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Úvod 

 

Dnes je beuronské umění dávno uzavřenou epochou, která se ocitla asi na tři 

čtvrtě století zcela na okraji zájmu badatelů a širší veřejnosti je zcela neznámá. Jedna 

z nejvýznamnějších památek beuronského umění v Českých zemích, benediktinský 

klášter sv. Gabriela v Praze, byl odbornou veřejností dokonale zapomenut, že se o něm 

nezmiňuje žádná ze souhrnných publikací o umění z doby kolem roku 1900, rovněž tak 

mlčí odborné slovníky. V bibliografii Ústavu dějin umění Akademie věd ČR je možné 

nalézt pouze odkaz na článek R. Eitelberga o beuronské kongregaci a o restaurování 

v Emauzích v Mittheilungen d. k. k. Central commision z roku 1883. Ve 30. letech se 

historikové umění přezíravě vyjadřovali o výzdobě Emauz, jejíž tvůrce nazývali 

„bajronští“. Další objekty, vyzdobené beuronskou školou, jako je například kostel Sacré 

Coeur v Praze na Smíchově a kostel sv. Anny na Žižkově, jim zcela unikly.1  

Beuronská škola byla jakousi obdobou cisterciáckých středověkých hutí, jakkoli 

je toto přirovnání nepřesné. Ačkoli v architektuře nebyli tvůrci příliš úspěšní, co se týká 

sochařství, malířství a uměleckého řemesla, vytvořili zcela osobitý styl. Ten se velmi 

významně odlišoval od tvorby současníků v každé zemi, kde zanechal své stopy. 

Odlišoval se i od náboženského umění své doby. A přece jsou jeho díla vždy bez obtíží 

identifikovatelná a nacházíme v nich prvky symbolismu a dekorativismu.2 

Vůdčím duchem a autorem estetického kánonu beuronské školy byl Pater 

Desiderius, benediktinský mnich z kláštera v Badensko – Wurtemberském Beuronu. P. 

Desiderius našel inspiraci ve starořeckém a egyptském umění, ovlivněn byl i výzdobou 

starokřesťanských bazilik a byzantských monumentálních opusů. Celý svůj život se 

věnoval hledání a propracovávání kánonu lidské postavy, vycházející ze starověkého 

umění, harmonii ideálních norem a proporcí dokonale realizovaných starými Egypťany. 

Tato závěrečná práce se v prvé řadě věnuje popisu beuronského stylu a 

identifikaci jeho základních markantů. Dále hledá spojnice s historickými uměleckými 

slohy, kterými se beuronští umělci nechali inspirovat, tyto bazální prvky komparuje a 

předkládá čtenáři výsledek tohoto srovnání. Cílem práce je nalézt odpověď na otázku, 

                                                           
1 Srov. ČIŽINSKÁ, H., Beuronská umělecká škola v opatství svatého Gabriela v Praze. Praha : Ars 
Bohemica, 1999, s. 10. ISBN 80-902381-4-9. 
2 Srov. Tamtéž. 
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zda je možné v sakrální beuronské výzdobě identifikovat odpovídající prvky 

egyptského, byzantského a románského uměleckého stylu, a tedy potvrdit či vyvrátit 

hypotézu, že se P. Desiderius a jeho následovníci při své tvorbě inspirovali těmito styly. 

Základní teoretické informace byly získány studiem literatury. Dále byl problém 

řešen formou praktického výzkumu v historickém objektu kostela sv. Gabriela, Emauz, 

kostela sv. Anny a Sacre Cour v Praze. Problém byl dále osobně konzultován 

s odbornými pracovníky, s paní Monicou Šebovou a Jiřím Matějíčkem, akademickým 

malířem a restaurátorem.  
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1  HISTORIE BEURONSKÉHO UMĚNÍ 

 

Beuron3 je jméno městečka ležícího na horním toku Dunaje v Bádensko-

Württembersku, ale také jméno benediktinské kongregace, která už existuje téměř 150 

let. Beuron je však i jméno jednoho téměř zapomenutého, ale velice zajímavého 

uměleckého směru, jehož zakladatelem je Peter Lenz. Vytvořil v něm uměleckou 

formu, kterou toužil zachytit dokonalost všeho, co jej obklopovalo – okolního světa, 

přírody, člověka a jeho výtvorů. V takto zobrazeném pak viděl jednak odlesk 

dokonalosti Boha, o kterém věřil, že je tvůrcem všeho, a jednak základ „dokonalého 

prostoru“, který je hoden stát se místem Boží oslavy, tedy jediným vhodným 

liturgickým prostorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Srov. Das Kloster. Bürgermeisteramt Beuron. online. Dostupné na: 
<http://www.beuron.de/index.php?lang=de&site=monastery> . Staženo dne 12. května 2010. 
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1.1  Vznik beuronské benediktinské kongregace 

 

Beuronská kongregace vznikla jako logický důsledek tvrdé sekularizační4 

politiky na počátku devatenáctého století. V rámci ní se pak vyčlenila Beuronská 

umělecká škola, která znovu oživovala staré formy umění, které by vyhovovaly 

požadavku na zvláště slavnostní liturgii. 

Benediktinský řád, z něhož Beuronská kongregace vzešla, byl založen sv. 

Benediktem z Nursie5. Ten jako první podporoval myšlenku komunitního života mnichů 

ve společném klášteře. Do té doby mniši žili coby poutníci – jednotlivci vyhledávali 

opuštěná místa, kde rozjímali v Boží blízkosti. Zastával myšlenku, že mnichy je třeba 

zapojit do práce pro společnost, angažovat je. Do našich myslí se tak vrylo “Ora et 

labora!” (Modli se a pracuj), což benediktinskou řeholi posouvá – skutečnými pilíři 

života řeholníků totiž bylo Lectio divina (Duchovní četba, znalost Písma), Opus 

divinum (Duše, která se snaží dosáhnout ideálu; uplatňování moudrosti Písma v životě) 

a Labor (Práce). Možná, že díky naplňováním těchto stěžejních prvků z tohoto řádu jen 

do 18. století pocházelo na 42 papežů, 200 kardinálů a 6 000 biskupů. Beuronská 

umělecká škola tedy byla jedním z mnoha plodů staleté práce (a to jak myšlenkové, tak 

fyzické) a umělecké úrovně celého řádu.6  

Za časů vrcholných úspěchů Napoleona Bonaparte zažívaly kláštery úpadek. V 

letech 1802 až 1806 (během nichž se Napoleon mj. nechal prohlásit nejprve doživotním 

konsulem Francie a poté r. 1804 dokonce císařem) totiž ve Francii a Německu vedl 

velice tvrdou a arogantní sekularizační politiku. Ty bavorské kláštery, které se 

nezabývaly vyučováním nebo přímo správou farností, byly jednoduše zrušeny. Proto se 

mezi mnichy zaktivovalo několik výrazných osobností, které pod ochranou cizích 

klášterních zdí přivedly řád k neuvěřitelnému rozmachu. Tak se např. němečtí kněží pod 

                                                           
4 Sekularizace - zesvětštění, odcírkevnění. Původně převod církevního majetku do veřejného vlastnictví, 
obvykle za náhradu. Přeneseně jsou to procesy, jimiž kompetence dříve církevní (školství, zdravotnictví) 
přecházejí na veřejné instituce, a hodnoty, jež zastávala církev např. lidská práva, se vtělují do veřejných 
zákonů. Srov. KOLEKTIV AUTORŮ A KONZULTANTŮ, Malá ilustrovaná encyklopedie,  
Praha : Encyklopedický dům, 1999, s.921, ISBN 80-86044-12-2. 
5 Benedikt z Nursie. Nar. kolem 480, zemřel 553, reformátor křesťanského mnišství v západní části 
římského imperia. Patron Evropy. Srov. KOLEKTIV AUTORŮ, Všeobecná encyklopedie Diderot.  
Praha : Diderot, 1999, s. 362. ISBN 80-902555-2-3.    
6 Srov. MRÁČEK, J., Beuronská umělecká škola. ARTMUZEUM.CZ. Online. Dostupné na: 
<http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=142>. Staženo dne 15. června 2010.  
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vedením bratří Wolterů z Bonnu uchýlili do římského benediktinského kláštera, neboť v 

celém Německu (s výjimkou Bavorska) žádný benediktinský klášter neexistoval. Po 

čtyřech letech byli tito Němci posláni zpět do vlasti, aby zde řád oživili. Roku 1863 se 

usidlují v bývalém klášteře augustiniánů ve městečku Beuron na horním Dunaji. 

Tamější kongregace se poměrně záhy začala utěšeně rozrůstat. 

