

strana římsy je ukončena rovnou plochou, bankál je poměrně strmý. Předstoupení římsy do 

interiéru chóru je ve stejné úrovni jako sokl profilace čela pilíře. Římsa se přibližně 

v polovině délky svého dochovaného úseku půdorysně šikmo zalamuje směrem do hloubky 

okenní stěny. V neporušené podobě se nám zachovala na západní straně pilíře. Na východní 

prokazatelně rovněž existovala, byla však osekána v následující stavební etapě Matěje Rejska. 

Z toho lze rekonstruovat, že Hanušova podokenní římsa byla (nebo měla být) ve svém 

dlouhém úseku probíhajícím pod okny chóru mírně zalamována, přičemž přípory protínal 

rovný úsek, který se poté šikmo zalamoval pod okna. Tentýž způsob zalamování se ve 

stejných partiích zachoval i v exteriéru chóru. Vzhledem k tomu, že římsa včetně bankálu 

tvoří jeden kvádr, zachovala se nám i profilace Hanušova okenního ostění. Tu tvoří hruškovec 

a obloun mezi třemi výžlabky, v partii umístění zasklení navazuje mělký profil výžlabku a 

stezka se subtilním trojúhelným profilem. Pozoruhodné je však především to, že profilace 

okna je zcela jiná než profilování čelní strany pilíře triforia, ačkoliv vždy v katedrálních 

elevacích na sebe navazovaly 120. Existence okenního ostění naznačuje, že bylo počítáno 

s dalším západním polem chóru a tedy tato partie s římsou musela vzniknout až po rozhodnutí 

prodloužit chór o jedno případně více polí (viz. průchod pilířem směřuje ven). Ostatní pilíře 

nebyly buď do takové výše postaveny nebo to co nebylo v nové koncepci Matěje Rejska bylo 

z předchozí Hanušovy stavby odstraněno. 

120 G. Binding, High Gothic, Tha Age ofthe Great Cathedrals, Koln 2002, s. 88. 
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8. VÝSTAVBA SVATOBARBORSKÉHO CHRÁMU ZA MATĚJE REJSKA 

Když přišel Matěj Rejsek v roce 1489 ke stavbě chrámu sv. Barbory do Kutné Hory, 

shledal ji v horní partii v rozestavěném stavu. Naproti tomu přízemí chrámu bylo zcela 

dokončeno již z předhusitské doby, vystavěno nad vrcholky arkád hlavní lodi a jako celek 

zaklenuto. Mistr Hanuš vystavěl osm pilířů mezi poli triforia, osadil nadpraží průchodů s 

figurálními reliéfy a vnější okenní stěny. Na vnějšku stavby postavil základy opěrných pilířů s 

oblouky z lícového zdiva rozepnuté těsně nad klenbami ochozu. Hanuš navázal na dispozici a 

profilace dané přízemím chrámu z předhusitské stavební etapy a patrně také naplňoval 

původní plány; předpokládáme však minimálně, že změnu učinil najezděním stěny nad 

arkádami chóru a zvýšil tak stavbu o několik desítek centimetrů. Matěj Rejsek započal 

s dostavbou chóru v úrovni triforia: na severní a jižní straně doplnil již dříve započatá západní 

triforiová pole a v celém rozsahu chóru do nich postavil sloupky, doplnil okenní stěny a na 

horizontální římsu v interiéru instaloval kružbové zábradlí. Následně vyrůstala okenní stěna 

chóru zároveň s vnějším opěrným systémem. Okenní stěna byla dokončena dříve, podle údaje 

v Dačického Pamětech o krovu nad novým kůrem v roce 1493. Po dokončení opěrného 

systému se pracovalo na klenbě chóru, jejíž sklenutí je prameny doloženo v roce 1499. V roce 

1501 byla hotova malovaná znaková galerie na klenbě121 a v roce 1504 zaskleno první okno. 

Patrně až po zasklení všech oken mohlo dojít k celkové demontáži lešení uvnitř chóru a 

pracovat na vnitřním vybavení. Matěj Rejsek zemřel v roce 1506, na vnitřním vybavení se 

podle jeho projektu pracovalo až do příchodu nového stavitele chrámu - Benedikta Rieda 

v roce 1512. 

Svatobarborský chrám pro Matěje Rejska znamenal značně složitý úkol, který 

doposud neměl příležitost řešit. Stavba byla založena na katedrálním půdorysu se všemi 

náležitými znaky, jakými jsou vícelodní půdorys, ochoz s věncem kaplí, zárodek příčné lodi, 

triforium a rozvinutý vnější opěrný systém 122. Tyto všechny prvky byly již založeny a 

podstatně rozestavěny od předchozích stavitelů. Rejsek mohl samozřejmě postupovat podle 

původních parléřovských plánů, které naplňoval jeho předchůdce Hanuš, ale domníváme se, 

že vytvořil plány svoje vlastní. Do jisté míry mohl svévolně nakládat s výškou chóru i 

opěrného systému a jejich podobou, ale předpokládáme, že respektoval výškové a proporční 

poměry stavby dané mistrem Hanušem. Svévolně tedy řešil především detaily těchto nových 

částí. 

121 J Roháček, Nápisy, o. c. v pozn. 30, s. 86-88. 
122 Srov. Ch. Wilson, The Gothic Cathedral, London 1972, s. 84-112. 
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Každá středověká stavba, zvláště takto velká a složitá, vyžadovala plánovou 

dokumentaci 123. Rejskovy plány se nám bohužel nedochovaly, ale s určitostí lze říci, že 

musely existovat. Rejsek vytvořil na chrámu dílo s osobitými detaily, u kterých je 

nemyslitelné, aby nebyly doložené dokumentací, musel také jistě prezentovat zástupcům 

města své záměry a přesvědčovat členy místního kamenického cechu zaujaté proti němu a 

jeho dílu. Na základě srovnání s obdobnými katedrálními stavbami v Evropě12\ bývala 

plánová dokumentace v této době vypracovávána do podrobností. 

Stavební huť byla při chrámu sv. Barbory znovu založena mistrem Hanušem a v době 

příchodu Matěje Rejska již několik let fungovala. O svatobarborské huti za vedení Matěje 

Rejska víme rovněž velmi málo, zjediných dvou zápisů z let 1505 a 1506 se pouze 

dozvídáme, že kromě mistra bylo placeno i polírovi a 6-8 kamenickým tovaryšům125 • To však 

bylo již po celkovém dokončení chóru. Rejsek byl zároveň navrhující architekt a provádějící 

kameník. Dnes již bohužel nejsme schopni rozlišit, které konkrétní části tesal Rejsek sám (i u 

signovaných děl mnohdy panuje nejistota o přímém autorství a připisují se provádějící huti). 

Vzhledem však k takto úzkému propojení navrhujícího mistra a provádějícího kameníka 

v jedné osobě, označujeme v následujícím textu všechny části stavby chrámu sv. Barbory za 

Rejskovo dílo s cílem odlišit jej od díla předchozích stavitelů chrámu a nikoliv od jím vedené 

huti. 

123 J. T. Frazik, Ze studiów nad warsztatem architekta i budowniczych w sredniowiczu, Krakov 1990, s. 5-28. 
124 H Koepf, Die gotischen Planrisse, o. c. v pOZll. 91. 
125 V' 28 IZ pOZll. . 
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9. POPIS REJSKOVA DÍLA NA CHRÁMU SV. BARBORY 

Stejně jako v případě kapitoly Č. 6 bude předmětem následujících stránek určení 

podílu Matěje Rejska na výstavbě chrámu sv. Barbory. Víme, že zde mezi jeho hlavní počiny 

patří výstavba vnějšího opěrného systému a horní galerie chóru. Tyto části stavby ale poté 

prošly dvojí obnovou. V roce 1734 je opravoval a poškozené části doplňoval jezuitský stavitel 

Johann Peter Baumgartner. V osmdesátých letech 19. století probíhala jejich rekonstrukce 

podle plánů Josefa Mockera. Abychom odlišili pozdější doplňky od původního Rejskova díla, 

které jsou nesrovnatelně četnější než v případě mistra Hanuše, využíváme již výše zmíněné 

prameny - tři skicáře z pozůstalosti Josefa Mockera z Archivu Pražského hradu, vyobrazení a 

fotografie chrámu před restaurováním na konci 19. století, zejména pak ale vlastní průzkum 

t b 126 k fr t ' b V 
v v b'h", ůzk tl' k' 127 S av y , on on ovany se sou ezne pro 1 ajlClm pr umem pe ro OglC ym . 

9. 1. EXTERIÉR 

9. 1. 1. Opěrný systém na severní straně chóru 

Opěrný systém na severní podélné straně chóru je tvořen čtyřmi pilíři, přičemž každá 

dvojice je situována za sebou v příčné ose chóru. Mezi pilíři vzájemně a stěnou mezi okny 

chóru jsou rozepnuty opěrné oblouky. Použití dvojitého opěrného systému v každém poli je 

dáno dispozicí přízemí chrámu, který má na této straně dvě boční lodě (včetně sakristie), 

přičemž vnější loď je širší než vnitřní. Rejsek byl tedy vázán předhusitskou dispozicí a využil 

rovněž základu pilíře Č. ILa, který vytvořil jeho předchůdce - mistr Hanuš. Pilíře nad stěnou 

mezi sakristií a severní předsíní (č. La, Lb) jsou půdorysně i výškově členěny rozdílně, 

rozdílný je i použitý tvaroslovný aparát a profilace oblouků. Jediné co tyto dva pilíře spojuje 

je stejný poloměr zakřivení opěrných oblouků a úhel šikmosti horní stříšky, neboť původně 

horním obloukem vnitřního pilíře a obloukem vnějšího pilíře byla ze střechy chrámu sváděna 

voda, otvor kruhového průřezu ústil v chrliči umístěném na čele vnějšího pilíře. Pilíře s 

oblouky nad východní stěnou severní předsíně (ILa, ILb) jsou typově shodné s pilíři Č. La a 

Lb, ve hmotě a detailech kamenické výzdoby se však odlišují. 

Pilíř s oblouky nad stěnou mezi sakristií a předsíní, č. I.a: Pilíř má v jednotlivých 

výškových úrovních jiný půdorys navazující na sebe v logické skladbě od hmotné základny 

po vrcholový bod - fialu. Hmota pilíře je směrem nahoru odlehčována, těžiště zůstává na 

126 A. Pospíšil, Podrobný stavebně-historický průzkum, Kutná Hora, Chrám sv. Barbory, Stavebně historický 
průzkum, MURUS Praha 2004, s. 170-244, nepublikováno. 
127 Z. Štafen, Vyhodnocení petrologického průzkumu, o. c. v pozn. 48, s. 236-269. 
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straně chóru, čelní strana je odstupňována. Pilíř je výškově členěn na pět úrovní, přičemž 

z druhé a třetí vybíhají směrem k chóru opěrné oblouky. Pilíř spočívá na stěně mezi sakristií a 

předsíní. S ohledem na toto umístění bylo maximálně odhmotněno tělo pilíře projevující se 

v jeho půdorysu a horní polovině, které je ve srovnání s ostatními pilíři chóru subtilnější. Sokl 

je architektonicky nečleněný, má půdorys výrazně protáhlého obdélníku se zkosenými 

hranami. Nad první římsou navazuje půdorysně shodný díl s pláštěm členěným vertikálními 

hranolovými pruty s vyžlabenými hranami. Výškově odpovídá náběhu spodního oblouku a je 

zakončen rovněž šikmou římsou. Na úrovni této římsy na bočních stranách a čelní straně 

(směrem k vnějšímu pilíři) jsou pruty zakončeny římsovými hlavičkami a nesou štítky ve 

tvaru oslího hřbetu se slepou kružbovou výplní, po sázené kraby a zakončené křížovou kytkou. 

Každá výplň variuje jiným způsobem motiv jeptišky, plaménku a oslího hřbetu. Štítky 

pohledově zakrývají změny půdorysného tvaru pilíře ve vyšší úrovni. V této úrovni pokračuje 

výškově srovnatelný díl pilíře odpovídající náběhu horního oblouku, ten však má na straně 

k chóru půdorys pravidelného osmihranu a na straně k přednímu oblouku dvojici nakoso 

po stavených fial, oba útvary jsou propojeny krčkem. Z osmihranu vyrůstá křížový svazek čtyř 

fial, které nesou vrcholovou fialu jejíž dřík má neobvyklý kruhový půdorys. Dřík této fialy je 

členěn čtyřmi vertikálními pruty a je zakončen motivem baldachýnu z prostupujících se 

obloučků tvaru oslího hřbetu. Z něj vyrůstá nakoso po stavený jehlan fialy na hranách 

posázený kraby a vrcholící křížovou kytkou s poupětem. Na dvou kosých fialách, resp. stříšce 

oblouku vnějšího pilíře, spočívá nakoso po stavená fiala. Ve dvou výškových úrovních 

vyrůstají z těla pilíře dva opěrné oblouky. Spodní oblouk je v profilován hruškovcem a 

velkým výžlabkem, na straně pilíře je podchycen konzolou s vegetabilním motivem 

umístěnou pod spodní šikmou římsou a na protilehlé straně je protnut do dříku fialy mezi 

okny chóru. Horní oblouk vyrůstá z pilíře v úrovni nad stříškou spodního oblouku a na opačné 

straně je protnut do římsy probíhající nad okny presbytáře. Trojúhelné pole mezi obloukem a 

stříškou při pilíři vyplňuje kružbový panel složený ze čtyřlistu a čtyř plaménků. Stříška 

oblouku nese celkem sedm krabů stejného druhu, spodní profil je lemován arkaturou 

s obloučkovým motivem a schematickými liliemi. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři č. La zachovalo zdivo do úrovně stříšky horního 

oblouku. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů členící tělo 

pilíře, dvě římsy oddělující jednotlivé úrovně pilíře, konzola s vegetabilním dekorem ze které 

vyrůstá profilace spodního oblouku, část spodního oblouku a kružbová výplň s motivem 

čtyřlistu a čtyř plaménků horního oblouku. V baroku byla pravděpodobně vyměněna celá 

horní část pilíře s vrcholovou fialou s kruhovým dříkem a vrcholy dalších fial. Vyplývá to 
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z označení těchto článků jako "nové" ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera z Archivu 

Pražského hradu128
• Při rekonstrukci pilíře v roce 1888 podle plánů Josefa Mockera byla 

vrchní partie pilíře s fialami a oba oblouky kompletně rozebrány, z původního zdiva vyjmuty 

fialy na straně k vnějšímu pilíři, kružbové štítky, několik prutů a nahrazeny články z 

hořického pískovce129
. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že všechny 

články byly provedeny jako věrná kopie původních tvarů. 

Pilíř s obloukem nad stěnou mezi sakristií a předsíní, č. I.b: Pilíř má půdorys téměř 

pravidelného osmistěnu, z nějž na vnější straně chrámu vybíhá obdélníkový díl s pravoúhlými 

stranami. Výškově je členěn na čtyři úrovně. Pilíř spočívá na obvodovém zdivu mezi sakristií 

a předsíní a vnější obdélníková část na opěráku přízemí chrámu. Značně vysoká a 

architektonicky nečleněná spodní část pilíře tvoří téměř třetinovou výšku celého pilíře. Na 

čele pilíře je nad korunní římsou přízemí osazen znak města Kutné Hory nesený dvěma 

štítonoši pod bohatým baldachýnem z vysutých vzájemně se prostupujících oblouků tvaru 

oslího hřbetu. Ve vyšší úrovni má pilíř půdorys pravidelného osmistěnu a nese křížový svazek 

čtyř fial na kterých spočívá nakoso po stavená vrcholová fiala. Hrany osmistěnu ve druhé 

výškové úrovni jsou zdůrazněny hranolovými pruty s vyžlabenými stranami a vrcholí štítky 

ve tvaru oslího hřbetu s motivem jeptišky jejichž horní část je posázena kraby a zakončena 

křížovou kytkou. Štítky pohledově zakrývají změny půdorysného tvaru pilíře ve vyšší úrovni. 

Křížový svazek čtyř tvarově stejných fial nese na koso postavenou vrcholovou fialu. Dřík 

fialy je na každé straně zakončen motivem oslího hřbetu ze kterého vyrůstá vlastní jehlan 

fialy na hranách po sázený kraby a vrcholící křížovou kytkou s poupětem. Nad vnějším 

obdélníkovým dílem pilíře vyrůstají dvě nakoso po stavené fialy, mezi nimiž je umístěn chrlič 

v podobě netopýra s orlí hlavou. V patě dříků fial jsou na šikmé římse umístěny na třech 

stranách pilíře štítky ve tvaru oslího hřbetu se slepou kružbovou výplní, po sázené kraby a 

zakončené křížovou kytkou. Tvar oblouku štítku zejména na čele pilíře je značně zúžený a 

převýšený. Každá výplň variuje jiným způsobem motiv jeptišky, plaménku a oslího hřbetu. Ze 

spodní části pilíře vybíhá k vnitřnímu pilíři opěrný oblouk. Oblouk vybíhá z těla pilíře, 

profilace je dole ostruhovitě zakončena. Široký opěrný oblouk, který se rozpíná mezi dvěma 

opěrnými pilíři zachovává stejný úhel šikmosti s horním obloukem vnitřního pilíře. Profilován 

je vyžlabeným klínem, oblounem a výžlabkem, šikmá stříška je posázena osmi kraby. 

128 APH, T40/l 073, fol. 40r a 41 v. 
129 Viz. též P. Zahradník, Dějiny objektu, o. c. v pozn. 21, s. 80-82, kde cituje Zprávu archeologického sboru 
"Vocela" v Kutné Hoře a okolí za rok 1888-89 a publikovaný přepis těchto zpráv v knize K. Vorlíček, Dějiny 

restaurace a dostavby velechrámu sv. Panny Barbory v Hoře Kutné 1884-1905, Kutná Hora 1905, s. 94-95. 
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Z Rejskova díla se na opěrném pilíři Č. Lb zachovalo zdivo do úrovně stříšky oblouku 

a celý tento opěrný oblouk. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky 

prutů členící střední část těla pilíře, římsa oddělující dvě etáže pilíře, profi1ace a osm krabů 

opěrného oblouku. V baroku byla pravděpodobně vyměněna vrcholová fiala a vrchol levé 

fialy na čele pilíře. Vyplývá to z označení těchto článků jako" nové" ve skicáři z pozůstalosti 

J. Mockera z Archivu Pražského hradu13o. Při rekonstrukci pilíře v roce 1888 podle plánů 

Josefa Mockera byla vrchní partie pilíře s fialami kompletně rozebrána, z původního zdiva 

vyjmuty fialy na čele pilíře, chrlič, kružbové štítky, několik prutů a znak Kutné Hory se 

štítonoši a nahrazeny články z hořického pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před 

obnovou lze říci, že fiály a kružbové štítky byly provedeny jako věrná kopie původních tvarů, 

chrlič byl změněn ze psa zakresleného ve skicáři 13l na netopýra s orlí hlavou, znak Kutné 

Hory byl rekonstruován podle dochovaných zbytků132, přičemž pravá socha štítonoše tehdy 

zcela chyběla. 