Beuroni se ale neodlišovali jen okolnostmi vzniku své kongregace. Za cíl si totiž 

dali znovuoživení a udržování obzvláště slavnostní liturgie. Tu spatřovali v čistotě 

obřadu – místo právě moderních historismů raději přijali tradici gregoriánského chorálu 

a ve výtvarném umění „harmonii čísel“ a postupy uplatňované zejména v byzantském, 

římském a staroegyptském umění.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Srov. MRÁČEK, J., Beuronská umělecká škola. ARTMUZEUM.CZ. Online. Dostupné na: 
<http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=142>. Staženo dne 15. června 2010. 
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1.2  Beuronské umění 

 

O co víc zůstal po desetiletí beuronský směr sakrálního umění z konce 19. století 

a počátku 20. století nepovšimnut, o to klíčovější byla jeho skutečná úloha. Beuronské 

umění nebylo v umění ničím novým či převratným, bylo však tmelem spojujícím 

mezeru mezi uměním „starým“ a uměním, které nazýváme „moderní“ a které začíná 

secesí. Podobně jako secese vzniklo i umění Beuronské umělecké školy jako jakýsi 

protest proti naturalismu, popisnému realismu i romantismu té doby. Beuronská 

umělecká škola byla jedním z mnoha reformních směrů, které se snažily očistit tehdejší 

umění od nezdravých tendencí doby, které Peter Desiderius Lenz popsal slovy „Nech 

na sebe působit dnešní umění a budeš neklidný, nešťastný a nečistý jako jeho tvůrci.“  

Mnoho umělců i kritiků se také domnívalo, že lidstvo se již zcela umělecky vyčerpalo, a 

proto by se mělo obrátit k historickým slohům, a tato tendence se objevila právě i v 

umění Beuronské umělecké školy. Ta nehledala nic menšího než samotnou Krásu, a 

protože šlo víceméně o sakrální umění, byla tato Krása hledána v řádu Božím. Páter 

Desiderius tento řád nacházel ve starém umění – především v antice, byzantském a 

egyptském umění. Při vytváření svých děl kladl důraz na dvě věci: 

           - Díla musí být přísně anonymní – jen tak lze docílit jejich čistoty. Jakékoli 

přivlastnění obrazu, touha do něj vtisknout „něco svého“, dílo pošpiňuje – ‚Božskou 

krásu nalezneme pak v onom umění, ve kterém umělec klade se do rukou Boha - 

umělce jako pouhý nástroj, který tvoří podle myšlenek Božích, a ne podle inspirace 

vlastní duše.‘ 

           - Díla musí být dokonalá a nerozeznatelná – malovat se proto musí podle 

„mistry“ připravených šablon a kartonů, každé dílo musí podléhat přísnému 

matematickému řádu, který lidstvu prostřednictvím svých projevů v přírodě daroval sám 

Bůh.  

           Beuronské umění působilo jako pravoslavné, což bylo dáno především výběrem 

barev (zlatá, tmavě modrá, syté, temné barvy). Spolehlivým poznávacím znakem byla 

dokonalá figurální malba postav s ušlechtilým výrazem, plochost (především v raném 
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období), silné kontury, práce s ornamentem a typické písmo. Kánon8, který páter 

Desiderius publikoval až ve 20. letech 20. století, používal coby základní konstrukční 

jednotku rovnostranný trojúhelník , který byl již od starověku považován za 

nejdokonalejší tvar. Při konstrukci postavy pak Lenz používal hexagram – dva 

rovnostranné trojúhelníky zaklesnuté do sebe. Hlava byla zobrazována na základě 

takového hexagramu, tělo postavy bylo čtyřikrát větší než jeho hlava.  

           Beuronské umění našlo překvapivě silnou odezvu. Po vyhnání Bismarckem z 

mateřského beuronského kláštera v roce 1880 se část komunity usídlila v pražském 

klášteře Na Slovanech (Emauzy), odkud svá díla mniši šířili dál, a to i mimo 

benediktinský řád. Jejich práce (především z konce 19. a první třetiny 20. století) se 

nacházejí v Německu (Beuron, Eibingen, Räckelwitz), Rakousku (Vídeň, 

Bertholdstein), Itálii (Monte Cassino, Řím), Chorvatsku (Záhřeb), Izraeli (Jeruzalém), 

USA (McKeesport, Missouri, New York), Brazílii a samozřejmě v České republice 

(Emauzy, klášter Sv. Gabriela v Praze, Sacre Cour v Praze, kostel Sv. Rodiny v Praze, 

kaple kláštera boromejek v Teplicích, Růžencový kostel v Českých Budějovicích, 

Marianum v Opavě, hudební síň v Hradci Králové, v Kladně aj.). Mnohá díla beuronské 

školy se do dnešní doby nezachovala. 

           Beuronské umění významně předznamenalo secesi – Lenz byl například v roce 

1905 kritikem výstavy Vídeňská secese Ludwigem Hervesim označen za prvního 

secesionistu, významně ovlivnilo např. Alfonse Muchu nebo architekty Plečnika a 

Wagnera.9  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Kánon - představa o ideálních proporcích. V malířství a sochařství stanoví základní poměry lidské 
postavy. Srov. KOLEKTIV AUTORŮ A KONZULTANTŮ, Malá ilustrovaná encyklopedie.  
Praha :  Encyklopedický dům, 1999. ISBN 80-86044-12-2. 
9 Srov. MRÁČEK, J., Beuronská umělecká škola. ARTMUZEUM.CZ. Online. Dostupné na: 
<http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=142>. Staženo dne 15. 6. 2010.  
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1.3  P. Desiderius Peter Lenz, OSB 

 

Peter Lenz se narodil 12. března 1832 v 

Haigerlochu na území knížectví Hohenzollern - 

Sigmaringen v Horním Švábsku. Celý život se 

věnoval umění. Po absolvování mnichovské 

Akademie v roce 1857 se stal učitelem 

Uměleckoprůmyslové školy v Norimberku. Byl 

malířem, architektem a teoretikem umění, 

zakladatelem beuronské umělecké školy. V jeho 

umělecké dráze byl důležitým momentem získání 

stipendia ke studijnímu pobytu v Římě v roce 

1862. Tady objevil svůj nejpůvodnější a 

nejdůležitější zdroj inspirace – staré umění 

egyptské, byzantské a řecké a jeho dokonalou 

harmonii ideálních proporcí.10 

Dalším důležitým bodem v životě Petera Lenze byl srpen roku 1872, kdy se 

připojil k beuronskému benediktinskému klášternímu společenství jako oblát11. V 

klášteře už tehdy existovala skupina bratří, která se zajímala o umění. V roce 1875 

zasáhla do života benediktinské komunity v Beuronu protikatolická politika Otty von 

Bismarcka12. Mniši museli klášter opustit, a až v roce 1880, díky pozvání kardinála 

Bedřicha Schwarzenberga, našli nové útočiště v Praze. Jejich novým domovem se až do 

konce první světové války stal Emauzský klášter na Slovanech. Vystřídali zde 

benediktiny z katalánského kláštera Monserrat, kteří zde žili od roku 1636. Tady složil 

                                                           
10 Srov. ČIŽINSKÁ, H., KRINS, H., MUCHA, J. aj., Kánon a beuronští umělci. Praha : Společnost přátel 
beuronského umění, 2002, s. 14. ISBN 80-903138-0-9. 
11 Oblát - čestný člen řeholního řádu či kongregace bez řeholního slibu. Srov. KOLEKTIV AUTORŮ, 
Všeobecná encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999, s. 420. ISBN 80-902555-2-3.    
12 Otto von Bismarck,1871- 1890, německý říšský kancléř a ministr zahraničí. Srov. KOLEKTIV 
AUTORŮ, Všeobecná encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999, s. 405. ISBN 80-902555-2-3.  
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Peter Lenz sliby a s konečnou platností se připojil k řeholnímu společenství jako bratr 

Desiderius.13 

Čím více Desiderius stárnul, tím více toužil po tom systematicky si vychovávat 

své žáky. V roce 1894 nastaly dobré politické a kulturní podmínky k tomu, aby se 

Lenzova umělecká činnost, trvající už třicet let a řídící se specifickými teoretickými 

tezemi a principy, pojmenovala. To, co neoficiálně dělával přímo při práci, se stalo 

formální institucí – „beuronskou uměleckou školou“ pro chlapce – obláty. O dva roky 

později díky kontaktům s komunitou Emauzského kláštera zahájil Peter Lenz také 

výuku benediktinek v opatství svatého Gabriela v Praze na Smíchově, kde se v té době 

podílel na výmalbě interiéru kostela Zvěstování Panny Marie. 

Pater Desiderius Peter Lenz, OSB, zemřel 29. ledna roku 1928 v Beuronu. Jeho 

specifický styl tvorby, doznívající ještě ve 30. letech 20. století, významně ovlivnil 

mnoho vynikajících umělců, jakými byli například architekti Otto Wagner, Jan Kotěra a 

Josip Plečnik, či malíři Alfons Mucha, Maurice Denis a Viktor Foerster.14 

 

 

1.4  Myšlenkový základ 

 

Umění před gotikou se řídilo principy, které 

lidé nacházeli všude kolem sebe, především v přírodě. 

Považovali je za součást Božího řádu. Vysledovali, že 

jejich zákonitosti se dají zjednodušit na matematické 

vztahy a poměry. Zkusili tedy podle takových 

matematických a geometrických zákonů vytvořit 

umělecká díla, která se jim poté zdála dokonalá a 

krásná. Umění poměru se tak stalo klíčem k 

dokonalosti. Pozdější umělecké směry od striktního 

řádu a matematických principů upustily. Po šest set let 

                                                           
13 Srov. Byl jednou jeden kostel. Petrini, České Budějovice. online. Dostupné na:  
<www.petrini.cz/soubor/komunity/ceske budejovice/kostel/Byl jednou jeden kostel.pdf>. Staženo dne 23. 
5.2010. 
14 Srov. ČIŽINSKÁ, H., KRINS, H., MUCHA, J. aj., Kánon a beuronští umělci. Praha : Společnost přátel 
beuronského umění, 2002. s. 14. ISBN 80-903138-0-9. 
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se umělci soustředili na mystiku světla a symboliku barev. Filosofové od nepaměti 

diskutují, v čem spočívá nejvyšší Krása. Antičtí vzdělanci soudili, že vše, a tedy i Krása, 

podléhá vesmírnému řádu. Tvrdili, že krásné je to, co se nejvíce tomuto řádu přibližuje, 

co je harmonické. Harmonii pak definovali jako přítomnost všech správných složek, a 

to v určitém poměru. 

Starověké umění Evropy tedy stavělo na umění poměru. Zabýval se jím mj. 

Pythagoras -  ne náhodou geometr, Platón nebo Vitruvius Pollio. Na základě jejich  

“harmonii čísel ” vznikala díla, která ještě dnes obdivujeme pro jejich ušlechtilý vzhled. 

Antika ale nestavěla jen na správných proporcích fyzických – ideálem Krásy byl člověk, 

který nachází  harmonii především mezi tělem a duší. Z těchto principů těžila celá 

byzantská a románská kultura. V prvním století po Kristu vznikla první podoba 

hudební liturgie – gregoriánský chorál, forma, kde poměr mezi jednotlivými částmi a 

matematický podklad jsou více než samozřejmé.15 

Na prahu gotiky ale umělci přicházejí s novou podstatou umění – odmítají  

podřízení se geometrickému řádu a začínají pracovat s mystikou světla, symbolikou, a v 

pozdějších dobách zejména s pocitem a dojmem. Umění se tak stává záležitostí čistě 

individuální – každý autor do díla nesmazatelně otiskne své vlastní myšlenky a cit. Tato 

podstata přetrvala po šest staletí – její podoby ovlivňovala jen dobová móda a vkus. 

Zatímco obliba toho či onoho uměleckého slohu pohasla, jen co se objevil jiný, antické 

umění zůstalo – navzdory době a vkusu – stále obdivováno pro svou ušlechtilost.  

Antické pojetí Dokonalosti a Krásy bylo po více jak půl tisíciletí vzkříšeno v 

kánonu beuronské umělecké školy: 

“... Konečně jsem dospěl k náhledu, že přesné napodobení přírody nikdy nevytvoří díla, 

rovnající se svou hodnotou antice. Díla starých mistrů mě poučila, že měřičství a dělení 

jest jedním z hlavních činitelů ve tvorbě umělecké… A nyní pojednou mi bylo zřejmým, 

že právě tak jako v hudbě spočívá harmonizace a melodie na poměru číselném, ani 

plastické umění nemůže postrádati tohoto poměru číselného. To jest tajemství 

krásy….“16 

 

                                                           
15 Srov. Beuronská škola. Beuronská kaple. online. Dostupné na: <http://www.gymtce.cz/Projekty/k-
beuron/skola.htm>. Staženo dne 18. 4. 2010. 
16 Srov. Tamtéž. 
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1.5  Zlatý řez 

 

Peter Lenz do svého díla posbíral dědictví starého Egypta, Řecka, Říma, doby 

byzantské, románské i raného křesťanství, včlenil je do křesťanské mystiky a povýšil 

na cestu hledání Boha, protože „Bůh stvořil všechno podle míry, čísel a váhy“. 

Mimořádným způsobem propojil náboženství, umění a matematiku a vytvořil ideál, 

který je lidskými prostředky těžko uskutečnitelný.17  

Základem veškerého umění se pro Lenze stala geometrie a s ní vše, co je 

jednoduché a typické a co má své kořeny v jednoduchých číslech a poměrech. Je 

prokázáno, že určité proporční vztahy působí na člověka lépe a přirozeněji než jiné. 

Lidské oko je přivyklé na symetrii květů, uspořádání semen v plodech, směru růstu listů 

nebo větví na stromech. Vnímá je jako přirozené, příjemné a harmonické. 

Matematikové i umělci se snažili tuto zákonitost, která se v přírodě nesčetněkrát 

opakuje, zobecnit. Jejím východiskem je „zlatý řez“ – poměr 1 : 1,618, který najdeme 

ve fyziologii a anatomii rostlin, v chemii v krystalických strukturách a složení 

sloučenin, v astronomii ale také v polohách hvězd a planet. Ve středověku a v období 

renesance, která se opírala o antickou kulturu, byli matematici tímto poměrem tak 

okouzleni, že jej nazvali 

„božským poměrem“ a v 

souvislosti s ním mluvili o 

„kosmickém zákonu“. 

Johannes Kepler o něm říká: 

„Geometrie má dva poklady: 

Pythagorovu větu a zlatý řez. 

První má cenu zlata, druhý 

připomíná spíše drahocenný 

kámen.“  

Renesanční umělci vytvářeli svá díla podle složitých konstrukcí založených na 

„zlatém řezu“ a jejich obrazy a sochy lze pomocí něj rozebrat do nejmenších ploch. Bez 
                                                           
17 Srov. Byl jednou jeden kostel. Petrini, České Budějovice. online. Dostupné na:  
<www.petrini.cz/soubor/komunity/ceske budejovice/kostel/Byl jednou jeden kostel.pdf>. Staženo dne 23. 
5.2010. 
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vědomého či podvědomého užití zlatého řezu v rozvržení a kompozici nevznikne ani 

dobrý obraz, dobré housle a ani dobré drama. Umělci by podle něj měli tento princip 

respektovat a vystačit si s elementárními formami, protože čím jednodušší bude jejich 

pohled, tím budou připravenější přiblížit se „nejvyššímu“, a tím vzácnější bude jejich 

dílo.  

 

 

1.6  Lenzův kánon pro lidskou postavu 

 

Vědci na celém světě se snaží odhalit tajemství genetických zákonů, podle nichž 

je utvořeno lidské tělo. Umělci se pak celé věky zabývají něčím velmi podobným – 

poměrem stavby těla člověka, mírou a matematicky stanovenými zákony. Z tohoto 

poznání pak odvozovali a odvozují určitá pravidla. V 5. století př. Kr. takový soubor 

pravidel – tzv. kánon – zpracoval řecký sochař Polykleitos, ale tyto zápisy se ztratily. 

Zkoumáním lidského těla se lidé začali znovu zabývat v době renesance a byli to 

například Leonardo da Vinci nebo Albrecht Dürer, který své poznatky sepsal a zveřejnil 

v roce 1528 v díle nazvaném Vier Bücher der menschlichen Proportion (Čtyři knihy o 

proporcích člověka). Jedním z umělců, kteří hledali ideální stavbu lidského těla, byl 

právě P. Desiderius Lenz. Patera Desideria přivedlo ke studiu proporcí lidského těla 

egyptské umění sedících a stojících postav, ve kterých viděl uskutečnění určitých 

zákonitostí. Ty ale časem křesťanskému umění unikly a Lenz se je opět snažil najít. 

Odvozoval je z bezprostředního Božího zjevení svěřeného již starým Egypťanům. 

Několik slov z Písma utvrzovalo Lenze ve správnosti jeho názoru – bylo to místo 

z knihy Moudrosti, kde stojí: „Bůh stvořil všechno podle míry, čísel a váhy“ (Mdr 

11,20).18 

Lenz se domníval, že znovu nalezl někdejší Bohem ustanovený systém poměrů 

proporcí lidského těla. Své objevy zobrazil v čelních pohledech mužského a ženského 

aktu, přičemž kontury těla vedl v komplikované a zdánlivě svévolné geometrické 

figuraci, která se skládala z čtyřúhelníků, trojúhelníků a kruhů. Tyto křivky však 

nevysvětlil a tím dostalo jeho učení nádech jakési esoterie. Ve studiu kánonu 
                                                           
18 Srov. ČIŽINSKÁ, H., KRINS, H., MUCHA, J. aj., Kánon a beuronští umělci. Praha : Společnost přátel 
beuronského umění, 2002, s. 2. ISBN 80-903138-0-9. 
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„geometrické teologie“, jak zákon nazýval, pokračoval celý svůj život, přičemž 

jednotlivé figurace neustále pozměňoval.19  

Beuronský kánon pro lidskou postavu lépe vysvětlil až Willibrord Verkade. Jeho 

text pojednává sice jen o jedné části Lenzovi teorie, avšak vysvětluje ji tak, že je dobře 

pochopitelná.20 Například odlišení mužské a ženské postavy je 

provedeno rozdílem mezi poměry kruhu hrudi a kruhu klína. 

Poměr obou kruhů, které dělí trup, na dvě poloviny, se 

posouvá ke zlatému řezu. Obrázek vpravo ukazuje Lenzův 

nákres kánonu pro postavy muže a ženy jako Adama a Evy 

s důrazem na rozdílné uspořádání šestiúhelníků. U mužské 

postavy je středem hrudník, u ženské klín. To, že je při tomto 

rozdílném uspořádání možné, aby středy kruhů hrudi, klína a 

kolen u obou postav byly ve stejné výšce, považoval Pater Desiderius za doklad o 

Božském stvoření člověka jako muže a ženy. V „míře a váze“ lidského páru se projevil 

zázrak teofanie, obnovený v postavách Ježíše a Marie. Je tedy možné říci, že Lenzův 

kánon je jakási esteticko-antropologická geometrie podložená teologií zjevení.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19 ČIŽINSKÁ, H., KRINS, H., MUCHA, J. aj., Kánon a beuronští umělci. Praha : Společnost přátel 
beuronského umění, 2002, s. 3 – 4. ISBN 80-903138-0-9. 
20 Srov. ČIŽINSKÁ, H., KRINS, H., MUCHA, J. aj., Kánon a beuronští umělci. Praha : Společnost přátel 
beuronského umění, 2002, s. 4. ISBN 80-903138-0-9. 
21 Srov. ČIŽINSKÁ, H., KRINS, H., MUCHA, J. aj., Kánon a beuronští umělci. Praha : Společnost přátel 
beuronského umění, 2002, s. 4 – 11. ISBN 80-903138-0-9. 
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1.7  Následovníci beuronské školy  

 

Ačkoli reformních hnutí sakrálního umění a podoby liturgie bylo v 

devatenáctém století  značné množství, Beuronská umělecká škola po sobě díky svým 

myšlenkám návratu k čisté harmonii zanechala inspirace nejvíce. Při svých úsilích o 

reformu chrámové architektury na ni navazoval například Josip Plečnik; v malířství to 

pak byl např. Alfons Mucha. Jak je již uvedeno výše, beuroni jsou někdy dokonce 

považováni za předchůdce secese. Práce Beuronské umělecké školy zaujaly nejednoho, 

i světského umělce. Působily jako něco zcela nového a revolučního. Romantismus, 

který můžeme považovat za tehdejší módu, totiž příliš originální nebyl. Beuronští 

umělci proti individualismu, základní podmínce romantismu, silně brojili – vždyť jak by 

bylo možné boží Krásu zobrazit v celé její čistotě a ušlechtilosti a v zápětí ji poskvrnit 

vlastní pýchou v podobě podpisu na plátně? Jak již tvrdila tzv. nazarénská22 generace, 

autorem díla nebyl jeho zhotovitel, ale Vyšší princip. Proto Beuroni zásadně svá díla 

nepodepisovali (autorství dnes složitě zjišťujeme skrze skici nebo dokumentaci prací) a 

používali kartony – jednotné šablony zhotovené podle kánonu. 