Pilíř s oblouky nad východní stěnou předsíně, č. lI.a: Pilíř má v jednotlivých 

výškových úrovních jiný půdorys navazující na sebe v logické skladbě od hmotné základny 

po vrcholový bod - fialu. Hmota pilíře je směrem nahoru odlehčována, těžiště zůstává na 

straně chóru, čelní strana je odstupňována. Pilíř je výškově členěn na pět úrovní, přičemž 

z druhé a třetí vybíhají směrem k chóru opěrné oblouky. Spočívá na zdivu mezi severní 

předsíní a kaplí sv. Kateřiny. S ohledem na toto umístění bylo odhmotněno tělo pilíře, stěna je 

však o něco silnější než stěna pod pilířem La, přesto je tento pilíř stále subtilnější než pilíře 

v závěru chóru. Nejspodnější díl pilíře nad úžlabími střech kaplí má půdorys pravoúhlého 

obdélníku. V soklové partii je vytvořen převod na okosené hrany. Sokl je architektonicky 

nečleněný a výškou odpovídá závěrovým pilířům (nikoliv pilíři Č. La, který má sokl vyšší), 

s tím souvisí nasazení konzoly spodního oblouku nad spodní římsou. Tvaroslovnou změnu 

oproti pilíři Č. La tvoří motivy slepých kružbových výplní štítků na úrovni druhé římsy pilíře. 

Každá výplň variuje jiným způsobem motiv jeptišky, plaménku a oslího hřbetu. Změnou 

oproti pilíři Č. La je rovněž vynechání štítku na bočních stranách pilíře v úrovni přechodu 

střední osmiboké části pilíře na křížový svazek čtyř fiál. Také vrcholová fiala je tvarově 

utvářena jinak, má standardní hranolový dřík (oproti půdorysně kruhovému dříku pilíře La). 

Shodně je však fiala postavena vůči ose pilíře a oblouku nakoso, z motivu baldachýnu 

složeného z prostupujících se oblouků tvaru oslího hřbetu vyrůstá vlastní jehlan fialy na 

130 APH, T401l073, fol. 33r a 33v. 
131 APH, T401l073, fol. 31v. 
132 APH, T401l 073, fol. 31r. 
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hranách posázený kraby a vrcholící křížovou kytkou s poupětem. Jiný je také kružbový motiv 

výplně horního oblouku, který sestává z dvou kruhů a čtyř plaménků. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři Č. ILa zachovalo zdivo do úrovně stříšky horního 

oblouku. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů členící tělo 

pilíře, dvě římsy oddělující jednotlivé etáže pilíře, konzola s vegetabilním dekorem ze které 

vyrůstá profilace spodního oblouku, část spodního oblouku a kružbová výplň horního 

oblouku. V baroku byly pravděpodobně vyměněny vrcholky fial na straně k vnějšímu 

oblouku. Vyplývá to z označení těchto článků jako "nové" ve skicáři z pozůstalosti J. 

Mockera z Archivu Pražského hradu133
. Při rekonstrukci pilíře v roce 1888 podle plánů Josefa 

Mockera byla vrchní partie pilíře s fialami a oba oblouky kompletně rozebrány, z původního 

zdiva vyjmuty fialy na straně k vnějšímu pilíři, kružbové štítky, několik prutů a nahrazeny 

články z hořického pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že 

všechny články byly provedeny jako věrné kopie původních tvarů. 

Pilíř s obloukem nad východní stěnou předsíně, č. lI.b: Pilíř má půdorys téměř 

pravidelného osmistěnu, z nějž na vnější straně chrámu vybíhá obdélníkový díl s pravoúhlými 

hranami. Výškově je členěn na čtyři úrovně. Pilíř je jako celek natočen v šikmém směru 

spodního nárožního opěráku, na němž a na nárožním obvodovém zdivu severní předsíně 

spočívá. Tvaroslovně je shodný s vnějším pilířem Č. Lb. V nároží čela pilíře je v půlkruhové 

nice umístěna na konzole pod baldachýnem socha sv. Barbory. Bohatý baldachýn s motivy 

prostupujících se oblouků tvaru oslího hřbetu je zaklenut žebrovou hvězdicovou klenbičkou a 

nese vysokou polygonální fialu zakončenou křížovou kytkou s poupětem. Z důvodu natočení 

pilíře šikmo k nároží přiléhá opěrný oblouk asymetricky k pravé zadní hraně pilíře, 

tvaroslovně je shodný s obloukem pilíře Č. I.b, je však kratší posázen na stříšce celkem sedmi 

kraby. Zůstal zachován v původním materiálu včetně všech krabů na stříšce. Nad vnějším 

obdélníkovým dílem pilíře vyrůstají dvě nakoso po stavené fialy, mezi nimiž je umístěn chrlič 

v podobě muže s ptačími křídly. V patě dříků fial jsou na šikmé římse umístěny na třech 

stranách pilíře štítky ve tvaru oslího hřbetu se slepou kružbovou výplní, posázené kraby a 

zakončené křížovou kytkou. Tvar oblouku zejména na čele pilíře je značně úzký a převýšený. 

Každá výplň variuje jiným způsobem motiv jeptišky, plaménku a oslího hřbetu. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři Č. Il.b zachovalo zdivo do úrovně stříšky oblouku 

a celý tento opěrný oblouk. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky 

prutů členící střední část těla pilíře, římsa oddělující dvě patra pilíře, profilace a osm krabů 

133 APH, T40/1073, fol. 34v a 36r. 
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opěrného oblouku, konzola a baldachýn pro sochu sv. Barbory. Z této doby pochází také 

plastika dvou andělů štítonošů a dnes již neidentifikovatelný znak (?) druhotně osazené do 

předhusitského zdiva na čelo opěráku přízemí chrámu pod sochou sv. Barbory. V baroku byla 

pravděpodobně vyměněna střední část jehlanu vrcholové fialy. Vyplývá to z označení tohoto 

článku jako" nové", přičemž spodní díl a vrchní křížová kytka s poupětem j sou označeny jako 

"staré" ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hradu 134. Při rekonstrukci 

pilíře v roce 1888 podle plánů Josefa Mockera byla horní partie pilíře s fialami kompletně 

rozebrána, z původního zdiva vyjmuty fialy na čele pilíře, chrlič, kružbové štítky, několik 

prutů, torzo volné sochy sv. Barbory a nahrazeny články z hořického pískovce. Srovnáním se 

skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že fialy a kružbové štítky byly provedeny jako 

věrná kopie původních tvarů, chrlič byl námětově změněn ze zvířete Geho torzo je zachyceno 

na fotografii z roku 1885) na postavu muže s ptačími křídly, původní socha sv. Barbory135 

byla nahrazena volnou kopií. 

9. 1. 2. Opěrný systém na jižní straně chóru 

Opěrný systém na jižní podélné straně chóru je tvořen rovněž jako na straně severní 

čtyřmi pilíři, z nichž každá dvojice je situována za sebou v příčné ose chóru. Mezi pilíři 

vzájemně a stěnou mezi okny chóru jsou rozepnuty opěrné oblouky. Použití dvojitého 

opěrného systému v každém poli je i zde dáno dispozicí přízemní chrámu, který má na jižní 

straně dvě boční lodě, přičemž vnější loď je širší než vnitřní. Také zde byl tedy Rejsek vázán 

předhusitskou dispozicí a využil rovněž základu pilíře č. X.a, který vytvořil jeho předchůdce -

mistr Hanuš. Hmotové utváření pilířů a oblouků i architektonické členění je zrcadlově shodné 

s opěrným systémem na severní straně. I zde ovlivnily dimenzování pilířů konstrukce přízemí 

na kterých pilíře spočívají, i zde jsou vnitřní pilíře půdorysně i výškově členěny rozdílně od 

vnějších, rozdílný je i použitý tvaroslovný aparát a profilace oblouků vzájemně. Jediným 

prvkem co dva pilíře spojuje je stejný poloměr zakřivení opěrných oblouků a úhel šikmosti 

horní stříšky. Pilíře s oblouky nad východní stěnou jižní předsíně (XLa, XLb) jsou typově 

shodné s pilíři Č. X.a a X.b, ve hmotě a detailech kamenické výzdoby se však odlišují. 

Pilíř s oblouky nad příčkou mezi vnější boční lodí a předsíní, č. XI.a: Pilíř má 

v jednotlivých výškových úrovních jiný půdorys navazující na sebe v logickém sledu od 

hmotné základny po vrcholový bod - fialu. Hmota pilíře je směrem nahoru odlehčována, 

těžiště zůstává na straně chóru, čelní strana je odstupňována. Pilíř je výškově členěn na pět 

134 APH, T40/1073, fal. 25v. 
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úrovní, přičemž z druhé a třetí vybíhají směrem k chóru opěrné oblouky. Pilíř spočívá na 

příčce mezi vnější boční lodí a předsíní. S ohledem na toto umístění bylo maximálně 

odhmotněno tělo pilíře projevující se v jeho půdorysu a horní polovině, které je ve srovnání 

s ostatními pilíři chóru subtilnější. Sokl je architektonicky nečleněný, má půdorys výrazně 

protáhlého obdélníku se zkosenými hranami. Nad první římsou navazuje půdorysně shodný 

díl s pláštěm členěným vertikálními hranolovými pruty s vyžlabenými hranami. Výškově 

odpovídá náběhu spodního oblouku a je zakončen rovněž šikmou římsou. Na úrovni této 

římsy na bočních stranách a čelní straně (směrem k vnějšímu pilíři) jsou pruty zakončeny 

římsovými hlavičkami a nesou štítky ve tvaru oslího hřbetu se slepou kružbovou výplní, 

po sázené kraby a zakončené křížovou kytkou. Každá výplň variuje jiným způsobem motiv 

jeptišky, plaménku a oslího hřbetu. Štítky pohledově zakrývají změny půdorysného tvaru 

pilíře ve vyšší úrovni. V této úrovni pokračuje výškově srovnatelný díl pilíře odpovídající 

náběhu horního oblouku, ten však má na straně k chóru půdorys pravidelného osmihranu a na 

straně k přednímu oblouku dvojici nakoso po stavených fial, oba útvary jsou propojeny 

krčkem. Z osmihranu vyrůstá křížový svazek čtyř fial, které nesou vrcholovou fialu jejíž dřík 

má neobvyklý kruhový půdorys. Dřík této fialy je členěn čtyřmi vertikálními pruty a je 

zakončen motivem baldachýnu z prostupujících se obloučků tvaru oslího hřbetu. Z něj vyrůstá 

nakoso postavený jehlan fialy na hranách po sázený kraby a vrcholící křížovou kytkou 

s poupětem. Na dvou kosých fialách, resp. stříšce oblouku vnějšího pilíře, spočívá nakoso 

po stavená fiala. Ve dvou výškových úrovních vyrůstají z těla pilíře dva opěrné oblouky. 

Spodní oblouk je v profilován hruškovcem a velkým výžlabkem, na straně pilíře je podchycen 

konzolou s vegetabilním motivem umístěnou pod spodní šikmou římsou a na protilehlé straně 

je protnut do dříku fialy mezi okny chóru. Horní oblouk vyrůstá z pilíře v úrovni nad stříškou 

spodního oblouku a na opačné straně je protnut do římsy probíhající nad okny presbytáře. 

Trojúhelné pole mezi obloukem a stříškou při pilíři vyplňuje kružbový panel složený z šesti 

plaménků. Na západní straně tohoto panelu je největší plamének označen kamenickou 

značkou. Stříška oblouku nese celkem sedm krabů stejného druhu, pod obloukem je 

podvěšena arkatura s obloučkovým motivem a schematickými liliemi. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři č. XI.a zachovalo zdivo do výše kružbového 

panelu horního oblouku. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů 

členící tělo pilíře, dvě římsy oddělující jednotlivé úrovně pilíře, konzola s vegetabilním 

dekorem ze které vyrůstá profilace spodního oblouku, část spodního oblouku a kružbová 

135 APH, T40/1073, fol. 28r. 
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výplň s motivem šesti plaménků horního oblouku. V baroku byla pravděpodobně vyměněna 

celá horní část pilíře s vrcholovou fialou s kruhovým dříkem a vrcholy dalších fial. Vyplývá 

to z označení těchto článků jako" vše nové" ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera z Archivu 

Pražského hradu 136. Při rekonstrukci pilíře v roce 1887 podle plánů Josefa Mockera byla 

vrchní partie pilíře s fialami a oba oblouky kompletně rozebrány, z původního zdiva vyjmuty 

kružbové štítky, několik prutů a nahrazeny články z hořického pískovce. Některé 

nejzachovalejší části fial byly znovupoužity. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před 

obnovou lze říci, že všechny vyměněné články byly provedeny jako věrná kopie původních 

tvarů. 

Pilíř a oblouk nad příčkou mezi vnější boční lodí a předsíní, č. XI.b: Pilíř má 

půdorys téměř pravidelného osmistěnu, z nějž na vnější straně chrámu vybíhá obdélníkový díl 

s pravoúhlými stranami. Výškově je dělen na čtyři úrovně. Pilíř spočívá na příčce mezi vnější 

boční lodí a předsíní a vnější obdélníková část na opěráku přízemí chrámu. Značně vysoká a 

architektonicky nečleněná spodní část pilíře tvoří téměř třetinovou výšku celého pilíře. Na 

čele pilíře je nad korunní římsou přízemí je osazen erb pregéřů nesený dvěma štítonoši pod 

baldachýnem ve tvaru oblouku oslího hřbetu vrcholící fialou a doplněný akantovými 

rozvilinami. Ve vyšší úrovni má pilíř půdorys pravidelného osmistěnu a nese křížový svazek 

čtyř fial na kterých spočívá nakoso po stavená vrcholová fiala. Hrany osmistěnu ve druhé 

výškové úrovni jsou zdůrazněny hranolovými pruty s vyžlabenými stranami a vrcholí štítky 

ve tvaru oslího hřbetu s motivem jeptišky jejichž horní část je posázena kraby a zakončena 

křížovou kytkou. Štítky pohledově zakrývají změny půdorysného tvaru pilíře ve vyšší úrovni. 

Křížový svazek čtyř tvarově stejných fial nese na koso postavenou vrcholovou fialu. Dřík 

fialy je na každé straně zakončen motivem oslího hřbetu ze kterého vyrůstá vlastní jehlan 

fialy na hranách posázený kraby a vrcholící křížovou kytkou s poupětem. Nad vnějším 

obdélníkovým dílem pilíře vyrůstají dvě nakoso po stavené fialy, mezi nimiž je umístěn chrlič 

v podobě zoomorfního monstra s kopyty. V patě dříků fial jsou na šikmé římse umístěny na 

třech stranách pilíře štítky ve tvaru oslího hřbetu se slepou kružbovou výplní, posázené kraby 

a zakončené křížovou kytkou. Tvar oblouku zejména na čele pilíře je značně úzký a 

převýšený. Každá výplň variuje jiným způsobem motiv jeptišky, plaménku a oslího hřbetu. Ze 

spodní části pilíře vybíhá k vnitřnímu pilíři opěrný oblouk. Oblouk vyrůstá z těla pilíře, 

profilace je dole ostruhovitě zakončena. Široký opěrný oblouk, který se rozpíná mezi dvěma 

opěrnými pilíři zachovává stejný úhel šikmosti s horním obloukem vnitřního pilíře. Profilován 

136 APH, T401l073, fol. 2v. 
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je vyžlabeným klínem,oblounem a výžlabkem, šikmá stříška je posázena osmi kraby. Pět 

kvádrů oblouku je na stezce klínu profi1ace označeno kamenickou značkou. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři Č. XI.b zachovalo zdivo do úrovně stříšky 

oblouku a tento opěrný oblouk vyjma krabů. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou 

zachovány úseky prutů členící střední část těla pilíře, římsa oddělující dvě etáže pilíře, oblouk 

s profilací. Barokní oprava opěrného systému se patrně tohoto pilíře nedotkla, není o tom 

doklad ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hradu, ačkoliv je zde pilíř 

s obloukem rozkreslen dosti detailně. Při rekonstrukci pilíře v roce 1887 podle plánů Josefa 

Mockera byla vrchní partie s fialami kompletně rozebrána, z původního zdiva vyjmuty fialy 

na čele pilíře, chrlič, kružbové štítky, několik prutů a erb pregéřů se štítonoši pod 

baldachýnem nahrazeny články z hořického pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi 

před obnovou lze říci, že fialy a kružbové štítky byly provedeny jako věrná kopie původních 

tvarů, chrlič, erb pregéřů se štítonoši a baldachýn byly rekonstruovány podle dochovaných 

zbytkůl37 . 

Pilíř S oblouky nad východní stěnou předsíně, č. X.a: Pilíř má v jednotlivých 

výškových úrovních jiný půdorys navazující na sebe v logickém sledu od hmotné základny po 

vrcholový bod - fialu. Hmota pilíře je směrem nahoru odlehčována, těžiště zůstává na straně 

chóru, čelní strana je odstupňována. Pilíř je výškově členěn na pět úrovní, přičemž z druhé a 

třetí vybíhají směrem k chóru opěrné oblouky. Spočívá na zdivu mezi jižní předsíní a 

Hašplířskou kaplí. S ohledem na toto umístění bylo odhmotněno tělo pilíře, stěna je však o 

něco silnější než pod pilířem XI.a, přesto je tento pilíř stále subtilnější než pilíře v závěru 

chóru. Nejspodnější díl pilíře nad úžlabími střech kaplí má půdorys pravoúhlého obdélníku. 

V soklové partii je vytvořen převod na okosené hrany. Sokl je architektonicky nečleněný a 

výškou odpovídá závěrovým pilířům (nikoliv pilíři č. XI.a, který má sokl vyšší), s tím souvisí 

nasazení konzoly spodního oblouku nad spodní římsou. Tvaroslovnou změnou oproti pilíři Č. 

XI.a jsou motivy slepých kružbových výplní štítků na úrovni druhé římsy pilíře. Každá výplň 

variuje jiným způsobem motiv jeptišky, plaménku a oslího hřbetu. Další změnou oproti pilíři 

č. XI.a je vynechání štítku na bočních stranách pilíře na úrovni přechodu střední osmiboké 

části na křížový svazek čtyř fial. Také vrcholová fiala je tvarově utvářena jinak, má standardní 

hranolový dřík (oproti půdorysně kruhovému dříku pilíře XI. a). Shodně je však fiala 

postavena vůči ose pilíře a oblouku nakoso, z motivu baldachýnu složeného z prostupujících 

se obloučků tvaru oslího hřbetu vyrůstá vlastní jehlan fialy na hranách po sázený kraby a 

137 APH, T401l073, fol. 16v (chrlič), 23r (erb). 
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vrcholící křížovou kytkou s poupětem. Jiný je také kružbový motiv výplně horního oblouku, 

který sestává z kruhu s rotujícími plaménky a tří plaménků doplňujících trojúhelníkový tvar 

panelu. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři č. X.a zachovalo zdivo do úrovně kružbového 

panelu horního oblouku. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů 

členící tělo pilíře, dvě římsy oddělující jednotlivé etáže pilíře, konzola s vegetabilním 

dekorem ze které vyrůstá profilace spodního oblouku, část spodního oblouku a kružbová 

výplň horního oblouku. V baroku byly pravděpodobně vyměněny vrcholky fial na straně 

k vnějšímu oblouku. Vyplývá to z označení těchto článků jako "nové" ve skicáři 

z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hradu 138. Při rekonstrukci pilíře v roce 1887 

podle plánů Josefa Mockera byla vrchní partie pilíře s fialami a oba oblouky kompletně 

rozebrány, z původního zdiva vyjmuty fialy na straně k vnějšímu pilíři, kružbové štítky, 

několik prutů a nahrazeny články z hořického pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi 

před obnovou lze říci, že všechny články byly provedeny jako věrná kopie původních tvarů. 

Pilíř s obloukem nad východní stěnou předsíně, č. XI.b: Pilíř má půdorys téměř 

pravidelného osmistěnu, z nějž na vnější straně chrámu vybíhá obdélníkový díl s pravoúhlými 

hranami. Výškově je členěn na čtyři úrovně. Pilíř je jako celek natočen v šikmém směru 

spodního nárožního opěráku, na němž a na nárožním obvodovém zdivu jižní předsíně 

spočívá. Tvaroslovně je shodný s vnějším pilířem č. XI.b. V nároží čela pilíře je v půlkruhové 

nice umístěna na konzole pod baldachýnem socha sv.Václava. Konzola s vegetabilním 

dekorem vyrůstá z korunní římsy nad přízemím chrámu. Bohatý baldachýn s motivy 

prostupujících se obloučků tvaru oslího hřbetu je zaklenut sklípkovou klenbičkou a nese 

vysokou nakoso postavenou fialu zakončenou křížovou kytkou s poupětem. Na východním 

boku pilíře je osazen reliéfní znak Smíšků z Vrchovišť s bohatým baldachýnem s motivem 

prostupujících se oblouků tvaru oslího hřbetu, pod ním anděl s nápisovou páskou. Z důvodu 

natočení pilíře šikmo k nároží přiléhá opěrný oblouk asymetricky k levé zadní hraně pilíře, 

tvaroslovně je shodný s obloukem pilíře č. XI.b, je však kratší, posázen na stříšce celkem 

sedmi kraby. Nad vnějším obdélníkovým dílem pilíře vyrůstají dvě nakoso po stavené fialy, 

mezi nimiž je umístěn chrlič v podobě zoomorfního monstra s kOZÍ hlavou. V patě dříků fial 

jsou na šikmé římse umístěny na třech stranách pilíře štítky ve tvaru oslího hřbetu se slepou 

kružbovou výplní, posázené kraby a zakončené křížovou kytkou. Tvar oblouku zejména na 

138 APH, T401l073, fol. 8r. 
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čele pilíře je značně úzký a převýšený. Každá výplň variuje jiným způsobem motiv jeptišky, 

plaménku a oslího hřbetu. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři č. X.b zachovalo zdivo do úrovně stříšky oblouku 

a celý tento opěrný oblouk. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky 

prutů členící střední část těla pilíře, římsa oddělující dvě etáže pilíře, profilace a osm krabů 

opěrného oblouku. V baroku byla pravděpodobně vyměněna vrcholová fiála. Vyplývá to 

z jejího označení jako "nové" ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského 

hradu 139. Při rekonstrukci pilíře v roce 1888 podle plánů Josefa Mockera byla horní partie 

pilíře s fialami kompletně rozebrána, z původního zdiva vyjmuty fialy na čele pilíře, chrlič, 

kružbové štítky, několik prutů, torzo volné sochy sv. Václava s konzolou a baldachýnem, 

smíškovský erb s baldachýnem a andělem s nápisovou páskou a nahrazeny články z hořického 

pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že fialy a kružbové štítky 

byly provedeny jako věrná kopie původních tvarů, chrlič a celá bohatá kamenická výzdoba 

boku opěráku včetně sochy sv. Václava byly rekonstruovány podle dochovaných zbytků, 

zejména však dotvořeny ve volné kopii14o
• 

9. 1. 3. Opěrný systém závěru chóru 

Opěrný systém závěru chóru je tvořen sedmi pilíři, z nichž každý je spojen se stěnou 

chóru v partii mezi okny dvěma opěrnými oblouky. Rozmístění pilířů a jejich vazba na tělo 

chóru jsou dány dispozicí přízemí chrámu, kterou tvoří věnec radiálních kaplí kolem ochozu a 

chóru. Kaple však nejsou stejně široké (zejména dvě západní v napojení na předsíně jsou 

výrazně širší než ostatní), nevážou se kolmo na arkády a pilíře chóru, navíc jejich počet je 

větší než počet stran závěru chóru. Tato situace vytváří pro podobu opěrného systému chóru 

značně nestandardní podmínky. Kromě pilíře vose stavby, který dominuje nad ostatními 

výškou, tvaroslovím a sochařskou výzdobou, j sou pilíře a oblouky závěru chóru typově 

shodné, odlišují se v detailech kamenické výzdoby. Matěj Rejsek byl i zde vázán 

předhusitskou dispozicí stavby a základy pilířů s oblouky od svého předchůdce - mistra 

Hanuše. Spodní oblouk pilíře vose stavby však patrně Rejsek přestavěl. Odlišuje od ostatních 

tvarem a materiálem. Má tvar segmentu a tvoří jej výhradně lomový kámen. 

139 APH, T401l073, fol. 21r. 
140 APH, T401l073, fol. 18r (celek výzdoby, smíškovský erb), 18v a 19r (baldachýny), 20v (chrlič a anděl 
s nápisovou páskou), 24r (sv. Václav). Fotografie z roku 1880 zachycující stav výzdoby před restaurováním, viz 
pOZll.43. 
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Pilíř S oblouky mezi kaplí sv. Kateřiny a sv. Blažeje, č. III.: Pilíř má v jednotlivých 

výškových úrovních jiný půdorys navazující na sebe v logické skladbě od hmotné základny 

po vrcholový bod - fialu. Hmota pilíře je směrem nahoru odlehčována, těžiště zůstává na 

straně chóru, na čelní straně je soustředěna dekorace. Pilíř je výškově členěn na pět úrovní, 

přičemž z druhé a třetí vybíhají směrem k chóru opěrné oblouky. Spočívá na mohutném 

půdorysně trojúhelníkovém zdivu mezi kaplí sv. Kateřiny a sv. Blažeje. Spodní díl pilíře nad 

úžlabími střech kaplí má půdorys pravoúhlého obdélníku. V soklové partii je vytvořen převod 

na okosené hrany. Z architektonicky nečleněného soklu vyrůstá nad spodní římsou půdorysně 

shodný díl s pláštěm členěným vertikálními hranolovými pruty s vyžlabenými hranami. 

Výškově odpovídá náběhu spodního oblouku a je zakončen šikmou římsou. Na úrovni této 

římsy na bočních stranách a čelní straně (směrem k vnějšímu pilíři) jsou pruty zakončeny 

římsovými hlavičkami a nesou štítky ve tvaru oslího hřbetu se slepou kružbo vou výplní, 

po sázené kraby a zakončené křížovou kytkou. Každá výplň variuje jiným způsobem motiv 

jeptišky, plaménku a oslího hřbetu. Štítky pohledově zakrývají změny půdorysného tvaru 

pilíře ve vyšší úrovni. V této úrovni pokračuje výškově srovnatelný díl pilíře odpovídající 

náběhu horního oblouku, ten však má na straně k presbytáři půdorys pravidelného osmistěnu 

a na čele dvojici nakoso po stavených fial, oba útvary jsou propojené krčkem. Na bočních 

stěnách osmistěnu jsou umístěny konzoly pro sochy, konzolou je zakončen i krček na čele 

pilíře. Levá konzola (k pilíři č. IV.) má polygonální půdorys, složitý římsový profil složený 

z výžlabků, oblounů a okosení vyrůstá z mužské obličejové masky. Konzola na pravé straně 

je rovněž polygonální, kalichovitého tvaru, polygonální s římsovým profilem je také konzola 

zakončující krček. Z osmistěnu vyrůstá křížový svazek čtyř fial, z nichž každá má na dříku 

umístěný baldachýn (celkem tři stejného druhu) odpovídající spodní konzole. Na křížovém 

svazku fial spočívá vrcholová fiala hranolového průřezu, jejíž dřík je členěn nárožními pruty a 

je zakončen motivem baldachýnu z prostupujících se obločků tvaru oslího hřbetu. Z něj 

vyrůstá nakoso po stavený jehlan fialy na hranách po sázený kraby a vrcholící křížovou kytkou 

s poupětem. Mezi dvěma nakoso po stavenými fialami na čele pilíře je umístěn chrlič 

v podobě ptačího monstra s dlouhým ocasem a hřívou. Ve dvou výškových úrovních vyrůstají 

z těla pilíře směrem k chóru dva opěrné oblouky. Spodní oblouk je v profilován hruškovcem a 

velkým výžlabkem, na straně pilíře je podchycen konzolou s vegetabilním motivem 

umístěnou nad spodní šikmou římsou a na protilehlé straně je protnut do dříku fialy mezi 

okny chóru. Horní oblouk vyrůstá z pilíře v úrovni nad stříškou spodního oblouku a na opačné 

straně je protnut do římsy probíhající nad okny presbytáře. Trojúhelné pole mezi obloukem a 

stříškou při pilíři vyplňuje kružbový panel složený z ústředního kruhu vyplněného třemi 

41 



srdčitými motivy a dvou plaménků. Stříška oblouku nese celkem šest krabů stejného druhu, 

spodní profi1 je lemován arkaturou s obloučkovým motivem a schematickými liliemi. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři č. III. zachovalo zdivo do úrovně kružbového 

panelu horního oblouku. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů 

členící tělo pilíře, části dvou říms oddělující jednotlivé úrovně pilíře, konzola s vegetabilním 

dekorem a část profilace spodního oblouku a kružbová výplň s motivem kruhu a dvou 

plaménků horního oblouku. Zda-li byl pilíř v baroku opraven, nelze říci, protože opravou 

většinou dotčená část - vrcholová fiala při pořizování kreseb do skicáře z pozůstalosti J. 

Mockera chyběla141 . Při rekonstrukci pilíře v roce 1885 podle plánů Josefa Mockera byl 

zbytek vrchní partie pilíře a oba oblouky kompletně rozebrány, z původního zdiva vyjmuty 

fialy na čele pilíře, chrlič, konzoly, kružbové štítky, většina prutů a nahrazeny články z 

hořického pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že většina 

článků byla provedena jako věrná kopie původních tvarů, odlišně byl proveden chrlič a levá 

konzola ve třetí výškové úrovni pilíře. Podle skicáře 142 zde byl před rekonstrukcí osazen 

chrlič v podobě medvěda, v 19. století došlo k výměně za okřídlené ptačí monstrum 

s dlouhým ocasem a hřívou ("ptakokůň") 143. Na stejném listu skicáře je nakreslena také 

mohutná polygonální konzola s římsovým profilem, která je nesena ženskou hlavou 

s kulatými tvářemi a krátkým zdvihnutým nosíkem. V 19. století při rekonstrukci konzoly 

byla její profilace dodržena, ale maska znázorňuje mužskou hlavu144
• 

Pilíř s oblouky mezi kaplí sv. Blažeje a sv. Kříže, č. IV.: Pilíř je půdorysně i 

hmotově stejný s výše popsaným pilířem č. III. Shodné jsou dokonce i dvě konzoly ve třetí 

výškové úrovni pilíře. Tvaroslovnou změnu oproti pilíři č. III. tvoří motivy slepých 

kružbových výplní štítků na úrovni druhé římsy, z nichž každá variuje jiným způsobem motiv 

jeptišky, plaménku a oslího hřbetu a také kružbový motiv panelu horního oblouku, který 

sestává ze dvou, nosy proti sobě natočených plaménků. Chrlič má podobu psa. Dva kvádry 

s profilací spodního oblouku byly na stezce hruškovce označeny kamenickou značkou. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři č. IV. zachovalo zdivo do úrovně kružbového 

panelu horního oblouku. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů 

členící tělo pilíře, části dvou říms oddělující jednotlivé úrovně pilíře, konzola s vegetabilním 

dekorem a část profilace a stříška spodního oblouku a kružbová výplň s motivem kruhu a 

141 Fiala byla stržena vichřicí dne 14. 7. 1883, viz. P. Zahradník, Dějiny objektu, o. c. v pow. 21, s. 68. 
142 APH, T40/1072, fol. 18v. 
143 M Ottová, Architektonická skulptura chóru kostela sv. Barbory v Kutné Hoře, Kutná Hora, Chrám sv. 
Barbory, Stavebně historický průzkum, MURUS Praha 2004, s. 16, nepublikováno. 
144 /bidem, s. 14 se domnívá, že může jít o podobu architekta, ale i o stylizovanou podobu sochaře-kameníka. 
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dvou plaménků horního oblouku. Barokní oprava opěrného systému se patrně tohoto pilíře 

nedotkla, není o tom doklad ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hradu, 

ačkoliv je zde pilíř s oblouky rozkreslen poměrně detailně. Při rekonstrukci pilíře v roce 1885 

podle plánů Josefa Mockera byla vrchní partie pilíře s fialami a oba oblouky kompletně 

rozebrány, z původního zdiva vyjmuty vrcholky fial na čele pilíře, chrlič, konzoly, kružbové 

štítky, většina prutů a nahrazeny články z hořického pískovce. Srovnáním se skicáři a 

fotografiemi před obnovou lze říci, že většina článků byla provedena jako věrná kopie 

původních tvarů, chrlič nově vysekán ve volné kopii při zachování stejného námětu, podstatná 

změna však byla učiněna na vrcholové fiale, jejíž utváření bylo před rekonstrukcí poněkud 

odlišné. Tvarově navazovala na fialu pilíře č. III, rozdíl byl však v tom, že horní jehlan byl 

vůči dříku o čtvrtinu pootočen. Hranolový dřík byl zakončen na všech čtyřech stranách 

půlkruhovým obloučkem s motivem j eptišky 145 . Šlo o detail objevující se původně i na pilíři 

č. VIII. (viz dále). 

Pilíř s oblouky mezi kaplí sv. Kříže a sv. Václava, č. V.: Pilíř je půdorysně i 

hmotově stejný s výše popsaným pilířem č. III. Tvaroslovnou změnu oproti pilíři Č. III. tvoří 

motivy slepých kružbových výplní štítků na úrovni druhé římsy, z nichž na čele pilíře je 

v reliéfním vegetabilním dekoru umístěn znak a letopočet 1886 a také kružbový motiv panelu 

horního oblouku, který sestává ze dvou, nosy proti sobě natočených plaménků (shodný 

s pilířem Č. IV.). Chrlič má podobu kočky. Konzoly ve třetí výškové úrovni pilíře jsou tvarově 

shodné, kalichovitý tvar je shodný z pravou konzolou pilíře Č. III. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři Č. V. zachovalo zdivo do úrovně kružbového 

panelu horního oblouku. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů 

členící tělo pilíře, části dvou říms oddělující jednotlivé úrovně pilíře, konzola s vegetabilním 

dekorem, část profilace a stříška spodního oblouku a kružbová výplň s motivem dvou 

plaménků horního oblouku. Není možné říci, jaké části pilíře byly při barokní opravě 

opěrného systému vyměněny, ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hradu 

není zachycena horní partie pilíře s vrcholovou fialou. Při rekonstrukci pilíře v roce 1886 

podle plánů Josefa Mockera byla vrchní partie pilíře s fialami a oba oblouky kompletně 

rozebrány, z původního zdiva vyjmuty fialy na čele pilíře, chrlič, konzoly, kružbové štítky, 

většina prutů a nahrazeny články z hořického pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi 

před obnovou lze říci, že většina článků byla provedena jako věrná kopie v původních 

tvarech, kromě štítku na čele pilíře, který byl opatřen letopočtem 1886 - datem dokončení 

145 APH, T401l0n, fol. 14v. 
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rekonstrukce této části stavby146, chrliče, který měl ve skicáři podobu zvířecího monstra 

s tělem psa a hlavou žáby(?) s lebkou na temeni zdvihnutou do ostruhy, ale v 19. století zde 

byl osazen chrlič v podobě kočky147. Stejně jako na pilíři č. IV. byla nejpodstatnější změna 

učiněna na vrcholové fiale. Tvarově navazovala na fialu pilíře č. III, rozdíl byl však v tom, že 

horní jehlan byl vůči dříku o čtvrtinu pootočen. Hranolový dřík byl zakončen na všech čtyřech 

stranách vodorovnou římsou148 • Šlo o detail objevující se původně i na pilíři č. VII. (viz dále). 

Osový pilíř s oblouky mezi kaplí sv. Václava a sv. Basilea, č. VI.: Pilíř má 

v jednotlivých výškových úrovních jiný půdorys navazující na sebe v logické skladbě od 

hmotné základny po vrcholový bod - fialu. Hmota pilíře je směrem nahoru odlehčována, 

těžiště zůstává na straně chóru, na čelní straně je soustředěna figurální dekorace. Pilíř je 

výškově dělen na sedm úrovní, přičemž z druhé a třetí vybíhají směrem k chóru opěrné 

oblouky. Hmota pilíře spočívá na mohutném půdorysně trojúhelníkovém zdivu mezi kaplí 

sv.Václava a sv. Basilea. Až do úrovně stříšky horního oblouku je pilíř půdorysně i hmotově 

řešen stejně s výše popsaným pilířem č. III. a tedy i s ostatními pilíři chóru. Tvaroslovnou 

změnu oproti pilíři č. III. tvoří motivy slepých kružbových výplní štítků na úrovni druhé 

římsy, kružbový motiv panelu horního oblouku, který sestává z ústředního kruhu vyplněného 

čtyřlistou rozetou a rovněž u horního oblouku arkatura, která je umístěna jak pod obloukem, 

tak také na jeho stříšce místo obvyklých krabů. Vzhledem k tomu, že pilíř stojí vose stavby 

proti oknu závěru chóru nebylo možné ukotvit opěrné oblouky v kolmém směru ke stěně 

chóru, jako u ostatních opěrných pilířů. Spodní oblouk je vytočen šikmo směrem kjihu a 

přiléhá ke stěně chóru ve stejném místě se spodním obloukem pilíře č. VII. Horní oblouk je 

vytočen na opačnou stranu směrem k severu a přiléhá ke stěně chóru v místě horního oblouku 

pilíře č. V. Na čele pilíře v úrovni vrcholků dvou na koso po stavených fial je umístěn znak 

města Kutné Hory nesený dvěma horníky 149. Pod ním je chrlič v podobě kokrhajícího 

kohouta. Zásadně rozdílně od ostatních pilířů chóru je řešena horní polovina tohoto osového 

pilíře. Pilíř je cca o pět metrů vyšší než ostatní pilíře, vyniká architektonickým řešením a je 

zde soustředěna hlavní sochařská výzdoba exteriéru chóru. V úrovni stříšky horního oblouku 

probíhá kolem těla pilíře vlys členěný opakujícím se motivem prostupujících se obloučků a 

dolů obrácenými liliemi. Přerušuje jej pouze konzola s vegetabilním motivem umístěná na 

čele pilíře na níž stojí socha Krista. Tento vlys dělí pilíř téměř v polovině výšky, přičemž 

horní část je o něco vyšší. Horní polovina je výškově dělena na čtyři úrovně. Každá úroveň je 

146 P. Zahradník, Dějiny objektu, o. c. v pOZ1l. 21, s. 75. 
147 M Ottová, Architektonická skulptura, o. c. v pOZ1l. 143, s. 15. 
148 Zachycuje jej Herzanovo vyobrazení chrámu z roku 1842, viz pOZ1l. 41. 
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pak samostatně dělena ještě na dvě poloviny. První úroveň od vlysu přejímá půdorys 

pravidelného osmistěnu dolní poloviny pilíře. Na hranách polygonu jsou na drobných 

konzolkách umístěny štíhlé a vysoké fialy, jejichž horní části přesahují až do další úrovně. 