To samozřejmě mnohé tehdejší umělce popuzovalo – viděli v tom jen falešnou 

skromnost. Ti soudní ale nakonec uznávali, že práce Beuronů jsou výjimečné. Jak 

zmiňuje i pozdější Lenzův spolupracovník P. Willibrod Verkade, práce mu doslova 

učarovaly: “Desiderius mi ukázal postavy svého kánonu, mužskou i ženskou, postavy 

největší jemnosti poměrů a úchvatné působivosti kontrastů. Mužská postava byla plna 

síly a důstojnosti, ženská plna něžnosti a líbeznosti. Obě postavy měly za základ 

geometrickou konstrukci. Tak tomu bylo i při nákresu hlavy Kristovy, jenž měl výraz 

takové oduševnělosti, že mne to uvedlo v obdiv.” Na práce Beuronské umělecké školy se 

ale nechodili se zájmem dívat a inspirovat jen mniši, ale i mladí umělci, kteří se později 

proslavili především v rámci nastupující secese, která se – mimochodem – také velice 

vymezovala vůči romantismu a historismu. 

                                                           
22 Nazaréni - příslušníci romantického uměleckého směru z počátku 19. století. Vznikl ve Vídni. Inspirace 
v umění středověku a rané renesance. Srov. KOLEKTIV AUTORŮ, Všeobecná encyklopedie Diderot. 
Praha : Diderot, 1999, s. 311. ISBN 80-902555-2-3. 
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Slovinského architekta Josipa Plečnika23 podle některých kunsthistoriků 

Beuronská umělecká škola taktéž inspirovala. S mnichy z Beuronu, dokonce i s P. 

Desideriem, vedl čilou korespondenci a o toto umění se velmi zajímal. Na Plečnikově 

výstavě r. 1996 na Pražském hradě vědci srovnávali jeho práce s dílem Beuronů, a 

dospěli k závěru, že zejména některá Plečnikova díla – např. kostel Nejsvětějšího srdce 

Páně na Vinohradech (Náměstí Jiřího z Poděbrad) nebo altán v prezidentských 

zahradách Pražského hradu jsou jimi silně ovlivněny. 

Jiří Mucha, syn vůdčí postavy pařížské secese Alfonse Muchy, ve svých 

pamětech napsal: “Nevím, zda otec někdy navštívil Beuron, ale někde hluboko na dně 

jeho práce existují spojující chodbičky, které vedou do podzemní školy Pátera 

Desideria.” 

A co se týče secese – práce Petra Desideria Lenze z druhé poloviny 19. století 

vzbudily obdiv až r. 1905 na secesní výstavě, kdy nejeden kritik užasl, neboť v dílech 

Beuronů poznal zárodky nového slohu. „Lenz by měl být označen za prvního 

secesionistu. Kdybychom neznali dataci jeho kreseb, nevěřili bychom, že máme před 

očima díla počátku tohoto století.“24 

 

 

1.8  Beuronské památky  

 

Beuronští benediktini žili v neklidné době, která je nutila několikrát změnit 

umístění centra své činnosti. Nejen to ale přispělo k úctyhodnému rozptylu památek 

Beuronské umělecké školy nejen v celém středoevropském prostoru – poptávka po 

“čistém” umění se šířila stejně rychle jako jeho sláva. Beuronům nakloněný pražský 

arcibiskup Schwarzenberk doporučil císaři Františku Josefovi I. předání kláštera Na 

                                                           
23 Josip Plečnik, 1872 - 1957, slovinský architekt, návrhář nábytku a urbanista. Profesor na Umělecko- 
průmyslové škole v Praze. Architekt Pražského hradu, aj. Srov. KOLEKTIV AUTORŮ, Všeobecná 
encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999, s. 145-146. ISBN 80-902555-2-3.  Studoval v letech 1894- 
1898 vídeňskou akademii. Po návratu z Itálie navrhl ve Vídni chrám sv. Ducha. Na Pražském hradu 
navrhl a realizoval úpravu Čestného dvora, Hlavního nádvoří, Rajské zahrady, zahrady Na valech, Na 
baště. Upravil okolí zámku v Lánech. Srov. CHURAŇ, M. A KOL., Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. 
století. Praha : Libri, 1998, s. 73. ISBN 80-85983-65-6. 
24 Srov. Beuronská škola. Beuronská kaple. online. Dostupné na: <http://www.gymtce.cz/Projekty/k-
beuron/skola.htm>. Staženo dne 18. 4. 2010. 
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Slovanech (Emauzy) právě jim. Zde mniši poprvé na českém území uplatnili své umění 

a doslova tím šokovali celou Prahu. 

Roku 1888 se zrodila myšlenka založit též ženskou větev kláštera. Nápad byl o 

rok později realizován, a to založením kláštera sv. Gabriela na 

Smíchově. O výzdobu se, samozřejmě, postarali emauzští mniši. 

Beuronské práce dále najdeme v Teplicích, kostele sv. Rodiny 

v Praze – Řepích, Růženeckém kostele v Českých Budějovicích. 

V německém Räckelwitz, blízko česko-polsko-německých hranic 

najdeme architektonickou památku Beuronské umělecké školy, 

kterou navrhoval přímo P. Desiderius, a to kapli Maria Mater 

admirabilis. Beuroni ve svém zakladatelském úsilí nepřestávali: 

roku 1892 založili dva portugalské kláštery, r. 1893 bylo 

obnoveno opatství v Maria Lachau, r. 1899 založeno opatství 

v Lovcani, r. 1904 pak opatství sv. Josefa ve Westfálsku. 

Po první světové válce pak byla zřízena nebo obnovena opatství v Jeruzalémě 

(1920), v Neuburgu u Heidelbergu (1926) a na Hoře sv. Benedikta v Cáchách (1927). 

V roce 1930 tak beuronská kongregace měla 1 050 členů ve dvanácti opatstvích 

mužských a čtyřech ženských…25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Srov. Beuronská škola. Beuronská kaple. online. Dostupné na: <http://www.gymtce.cz/Projekty/k-
beuron/skola.htm>. Staženo dne 18. 4. 2010. 
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1. Beuron v českých zemích 

 

Jak již vyplývá z předchozího textu, Beuronští benediktini museli vlivem vnějších 

okolností několikrát změnit své působiště. Tím se beuronské památky mohly objevit 

v širokém prostoru, a to nejen v tom středoevropském. Na žádost milosrdných sester se 

pak Beuroni usadili i v Teplicích. Císař František Josef I. jim na doporučení pražského 

arcibiskupa Schwarzenberka předal klášter Na Slovanech (Emauzy). V této kapitole 

pojednáme o působení beuronských mnichů právě v českém prostoru. Pozornost 

budeme věnovat kapli Sacre Coeur, kostelu sv. Anny na Žižkově, klášteru na 

Slovanech, kostelu Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích, kapli Gymnázia 

v Teplicích a prostoru kostela svatého Gabriela na Smíchově. 

 

 

2.1  Sacre Coeur 

 

Kaple Sacre Coeur se nachází v místech bývalého 

konventu a pensionátu dam Srdce Ježíšova u kostela Pána 

Ježíše. Roku 1872 zakoupila generální představená 

řeholních panen Srdce Pána Ježíše Josefina Goetz na 

Smíchově vilu č.p. 103 továrníka Rieda z Riedensteinu, 

stojící na zahradě a patřící kdysi hraběti Clarymu. Současně 

koupila usedlost č.p. 167 a vystavěla zde novou řeholní 

budovu s kaplí. Zde byl zřízen vychovávací ústav pro dívky 

ze zámožných rodin dle francouzského vzoru, i vyučování 

zde bylo vedeno ve francouzštině. 

Dne 30. června 1882 byl položen základní kámen k výstavbě nového chrámu, 

budovaného podle emauzského, beuronského benediktina P.Ghislaina Béthuna v 

novogotickém slohu. Stavbu kostela Sacre Coeur vedl stavitel Ferdinand Zehengruber. 

Kostel byl v hrubé stavbě dokončen (a vysvěcen) roku 1884. posléze se ještě zařizoval a 

zdobil nástěnnými malbami, které rovněž prováděli beuronští umělci. Předmětem 

uctívání byly ostatky Flávie Viktorie, římské mučednice, které se nacházely v kryptě 
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kostela. Tyto ostatky věnovala kongregaci císařovna Marie Anna. Ke konci 20. století 

byly prostory kaple Sacre Coeur uvedeny postupnou rekonstrukcí do původního stavu.26 

 

 

2.2  Kostel sv. Anny s bývalým klášterem karmelitánů na Žižkově 

 

 Takřka neznámý kostel sv. Anny na Žižkově je stavbou pozoruhodnou jak 

architektonicky, tak i historicky, v níž se stýká svět předválečné moderny s uzavřeným 

světem beuronského klášterního umění. Kostel sám, postavený roku 1911 podle 

projektu arch. Eduarda Sochora, byl vysvěcen 8. října 1911. Byl postaven spolkem sv. 