Jádro pilíře je ve spodní části nečleněné, horní má stěny členěné panelem završeným 

obloukem ve tvaru oslího hřbetu. Tyto oblouky mají místo tradičních křížových kytek ve 

vrcholu konzoly, na nichž spočívají fialy další úrovně. Na čele pilíře v první úrovni je 

umístěna volná socha žehnajícího Krista - Soudce mezi apokalyptickými symboly 

evangelistů15o • Tyto symboly mají formu silných desek reliéfně zpracovaných pouze na 

pohledové straně a jsou osazeny bokem kolmo do šikmých stran pilíře ve dvou úrovních vedle 

sochy Krista. Druhá úroveň horní poloviny pilíře je architektonicky řešena stejně s první 

(osmihranné jádro, na hranách štíhlé fialy přesahující do vyšší úrovně) je však o něco užší a 

nižší, zejména však je jako celek o třetinu pootočena. Na čele pilíře jsou na třech stranách 

polygonu umístěny andělé s nápisovými páskami. Třetí úroveň pilíře je systémově řešena 

v zásadě opět stejně jako dvě nižší Oádro dělené na dvě shodné části, štíhlé a vysoké fialy 

přesahující do vyšší úrovně), je však užší a nižší, zejména však již nemá osmiboké jádro, ale 

čtvercové, opět pootočené p čtvrt stupně. Ve spodní části této úrovně pilíře je na vnitřní straně 

pilíře směrem k chóru osazena nápisová deska o opravě chóru v 80. letech 19. století l5l
. 

Poslední čtvrtou výškovou úroveň osového pilíře tvoří vrcholová fiala, která je rovněž dělena 

na dvě části. Spodní tvoří dřík kruhového půdorysu, který se charakteristicky stáčí Oe 

tordován), hladké jádro je členěno pruty. Zakončen je prstencem tvořeným baldachýny 

s fialami. Pilíř je ukončen čtyřbokým jehlanem fialy na hranách po sázený kraby a vrcholící 

křížovou kytkou s poupětem. Fiala je otočena na koso vůči podélné ose chrámu. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři č. VI. zachovalo zdivo pod úroveň vlysu dělícího 

spodní a horní část pilíře. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány ve spodní 

části úseky prutů členící tělo pilíře, dvě římsy oddělující jednotlivé úrovně pilíře, konzola 

s vegetabilním dekorem a celý spodní oblouk (dochovány dvě kamenické značky), část 

kružbové výplně s motivem plaménku a část profilace stříšky horního oblouku. V horní části 

pilíře se z původní kamenické výzdoby zachovalo několik kusů dříků a fial členící pilíř na 

hranách polygonu a téměř celá vrcholová fiala s částí podstavce, tordovaným dříkem a 

vrchním jehlanem s křížovou kytkou. V baroku byla vyměněna horní polovina třetí a celá 

149 Viz. M Ottová, Architektonická skulptura, o. c. v pOZll. 143, s. ll. 
150 lbidem, s. ll. 
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čtvrtá výšková úroveň pilíře. Vyplývá to z označení těchto částí jako "nové" ve skicáři 

z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hradul52
• Ve třetí úrovni pilíře byl dokonce 

vysekán letopočet ANNO 1734 a byla zde osazena nápisová deska o opravě opěrného 

systému v této době, která je přepsána na jiném listu skicáře 153. Při rekonstrukci pilíře v roce 

1886 podle plánů Josefa Mockera byla celá jeho horní polovina a horní oblouk kompletně 

rozebrány, z původního zdiva dolní poloviny vyjmuty fialy na čele pilíře, znak města Kutné 

Hory a chrlič, kružbové štítky, většina prutů a nahrazeny články z hořického pískovce. 

Srovnáním se skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že většina architektonických 

článků byla provedena jako věrná kopie v původních tvarech, kromě horní části třetí úrovně 

pilíře, kde ve skicáři je zakreslen prázdný panel (ovšem s letopočtem 1734, tedy z barokní 

opravy) a v 19. století byl nahrazen panelem s motivem dvou jeptišek shodným s ostatními 

panely pilíře. Sochařská výzdoba byla nově provedena ve volné kopii a částečně i 

rekonstruována. Chrlič, který měl ve skicáři podobu medvěda15\ byl v 19. století vyměněn za 

kokrhajícího kohouta. Postava mnicha, která je ve skicáku načrtnuta z profilu155 a stojí na 

odseknuté konzole u níž je poznámka "d'ábel(?) ,,156, byla v 19. století vyměněna za sochu 

Krista na listové konzole. 

Pilíř s oblouky mezi kaplí sv. Basilea a sv. Doroty, č. VII.: Pilíř je půdorysně i 

hmotově stejný s výše popsaným pilířem Č. III. Tvaroslovnou změnu oproti pilíři Č. III. tvoří 

motivy slepých kružbových výplní štítků na úrovni druhé římsy, z nichž štítek na čele pilíře 

vyplňuje vegetabilní dekor a také kružbový motiv panelu horního oblouku, který sestává 

z ústředního motivu kruhu a dvou plaménků (stejný s pilířem Č. lIL), kruh však zde vyplňuje 

místo srdčitého motivu čtyřlist. Chrlič má podobu orla. Dvě konzoly ve třetí výškové úrovni 

pilíře na jeho bocích jsou tvarově shodné, vodorovný profil složený z výžlabků vyrůstá 

z mužské obličejové masky s plnovousem. Jeden kvádr s profilací spodního oblouku byl na 

stezce hruškovce označen kamenickou značkou. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři Č. VII. zachovalo zdivo do úrovně konzol třetí 

výškové úrovně pilíře. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů 

členící tělo pilíře, části dvou říms oddělující jednotlivé úrovně pilíře, konzola s vegetabilním 

dekorem, část profilace a stříška spodního oblouku, kružbová výplň s motivem kruhu a dvou 

151 "Za slavného panování císaře a krále českého Františka Josefa 1. byla oprava presbytáře nákladem říše, 
země, města Hory Kutné a archeol. Sboru Vocela v I. 1884-1888 provedena. Dejž Bůh dlouhého trvání svatyni 
této!". Přepis podle: P. Zahradník, Dějiny chrámu, o. c. v pom. 21, s. 77. 
152 APH, T40/lOn, fol. 32v. 
153 APH, T40/l073, fol. 24v. Viz pom. 49. 
154 APH, T40/10n, fol. 31v. 
155 APH, T40/l0n, fol. 27v. 
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plaménků horního oblouku a vzácně i jeden krab horního oblouku. Není možné říci, jaké části 

pilíře byly při barokní opravě opěrného systému vyměněny, ve skicáři z pozůstalosti J. 

Mockera z Archivu Pražského hradu není zachycena horní partie pilíře s vrcholovou fiálou. 

Při rekonstrukci pilíře v roce 1886 podle plánů Josefa Mockera byla vrchní partie pilíře 

s fialami a oba oblouky kompletně rozebrány, z původního zdiva vyjmuty horní části fial na 

čele pilíře, chrlič, konzoly, kružbové štítky, většina prutů a nahrazeny články z hořického 

pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že většina článků byla 

provedena jako věrná kopie původních tvarů, rozvilinový motiv štítku na čele pilíře byl 

nahrazen volnou kopií. Ve skicáři je nakreslena mohutná polygonální konzola s římsovým 

profilem, která je nesena mužskou hlavou s kadeřemi a bez vousů (minimálně bez kníru) 157. 

V 19. století byla profilace konzoly dodržena, ale maska znázorňuje mužskou hlavu 

s bohatým plnovousem158
• Stejně jako na pilířích Č. IV. a V. byla při rekonstrukci tohoto pilíře 

na konci 19. století nejpodstatnější změna učiněna na vrcholové fiale. Tvarově navazovala na 

fialu pilíře Č. III, rozdíl byl však v tom, že horní jehlan byl vůči dříku o čtvrtinu pootočen. 

Hranolový dřík byl zakončen na všech čtyřech stranách vodorovnou římsou159 . Šlo o detail 

objevující se původně i na pilíři Č. V. 

Pilíř s oblouky mezi kaplí sv. Doroty a Smíškovou kaplí, č. VIII.: Pilíř je 

půdorysně i hmotově stejný s výše popsaným pilířem Č. III. Tvaroslovnou změnu oproti pilíři 

Č. III. tvoří motivy slepých kružbových výplní štítků na úrovni druhé římsy, z nichž každá 

variuje jiným způsobem motiv jeptišky, plaménku a oslího hřbetu a také kružbový motiv 

panelu horního oblouku, který sestává ze dvou, nosy proti sobě natočených plaménků (shodný 

s pilířem č. V.). Dvě kalichovité hlavice na stranách pilíře ve třetí výškové úrovni jsou 

půdorysně polygonální, jemně vertikálně členěny na hranách polygonu. Chrlič má na tomto 

pilíři podobu kozla. Profilace spodního oblouku vybíhá z konzoly s rostlinným motivem, 

pruty členící tělo pilíře jsou na straně oblouku ostruhovitě zaseknuty nad spodní římsou (viz. 

též pilíř č. IX.). Jeden kvádr s profilací spodního oblouku je na stezce hruškovce označen 

kamenickou značkou. 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři Č. VIII. zachovalo zdivo do úrovně kružbového 

panelu horního oblouku. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů 

členící tělo pilíře, části dvou říms oddělující jednotlivé úrovně pilíře, konzola a část profilace 

156 APH, T40/1072, fol. 32r. 
157 APH, T40/1072, fol. 34r. 
158 M Ottová, Architektonická skulptura, o. c. v pOZll. 143, s. 16 se mylně domnívá, že jde o velké zavřené 
květy. 

159 Zachycuje jej fotografie opěrného systému od A. GroHa z roku 1855, viz pOZll. 42. 
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spodního oblouku, zlomek kružbové výplně s motivem plaménku horního oblouku. V baroku 

bylo pravděpodobně vyměněno zdivo horního oblouku. Vyplývá to z označení jednoho 

kvádru při výběhu oblouku z pilíře jako "nový" ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera 

z Archivu Pražského hradu160
• Při rekonstrukci pilíře v roce 1884 podle plánů Josefa Mockera 

byla vrchní partie pilíře s fialami a oba oblouky kompletně rozebrány, z původního zdiva 

vyjmuty celé fialy na čele pilíře, chrlič, konzoly, kružbové štítky, většina prutů a nahrazeny 

články z hořického pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že 

většina článků byla provedena jako věrná kopie původních tvarů, kromě chrliče, který měl ve 

skicáři podobu ovce s krátkou srstí161
, ale v 19. století byl osazen chrlič v podobě kozla162

• 

Stejně jako na pilířích č. IV., V. a VII. byla při rekonstrukci tohoto pilíře na konci 19. století 

nejpodstatnější změna učiněna na vrcholové fiale. Tvarově navazovala na fialu pilíře č. III, 

rozdíl byl však v tom, že horní jehlan byl vůči dříku o čtvrtinu pootočen. Hranolový dřík byl 

zakončen na všech čtyřech stranách půlkruhovým obloučkem s motivem jeptišky163. Šlo o 

detail objevující se původně i na pilíři Č. IV. 

Pilíř s oblouky mezi Smíškovou a Hašplířskou kaplí, č. IX.: Pilíř je půdorysně i 

hmotově stejný s výše popsaným pilířem Č. III. Tvaroslovnou změnu oproti pilíři Č. III. tvoří 

motivy slepých kružbových výplní štítků na úrovni druhé římsy, z nichž každá variuje jiným 

způsobem motiv jeptišky, plaménku a oslího hřbetu a kružbový motiv panelu horního 

oblouku, který sestává ze tří plaménků. Dosti podstatnou změnou nejen oproti pilíři Č. III., ale 

také všem pilířům závěru chóru je, že na bocích pilíře ve třetí a čtvrté výškové úrovni nebyly 

osazeny konzoly a baldachýny. Na pilíři je tedy pouze jedna konzola s baldachýnem, a to na 

čele pilíře v této části. Chrlič má podobu berana. Profilace spodního oblouku vybíhá 

z konzoly s rostlinným motivem, pruty členící tělo pilíře jsou na straně oblouku ostruhovitě 

zaseknuty nad spodní římsou (viz. též pilíř Č. VlIL). 

Z Rejskova díla se na opěrném pilíři Č. IX. zachovalo zdivo do úrovně kružbového 

panelu horního oblouku. Z původních prvků kamenické výzdoby jsou zachovány úseky prutů 

členící tělo pilíře, části dvou říms oddělující jednotlivé úrovně pilíře, výběh a část profilace 

spodního oblouku a část kružbové výplně s motivem tří plaménků. V baroku bylo 

pravděpodobně vyměněno zdivo spodního oblouku. Vyplývá to z označení jednoho kvádru 

160 APH T40/1072, fol. 4r. 
161 APH, T401l072, fol. 7v. 
162 M Ottová, Architektonická skulptura, o. c. v pozn. 143, s. 16. 
163 APH, T40/1072, fol. 11a r; zachycuje jej též fotografie opěrného systému od A. GroHa z roku 1855, viz pozn. 
42. 
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oblouku jako" nový" ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hradul64
• Při 

rekonstrukci pilíře v roce 1884 podle plánů Josefa Mockera byla vrchní partie pilíře s fialami 

a oba oblouky kompletně rozebrány, z původního zdiva vyjmuty celé fialy na čele pilíře 

s konzolou a chrličem, kružbové štítky, většina prutů a nahrazeny články z hořického 

pískovce. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že většina článků byla 

provedena jako věrná kopie původních tvarů, kromě chrliče, který měl ve skicáři podobu 

medvěda (?)165, ale v 19. století zde byl osazen chrlič v podobě beranal66
. 

9. 1. 4. Zábradlí a schodiště spodní galerie chóru 

Zábradlí spodní galerie chóru: Zábradlí je umístěno na korunní římse přízemí 

chrámu nad vnějšími obvodovými stěnami ochozových kaplí a probíhá bez přerušení kolem 

opěrného systému. Tvoří jej celkem šestnáct polí. Zábradlí sestává z římsy, která je 

profilována dvěma výžlabky a dvěma oblouny a je vysazena před profil korunní římsy 

přízemí chrámu. Z horní šikmé plochy římsy vyrůstá parapetní část zábradlí, vertikálně 

členěná na hranici a uprostřed každého pole zaostřeným prutem mezi dvěma širokými 

výžlabky (profil navazuje na přípory na exteriéru ochozových kaplí). Prostor mezi těmito 

články vyplňují panely s kružbou. Shodné motivy v rámci jednoho pole se objevují u 

polovičního počtu polí, ostatní jsou zcela odlišné. V motivech se nejvíce uplatňují plaménky, 

kruhy a jeptišky. Parapetní část ukončuje římsa průběžná v rámci všech polí. Zábradlí se 

zachovalo původní s minimem oprav v 19. století, je součástí Rejskova díla na chóru. 

Schodiště na severní straně: Rovněž nad korunní římsou přízemí chrámu vystupuje 

při východní stěně severní předsíně horní část šnekového schodiště se střechou. Vnitřní 

schodiště (šnek) má kruhový půdorys, zatímco vnější plášť je řešen jako pravidelný 

sedmi stěn, což bylo převzato ze spodní předhusitské části schodiště. Horní část nad římsou 

má plný a kompaktní charakter. Na každé straně polygonu se otevírá malé okénko s lomeným 

nebo přímým záklenkem, okénka mají šikmý parapet sledující úhel vnitřního schodiště. Na 

spodní galerii ústí pravoúhlý portálek. Tělo schodiště ukončuje římsa profilovaná oblounem a 

výžlabkem s okosením. Na ní je nasazena jehlancová střecha sledující polygonální tvar těla 

schodiště, vytvořena je z plných lícovaných kvádrů. V patě střechy na hranách polygonu byly 

původně osazeny štíhlé fialy, dnes z nich zůstaly pouze nízké soklíky. Hrany polygonu 

střechy jsou posázeny kraby a střecha vrcholí špicí s drobným profilem. 

164 APH T401l072, fol. Sv. 
165 APH, T401l072, fol. Ir. 
166 M Ottová, Architektonická skulptura, o. c. v pOZll. 143, s. 16. 
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Schodiště je nad úrovní korunní římsy přízemí chrámu dílem Rejskovy svatobarborské 

huti. V baroku byla pravděpodobně vyměněna špice střechy schodiště, jak vyplývá z jejího 

označení jako "nové" ve skicáři z pozůstalosti J. Mockera v Archivu Pražského hradu 1 
67. Při 

rekonstrukci chrámu na konci 19. století byla potom pouze tato špice vyměněna za kopii 

z hořického pískovce. 

9. 1. 5. VnějšÍ stěny a okna na severní straně chóru 

Chór je řešen jako skeletová konstrukce, která je vyplněna kružbovými okny. Do stěny 

mezi okny jsou ve dvou výškových úrovních protnuty oblouky vnějšího opěrného systému. 

Stěna chóru na severní straně spočívá na arkádách v přízemí chrámu mezi chórem a ochozem. 

Většinu plochy stěny chóru zabírá kružbové okno. Podobně jako u opěrného systému 

navazoval Rejsek na danou dispozici přízemí z předhusitské stavební etapy a na dílo svého 

předchůdce - mistra Hanuše. Hanuš rozestavěl triforium s průchody v pilířích a osadil také 

jeho vnější okenní stěny. Šířka stěny ani pruty oken se nevážou k velkému kružbovému oknu, 

kromě západního pole s oknem č. 1, které je jako celek dílem M. Rejska. 

Stěna chóru s oknem č. 1: Stěna je výškově dělena na čtyři úrovně. První úroveň od 

spodu tvoří stěna s oknem triforia, vyšší úroveň vyplňuje vysoké kružbové okno, nad ním je 

umístěn ve třetí úrovni pás jednoduché paneláže odpovídající půdní nadezdívce a stěnu 

završuje otevřená galerie s kružbovým zábradlím a římsou posázenou fialami nesenou pilířky. 

Stěna je vertikálně na obou stranách vymezena hranolovým pilířkem z něhož vyrůstá 

dvojboká fiala a výše profilovaný přístěnný pás. Ve dvou výškových úrovních jsou do těchto 

článků meziokenní stěny protnuty oblouky vnějšího opěrného systému chóru. Spodní část 

stěny chóru tvoří vnější okenní stěna triforia. Většinu plochy této stěny zabírá okno, v levé 

části je situován drobný sedlový portálek do triforia, parapetní část je hladká. Okno je 

sedmiosé, děleno šesti vertikálními pruty profilovanými oblounem a zakončenými jeptiškou 

v lomeném obloučku. Dvě osy ve východní části okna jsou zúžené a odpovídají šířce 

sedlového portálku do triforia. Stěnu triforia odděluje od velkého okna bankálová římsa, která 

se půdorysně a výškově mírně zalamuje, profilována je polovičním hruškovcem a výžlabkem. 

Velké okno zabírá z výšky i šířky stěny chóru většinu. Okno je šestiosé s kružbou v mírně 

lomeném záklenku. Pruty nesoucí kružbu jsou lineární, profilované oblounem, v patě oblouku 

okna zakončeny lomenými obloučky s motivem jeptišky. Kružbu tvoří velká rozeta s vnitřním 

kruhem, kolem nějž je radiálně soustředěno šest plaménků bez nosů. Po stranách rozety 

167 APH, T40/1073, fol. 29v. 
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doplňuje kružbu dvojice dvou plaménků bez nosů otočená směrem dolů. Krajní pole jsou 

krátkým úsekem prutu mezi obloučky v patě okna opticky oddělena, je naznačeno, že 

vytvářejí vlastní sekci. Profilace ostění okna a oblouku je rovněž jako pruty kružby lineární, 

tvoří ji vnější okosení a obloun, navazuje hruškovec mezi dvěma výžlabky. Pouze v úseku od 

bankálové římsy do úrovně nasazení spodního oblouku na stěnu chóru je profilace ostění oken 

obohacena o profil "hřebínku" na stezce, což může svědčit o drobné úpravě plánu. Archivolta 

okna je po sázená třemi kraby na obou polovinách oblouku a vrcholí křížovou kytkou 

prorůstající římsu paneláže a její poupě vybíhá až do sloupku zábradlí horní galerie. Stěna 

kolem archivolty okna je provedena z hladkého kvádrového zdiva a je pravoúhle orámována 

římsou. Nad touto římsou je umístěn pás paneláže, která je dělená je vertikálními pruty. Tato 

úroveň odpovídá půdní nadezdívce chóru. Stěna chóru vrcholí horní galerií sestávající 

z kružbového zábradlí, pilířků a římsy. Zábradlí je děleno na čtyř pole, z nichž každé vyplňuje 

kružbový panel s jiným motivem variujícím plaménky a jeptišky. Horní římsa je nesena 

celkem pěti pilířky, z nichž prostřední a dva na hranicích pole jsou silnější než pilířky 

mezilehlé. Na spodní hraně římsy je umístěn liliový motiv, na horní šikmé ploše jsou vosách 

pilířků umístěny fialy celkem tří druhů. Všechny články horní galerie včetně fial jsou 

plasticky zpracovány pouze na přední straně, zadní část je hladká. 

Z Rejskova díla se na stěně chóru s oknem č. 1 zachovala většina kamenické výzdoby, 

tj. obě fialy na rozhranní polí, římsy a paneláž nadezdívky, dvě pole kružbového zábradlí 

horní galerie, profilace ostění a kružba okna triforia a chóru. Barokní oprava stěny nebo oken 

není ve skicářích z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hradu doložena. Při 

rekonstrukci tohoto pole chóru v roce 1888 podle plánů Josefa Mockera byla horní galerie 

kompletně rozebrána, z původního zdiva byly vyjmuty kraby a křížová kytka archivolty okna 

a nahrazeny články z hořického pískovce. Okno bylo kompletně nově zaskleno. Srovnáním se 

skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že kamenické články byly provedeny jako věrná 

kopie původních tvarů. 

Stěna chóru s oknem č. 2: Stěna s kružbovým oknem je řešena stejně s výše 

popsanou stěnou č. 1, kromě vnější okenní stěny triforia, kružby a profilace velkého okna a tří 

figur na římse horní galerie. Okenní stěna triforia pochází z předchozí stavební etapy mistra 

Hanuše, Matěj Rejsek pouze zřídil vnější vchod do triforia ubouráním parapetu pravého 

krajního okna, protože původně zamýšlený vchod v pilíři mezi touto stěnou a sousední na 

pravé straně (č. 1) zazdil. Nejpodstatnější tvaroslovnou změnou oproti oknu č. 1 je profilace 

ostění velkého okna jeho kružba. Profilace ostění je na každé straně jiná, protíná se ve vrcholu 

záklenku okna. Ostění na západní straně (směrem ke stěně č. 1) je profilováno vnějším 
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okosením a oblounem, dále hruškovcem mezi dvěma výžlabky. Profil je stejný s oknem Č. 1. 

Ostění na levé straně je profilováno stejným vnějším okosením a oblounem, navazuje však jen 

stezka a velmi mělký výžlabek, profil je stejný s oknem Č. 3 a se všemi okny závěru. Ostění 

okna tedy přejímá profilaci z každé přilehlé strany, vytváří rozhranní mezi závěrem chóru a 

lodí. Dvojí profilace ostění vytváří však ještě jeden důležitý efekt. Složitěji profilované pravé 

ostění je zároveň hlubší, kružba okna je osazena hlouběji, jednodušší levé ostění je mělčí a 

tedy i kružba je zde nasazena oproti líci stěny mělčeji. Tato skutečnost způsobuje, že kružba 

okna je v ostění osazena šikmo, optické působení tohoto efektu je však zřejmé hlavně 

v interiéru. V případě tohoto okna nelze přesně stanovit, do jaké výšky bylo ostění oken 

obohaceno o profil "hřebínku" na stezce (viz. okno Č. 1), protože byl osekán, pouze 

v několika partiích lze rozeznat jeho dřívější existenci. Okno je šestiosé s kružbou v mírně 

lomeném záklenku. Pruty nesoucí kružbu jsou lineární, profilované oblounem, v pěti 

výškových úrovních jsou propojeny obloučkem ve tvaru oslího hřbetu. Celek je stupňován 

směrem nahoru a do středu, kde vrcholí v drobných fialách umístěných na třech prutech 

dosahujících paty velkého okna. Složitý útvar kružby v záklenku okna je rozdělen na dvě 

části. Dvě krajní pole rámují vnitřní kružbu dvěma plaménky směřujícími dolů. Tyto 

plaménky mají jemně zaostřené nosy jimiž přiléhají ke stejně řešeným obloučkům v patě 

záklenku oblouku s motivem jeptišky. Vnitřní kružba je nesena pruty jejichž obloučky mají 

v patě kružby zaostřené nosy, z nich plynule vyrůstají čtyři plaménky bez nosů a kružba je ve 

vrcholu oblouku zakončena třemi vrcholky fial s křížovými kytkami, z nichž dvě krajní se 

stáčejí k vrcholovému bodu okna. Tyto fialy i fialy obloučků prutů ve spodní polovině okna 

vytvářejí v ploše okna "volné" motivy. Několik kvádrů ostění i prutů okna je označeno 

kamenickými značkami. Mezi další odlišnosti této stěny vůči výše popsané stěně Č. 1 patří 

jiné kružbové motivy zábradlí horní galerie, zejména pak ale v rámci celého chóru uplatněnou 

sochařskou výzdobou na horní římse galerie. Na fialách tu sedí tři figury, které jsou i co se 

týká velikosti řešeny stejně jako fialy na ostatních polích168
• Figury jsou novodobé, prostřední 

má na zádech vysekán letopočet 1969. 

Z Rejskova díla se na stěně chóru s oknem Č. 2 zachovala většina kamenické výzdoby, 

tj. dřík fialy stěny ke stěně Č. 3, římsy a paneláž nadezdívky, kružbové zábradlí horní galerie, 

profilace ostění a kružba velkého okna. V baroku byl pravděpodobně vyměněn sloupek horní 

galerie na hranici se stěnou Č. 3. Vyplývá to z označení tohoto článku jako" nové" ve skicáři 

z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hradu 1 
69. Při rekonstrukci této partie chóru 

168 Popis viz M Ottová, Architektonická skulptura, o. c. v pOZll. 143, s. 17. 
169 APH, T401l073, fol. 42r. 
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v roce 1888 podle plánů Josefa Mockera byla horní galerie rozebrána, z původního zdiva byla 

vyjmuta křížová kytka přístěnné fialy, kraby a křížová kytka archivolty okna a nahrazeny 

články z hořického pískovce. Okno bylo kompletně nově zaskleno. Srovnáním se skicáři a 

fotografiemi před obnovou lze říci, že kamenické články byly provedeny jako věrná kopie 

v původních tvarech. Tři původní figury tanečníků byly v 19. století znovu osazeny na horní 

římsu galerie, v roce 1969 byly však nahrazeny kopiemi provedenými sochařem a 

restaurátorem Miroslavem Smrkovským. Původní gotické plastiky jsou dnes deponovány 

v pokladnici nad sakristií chrámu. 

9. 1. 6. Stěny a okna na jižní straně chóru 

Členění stěn chóru na jižní straně je totožné se severní stranou. Chór řešen jako 

skeletová konstrukce, která je vyplněna kružbovými okny, do stěny mezi okny jsou ve dvou 

výškových úrovních protnuty oblouky vnějšího opěrného systému. Podobně jako u opěrného 

systému a severní stěny chóru navazoval i zde Rejsek na danou dispozici přízemí 

z předhusitské stavební etapy a na dílo svého předchůdce - mistra Hanuše. Hanuš rozestavěl 

triforium s průchody v pilířích a osadil také jeho vnější okenní stěny. Šířka stěny ani pruty 

oken se nevážou k velkému kružbovému oknu. Zatímco západní stěna s oknem Č. 9 je celá 

dílem Rejskovy huti. 

Stěna chóru s oknem, Č. 9: Stěna s kružbovým oknem je řešena stejně jako výše 

popsaná stěna Č. 1, kromě vnější okenní stěny triforia a kružby velkého okna. Okno triforiaje 

dvojosé rozdělené nečleněným pásem stěny. Levé okno je trojosé pravidelně dělené dvěma 

vertikálními pruty profilovanými oblounem a zakončenými jeptiškou v lomeném obloučku. 

Pravé okno je rovněž trojosé členěné však asymetricky vzhledem k sedlovému portálku do 

triforia v pravé spodní části stěny. Nad portálkem je situováno širší okno, zbytek stěny 

vyplňují dvě okna dělená jedním prutem. Nejpodstatnější tvaroslovnou změnou oproti oknu Č. 

1 je kružba velkého okna. Taje stejně jako okno triforia rozdělena vertikálně na dvě poloviny. 

Od bankálové římsy až pod vrchol oblouku je uprostřed okna umístěn objemný profilovaný 

prut, který dělí symetrickou kružbu. Okno je výškově děleno na tři úrovně dvěma 

horizontálními římsami s horní šikmou plochou. První nejspodnější úroveň je dělena v obou 

polovinách na tři pole dvěma pruty. Dvě krajní pole jsou zakončena mírně lomenými 

obloučky s motivem jeptišky, prostřední vrcholí v oslím hřbetu, jehož vrchol prorůstá první 

římsu. Pod touto římsou, jejíž horní část je šikmá, jsou umístěny tři obloučky nosy 

směřujícími dolů. Druhá výšková úroveň okna je dělená stejným způsobem, s tím rozdílem, 

že střední pole má místo obloučku ve tvaru oslího hr'betu oblouček mírně lomený, stejný 
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s ostatními poli. Tato úroveň je ve srovnání se spodní výrazně užší, je vymezena dvěma 

horizontálními římsami a umístěna v polovině výšky okna. Třetí nejvyšší úroveň sestává ze 

dvou částí. Od vodorovné římsy do paty oblouku je kružba dělena v obou polovinách na čtyři 

pole zakončené lomeným obloučkem s motivem jeptišky. Druhou část tvoří kružba vyplňující 

celý oblouk okna. Tato kružba je stejně jako ostatní část okna řešena symetricky, vyplňují ji 

motivy čtyřlistů vose se zašpičatělými konci a motivy plaménků. V této třetí výškové úrovni 

okna je zakončen střední prut, jehož profilace s hruškou je šikmo zalomena směrem do 

kružby. Na úsecích profilace ostění okna v dolní části se zachoval profil "hřebínku" na stezce, 

v horní části chybí, což může svědčit o drobné úpravě plánu. Několik kvádrů ostění i prutů 

okna je označeno kamenickými značkami. Mezi další odlišnosti této stěny vůči výše popsané 

stěně Č. 1 patří jiné kružbové motivy zábradlí horní galerie. 

Z Rejskova díla se na stěně chóru s oknem Č. 9 zachovala většina kamenické výzdoby, 

tj. obě fialy na rozhranní polí, římsy a paneláž nadezdívky, profilace ostění a kružba okna 

triforia a chóru. V baroku bylo pravděpodobně změněno osazení vitrážových skel do kružby, 

původní bylo osazeno uprostřed ve drážce. Vyplývá to z označení řezu prutem kružby, kde je 

označen původní "fale pro sklo" a na exteriérové straně nové" nynější zasklení" ve skicáři 

z pozůstalosti J. Mockera z Archivu Pražského hraduI?o. Při rekonstrukci tohoto pole chóru 

v roce 1887 podle plánů Josefa Mockera byla horní galerie kompletně rozebrána, z původního 

zdiva byly vyjmuty kraby a křížová kytka archivolty okna, profil bankálové římsy, úseky 

dvou prutů okna a nahrazeny články z hořického pískovce. Okno bylo kompletně nově 

zaskleno. Srovnáním se skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že kamenické články 

byly provedeny jako věrná kopie původních tvarů. 

Stěna chóru s oknem, č. 8: Stěna s kružbovým oknem je řešena stejně jako výše 

popsaná stěna Č. 1, kromě vnější okenní stěny triforia a kružby velkého okna. Okenní stěna 

triforia pochází z předchozí stavební etapy mistra Hanuše, Matěj Rej sek pouze zřídil vněj ší 

vchod do triforia ubouráním parapetu levého krajního okna, protože původně zamýšlený 

vchod v pilíři mezi touto stěnou a sousední na levé straně (č. 9) zazdil. Nad tímto původně 

zamýšleným vchodem je osazen reliéf maskaronu s dlouhýma ušima a knírem - tzv. faunI?I. 

Figura je umístěna do půlkruhem uzavřené niky, která je v pravém dolním rohu obohacena 

drobnou konzolkou. Nejpodstatnější tvaroslovnou změnou oproti oknu Č. 1 je profilace ostění 

velkého okna a jeho kružba. Profilace ostění je na každé straně jiná, princip je stejný s oknem 

na protější severní straně, včetně šikmo osazené kružby (viz stěna Č. 2). Okno je šestiosé 

170 APH, T40/1073, fol. 12r. 
171 M Ottová, Architektonická skulptura, o. c. v pozn. 143, s. 6. 
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s kružbou v mírně lomeném záklenku. Pruty nesoucí kružbu jsou lineární, profilované 

oblounem, v patě oblouku okna zakončeny lomenými obloučky s motivem jeptišky. Kružbu 

tvoří velká rozeta s vnitřním kruhem, kolem nějž rotují čtyři velké plaménky a čtyři malé, 

proti směrné. Po stranách rozety doplňuje kružbu dvojice dvou plaménků bez nosů otočená 

směrem dolů. Krajní pole jsou krátkým úsekem prutu mezi obloučky v patě oblouku opticky 

oddělena, je naznačeno, že vytvářejí vlastní sekci. Kružba je kromě jiného plaménkového 

motivu v rozetě s oknem stěny č. 1 identická. Pouze v úseku od bankálové římsy do úrovně 

nasazení profilu spodního oblouku do stěny chóru je profilace ostění oken obohacena o profil 

"hřebínku" na stezce, což může svědčit o drobné úpravě plánu. Několik kvádrů ostění i prutů 

okna je označeno kamenickými značkami. Mezi odlišnosti této stěny vůči výše popsané stěně 

č. 1 patří jiné kružbové motivy zábradlí horní galerie. 

Z Rejskova díla se na stěně chóru s oknem č. 8 zachovala většina kamenické výzdoby 

tj. celá levá a část pravé přístěnné fialy, římsy a paneláž nadezdívky, profilace ostění a kružba 

okna chóru. Barokní oprava stěny nebo okna není ve skicářích z pozůstalosti J. Mockera 

z Archivu Pražského hradu doložena. Při rekonstrukci této partie chóru v roce 1887 podle 

plánů Josefa Mockera byla horní galerie kompletně rozebrána, z původního zdiva byly 

vyjmuty kraby a křížová kytka archivolty okna, kytka a štítek pravé přístěnné fiály a 

nahrazeny články z hořického pískovce. Okno bylo kompletně nově zaskleno. Srovnáním se 

skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že kamenické články byly provedeny jako věrná 

kopie původních tvarů. 

9. 1. 7. Stěny a okna závěru chóru 

Závěr chóru je tvořen pěti stěnami, přičemž jedno okno je situováno do osy stavby. 

Členění stěn je totožné s popsanými dvěma podélnými stranami chóru, jsou však výrazně 

užší. To si vynutilo několik úprav daného schématu. Velká kružbová okna jsou čtyřosá, 

dělená třemi pruty a mají výrazněji lomený záklenek. Paneláž v úrovni nadezdívky je členěna 

pouze dvěma vertikálními pruty a zábradlí horní galerie obsahuje rovněž pouze dva kružbové 

panely. Chór je řešen jako skeletová konstrukce, která je vyplněna kružbovými okny, do stěny 

mezi okny jsou ve dvou výškových úrovních protnuty oblouky vnějšího opěrného systému. 

Podobně jako u opěrného systému a obou podélných stran chóru navazoval i zde Rejsek na 

danou dispozici přízemí z předhusitské stavební etapy a na dílo svého předchůdce - mistra 

Hanuše. Hanuš rozestavěl triforium s průchody v pilířích a osadil také jeho vnější okenní 

stěny. Šířka stěny ani pruty oken se nevážou k velkému kružbovému oknu. 
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Stěna chóru s oknem, č. 3: Stěna s kružbovým oknem je řešena stejně jako výše 

popsaná stěna č. 1, upravena byla pouze šířka stěny a osazeno okno s jinou profilací ostění a 

jiným kružbovým motivem. Ostění velkého okna je profilováno jednoduše, vnějším okosením 

a oblounem, na nějž navazuje stezka a velmi mělký výžlabek, profil je stejný u všech oken 

závěru. Pouze v úseku od bankálové římsy do úrovně nasazení profilu spodního oblouku do 

stěny chóru je profilace ostění oken obohacena o profil "hřebínku" na stezce, což může 

svědčit o drobné úpravě plánu. Okno je čtyřosé s kružbou v hrotitém záklenku. Pruty nesoucí 

kružbu jsou lineární, profilované oblounem, v patě oblouku okna jsou zakončeny lomenými 

obloučky s motivem jeptišky. Dva prostřední pruty se nad obloučky stýkají v motivu oslího 

hřbetu, jehož vrchol v podobě přímého prutu pokračuje až do vrcholu oblouku okna. Tento 

prut dělí kružbu v záklenku okna na dvě symetrické části sestávající z dvou plaménků a dvou 

čtyřlistů vose se zašpičatělými konci. Několik kvádrů ostění i prutů okna je označeno 

kamenickými značkami. Mezi další odlišnosti této stěny vůči výše popsané stěně č. 1 patří 

jiné kružbové motivy zábradlí horní galerie. 

Z Rejskova díla se na stěně chóru s oknem č. 3 zachovala většina kamenické výzdoby, 

1j. obě přístěnné fialy vyjma křížových kytek, římsy a paneláž nadezdívky, profilace ostění a 

kružba okna chóru. Barokní oprava stěny nebo okna není ve skicářích z pozůstalosti J. 