Bonifáce a celkový náklad činil podle farních pamětí dvěstětisící korun. Kostel 

představuje svou architekturou i výzdobou pozoruhodnou stavbu období pozdní secese 

s řadou již nových, geometrických rysů, z výzdobných architektonických prvků 

uplatňující spíše ornamentální členění ploch s ostře geometricky cítěnými rostlinnými 

motivy a střídáním hladkých a hrubých omítkových ploch. Výrazně se uplatňuje svým 

členěním se stanovou střechou a zvonicí při průčelí a tvoří zřetelnou pohledovou 

dominantu na nároží bloku. Je významným příkladem hledání stylu sakrální 

architektury v období následujícím po éře historických slohů, hledání, které bylo a 

dodnes je pro naše architekty vždy vážným problémem.27 

 Autorem kostela je pravděpodobně architekt Eduard Sochor. Jeho osobnost a 

dílo je relativně málo známo. Architekt Sochor, jedná-li se o tutéž osobu, uváděnou 

v literatuře, se věnoval studiu především středověké, ale i barokní a obecně historické 

architektury. Byl autorem dřevěného kostelíka na Národopisné výstavě v Praze a jeho 

zájem o baroko se projevil při restaurování kostela sv. Jiljí v Praze, sám přitom postavil 

v Čechách a na Moravě několik nových kostelů. Kostel sv. Anny nepostrádá sice určité 

jemné, těžko definovatelné náznaky historického slohového povědomí, ale jen v mezích 

                                                           
26 Srov. Historie Sacre Coeur. Sacre Coeur. online. Dostupné na:< http://www.sacrecoeur.cz/>. Staženo 
dne: 3. 4. 2010. 
27 Srov. KOLEKTIV AUTORŮ, Staletá Praha XXIII. Pražské památky 19. a 20. století. Praha : Pražský 
ústav památkové péče,  1997, s. 123. ISBN 80-86112-03-9.  
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obecné tendence své doby, a jeho vztah k dílu architekta E. Sochora, právě v souvislosti 

s touto atribucí28, bude třeba podrobit speciálnímu bádání.  

 V tomto prostoru je uplatněna řada prvků nástěnné malířské výzdoby, a to jak na 

stropě, jehož strohý stavební charakter je změkčen ornamentální malbou se zlatými 

akcenty, tak i na stěnách s podobně uplatněnými malbami včetně maleb s mariánskými 

litaniemi29. Hlavní a umělecky nejvýznamnější součástí malířské výzdoby je ovšem 

malba na zadní stěně presbytáře. Typicky sošské, aditivně řazené figury se uplatňují na 

ryze abstraktním dekorativním pozadí, odděleny motivy palem. Tyto malby zřetelně 

svým uměleckým a duchovním pojetím vycházejí z prostředí umělecké dílny beuronské 

malířské školy, která se uplatnila ve své 

vrcholné formě a kvalitě v pražském 

kostele Na Slovanech nebo později ve 

smíchovském kostele a klášteře sv. 

Gabriela. Z tohoto prostředí pochází nejen 

samo podání a charakter postav, nýbrž i 

ráz prostředí, do něhož jsou zasazeny 

včetně příznačných motivů, jako jsou 

výrazně podané palmy, detailně zachycené květiny u nohou postav nebo palmetové 

motivy lemující spodní okraj malby. Motiv řeckého kříže je rovněž příznačný pro tento 

okruh a je použit jak v presbytáři v podstropním pásu i na stropě presbytáře, tak i v lodi 

v bočních polích stropu, zatímco na stěnách lodi v pásech oddělujících mariánské litanie 

je prostřídán christologickým monogramem. Malby v presbytáři i výmalba lodi, 

s výjimkou obrazu českých světců nad triumfálním obloukem, patří k témuž 

uměleckému i duchovnímu okruhu beuronské školy. Doba vzniku je dána postavením 

kostela v roce 1911 a příchodem karmelitánů o pět let později. 

 Tento ucelený, výsostně náboženský a hluboce symbolický styl, tento uzavřený 

a povýtce klášterní typ uměleckého projevu, který představuje beuronská škola, se 

v Praze od konce 19. a v začátku 20. století uplatnil při beuronské úpravě kostela a 

                                                           
28 Atribuce - určení autorství, anonymního díla, ověření pravosti, autentičnosti textu. Srov. KOLEKTIV 
AUTORŮ, Všeobecná encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999, s. 248. ISBN 80-902555-2-3. 
29 Litanie - druh modlitby zejm. v katolické církvi, při kterém někdo předříkává nebo zpívá prosby či 
oslovení, na něž shromážděné společenství odpovídá stále stejnou krátkou formulí. Srov. KOLEKTIV 
AUTORŮ, Všeobecná encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999, s. 374. ISBN 80-902555-2-3.  
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kláštera benediktinů v Emauzích po roce 1880 na kostele a klášteře benediktinek téže 

kongregace u sv. Gabriela na Smíchově, postaveném v letech 1888- 1891. Ten 

představoval rovněž živé umělecké centrum, odkud vycházely i v dalších letech nejen 

návrhy maleb, ale i díla knižní malby, paramenta a další bohoslužebné náčiní. 

 Kostel a klášter u sv. Anny představuje ojedinělý stavební a umělecký celek, 

který zároveň výrazně vypovídá o dějinách církevního a řádového života u nás a je 

zároveň pozoruhodnou, málo známou kapitolou v historii pražského Žižkova.30 

 

 

2.3 Kostel Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích 

  

            Před 100 lety, dne 7. října 1900 posvětil českobudějovický biskup Martin Josef 

Říha kostel Panny Marie Růžencové, náležící kongregaci Nejsvětější svátosti 

(petrinům) v Českých Budějovicích. Českobudějovičtí si zvykli nazývat tento chrám 

„Růženecký kostel“. Přestože je skryt v okolní zástavbě při dnešní Žižkově třídě, a jeho 

zevnějšek je - s výjimkou mozaiky na průčelí - proveden v naprosto všedním  

neorománském stylu, patří jeho interiér mezi nejvýznamnější 

ukázky beuronské umělecké školy v Čechách. Bez nadsázky 

je možno říci, že  kostel postavila Panna Maria a zakladatel 

kongregace P. Václav Klement Petr (nar. 1856 v Sušici – 

zemř. 1901 v Č. Budějovicích), jehož modlitby Pán Bůh 

slyšel. Tento kněz svatého života dokázal přes četné  

překážky uskutečnit „svůj“ záměr: z nejskromnějších 

prostředků vybudovat nové kongregaci, vzniklé roku 1888,  

důstojný Chrám Páně, oslavující  Pannu Marii Růžencovou.  

Kostel mohl vzniknout díky darům věřících, z podílu bratří a příspěvků dobrodinců i 

přesto, že kongregaci byla odepřena podpora státem a po celou dobu stavby se 

stavebník potýkal s nedostatkem peněz. Mezi největší příznivce patřili manželé Josefína 

                                                           
30 Srov. KOLEKTIV AUTORŮ, Staletá Praha XXIII. Pražské památky 19. a 20. století. Praha : Pražský 
ústav památkové péče,  1997, s. 123-132. ISBN 80-86112-03-9.  
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a Ferdinand Chotkovi, kněžna Ida Schwarzenberková, stovky prostých věřících a 

nemalou roli zde sehrála též přízeň biskupa Martina Josefa Říhy.31 

  Se stavbou kostela bylo započato v roce 1898 podle plánů, které zhotovil 

českobudějovický stavitel Jakub Stabernak. Kostel, orientovaný k jihozápadu,  má 

dispozici prostého jednolodí se čtvercovým chórem a  půlkruhovou apsidou, k němuž 

přiléhá rovněž čtvercová kaple a na druhé straně sakristie. Rozpočet na stavbu činil 

zpočátku 39.000 zlatých, avšak později se podařilo P. Petrovi dojednat za cenu 

zjednodušení stavby celkovou částku na 27.000 zlatých  (celkové náklady na kostel 

včetně interiéru nakonec dosáhly částky 80. 000 zlatých). Slavnost položení základního 

kamene se konala 21. srpna 1898 za přítomnosti tisíců účastníků. Sám P. Petr, ač k smrti 

unaven, měl  kázání a zdůraznil, že kostel je stavěn pro všechny, ale zvláště pro ty, kteří 

uctívají Rodičku Boží 

modlitbou sv. Růžence. Ještě 

na podzim téhož roku byl 

kostel pod střechou a začaly se 

již vyrábět ve vlastních dílnách 

i lavice a hlavní oltář. V roce 

1899 pokračovaly práce na 

interiéru, řezbářské práce 

figurální prováděli truhláři, 

jimž pomáhali novicové nebo 

bratří (zvláště často je jmenován i výtvarně nadaný bratr Josef), byly ulity a zavěšeny 

zvony z českobudějovické Pernerovy dílny  a  zasazena okna s obrazy apoštolů ze 

sklárny v Lenoře. Stavitel Stabernak vypracoval plány na věžičku, které upravil 

schwarzenberský stavitel Jan Sedláček.32 

Významnou postavou českého beuronského umění byl také emauzský  řádový 

bratr Pantaleon, OSB., občanským jménem Jaroslav Major (nar. r. 1869 v Chotči – 

zemř. r. 1936 v Praze). Původně byl  grafikem, ale po vstupu do emauzského kláštera se 
                                                           