Mockera z Archivu Pražského hradu doložena. Při rekonstrukci této partie chóru v roce 1885 

podle plánů Josefa Mockera byla horní galerie kompletně rozebrána, z původního zdiva byly 

vyjmuty kraby a křížová kytka archivolty okna, kytky přístěnných fial a nahrazeny články 

z hořického pískovce. Okno bylo kompletně nově zaskleno. Srovnáním se skicáři a 

fotografiemi před obnovou lze říci, že kamenické články byly provedeny jako věrná kopie 

původních tvarů. 

Stěna chóru s oknem, č. 4: Stěna s kružbovým oknem je řešena stejně jako výše 

popsaná stěna č. 1, upravena byla pouze šířka stěny a osazeno okno s jinou profilací ostění a 

jiným kružbovým motivem. Okenní stěna triforia pochází z předchozí stavební etapy mistra 

Hanuše. Ostění velkého okna je profilováno jednoduše, vnějším okosením a oblounem, na 

nějž navazuje stezka a velmi mělký výžlabek, profil je stejný u všech oken závěru. Pouze 

v úseku od bankálové římsy do úrovně nasazení profilu spodního oblouku do stěny chóru je 

profilace ostění oken obohacena o profil "hřebínku" na stezce, což může svědčit o drobné 

úpravě plánu. Okno je čtyřosé s kružbou v hrotitém záklenku. Pruty nesoucí kružbu jsou 

lineární, profilované oblounem. Dvě dvojice os jsou nad patou oblouku okna spojeny ve dva 

lomené oblouky, které jsou ve vyšší úrovni opět spojeny, tentokrát však obloukem ve tvaru 

oslího hřbetu vrcholícím v záklenku okna. Střed kružby vyplňuje čtyřlist se zašpičatělými 
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stranami a obvod oblouku vyplňují dva plaménky. Několik kvádrů ostění i prutů okna je 

označeno kamenickými značkami. Mezi další odlišnosti této stěny od výše popsané stěny č. 1 

patří jiné kružbové motivy zábradlí horní galerie. 

Z Rejskova díla se na stěně chóru s oknem č. 4 zachovala většina kamenické výzdoby, 

tj. obě přístěnné fialy, vyjma kytky fialy vpravo, římsy a paneláž nadezdívky, profilace ostění 

a kružba okna chóru. Barokní oprava stěny nebo okna není ve skicářích z pozůstalosti J. 

Mockera z Archivu Pražského hradu doložena. Při rekonstrukci této partie chóru v roce 1886 

podle plánů Josefa Mockera byla horní galerie kompletně rozebrána, z původního zdiva byly 

vyjmuty kraby a křížová kytka archivolty okna, kytka přístěnné fialy a nahrazeny články 

z hořického pískovce. Okno bylo kompletně nově zaskleno. Srovnáním se skicáři a 

fotografiemi před obnovou lze říci, že kamenické články byly provedeny jako věrná kopie 

původních tvarů. 

Stěna chóru s oknem, č. 5: Stěna s kružbovým oknem je řešena stejně s výše 

popsanou stěnou č. 1, upravena byla pouze šířka stěny a osazeno okno s jinou profilací ostění 

a jiným kružbovým motivem. Jde o stěnu vose chóru. Okenní stěna triforia pochází 

z předchozí stavební etapy mistra Hanuše. Ostění velkého okna je profilováno jednoduše, 

vnějším okosením a oblounem, na nějž navazuje stezka a velmi mělký výžlabek, profil je 

stejný u všech oken závěru. Pouze v úseku od bankálové římsy do úrovně nasazení profilu 

spodního oblouku do stěny chóru je profilace ostění oken obohacena o profil "hřebínku" na 

stezce, což může svědčit o drobné úpravě plánu. Okno je čtyřosé s kružbou v hrotitém 

záklenku. Pruty nesoucí kružbu jsou lineární, profilované oblounem v patě oblouku jsou 

zakončeny lomenými obloučky s motivem jeptišky. Dvě střední osy jsou nad obloučky 

spojeny obloukem ve tvaru oslího hřbetu. Kružbu vyplňuje celkem šest plaménků, dva střední 

směřují nahoru, čtyři jsou obráceny dolů. Několik kvádrů ostění i prutů okna je označeno 

kamenickými značkami. Mezi další odlišnosti této stěny vůči výše popsané stěně č. 1 patří 

jiné kružbové motivy zábradlí horní galerie. 

Z Rejskova díla se na stěně chóru s oknem č. 5 zachovala většina kamenické výzdoby, 

tj. obě přístěnné fialy, římsy a paneláž nadezdívky, profilace ostění a kružba okna chóru. 

Barokní oprava stěny nebo okna není ve skicářích z pozůstalosti J. Mockera z Archivu 

Pražského hradu doložena. Při rekonstrukci této partie chóru v roce 1886 podle plánů Josefa 

Mockera byla horní galerie kompletně rozebrána, z původního zdiva byly vyjmuty kraby a 

křížová kytka (ojediněle zůstal zachován náběh listů křížové kytky) archivolty okna a 

nahrazeny články z hořického pískovce. Okno bylo kompletně nově zaskleno. Srovnáním se 
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skicáři a fotografiemi před obnovou lze říci, že kamenické články byly provedeny jako věrná 

kopie v původních tvarech. 

Stěna chóru s oknem, č. 6: Stěna s kružbovým oknem je řešena stejně s výše 

popsanou stěnou č. 1, upravena byla pouze šířka stěny a osazeno okno s jinou profilací ostění 

a jiným kružbovým motivem. Okenní stěna triforia pochází z předchozí stavební etapy mistra 

Hanuše. Ostění okna je profilováno jednoduše, vnějším okosením a oblounem, na nějž 

navazuje stezka a velmi mělký výžlabek, profi1 je stejný u všech oken závěru. V případě 

tohoto okna nelze přesně stanovit, do jaké výšky bylo ostění oken obohaceno o profi1 

"hřebínku" na stezce, protože byl osekán, pouze v několika partiích lze rozeznat jeho dřívější 

existenci. Okno je čtyřosé s kružbou v hrotitém záklenku. Pruty nesoucí kružbu jsou lineární, 

profi1ované oblounem v patě oblouku jsou zakončeny lomenými obloučky s motivem 

jeptišky. Ústřední motiv kružby tvoří velká rozeta, kolem vnitřního kruhu je radiálně 

soustředěno osm plaménků bez nosů vyplněné trojlisty. Zbývající plochu kružby vyplňují dva 

plaménky. Několik kvádrů ostění i prutů okna je označeno kamenickými značkami. Mezi 

další odlišnosti této stěny vůči výše popsané stěně č. 1 patří jiné kružbové motivy zábradlí 

horní galerie. 

Z Rejskova díla se na stěně chóru s oknem č. 6 zachovala většina kamenické výzdoby, 

tj. obě přístěnné fialy, levá bez křížové kytky, římsy a paneláž nadezdívky, profi1ace ostění a 

kružba okna chóru. Barokní oprava stěny nebo okna není ve skicářích z pozůstalosti J. 

Mockera z Archivu Pražského hradu doložena. Při rekonstrukci této partie chóru v roce 1886 

podle plánů Josefa Mockera byla horní galerie kompletně rozebrána, z původního zdiva byly 

vyjmuty kraby a křížová kytka archivolty okna, křížová kytka přístěnné fialy a nahrazeny 

články z hořického pískovce. Okno bylo kompletně nově zaskleno. Srovnáním se skicáři a 

fotografiemi před obnovou lze říci, že kamenické články byly provedeny jako věrná kopie 

v původních tvarech. 

Stěna chóru s oknem, č. 7: Stěna s kružbovým oknem je řešena stejně s výše 

popsanou stěnou č. 1, upravena byla pouze šířka stěny a osazeno okno s jinou profilací ostění 

a jiným kružbovým motivem. Okenní stěna triforia pochází z předchozí stavební etapy mistra 

Hanuše. Ostění velkého okna je profilováno jednoduše, vnějším okosením a oblounem, na 

nějž navazuje stezka a velmi mělký výžlabek, profi1 je stejný u všech oken závěru. Pouze 

v úseku od bankálové římsy do úrovně nasazení profilu spodního oblouku do stěny chóru je 

profilace ostění oken obohacena o profi1 "hřebínku" na stezce, což může svědčit o drobné 

úpravě plánu. Okno je čtyřosé s kružbou v hrotitém záklenku. Pruty nesoucí kružbu jsou 

lineární, profi1ované oblounem v patě oblouku jsou zakončeny lomenými obloučky s motivem 
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jeptišky. Nad krajními obloučky vyrůstají druhé, zaostřené vyplněné drobnou dolů směřující 

jeptiškou. Ústřední motiv kružby tvoří velký sférický čtyřúhelník, který je po obvodu 

lemován čtyřmi plaménky vymezující vnitřní výplň složenou ze dvou dvojic nestejně velkých 

plaménků přiléhající k sobě nosy. Mezi další odlišnosti této stěny vůči výše popsané stěně č. 1 

patří jiné kružbové motivy zábradlí horní galerie. 

Z Rejskova díla se na stěně chóru s oknem č. 7 zachovala většina kamenické výzdoby, 

tj. obě přístěnné fialy kromě křížových kytek, římsy a paneláž nadezdívky, profilace ostění a 

kružba okna chóru. Barokní oprava stěny nebo okna není ve skicářích z pozůstalosti J. 

Mockera z Archivu Pražského hradu doložena. Při rekonstrukci této partie chóru v roce 1886 

podle plánů Josefa Mockera byla horní galerie kompletně rozebrána, z původního zdiva byly 

vyjmuty kraby a křížová kytka archivolty okna, křížové kytky přístěnných fial a nahrazeny 

články z hořického pískovce. Okno bylo kompletně nově zaskleno. Srovnáním se skicáři a 

fotografiemi před obnovou lze říci, že kamenické články byly provedeny jako věrná kopie 

v původních tvarech. 

9. 2. INTERIÉR 

9. 2. 1. Triforium 

Podobně jako u opěrného systému a stěn chóru navazoval Rejsek i v případě triforia na 

danou dispozici přízemí z předhusitské stavební etapy a na dílo svého předchůdce - mistra 

Hanuše. Hanuš rozestavěl triforium v podobě pilířů s průchody a v nadpraží s figurálními 

reliéfy, osadil také jeho vnější okenní stěny. Matěj Rejsek podle svého plánu doplnil tyto 

rozestavěné části a jako celek navrhl dvě západní pole triforia. 

Triforium tvoří úzká chodbička nad arkádami přízemí chrámu oddělujícími chór od 

ochozu, která probíhá pod okny chóru a skrze pilíře. Zvenčí je triforium uzavřeno okenní 

stěnou s plným parapetem, ze strany interiéru chóru je odděleno sloupky před nimiž je 

představeno kružbové zábradlí. Podlahu a strop triforia tvoří pískovcové desky. V interiéru 

triforia jsou na podlaze postaveny sloupky, které nesou strop s podokenní římsou. Na 

podélných stranách chóru je v polích č. 1, 2 a 8 postaveno pět sloupků, v závěru chóru 

v polích č. 3 - 7 tři sloupky, přičemž pole č. 9 je řešeno zcela rozdílně (viz. níže). Sloupky 

jsou kruhového průřezu, mají profilovaný soklík a patku nahoře jsou vzájemně propojeny 

obloučky s visutými liliemi. V polích č. 1, 2 a 8 jsou krajní sloupky širší, rovněž jejich sokl a 

patka jsou řešeny tvarově odlišně od ostatních sloupků triforia. Před sloupky na straně do 

interiéru chóru je předsazeno kružbové zábradlí, které je umístěno na horizontální římse nad 
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arkádami přízemí chóru. Většinu plochy zábradlí vyplňují kružbové panely dělené symetricky 

středním pilířkem. Šířka panelů a jejich kružbové motivy se mění v každém poli triforia. 

Zábradlí sjednocuje horní římsa profilovaná výžlabkem a okosením, která je vysazena do 

interiéru chóru na stejnou úroveň jako římsa nad arkádami chóru. Takto řešené zábradlí 

probíhá v celém rozsahu chóru, kromě pole č. 9 (viz. níže) a vzniklo podle projektu Matěje 

Rejska. Předpokládáme však, že kjeho osazení došlo až ve fázi dokončování interiéru chóru 

po zaklenutí prostoru. Onačení jednotlivých kusů zábradlí na zadní straně po jednotlivých 

polích (Al, A2, A3; Bl, B2 atd.) toto osazení umožňovalo. Podle projektu Matěje Rejska 

vzniklo řešení celého západního pole na jižní straně (č. 9). Toto triforiové pole je směrem do 

interiéru chóru děleno na dvě symetrické poloviny mohutným pilířem, který vynáší dva 

segmentové oblouky se záklenkem profilovaným výžlabky a podvěšenou arkaturou složenou 

z prostupujících se půlkruhových obloučků. Pilíř souvisí konstrukčně a pohledově s velkým 

oknem nad ním, které je vertikálně děleno na dvě poloviny objemným profilovaným prutem. 

Čelní strana pilíře je mělce vyžlabena a do osy je vložen oblý prut. Ve dvou třetinách je pilíř 

zakončen šikmou římsou. Zábradlí tohoto pole triforia zachovává profilace i horizontální 

úroveň zábradlí ostatních polí, kružbové panely jsou však menší a horní římsa se směrem ke 

střednímu pilíři půdorysně obloukovitě stáčí. 

Z předpokládaného Rejskova díla se v triforiu zachovala všechna kamenická výzdoba. 

Barokní oprava triforia není v písemných pramenech, literatuře ani ve skicářích z pozůstalosti 

J. Mockera z Archivu Pražského hradu doložena. Předpokládáme však, že v této době došlo 

k zazdění průchodů v pilířích závěru chóru cihelnou zazdívkou, patrně z obavy o stabilitu 

konstrukcí chóru při výměně střechy v roce 1734. V 19. století byl povrch zdiva triforia pouze 

očištěn, kamenické značky a nápisy zůstaly zachovány. 

9. 2. 2. Klenební nosný systém a klenba chóru 

V případě půdorysu a klenebního nosného systému byl Rejsek vázán na danou 

dispozici přízemí, na část stavby, která pochází z nejstarší vývojové etapy chrámu. Půdorysně 

tvoří chór závěrové pole s pěti nestejně širokými stranami a příčně obdélná travé řazená za 

sebou západním směrem bez odlišení rozhraní chóru a lodi. V závěrovém poli je klenební 

nosný systém tvořen příporou ve tvaru hruškovce, na rozhraní jednotlivých travé je umístěn 

příporový svazek tvořený středním objemným prutem a po stranách se dvěma šikmo 

vytočenými hruškovci. Matěj Rejsek stejně jako předchozí mistr Hanuš respektoval tento 

klenební nosný systém, ale ukončil jej dosti nízko pod patou klenby hlavicemi s vegetabilním 

motivem a římsou profilovanou hruškovcem mezi dvěma výžlabky. Nad hlavicemi vyrůstá 
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mohutný polygonální tubus do něhož v různých výškových úrovních zabíhají žebra klenby. 

Klenba chóru je síťová, rozepíná se nad prostorem bez výraznějšího převýšení. Žeberné 

schéma je v závěru tvořeno trojpaprsky, které se setkávají ve svorníku s reliéfem žehnajícího 

Krista s kalichem. Žebro na západní straně je propojeno s dalším svorníkem, je přímkové, 

prochází ve vrcholu klenby a pomáhá dotvářet kolem ústředního svorníku závěru pravidelný 

tvar osmi radiálních žeber. Jednotlivé hranice polí jsou v tomto klenebním schématu 

potlačeny. Vzorec klenby vyjma pětibokého závěru je v podstatě v celé délce klenby stejný. 

Tvoří jej u okna krátká výseč vymezená dvojicí diagonálních žeber na jejichž koncích a 

v místě jejich vzájemného protnutí vycházejí přímá žebra přes vrchol klenby. Dvě hraniční 

žebra jsou ve vrcholu klenby spojena velkým svorníkem, střední vytváří motiv kosočtverce. 

Na hranicích polí je tento popsaný systém tvarově deformován tak, že je zhuštěn. Profil žeber 

klenby je hruškový, čtyři hlavní svorníky tvoří reliéfy čtyř evangelistů, pátý závěrový 

znázorňuje žehnajícího Krista. Všechna vzájemná protnutí žeber v klenbě jsou zakryta 

nápisovými páskami s latinskými názvy svátostí. Klenba je na západní straně zakončena 

průběžným meziklenebním žebrem v jehož vrcholu je umístěna nápisová páska s textem o 

dokončení klenby chóru v roce 1499 a Rejskovou signaturou. Na kápích mezi žebry je 

malovaná znaková galerie, v poli nad znakem Kutné Hory letopočet 1501 172
• 

Rejskova klenba i klenební nosný systém od úrovně triforia se zachovaly intaktně. 

Barokní oprava není v písemných pramenech, literatuře ani ve skicářích z pozůstalosti J. 

Mockera z Archivu Pražského hradu doložena. V 19. století byl povrch stěn a 

architektonických článků očištěn (uplatňuje se zelená polychromie žeber klenby), obnovena 

byla znaková galerie na klenbě chóru a nápis o dokončení klenby. 

9. 2. 3. Kamenické práce 

Součástí původní kamenické výzdoby chóru, která vznikla podle projektu Matěje 

Rejska, ale osazena byla pravděpodobně až po jeho smrti, je zábradlí kolem chóru a torzo 

pastoforia. Zábradlí odděluje o pět schodů vyvýšený chór od ochozu. Umístěno je mezi 

arkádovými pilíři chóru v rozsahu pětibokého závěru a jednoho pole chóru. Ve všech polích je 

výškově řešeno stejně, dělené je horizontálně na dvě poloviny. Spodní polovina je hladká, nad 

jednoduchou římsou je umístěn v hodní polovině panelový pás vyplněný kružbou a zakončen 

motivem cimbuří. Kružby panelů variují motivy plaménků, jeptišek či ostrvL Z popsaného 

schematu se vymykají dvě pole zábradlí. První je umístěno na jižní straně naproti Hašplířské 

172 J. Roháček, Nápisy města, o. c. v pozn. 30, s. 86-88. 
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kapli. Jeho spodní plná část je členěna slepou paneláží s motivem jeptišek. Horní část člení 

šest půlkruhově ukončených polí vyplněných volnými motivy osekaných sukovitých větví, 

lilií a obloučků. Dvě prostřední pole obsahují iniciály "L" a "W" označující krále Ludvíka a 

Vladislava Jagellonského. Druhé zábradlí výjimečné svým kamenickým zpracováním je 

umístěno v závěru chóru naproti kapli sv. Blažeje. Zábradlí je děleno v ose stojícím pilířkem, 

který má polygonální sokl, válcový dřík zdobený diamantováním na způsob sklípkové klenby, 

v horní polovině má opět polygonální tvar a zakončen je římsou hranolového půdorysu. Horní 

část zábradlí je pilířem rozdělena na dvě pole. Levé obsahuje štítek s motivem korunovaného 

"L" umístěný na pozadí s hrubě osekanými sukovitými větvemi. Pravé pole obsahuje 

korunované písmeno "W", rovněž umístěné před větvoví. Pastoforium je umístěno u druhého 

pilíře chóru na jižní straně a je nad podlahu chóru vyvýšeno o čtyři půdorysně kruhové 

stupně. Dochovalo se pouze v torzu, chybí horní část. Vnější schránka pastoforia je tvořena 

dvěma kusy provlékané mříže, je nesena subtilní nohou a zakončena torzem horní nástavby. 

Vlastní úložný prostor pro monstranci či liturgické předměty je vysekán do arkádového pilíře 

chóru a opatřen kovovými dvířky. Patka nohy pastoforia je zdobena diamantováním, dřík je 

tordovaný a zakončený půdorysně kruhovou římsou. Schránka má tvar na koso umístěného 

hranolu, který je vymezen pouze spodní a horní římsou. Spodní římsu zdobí obloučkový 

motiv s dolů otočenými liliemi, horní sestává z vegetabilního pletence ve výžlabku a motivu 

cimbuří. Nad římsou je torzo horní nástavby sestávající z konzolek a diamantovaných soklíků, 

výsledný tvar však již nelze rekonstruovat. 

Kamenická výzdoba na úrovni podlahy chóru je dílem huti Matěje Rejska. V baroku 

pravděpodobně došlo k odbourání zábradlí uzavírající chór na západní straně, které mohlo mít 

i formu kamenicky a sochařsky náročnějšího díla - letneru. Jeho existence je doložena na 

kresbě půdorysu chrámu ve Starých pamětech kutnohorských od Jana Kořínka173 • V 19. 

století některé nejvíce poškozené součásti zábradlí nahrazeny články z hořického pískovce, 

ale srovnáním s fotografiemi před obnovou lze říci, že byly provedeny jako věrná kopie 

původních tvarů. 

V této kapitole bylo podrobným průzkumem zjištěno, s jakými částmi stavby lze 

pracovat jako s dílem Matěje Rejska a jeho huti, které prvky byly vyměněny při dvou 

generálních opravách chrámu a do jaké míry byly nové články věrné své původní předloze. 

Závěrem lze shrnout, že především vnější opěrný systém prošel dvojí náročnou opravou a 

vnější stěny chóru v partii horní galerie. Interiér je zachován intaktně. 

173 J. Kořínek, Staré paměti, o. c. v pOZll. 3, obr. č. 5. 
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10. HODNOCENÍ DÍLA OBOU MISTRŮ NA CHRÁMU SV. BARBORY 

Bernhard Grueber174 o mistru Hanušovi v roce 1879 napsal, že "velké zásluhy si tento 

mistr získal tím, že stavbu opět uvedl do pohybu a odstranil škody vzniklé jejím dlouhým 

přerušením. Též je nutno s povděkem uznat, že postupoval patrně v duchu starých návrhů a 

držel se již stávajících detailů ". Hanušovo dílo na chrámu sv. Barbory není skutečně příliš 

rozsáhlé. Podle našich zjištění Hanuš vybudoval stěnu nad arkádami chóru a společně s ní 

základy vnějších opěrných pilířů a vzájemně je propojil půlkruhovými oblouky z pečlivě 

opracovaných pískovcových kvádrů. Stěnu zakončil horizontální římsou, na které vystavěl 

celkem osm pilířů mezi poli triforia, osadil překlady průchodů s reliéfy, vnější okenní stěny a 

začal budovat okna vysokého chóru včetně podokenní římsy. Je přitom zřejmé, že v triforiu 

mistra Hanuše nebylo počítáno s předsazeným kamenným zábradlím. Otevřenou otázkou 

zůstává, zda-li mistr Hanuš skutečně pracoval podle původních předhusitských plánů. To co 

jsme analyzovali jako jeho dílo vzbuzuje totiž mimořádnou pozornost. Jde zejména o motiv 

zalamující se podokenní římsy a o profilování čelní strany pilířů triforia, které je jiné než 

profilace ostění velkých oken situovaných nad nimi. Některé prvky Hanušova díla nesporně 

vycházejí z katedrály sv. Víta v Praze175
, některé se však odlišují. Návaznost na pražskou 

katedrálu je zřejmá zaprvé vosazení figurálních reliéfů do nadpraží průchodů v pilířích 

triforia. V Praze je instalována unikátní portrétní galerie Karla IV. a příslušníků jeho rodiny, 

pražských arcibiskupů, ředitelů stavby i obou architektů. U sv. Barbory šlo zřejmě jen o 

zopakování typu triforiových pilířů, neboť námětový rejstřík reliéfů je velmi široký a 

neuzavřený 1 
76. Zadruhé je to motiv zalamování podokenní římsy. U sv. Víta se římsa (spíše 

strmý bankál s drobným spodním profilem) dvojboce zalamuje kolem meziokenního pilíře 

z důvodu existence tzv. horního (vnějšího) triforia177
. Ve svatobarborském chrámu je způsob 

zalamování římsy redukován, římsa protíná přípory rovným úsekem, který se poté šikmo 

zalamuje směrem do okenní stěny. Římsa tak vytváří méně plastický účinek ve srovnání 

s Prahou, zároveň je však bohatěji profilována a její zalamování se objevuje i v exteriéru 

chóru. Rozdílnost obou staveb pak spočívá v pojetí triforia ve stěně interiéru chóru. U sv. Víta 

174 B. Grueber, Die Kunst, O. C. v pozn. 64, s. 12. 
175 K. Benešovská, Gotická katedrála - Architektura, in: A. Merhautová (ed.) Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 
1994, S. 25-65. D. Líbal - P. Zahradník, Katedrála svatého Víta na Pražském Hradě, Praha 1999. Zde je 
publikována archivní rešerše, popis a analýza architektury doplněné historickými fotografiemi a reprodukcemi ze 
Soupisu památek historických a uměleckých v Království Českém, Metropolitní chrám sv. Víta v Praze, Praha 
1906. 
176 Na jedné straně se zde objevují symbolické eucharistické obrazy pelikána, fénixe nebo lvice s mláďaty, na 
druhé však náměty jako vychrtlý pes uškrcený vlastním ohonem, dívčí busta v rozvilinách nebo rytíř se lvem a 
drakem. Literatura viz pozn. 118. 
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je triforium "vloženo" do okenní stěny a před jeho sloupky je postaveno kružbové zábradlí l78
. 

Ve svatobarborském chrámu tím, že jsou pilíře triforia profilovány jinak než ostění velkých 

oken nad nimi, se triforiová zóna z tradiční příslušnosti k okenní stěně jaksi osamostatňuje. 

Rovněž s vnějším zábradlím triforia se u sv. Barbory původně pravděpodobně nepočítalo 179. 

Pokud ve shodě s dosavadní literaturou připustíme, že se mistr Hanuš skutečně držel 

předhusitských plánů, potom máme před sebou část svatobarborského chóru jak byl zamýšlen 

v plánech na výstavbu chrámu ve 14. století. Detailnější hodnocení však v tomto případě 

přesahuje téma této práce a zaslouží další hlubší propracování. 

Dílo Matěje Rejska ukazuje opačný přístup k chrámu sv. Barbory v témže slohovém 

období. Rozdíly svatobarborského chrámu a katedrály sv. Víta, které respektoval jeho 

předchůdce, se Rejsek snažil naopak setřít a proto použil některé pražské prvky a motivy. 

Jsou to například sloupky triforia, kružbové zábradlí a motivy kružeb velkých oken. 

Svatovítská katedrála jej také silně inspirovala při řešení vnějšího opěrného systému. 

Svatobarborský chór stojí na vrcholu Rejskova architektonického díla. Cesta k němu byla 

však v jeho případě velice složitá. 

Pokud se vrátíme na začátek, kdy Matěj Rejsek získával zkušenosti jako architekt a 

kameník, je nutné si uvědomit, že před vstupem do kamenického cechu studoval kamenictví, 

architekturu a stavební konstrukce jako samouk. Největším pramenem poznání pro Rejska 

byla katedrála sv. Víta v Praze a další stavby Petra Parléře, například Staroměstská mostecká 

věž. Svatovítská katedrála zůstala od husitských válek rozestavěná a pracovalo se pozvolna 

jen na její jižní věži. Na katedrále mohl Rejsek studovat nejrůznější konstrukční principy té 

nejvlivnější sakrální stavby pozdní gotiky. Stejně tak mohl poznávat i ostatní kostely v Praze, 

které byly v té době rovněž v různé fázi rozestavěnosti, není vyloučena ani jeho návštěva 

větších hutí v dostupné vzdálenosti (Vídeň, Řezno)180. Zkušenosti z poznání a důkladného 

pozorování parléřovských staveb jsou patrny v celém Rejskově díle. 

Než přistoupíme k hodnocení díla Matěje Rejska na chrámu sv. Barbory je nutné 

stylově charakterizovat jeho architektonický projev. Rejskova tvorba je charakteristická 

přejímáním široké škály podnětů, a to jak z historické tak soudobé architektury a sochařství, 

které Rejsek přetavoval a mísil je se svými vlastními invencemi. Kromě hlavní inspirace 

177 K. Benešovská - 1. Hlobil, Petr Parléř, Svatovítská katedrála 1356-1399, Praha 1999, s. 73-82 a 103-109. 
178 Analýzu provedl naposledy M C. Schurr, Die Baukunst, o. c. v pozn. 93, s. 151-152. 
179 To má analogie v klasických katedrálách, kde se zábradlí nepoužívalo. Jeho funkci přebírala římsa, která byla 
vysazena nad úroveň podlahy triforia jako nízký parapet (např. Amiens, Beauvais, Kolín nad Rýnem), když byla 
podlaha zároveň, plnily funkci zábradlí pouze sloupky (např. Bourges, Remeš). G. Binding, High Gothic, o. c. 
v pozn. 120, s. 119. 
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parléřovskou architekturou přijímal Rejsek podněty také z architektury soudobé. V Praze na 

královském dvoře působil od osmdesátých let 15. století architekt a sochař-kameník Hans 

Spiess z Frankfurtul81
. Rejsek jeho dílo nepochybně znal patrně prostřednictvím krále 

Vladislava Jagellonského182 a není vyloučeno, že s ním také spolupracoval. Na tuto 

skutečnost upozornil J. Homolka, když shledal podobnost konzol ve tvaru lidských hlava 

figur ve Spiessově kapli a velkém sále na Křivoklátě s Rejskovou známou sochařskou 

tvorbou183. Později J. Muk upozornil na analogie Rejskových motivů na Prašné bráně a v 

křivoklátské kapli, které tvoří výplň rámu okna s " bohatým listovým dekorem nalípaných listů 

domácího původu" a "spirálně kanelovaný sloup" 184. Patrně ze Spiessovy tvorby přejal 

Rejsek také motiv osekaných větví objevující se už na Křivoklátě, zejména pak na Královské 

oratoři v chrámu sv. Víta z roku 1490185
• 

Spiessova tvorba byla Rejskovi patrně mnohem bližší pro charakteristické znaky 

pozdní gotiky, než dílo druhého soudobého architekta a Rejskova vrstevníka, Benedikta 

Rieda. Dílo tohoto nejčelnějšího stavitele pozdní gotiky není před rokem 1489, tedy rokem 

započetí Rejskova díla na chrámu sv. Barbory, známé. Riedova nová konstrukční řešení 

kleneb k dosažení velkých prostorových koncepcí186 a jeho uplatňování raně renesančním 

prvků187 bylo patrně Rejskovy vzdálené. Klenba chóru sv. Barbory byla dokončena o rok 

dříve než zaklenutí Vladislavského sálu krouženou klenbou. 

Během svého působení v Kutné Hoře Rejsek poznal dílo Briccia Gauszkeho, malíře a 

kameníka působícího na stavbě radnice ve Vratislavi před a mezi dvěma pobyty v Kutné 

Hoře. Jeho dílo je charakteristické uvolněností tvarů, články jsou více dynamické, vegetabilní 

motivy jsou vytvořeny probíjenou technikoul88
. Patrně od Gauszkeho Rejsek přejal motiv 

180 Ve svatoštěpánské huti ve Vídni mohl vidět a studovat původní plány chrámu sv. Víta i jeden plán 
svatobarborský, viz. A. Pospíšil, Gotický plán, o. c. v pOZll. 87, pOZll. 1. 
181 J. Vítovský, Spiess, o. c. v pOZll. 8, s. 612-613. 
182 Vladislav Jagellonský se v roce 1478 dopisem adresovaným staroměstskému kamenickému cechu přimlouval 
za udělení mistrovského titulu Rejskovi, což ovšem nebylo vyslyšeno a Rejsek musel absolvovat dvouletou 
praxi. B. Kraus, Mistr české gotiky, o. c. v pOZll 1, s. 45-46. 
183 J. Homolka, Sochařství, in: Jaromír Homolka - Josef Krása - Václav Mencl- Jaroslav Pešina - Josef Petráň, 
Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s. 220. 
184 D. Líbal - J. Muk, Staré Město Pražské, o. c. v pOZll. 16, s. 227. 
185 Oratoř byla obvykle považována za společné dílo H. Spiesse a B. Rieda, viz. např. J. Hořejší, Pozdně gotická 
architektura, in: Dějiny českého výtvarného umění 112, Praha 1984, s. 501; J. Vítovský se domnívá, že je výlučně 
Spiessovým dílem nesoucím jeho typické Zllaky (větvoví, visutý svorník aj.), viz. J. Vítovský, Spiess, o. c. 
v rOZll. 8, s. 613. 
18 G. Fehr, Benedikt Ried, Mili1chen 1961; V. Mencl, České středověké klenby, Praha 1974, s. 94-126; J. Muk, 
Konstrukce a tvar středověkých kleneb, Umění 25, 1977, s. 16-18. 
187 V. Mencl, Architektura, o. c. v pOZll. 78, s. 87-96; J. Muk, Zapomenuté půltisíciletí Vladislavského sálu, 
Dějiny a současnost 17,1995, s. 40-42. 
188 M Kapustka, Briccius Gauske i naturalism póinogotyckiej rzezby architektonicZllej, in: Dziela i Interpretace 
5, 1998, s. 9-29. 
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baldachýnu složeného se vzájemně se prostupujících obloučků ve tvaru oslího hřbetu a také 

na svojí dobu v Čechách progresivní prvek - sklípkovou klenbu189 objevující se v baldachýnu 

nad sochou sv. V ác1ava na opěrném systému nebo na sloupku zábradlí kolem ochozu. 

Nejspíše ze vzorníků Rejsek přejal také některé motivy z anglické perpendikulární 

gotiky. Kružba okna západního pole chóru na jižní straně je rozdělená dvěma horizontálními 

římsami a obsahuje typické motivy jako pás vzájemně se protínajících obloučků ve tvaru 

vlnek pod první římsou, dvousměrné plaménky s motivem jeptišky v horní i dolní části ve 

druhé výškové úrovni okna a ve vrcholu okna protáhlé a zašpičatělé plaménky190. I v hlavní 

klenbě chóru se objevuje drobný motiv převzatý z anglické architektury, je to přímkové žebro 

ve vrcholu klenby, které spojuje svorník s poprsím Krista v závěru chóru se svorníkem 

s reliéfem symbolu evangelisty sv. Jana191
. 

Nejsilnější podněty však Matěj Rejsek získal studiem a pečlivým pozorováním 

katedrály sv. Víta v Praze. Katedrála pro něj představovala nepřeberné množství podnětů jak 

z hlediska konstrukčního (příporový systém, klenby, vnější opěrný systém) tak tvarosloví 

detailů (profilace portálů, okenních ostění, vzory kružeb a paneláží, motivy plaménků). 

Rejsek všechny výše zmíněné podněty pečlivě vstřebával a podle daného úkolu a nově 

navrženého celku je přetvářel a začleňoval osobitým způsobem. Při porovnávání se 

svatovítskou katedrálou je však stále nutné mít na zřeteli, že také samotný chrám sv. Barbory 

a patrně dosud existující plány z parléřovské doby jistě Rejska značně ovlivňovaly. Nelze 

podceňovat ani možný vliv staveb v Kutné Hoře a okolí, zejména konventního kostela 

Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Sedlci, chrámu sv. Bartoloměje 

v nedalekém Kolíně nad Labem nebo torzo bývalého konventního kostela v Klášterní Skalici 

při cestě na Prahu. 

Základní podobnost Rejskova díla na chrámu sv. Barbory a svatovítské katedrály lze 

sledovat na vnějším opěrném systému. Na podélných stranách chóru, vzhledem k existenci 

pětilodní dispozice chrámu, vytvořil Rejsek zdvojený opěrný systém v každém poli sestávající 

189 M Radová - o. Rada, Kniha o sklípkových klenbách, Praha 1998, s. 19 a 330. 
1901. Harvey, The Perpendicular Style, London 1977, s. 63-114. Tyto prvky se objevují například v jižním okně 
katedrály v Gloucesteru, na západním portálu katedrály v Exteru nebo v západním okně New CoUege v Oxfordu, 
tyto stavby jsou však datovány v rozmezí let 1320-1390. Je otázkou, zda-li pražská svatovítská huť vlastnila 
podobný vzorník na konci 14. století, který by eventuálně mohl Rejsek studovat přímo v Praze. Srov. např. P. 
Crossley, Wels, the West Country, and Central European Late Gothic, in: Medieval Art and Architecture at Wels 
and Canterbury, Leeds 1981, 108-109. 
191 V Rejskově dalším díle se objevují motivy také převzaté patrně prostřednictvím vzorníku z anglického 
Perpendicular a Late Decorated Style. Jsou to vrcholová žebra kleneb severní předsíně a baldachýnu nad oltářem 
sv. Lukáše Týnského chrámu (1493) a klenba průjezdu domu čp. 548 na Staroměstském náměstí v Praze (1496), 
viz. D. Líbal - 1. Muk, Staré Město Pražské, o. c. v pozn. 8, s. 228-235. Za konzultaci anglických motivů 
v architektuře M. Rejska děkuji Paulu Crossleymu z Courtauld Institute of Art v Londýně. 
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ze dvou pilířů vzájemně mezi sebou a tělem chóru propojených oblouky. Typ opěrného 

systému, tvar a úhel šikmosti oblouků společně s detaily v podobě prutů na hranách zalomení 

pilířů, kružbových štítků, na obloucích podvěšenými liliemi a kraby na stříšce je shodný se 

svatovítskou katedrálou. Rejsek však zesílil vnitřní pilíř, který zde přejímá hlavní tlaky stěny 

chóru a klenby, vnější pilíř oslabil a rapidně snížil. Zcela originální je však půdorysné a 

hmotové utváření pilířů rozvržených do čtyř až pěti výškových úrovní, kdy v každé dochází 

ke změně půdorysu a výšky. Oba pilíře umístěné v každém poli za sebou jsou navíc 

půdorysně i výškově členěny navzájem odlišně, rozdílný je i použitý tvaroslovný aparát a 

profilace oblouků. Jediné co tyto dva pilíře spojuje je stejný poloměr zakřivení opěrných 

oblouků a úhel šikmosti horní stříšky, neboť původně horním obloukem vnitřního pilíře a 

obloukem vnějšího pilíře byla ze střech chrámu sváděna voda, otvor kruhového průřezu ústil 

v chrliči umístěném na čele vnějšího pilíře. Vnější pilíř byl Rejskem navržen tak, aby mohl 

v dolní partii na čelní nebo boční straně obsahovat sochařský reliéf nebo plastiku. Druhé pole 

směrem na východ na obou podélných stranách chóru je řešeno obdobně, je použit zdvojený 

opěrný systém, ale tvar horní poloviny vnitřního pilíře je v detailu jiný. V závěru chóru, 

vzhledem k dispozici chrámu v přízemí s ochozem a kaplemi, Rejsek použil jen jeden opěrný 

pilíř se dvěma oblouky v každém poli. Také tyto pilíře jsou pozoruhodné svým měnícím se 

půdorysem v pěti výškových úrovních, průzkumem však bylo navíc zjištěno, že každý na 

opačné straně odpovídající si pilíř měl původně (před restaurováním chrámu na konci 19. 