31 Srov. Černý, J., Beuronské umění v Českých Budějovicích. 100. výročí posvěcení Růženeckého kostela. 
In Mezinárodní Report, říjen 2000, č. 9/2000, s. 42 – 44. online. Dostupné na: <http://katolicka-
kultura.sweb.cz/beuronske_umeni_v_cb/beuronske_umeni_v_cb.html>. Staženo dne 22. června 2010. 
32 Srov. Černý, J., Beuronské umění v Českých Budějovicích. 100. výročí posvěcení Růženeckého kostela. 
In Mezinárodní Report, říjen 2000, č. 9/2000, s. 42 – 44. online. Dostupné na: <http://katolicka-
kultura.sweb.cz/beuronske_umeni_v_cb/beuronske_umeni_v_cb.html>. Staženo dne 22. června 2010. 
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začal také zabývat malířstvím, sochařstvím, restaurováním a architekturou. Byl přímým 

žákem P. Desideria Lenze a podílel se na výzdobě chrámu sv. Gabriela v Praze a kaple 

na Monte Cassinu, kde mu řád umožnil studium fresek a mozaik. Pantaleon začátkem 

roku 1900 přijel do Českých Budějovic, seznámil se s P. Klementem V. Petrem a po 

dohodě začal kreslit návrh a skici k výzdobě interiéru kostela.  Nutno poznamenat, že 

tento umělec přistupoval k tvorbě s opravdovou pokorou, ve svých dopisech se  

podepisuje jako „nehodný bratr Pantaleon“ a zmiňuje, že pracuje proto, aby se odměnil 

rodičce Boží, které mnoho dluží. On také po konzultaci s  P. Klementem Petrem navrhl 

rozvrh nástěnné výmalby s jednotlivými figurálními výjevy a růžencovými tajemstvími. 

Rovněž byl zamítnut již hotový hlavní oltář a místo něj zhotoven v podle beuronského 

vzoru oblíbený ciboriový (baldachýnový) oltář se čtyřmi sloupy, jenž byl považován za 

nejlepší řešení hlavních oltářů pro soudobé kostely. Pro kongregaci, jejímž posláním je 

šířit úctu k Nejsvětější svátosti, byl tento typ  zvláště vhodný.33  

Přestože do dnešní doby došlo k některým změnám a úpravám prostoru 

interiéru, do značné míry funkci průvodce kostelem plní drobná brožurka sepsaná P. 

Antonínem Petrem (synovcem zakladatele kostela). Vydali ji  petrini někdy po roce 

1946 a její kopie v nedávné době nechala kongregace znovu rozmnožit. P. Klement Petr 

byl ještě přítomen konsekraci34 kostela, krátce na to však zemřel na plicní chorobu. 

Mnoho z interiéru chrámu bylo dokončeno až za jeho nástupce P. Pia Karpíška.  Dne 

24. 11. 1901 byl konsekrován boční mramorový oltář Panny Marie (kopie oltáře, který 

věnoval císař František Josef I. františkánskému kostelu v Nazaretě roku 1880).  Oltář 

získala kongregace jako dar z hořické kamenické školy, zprostředkovaný opět bratrem 

Pantaleonem a prelátem Jaenigem. Tento oltář byl v 80. letech 20. století přenesen do 

kostelíka sv. Václava v Českých Budějovicích. Vyřezávaná křížová cesta byla svěcena 

rovněž až po smrti P. Klementa Petra, roku 1902.  Dva protějškové boční oltáře sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Rodiny (původní obraz sv. Rodiny od J. Šichana roku 1933 

nahrazen obrazem od F. Peterky) byly konsekrovány až roku 1908.  

                                                           
33 Srov. Černý, J., Beuronské umění v Českých Budějovicích. 100. výročí posvěcení Růženeckého kostela. 
In Mezinárodní Report, říjen 2000, č. 9/2000, s. 42 – 44. online. Dostupné na: <http://katolicka-
kultura.sweb.cz/beuronske_umeni_v_cb/beuronske_umeni_v_cb.html>. Staženo dne 22. června 2010. 
34 Konsekrace - slavnostní svěcení katolického kostela. Srov. KOLEKTIV AURORŮ, Všeobecná 
encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999, s. 167. ISBN 80-902555-2-3. 
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Také průčelní mozaika na fasádě Růženeckého kostela je provedena 

v beuronském stylu v  roku 1903. Mozaiku tr ůnící Bohorodičky s růžencem, u jejíchž 

nohou klečí biskup Martin Říha a zakladatel kongregace P. Klement Petr,  zhotovil 

Viktor Foerster podle kartonu, dodaného bratrem Pantaleonem. Mozaika je ovlivněna 

deskovým obrazem Panny Marie typu „Sedes Sapientiae“ ve 

smíchovském kostele sv. Gabriela.  Latinský letopočet datuje 

rok dostavění chrámu, nikoliv provedení mozaiky. Nad vstupem 

se nachází ještě jedna menší mozaika Ježíše Krista s otevřenou 

knihou s českým nápisem „Já jsem vzkříšení a život“. Po 

stranách vstupu jsou kamenné reliéfy cherubínů35, provedené 

v Hořicích v letech 1905 - 06. Nade dveřmi do kostela se 

nacházejí mramorové reliéfy sv. Magdalény, Krista 

předávajícího klíče sv. Petrovi, Marnotratného syna a 

Milosrdného Samaritána.  

Růženecký kostel v Českých Budějovicích je dnes živým duchovním místem 

opět s komunitou petrinů a patří po 

zmíněných pražských kostelích mezi 

nejvýznamnější ukázky beuronského umění 

v českých zemích. Budova kostela byla 

prohlášena roku 1987 za nemovitou kulturní 

památku, roku 1998 byl podán též návrh na 

prohlášení mobiliáře. V Českých 

Budějovicích vliv beuronského umění ve 

skromnější míře nalezneme také  v kostele 

Božského Srdce Páně kongregace sester 

Nejsvětější svátosti a v kostele sv. Jana Nepomuckého, jinde pak např. v Opavě, Praze – 

Žižkově, Prostějově, Ronově nad Doubravou, atd.36 

  
                                                           
35 Cherubín, cherub - podle křesťanské tradice anděl z druhého nejvyššího andělského kůru. Převzato ze 
Starého zákona. Srov. KOLEKTIV AUTORŮ, Všeobecná encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999, s. 
284. ISBN 80-902555-2-3. 
36 Srov. Černý, J., Beuronské umění v Českých Budějovicích. 100. výročí posvěcení Růženeckého kostela. 
In Mezinárodní Report, říjen 2000, č. 9/2000, s. 42 – 44. online. Dostupné na: <http://katolicka-
kultura.sweb.cz/beuronske_umeni_v_cb/beuronske_umeni_v_cb.html>. Staženo dne 22. června 2010. 
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2.4  Klášter v Emauzích 

 

Benediktinský klášter v Emauzích byl postaven ještě před založením Nového 

Města pražského. Císař Karel IV. už tehdy plánoval, že se stane součástí systému 

kostelů a klášterů, které v pražském půdorysu vytváří kříž. Původně se klášter nazýval 

Na Slovanech, protože tu působili tzv. hlaholáši, kteří přišli z oblasti Chorvatska. Karel 

IV. totiž chtěl, aby v Praze zněla liturgie i v jiném jazyce, než v latině. Souhlas dostal 

od papeže Klimenta VI., který byl původně jeho vychovatelem. V klášteře tehdy vznikl 

i jeden unikátní spis tzv. remešský evangeliář, který až do 18. století používali při své 

korunovaci francouzští králové.  

Na stavbě kláštera se podílela Karlova dvorská 

huť a na výzdobě vynikající malíři. Slavnostně 

vysvěcen byl o Velikonocích 29. března roku 1372. 

Vzhledem k tomu, že se ten den četlo evangelium 

o Kristovi a učednících v Emauzích, dostal klášter nové 

jméno Emauzy. Nejcennějším místem je gotický ambit, 

kde je zobrazeno 80 výjevů ze Starého a Nového 

zákona. Jedná se o tzv. Bibli chudých, neboť v té době 

většina lidí neuměla číst a s biblickými příběhy se 

seznamovala pouze pomocí obrazů. Zajímavostí je, že 

tento klášter fungoval i v době husitské. Zdejší kanovník Pavel Kříž se totiž s husity 

domluvil, a tak se stal klášter v Emauzích jediným českým klášterem, kde fungovalo 

přijímání pod obojí. A to ho zachránilo od vypálení a zničení. Klášterní ambit 

s nástěnnými malbami 14. února roku 1945 byl vybombardován americkou armádou. 