století) jiný tvar vrcholové fialy. Rejsek tím nesporně naznačil jakousi gradaci směrem 

k osovému pilíři. Osový pilíř představuje naprosto originální útvar, kterým se Rejsek 

vypořádal s dědictvím půdorysu chrámu z předhusitské doby. Spodní polovina pilíře 

půdorysem a tvarem odpovídá ostatním pilířům závěru chóru, horní polovina je však výškově 

dělena na další čtyři úrovně, pilíř se tak jako celek dělí na sedm úrovní. Osový pilíř převyšuje 

vrcholky fial ostatních pilířů o cca 5 metrů a jeho čelní strana je zdobena sochařskou 

výzdobou s námětem Posledního soudu, pod nímž je umístěn znak města Kutné Hory nesený 

štítonoši. Rejsek v horní části pilíře každou úroveň vzájemně pootočilo půl stupně, dvě 

spodní mají osmiboký půdorys, následuje díl na čtvercovém půdoryse a útvar vrcholí fialou 

s dříkem na půdorysu kruhu, který je charakteristicky tordován. Podobně bez analogie řešil 

Rejsek napojení opěrných oblouků pilíře na chór. Vzhledem k tomu, že pilíř stojí vose stavby 

proti oknu závěru chóru nebylo možné ukotvit opěrné oblouky kolmo k jeho stěně, jako u 

ostatních opěrných pilířů. Spodní oblouk Rejsek vytočil šikmo směrem kjihu a horní oblouk 

na opačnou stranu směrem k severu. Horní oblouk ozdobil pásem liliového motivu, který 

umístil i na jeho stříšku. 
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Také členění vnějšího pláště okenní stěny chóru sv. Barbory vykazuje podobnost a 

inspiraci ve vysokém chóru katedrály sv. Víta v Praze. Stěna je řešena jako skeletová 

konstrukce s maximálním odhmotněním zdiva. Většinu plochy stěny zabírá velké kružbové 

okno, na meziokenním pilíři je situována nakoso po stavená fiala, každé pole stěny vrcholí 

atikovou galerií, která kryje návaznost střechy. Rejskova odlišnost členění stěny katedrálního 

chóru spočívá v jiném utváření nadokenní partie. Archivolta okna je posázena kraby, vrcholí 

motivem oblouku ve tvaru oslího hřbetu zakončeným křížovou kytkou s poupětem až v úrovni 

horní galerie. Tento motiv efektně opticky prodlužuje stěnu chóru a propojuje okno s horní 

galerií. Tuto galerii Rejsek řešil jako otevřenou konstrukci s kružbovým zábradlím a pilířky 

nesoucími římsu posázenou drobnými fialami a v jednom případě také volnými plastikami 

tzv. tanečníků. Také dvě kružby oken na podélných stranách chóru (č. 1 a 8) jsou inspirovány 

svatovítskou katedrálou, včetně motivu oddělení krajních polí kružby do vlastní sekce, 

připomínající charakteristický pražský motiv tzv. "okna v okně,,192. Jedno okno (č. 9) Rejsek 

členil motivy vycházejícími z anglické perpendikulární gotiky, avšak okno na severní podélné 

straně chóru (č. 2) a kružby všech oken závěru vznikly podle jeho originálně řešeného návrhu. 

Stejně jako je v katedrálním světě bez obdob Rejskův osový pilíř, je zcela unikátní také řešení 

okenní stěny před závěrem chóru. Profilace ostění dvou protilehlých oken na podélných 

stranách chóru (č. 2 a 8) je na každé straně jiná, okna přejímají profilaci z každé přilehlé 

strany, vytváří tak rozhranní mezi závěrem chóru a jeho podélnými stranami. Dvojí profilace 

ostění vytváří důležitý efekt. Složitěji tvarované ostění směrem k podélné straně chóru je 

hlubší, kružba okna je tedy osazena hlouběji, jednodušší ostění směrem do závěru chóru je 

mělčí a tedy i kružba je zde nasazena oproti líci stěny mělčeji. Tato skutečnost způsobuje, že 

kružba těchto dvou oken je v ostění osazena šikmo, rozevírá se směrem do závěru chóru. Tím 

je vytvořen efekt optického uzavření této partie stavby. Efekt je zejména silný při pohledu 

v interiéru vzhůru do klenby. 

V interiéru svatobarborského chóru Rejsek použil dva motivy odpozorované ze 

svatovítské katedrály. Jsou to vnitřní sloupky triforia a jeho předsazené kružbové zábradlí. 

Svatovítský vzor byl zopakován v počtu sloupků i jejich dimenzích, a to včetně dvou 

silnějších sloupků krajních na podélných stranách chóru. V tom se však projevilo Rejskovo 

nepochopení zvolené předlohy, neboť u sv. Víta silnější krajní sloupky "vynášejí" silný prut 

velkého okna, tvořícího charakteristický motiv tzv. "okna v okně,,193, kdežto v oknech chrámu 

sv. Barbory jsou všechny pruty kružeb stejně silné. Aby Rejsek mohl osadit na horizontální 

192 E. Bachmann, Architektur bis zn den Hussitenkriegen, in: Gotik in Bohmen, Miinchen 1969, s. 101. 
193 1bidem, s. 101; též D. Líba/- P. Zahradník, Katedrála, o. c. v pOZll. 167, s. 73-80, obr. 36. 

68 



římsu v úrovni podlahy triforia kružbové zábradlí, musel poměrně násilně přistoupit k již 

vytvořenému dílu mistra Hanuše. Nechal na interiérové straně osekat profilace pilíře mezi poli 

triforia. Také podokenní římsu zmohutnil, aby vytvářela důslednější horizontální prvek. 

Těmito prvky - sloupky triforia, zábradlím a podokenní římsou Rejsek zcela proměnil podobu 

triforia než bylo původně plánováno a tím velmi připodobnil interiér svatobarborského chóru 

pražskému chóru sv. Víta. 

Naproti tomu v případě klenby chóru se Rejsek na svatovítské katedrále inspiroval jen 

velmi obecně. Je nesporné, že tato první monumentální sít'ová klenba pozdní gotikyl94 měla 

na Rejska rovněž silný vliv, konstrukční řešení a síťový obrazec jeho klenby chóru sv. 

Barbory je však odlišný. Zdánlivě na první pohled nepravidelná síť žeber je ve skutečnosti 

podřízena přísnému opakování daného vzorce. Rovněž jako na pražské katedrále i zde je 

zrušeno tradiční schéma klenby se svorníkem v jejím středu, který nahradilo prázdné pole. Od 

klenby svatovítského chóru, zároveň však i od kleneb soudobých, kde se pravidelný síťový 

vzorec monotónně opakuje v celé délce zaklenutého prostoru, se Rejskova klenba liší 

dynamickým střídáním klenebního vzorce. Na hranici klenebních polí je vzorec klenby 

zhuštěn a naopak v polích rozvinut do základního tvaru. 

Rejskovo dílo na chrámu sv. Barbory nebylo zatím po architektonické stránce podrobně 

zkoumáno. Stavba se výrazně liší od jeho prvního známého díla - Prašné brány. U chrámu sv. 

Barbory bylo nezbytné řešit především konstrukci stavby, skeletové katedrální architektury 

založené parléřovskou hutí na konci 14. století, dekorativní články tento ryze konstrukční základ 

pouze člení a zjemňují. Poznali jsme, že zde Rejsek vypjal svou tvůrčí invenci. Výstavba chóru 

sv. Barbory byla unikátní akcí ve své době nejen v Čechách, ale i v širší části Evropy 1 
95. I přes 

zjevnou inspiraci pražskou svatovítskou katedrálou Rejsek v Kutné Hoře vytvořil dílo, které se 

v podobě chóru s opěrným systémem a třemi ojediněle řešenými prvky - osovým pilířem, 

zalomenou okenní stěnou a klenbou chóru, může plně zapsat do dějin evropské katedrální 

architektury. 

194 K. H. Clasen, Deutsche gewolbe der Spatgotik, Berlin 1958, s. 56-71; J. Muk, Konstrukce a tvar, o. c. v pozn. 
186; J. Muk, O klenbách Petra Parléře, Staletá Praha 9, 1979, s. 189-196. 
195 D. Líbal, Syntéza současného stavu poznání, o. c. v pozn. 101, s. 1-5. 
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11. Smlouva mezi radními v Kutné Hoře a mistrem Hanušem o dílo na chrámu sv. Barbory. 
Datováno 7. srpna 1482. SOkA Kutná Hora, AMKH, registrum flaveum minor 1480-1494, 
fol. 70r. Foto: A. Pospíšil 



2. List kamenického cechu Starého Města Pražského městské radě v Kutné Hoře, asi rok 
1489, SOkA Kutná Hora, AMKH, Listiny a listy, Č. 263. Foto: A. Pospíšil 

3. Smlouva mezi radními v Kutné Hoře a M. Rejskem o pokračování stavby chrámu sv. 
Barbory. Datováno 14. Prosince 1500. SOkA Kutná Hora, AMKH, registrum flaveum 
maior 1495-1515, fol. 107r. Foto: A. Pospíšil 



'4. Chrám sv. Barbory od severovýchodu, mědiryt, autor Jiří Čáslavský. Z knihy 1. Kořínek, 
Staré paměti Kutnohorské, 1675, obr 4. 

5. Chrám sv. Barbory se spojovací chodbou do Jezuitské koleje od severovýchodu, 
kolorovaná perokresba, autor Josef Herzan podle předlohy Josefa Krehana, datováno 3. 
dubna 1842. SOkA Kutná Hora, Sbírka map a plánů, bez inv. čísla. Foto: A. Pospíšil 



6. Opěrný systém na jihovýchodní straně chóru, fotografie, autor Andreas GroH, 1855. Z 
knihy z. Wirth, Kutná Hora, 1912, obr. 8. 

7. Chrám sv. Barbory od jihu, fotografie, autor Andreas GroH, 1855. České muzeum 
stříbra Kutná Hora, Sbírka fotografií, bez inv. čísla. 



8. Vnější pilíř opěrného systému na jižní straně chóru s torzem kamenické výzdoby, 
fotografie, asi rok 1880, datováno pole knihy Z. Wirth, Kutná Hora, 1912, obr. 9. České 
muzeum stříbra Kutná Hora, bez inv. čísla. 



~. Skicář zachycující pilíř č. VI. s rozlišením původní části ("stará fiala") a barokní opravy 
(,,nová"), autor F. David, 1884. Archiv Pražské-ho Hradu, pozůstalost J. Mockera, T 40/1 072, 
fol. 32v. Foto: K. Bulín 

110. Skicář zachycující pilíř č. XI.b se řezy v několika úrovních a se zaniklým tvarem 
vrcholové fiály, autor F. David, 1885. Archiv Pražského Hradu, pozůstalost J. Mockera, 
T40/1073, fol. 14v. Foto: K. Bulín 



ll. Skicář zachycující pilíř č. II. b s detaily baldachýnu a fialy, autor F. David, 1885. Archiv 
Pražského Hradu, pozůstalost J. Mockera, T40/1 073, fol. 29r. Foto: K. Bulín 

I 

r 

ll. Skicář zachycující pilíř č. Lb s rozlišením původní části ("staré", "špatné") a barokní 
opravy (,,nová", "dosti zachovalé"), autor F. David, 1884. Archiv Pražského Hradu, 
pozůstalostJ. Mockera, T40/1072, fol. 34v. Foto: K. Bulín 



13. Východní strana chrámu v exteriéru, návrh na restaurování (viz. např. kružbové 
zábradlí nad východní stěnou obou předsíní a kružby šikmých stěn empor lodi), tuš na 
kartonu, tužka ( stanová střecha), bez autora a měřítka. Archiv Pražského Hradu, pozůstalost 
J. Mockera, T40/11 DOr. Foto: K. Bulín 



14. Půdorysný plán chrámu sv. Barbory uložený v Akademii výtvarných umění ve Vídni 
pod č. 16 841r. Rozměry plánu jsou 1950x800 mm; původní rozměry byly větší, plán je na 
třech stranách dodatečně oříznut. Rys je proveden různobarevnou tuší, červená barva je 
pozdější. 



• • . . 
~. 

• 

15. Znázornění autorské "předkresby" pod rysem. Linky vznikly vytlačením do plochy 
papíru kovovým nástrojem se zakulacenou hranou, body představují vpichy špičkou ostrého 
předmětu. Zachycena je i změna při projektování, na severním konci příčky se šnekovým 
schodištěm se v ose mezilodní arkády nachází oblá přípora. ZakreslilA. PospíšiL 



16. Schéma stavebních etap v poli s oknem č. 1 na severní straně v interiéru chóru. 
Černá - předhusitská etapa 
Modrá - mistr Hanuš 
Červená - Matěj Rejsek 
Zakreslil: A. Pospíšil 



7. Stěna chóru s oknem č. 1 na severní straně, interiér, detail zalomení římsy, 2005. Foto: 
A. Pospíšil. 

lIs. Detail zalomení římsy pod oknem č. l, 2006. Foto: A. Pospíšil 



19. Detail Hanušovy římsy, svazkové přípory s pilířem triforia a dodatečného Rejskova 
zábradlí; severní strana, interiér, 2004. Foto: A. Pospíšil 

20. Stěna chóru s oknem č. 1 na severní straně, exteriér, 2005. Foto: A. Pospíšil 



121. Severní stěna chóru v interiéru, z knihy E. Handiaková, Kutná Hora 1958 



ll. Klenba vysokého chóru, z knihy E. Handiaková, Kutná Hora 1958 



• 13. Příčný řez chrámem, stav k roku 1887, autor J. Zach. Příloha knihy J. Braniš, Chrám sv. 
Barbory v Hoře Kutné, 1891 . 



24. Půdorys chrámu v úrovni přízemí, černě označené části pocházejí z předhusitské 
stavební etapy (cca 1388-1420). Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Sbírka map 
a plánů, inv. č. 992/1 0.249. 



i 
25. Půdorys chrámu v úrovni kleneb a opěrného systému. Označení jednotlivých částí 
chóru a zasvěcení ochozových kaplí. Zakreslil A. Pospíšil. Národní památkový ústav, 
ústřední pracoviště, Sbírka map a plánů, inv. č. 992/10.250. 



26. Opěrný systém na jižní straně chóru, pilíře č . XI.a, XI.b. 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



'27. Opěrný systém na jižní straně chóru, pilíře č. X.a, X.b. 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



28. Opěrný systém závěru chóru, pilíř mezi kaplí sv. Kateřiny a sv. Blažeje, č. III. 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



!29. Opěrný systém závěru chóru, pilíř mezi kaplí sv. Blažeje a sv. Kříže, č. IV. 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek 
Žlutě označené zdivo - Josef Mocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



30. Opěrný systém závěru chóru, pilíř mezi kaplí sv. Kříže a sv. Václava, č. V. 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



!31. Opěrný systém závěru chóru, osový pilíř mezi kaplí sv. Václava a sv. Basilea, č. VI. 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



32. Opěrný systém závěru chóru, pilíř mezi kaplí sv. Basilej a sv. Doroty, č. VII. 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek 
Žlutě označené zdivo - Josef Mocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



33. Opěrný systém závěru chóru, pilíř mezi kaplí sv. Doroty a Smíškovou kaplí, Č. VIII. 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



34. Opěrný systém závěru chóru, pilíř mezi Smíškovou a Hašplířskou kaplí, č. IX. 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



35. Stěna s oknem na severní straně chóru, Č. 2 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek, šrafovaně - mistr Hanuš 
Žlutě označené zdivo - Josef Mocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



36. Stěna s oknem na jižní straně chóru, č. 9 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek, šrafovaně - mistr Hanuš 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



t37. Stěna s oknem na jižní straně chóru, Č. 8 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek, šrafovaně - mistr Hanuš 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



38. Stěna s oknem v závěru chóru, Č . 3 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek, šrafovaně - mistr Hanuš 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



39. Stěna s oknem v závěru chóru, Č. 4 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek, šrafovaně - mistr Hanuš 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



!40. Stěna s oknem v závěru chóru, Č. 5 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek, šrafovaně - mistr Hanuš 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



'41. Stěna s oknem v závěru chóru, Č. 6 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek, šrafovaně - mistr Hanuš 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



42. Stěna s oknem v závěru chóru, č. 7 
Červeně označené zdivo - Matěj Rejsek, šrafovaně - mistr Hanuš 
Žlutě označené zdivo - JosefMocker 
Do fotogrammetrie f. MURUS Praha zakreslil A. Pospíšil 



1 

4 

6 7 

8 

143. Kamenické značky huti Matěje Rejska na pilíři č. XI b. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 



1 2 

44. Kamenické značky huti Matěje Rejska na pilíři Č. IV. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 

3 
2 

i 
45. Kamenické značky huti Matěje Rejska na pilíři Č. VI. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 

3 



1 

'46. Kamenické značky huti Matěje Rejska na pilíři č. IV. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřitka) 

1 

47. Kamenické značky huti Matěje Rejska na pilíři č. VlIl. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 



2 
3 

v 
1 

• Kamenické značky huti Matěje Rejska na okně č. 2. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 

4 5 

6 7 

~~~1f5'r$~ 
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!49. Kamenické značky huti Matěje Rejska na okně č. 9. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 



123 4 5 6 

r'f;$ 

50. Kamenické značky huti Matěje Rej ska na okně č. 8. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 

1 

3 

51. Kamenické značky huti Matěje Rejska na okně č. 3. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 

7 8 

2 



1 2 

7 8 

1 

3 4 

5 

'Sl. Kamenické značky huti Matěje Rejska na okně č. 4. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 

3 4 

9 10 

r 
'53. Kamenické značky huti Matěje Rejska na okně č. 5. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 

2 

5 6 

11 12 



1 2 

4 5 

.., 
54. Kamenické značky huti Matěje Rejska na okně č. 6. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 

1 2 

3 4 

ss. Kamenické značky huti Matěje Rejska na okně č . 7. 
ZakreslilA. Pospíšil 
(bez měřítka) 

3 

7 
6 

5 



i = 
56. Kamenické značky huti mistra Hanuše na příporách a pilíři triforia mezi okenními poli 
č. 1 a 2., interiér. Zakreslil: A. Pospíšil 
(bez měřítka) 



/57. Srovnání vnějších okenních stěn chóru katedrály sv. Víta v Praze (vlevo) s chrámem 
sv. Barbory (vpravo). 



I 
I 

58. Srovnání řezu katedrálou sv. Víta v Praze (vlevo) s chrámem sv. Barbory (vpravo). 