Američtí letci tehdy tvrdili, že si Prahu spletli s Drážďany, že je spletla Vltava. Při 

bombardování zahynula řada německých ošetřovatelek Červeného kříže. Prakticky 

zničen byl klášterní kostel, zasaženy byly i vzácné fresky. Ty byly během války 

restaurovány českými mnichy, kteří sem přišli v roce 1919. Po válce byl klášter krátce 

obnoven, ale přišla 50. léta a opětovné zrušení. Nového zrození se dočkal až v 90. 

letech. Zejména kostel byl ve velice dezolátním stavu a sloužil jako skladiště. Nejtěžší 

období pak zažil ve druhé polovině 80. let.  
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Do kostela se vejde až 2000 lidí. Zajímavostí je, že v době gotické neměl vůbec 

žádné věže. Ty byly postaveny až v 19. století beuronskými benediktýny a roku 1945 

zničeny bombardováním. Také kostel byl téměř zničen a to, co dnes návštěvníci vidí, je 

velice pečlivá rekonstrukce. Například část klenby a některé sloupy jsou 

železobetonové. Bylo tedy použito materiálu, který nemá s původní vrcholnou gotikou 

nic společného. Z litého betonu jsou i známé emauzské věže, které architekt Černý 

vytvořil v 60. letech. V 19. století stála ve štítu kostela Madona a k té se podle 

Stanislava Marchala váže jedna zajímavost. Tato madona byla umístěna ve své době ve 

výšce 30-ti metrů. Při bombardování z této výšky spadla a prakticky nic se jí nestalo. Ve 

své době to bylo považováno za určitý zázrak. U kamenné sochy Madony se dnes často 

zastavují návštěvníci kostela, i když mnozí možná o její historii nic netuší.37  

Beuronští mniši přišli do Emauzského kláštera v roce 1880. Úpravy, které podle 

návrhu P. Desideria provedli ve zbarokovaném kostele Matky Boží a sv. patronů 

slovanských, zcela změnily jeho charakter. Interiér byl ztmaven vitrajemi v oknech a 

zlacenými malbami, které souvisle pokrývaly stěny i klenbu včetně pilířů, ilustracemi 

k litaniím a bohatou ornamentikou. Nový nábytek postupně zaplnil celý prostor. Ve své 

době nejdokonalejší varhany byly postaveny na kruchtě v jižní boční lodi, gregoriánský 

chorál byl na neobyčejně vysoké úrovni. Srozumitelnost liturgie pro věřící 

zprostředkoval latinsko-český misálek. Pravidelnými návštěvníky bohoslužeb byli 

hudební skladatelé Antonín Dvořák a Josef Bohuslav Forester, spisovatel Karel Schulz 

a další.38 

 

 

2.5  Kaple Gymnázia v Teplicích 

 

Kaple gymnázia v Teplicích postavená v druhé polovině minulého století je 

zvenku nenápadnou budovou, uvnitř je však vyzdobena neobvyklými a originálními 

freskami Beuronské školy. Po vyzdobení Emuzského chrámu vyzdobili mniši z 

Emauzské klášterní dílny i další církevní stavby, mezi jinými také kapli dnešního 
                                                           
37 Srov. KUCHYŇOVÁ, Z., Klášter Emauzy. Český rozhlas. Radio Praha. online. Dostupné na: 
<http://www.radio.cz/cz/clanek/49788/pictures/cirkev/kostely/emauzy2.jpg#pic>. Staženo 3. 6. 2010. 
38 Srov. ČIŽINSKÁ, H., Beuronská umělecká škola v opatství svatého Gabriela v Praze. Praha : Ars 
Bohemica, 1999. s. 12-13. ISBN 80-902381-4-9. 
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gymnázia, dříve boromejského kláštera v Teplicích. Protože za války se Emauzský 

chrám stal omylem terčem leteckého útoku a protože totalitní doba církevním 

památkám příliš nepřála, je dnes teplická kaple jednou z mála dochovaných památek 

tohoto druhu na světě. 

Ani tato kaple se nevyhnula pohnutému osudu: v padesátých letech v ní bylo v 

rámci ideologického boje zřízeno skladiště zeleniny, později sloužila jako sklad 

elektrických spotřebičů. Kaple přestála, notně ovšem pošramocená, i záměr zřídit v 

jejích prostorách školský klub. V projektu se počítalo s vestavbami, tapetováním a 

jinými činnostmi, které by kapli připravily o originalitu i stylovou čistotu. V první verzi 

měli stavebníci v plánu dokonce i zabílení fresek, ale naštěstí stačili jen vytrhat 

opukovou podlahu a z oken "vysadit" vitráže.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Srov. Beuronská škola. Beuronská kaple. online. Dostupné na: <http://www.gymtce.cz/Projekty/k-
beuron/skola.htm>. Staženo dne 18. 4. 2010. 
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2.6  Opatství sv. Gabriela v Praze 

 

V osmdesátých letech devatenáctého století vznikly ve Smíchovské Karlově, 

dnešní Holečkově ulici dva klášterní kostely. První z nich byl kostel Sacre Coeur a o 

něco výše na protější straně ulice začal v roce 1888 vyrůstat druhý komplex kláštera, sv. 

Gabriel.40 Založit v Praze ženský beuronský 

konvent bylo rozhodnutí hraběnky Gabriely 

Sweerts-Sporckové, která byla ovlivněna 

vyzařováním emauzského mystického prostředí a 

byla mecenáškou tohoto kostela. Z vděčnosti za 

podnět a poskytnutí jmění, z něhož byla stavba 

financována, byl klášter zasvěcen jejímu 

křestnímu patronovi- archandělu Gabrielovi. 

Dokonce je tak dodnes nazýván i kostel, ačkoliv 

jeho titul zní Zvěstování Panně Marii. Kostel 

spolu s klášterem byly postaveny v letech 1888- 

1891 podle plánů architektů P. Gislena Béthuna41 

a opata Hildebranda de Hemptinna42, který 

pocházel z Belgie.43  

Klášter je zasazen do rozsáhlé zahrady jižního petřínského svahu. Mohutný 

dvoupatrový komplex kláštera se dvěma vnitřními dvory působí zcela jednolitě, byl 

však budovám v několika etapách. Plány nejsou podepsány autory návrhů, stavitelé 

pravděpodobně detailně rozkreslili skici obou benediktinů.44 Dnešní stav exteriéru bez 

výraznějších změn odpovídá nakreslené nerománské architektuře z neomítaných cihel 

s vesměs sedlovými střechami. Návrh opatství sv. Gabriela měl spoustu zajímavých 

nápadů a obsahoval mnoho zajímavých prvků jako například otevřený krov v hlavní 

                                                           
40 Srov. ČIŽÍNSKÁ, H., Beuronská umělecká škola v opatství svatého Gabriela v Praze. Praha : Ars 
Bohemica, 1999. s. 12. ISBN 80-902381-4-9. 
41 Srov. Tamtéž. 
42 Srov. Tamtéž. 
43 Srov. Tamtéž, s. 13. 
44 Srov. Tamtéž. 
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lodi, oratoř45 pro nemocné sestry, cihlové detaily archivolty vstupního portálu, 

rozmanitost v členění a tvarosloví jednotlivých fasád. A sama dispozice sakrálních 

prostor v areálu, kdy loď kostela a chór jeptišek svírají pravý úhel a střetávají se u 

společného presbytáře46 s oltářem, je v pravdě novátorská.47   

V roce 1891 přijel bezmála 

šedesátiletý P. Desiderius na několik 

týdnů do sv. Gabriela a s vědomím, že 

má právě zde možnost uskutečnit 

v monumentálním měřítku své 

myšlenky, se zhostil svého úkolu. A to 

v prostředí kláštera, který byl navržen 

architekty dokonale obeznámenými 

s principy beuronského uměleckého 

stylu.48 Právě v této době si Lenz vybudoval svou Beuronskou uměleckou školu oblátů, 

se kterými pracoval na výzdobě kostela. O počátku malířských prací ve sv. Gabrielu se 

zachovaly vzpomínky několika významných osobností Lenzovy školy. Velmi zajímavé 

je bezprostřední svědectví Carla Gresnigta o scéně s pražským arcibiskupem kardinálem 

Schonbornem, který vůbec nebyl nadšen beuronským stylem a Lenzova monumentální 

Pieta, která zabírá celou šíři lodi nad oratoří, mu vysloveně hnula žlučí. Strohá stylizace 

výjevu mu připomínala spíše egyptskou bohyni, takže vydal příkaz k jejímu odstranění. 

Malba však byla zakryta plátnem.49  

V letech po přelomu století se práce ve sv. Gabrielu zpomalovaly a v roce 1915 

patrně ustaly úplně. Během první světové války byly sestry nápomocny pražským 

nemocnicím. Po válce byly benediktinky nuceny opatství opustit díky protikatolické 

náladě a probuzenému nacionalismu. Objekt byl upraven pro kancelářský provoz pro 

ministerstvo pošt a telegrafů a mnoho z interiéru i vnějších prostor bylo přestavěno. 

                                                           
45 Oratoř - menší modlitební prostor s omezenou přístupností. Srov. KOLEKTIV AURORŮ, Všeobecná 
encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999, s. 474. ISBN 80-902555-2-3. 
46 Presbytář - kněžiště, místo v katolickém kostele, kde je umístěn oltář. Místo, odkud se vedou liturgie. 
Srov. KOLEKTIV AURORŮ, Všeobecná encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999, s. 247. ISBN 80-
902555-2-3. 
47 Srov. ČIŽÍNSKÁ, H., Beuronská umělecká škola v opatství svatého Gabriela v Praze. Praha : Ars 
Bohemica, 1999. s. 10. ISBN 80-902381-4-9. 
48 Srov. Tamtéž, str. 19. 
49 Srov. Tamtéž, str. 20- 21. 
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Teprve koncem 20. a začátkem 30. let byla obnovena umělecká činnost. Během druhé 

světové války bylo opatství vyvlastněno a zabráno a mnoho předmětů bylo ztraceno 

nebo zničeno.  

Nyní se rozsáhlou výtvarnou činností zabývá šestá abatyše kláštera, M. Basilia 

Gurth50. Několik sester se zabývá tkaním a vyšíváním parament. Celou první republiku, 

válečná léta a období totalitního režimu se v kostele konaly bez problémů bohoslužby. 

Majitel objektu dodával teplo, nefinancoval však žádné opravy ani restaurování.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Srov. ČIŽÍNSKÁ, H., Beuronská umělecká škola v opatství svatého Gabriela v Praze. Praha : Ars 
Bohemica, 1999. s. 20-21. ISBN 80-902381-4-9. 
51 Srov. Tamtéž, str. 31. 



35 

 

3  Vybrané umělecké slohy - popis 

 

Pater Desiderius Lenz při tvorbě svého kánonu i další výtvarné činnosti 

pravděpodobně vycházel z historických vzorů egyptského, byzantského a románského 

umění.52 Proto se pokusíme v dalším textu tyto vzory stručně představit. 

 

 

3.1 Egyptské umění 

 

Práce malíře a kreslíře představovala 

v Egyptě základ každého výtvarného 

zpodobení, přesto však nelze tvrdit, že tito 

umělci již ovládali všechny prostředky svého 

umění. Utvrdili se v něm postupem času. 

Teprve na prvních nástěnných kompozicích se 

k bílé a černé přidružily červené, žluté, modré 

a zelené okry, a daly vznik škále lahodných 

barev.53 Tahem štětce dokázal umělec na 

počátku egyptských dějin zachytit v obrysech, 

odvážně přesných a přitom prostých, svět lidí, 

zvířat i neživých věcí. Jeho zobrazovací 

způsob připomíná do značné míry techniku, která se mnohem později uplatnila ve 

stínovém divadle. Okrouhlost některých tvarů naznačuje objem a tušíme už i 

perspektivu, jaké užíváme dnes, chceme-li vyjádřit vzdálenost. Ale i když malířství 

vzniklo více než tři tisíce let před naším letopočtem, teprve v době kolem roku 1380 př. 

Kr., mohli umělci překračovat, a dokonce rušit některé náboženské zákonitosti, jimiž se 

řídilo všechno zobrazování.  

Zdá se, že cílem egyptské kresby a malby v období faraónů nebylo nikdy 

výtvarné vyjádření, které by tlumočilo pouze emoce, jež snad v Egypťanovi vyvolávala 

                                                           
52 Srov. např. Byl jednou jeden kostel. Petrini České Budějovice. Online. Dostupné na: 
<http://www.petrini.cz/clanky/komunity/ceske_budejovice/kostel>. Staženo: 18. 4. 2010.  
53 Srov. PIJOAN, J., Dějiny umění I. Praha : ODEON, 1977, s. 109. 
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určitá ladná linie nebo určitý jev, který zasáhl jeho smysly. A stejně neužíval egyptský 

umělec tvarů a barev k tomu, aby jimi vyjádřil nějaký osobní cit, nějaký, byť i zmatený 

dojem nebo tajnou tužbu. Malba i kresba byly především ornamentálním písmem, které 

však nemělo předávat důvěrná sdělení ani tlumočit estetická poselství. Byly 

prostředkem, skutečným nástrojem k tomu, aby na základě náboženských předpisů 

vytvářely určité prostředí, redukovaly svět. Náboženské cítění opírající se o magii, která 

byla nástrojem v jejich rukou, jim dovolovalo postihnout v podivuhodné syntéze 

všechny tvary a barvy, jichž bylo zapotřebí k zvěčnění předmětu a děje, k uskutečnění 

záměru. Jak už jsme řekli, chápali Egypťané kresbu a malbu pouze jako písmo, a s tímto 

vědomím je také třeba k oběma těmto projevům přistupovat.54    

Klasické egyptské umění zahrnuje přibližně 

třítisícileté období, po které až na malé odchylky, 

zůstalo téměř neměnné. Již ve svých počátcích, tedy 

v době archaické (1. a 2. Dynastie), vynikalo 

egyptské umění kvalitou ztvárněných postav a 

předmětů a v sochařství se velmi časně projevila 

jednoduchost a jasnost formy, dodávající 

uměleckým dílům nadpozemský rámec. Emoce zde 

mívaly vždy přesně vyměřené mantinely. V umění 

starého Egypta hrála vždy nanejvýš důležitou roli 

víra Egypťanů v rozličná božstva a v posmrtný 

život. I sama faraonská instituce měla svůj důležitý 

význam. Dodávala, a to ať již v sochařství či malířství, vysoce autoritativní tón. 

Současně se můžeme setkat i s obrovským množstvím výjevů z běžného života 

obyčejných lidí.  

I čas mírně proměnil umění. Kupříkladu zpodobené ženy v předdynastické éře 

jsou mnohem robustnější a i u mužských detailů se bral důraz na silné paže, 

vypracované svaly na nohou a ostřejší rysy tváře nežli v dobách dynastických. Naopak 

ve zpodobeních královských z dob Staré říše můžeme pozorovat ve tváři zobrazeného 

faraóna nadpozemskost, božství a přísný pohled. Oproti tomu se za dob Střední říše 

                                                           
54 Srov. PIJOAN, J., Dějiny umění I. Praha : ODEON, 1977, s. 109. 
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panovníkovi v očích zračí mírná nejistota a obavy, způsobené nepokoji z doby 1. 

přechodného období. Faraóni Nové říše, nehledě na věk či pohlaví, bývali pak vždy 

zobrazováni jako mladí, statní muži, odhodlaní vést svou zemi k blahobytu, 

k všeobecnému bohatství a tedy k principu maat. 

Staří Egypťané neznali perspektivu, již užívají současní umělci. Když chtěli 

zpodobnit nějaký předmět či člověka, v realitě nacházejícího se ve větší vzdálenosti, 

zmenšili ho a umístili v obrazu výše. Rozličné velikosti lidských postav bylo využito i 

při zdůraznění postavení určité osoby, např. muž – hlava rodiny, zastávající současně i 

nějakou významnou pracovní pozici, býval zpodoben o 

dost větší, nežli jeho děti či manželka. Stejného 

způsobu se využívalo i u panovnické rodiny. Jedná se o 

tzv. hieratické zobrazení.  

Častým motivem, s nímž se můžeme u 

egyptských reliéfů či basreliéfů setkat, jsou naznačení 

jakési základny, která přesně vyměřuje rozložení 

motivů v díle a dodává symetrii. Tak bývala celá malba 

rozdělena do neviditelných horizontálních a 

vertikálních přímek. U lidí tvořily tuto základnu chodidla, zobrazená z profilu. Přímek a 

geometrických sítí se využívalo už při počátečních fázích 

malby. Nejprve se používala pro předkreslení sítě a 

zamýšlených předmětů či osob v ní rudá (červená) barva 

a až v pozdější fázi se použily výsledné barvy obrazu.  

Egyptské zobrazení postavy po starověkém 

způsobu se celkem značně odlišuje od nám dobře 

známých nákresů lidského těla. Hlava je brána z profilu, 

stejně jako boky, chodidla a nohy. Naopak u ramen je to 

jasný enface. Ale pro tehdejší malíře, kreslíře a sochaře, 

neznající dnešní perspektivu, to byl nejlepší způsob, jak 

dodat postavám co nejvíce na reálnosti.  

Stejně zajímavá byla i práce s barvami. Staří Egypťané získávali většinu barev 

pro své malby z přírodních surovin, jež vytěžili či chemicky upravili a poté roztloukli a 

zředili vodou. Pro bílou barvu se používal vápenec či sádra, pro žlutohnědou barvu 
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hrudky okru, pro žlutou sirník arzenitý, pro černou kouř a uhlí, pro zelenou malachit, 

pro modrou barvu azurit či sklovina a pro barvu červenou kysličník železa. Když již 

byla barva získána, použila se paleta. Palety byly velmi odlišných druhů. Některé 

připomínaly zvířata, květiny či jiné zdobné motivy a byly vytvořeny s velkou 

precizností. Za palety mohly zároveň posloužit i nilské lastury. 

Také množství použitých odstínů barev se během času proměnilo. V době Staré 

říše převažovala zejména černá a bílá barva a až postupně se přidaly další barvy: 

červená, žlutá modrá či zelená, které dodaly nádheru výjevům z přírody, tanečnicím, 

hudebníkům či lovcům a veslařům.55 

 

 

3.2  Byzantské umění         

 

Za počátek a prazáklad byzantského umění lze 

považovat rozvíjení tradice křesťanství, které se začalo 

brzy po svém vzniku rozšiřovat po území celé Římské 

říše. Křesťanství bylo zpočátku rozšiřováno v chudších 

vrstvách obyvatelstva, nicméně později ho přijaly také 

bohatší a vlivnější vrstvy a nakonec ho přijal také sám 

římský císař. V roce 380 n. l. se křesťanství konečně 

stalo ediktem císaře Theodosia56 státním náboženstvím. 

Vyhlášením křesťanství jako oficiálního náboženství se 

pak otevřela cesta k umění, které bylo s náboženstvím 

velmi úzce spojeno. Po smrti císaře Theodosia v roce 395 byla Římská říše převážně z 

administrativně správních důvodů rozdělena na dvě části – Východořímskou a 

Západořímskou. Po nájezdech barbarů v roce 476 zanikla Západořímská říše úplně a 

hlavním městem zbytku říše se stal Cařihrad (také Konstantinopol, Byzanc). V 

Cařihradě pak vznikla specifická kultura, která bývá označována jako byzantská.  

                                                           
55 Srov. Egypt. online. Dostupné na: <www.sifooona.estranky.cz/clanky/referaty-a-neco-do-skoly-
_o__/egypt>. Staženo dne 12. dubna 2010. 
56 Theodosius I., 347- 395. Srov. <www.encyklopedie.cz/cisarsky-edikt/>. Staženo 12. 11. 2009. 
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             I přes četné války a konflikty se byzantská kultura udržela téměř tisíc let. První 

smrtelnou ranou, které se jí dostalo roku 1204, bylo rabování Cařihradu, kterého se 

dopustili rytíři na své čtvrté křižácké výpravě. Z této pohromy 

se Cařihrad nikdy nevzpamatoval, a když roku 1453 Cařihrad 

dobyla turecká vojska, z křesťanského Cařihradu se stal 

islámský Istanbul. V této době však bylo byzantské umění 

rozšířeno prostřednictvím ortodoxního křesťanství na území 

Bulharska, Srbska, Rumunska a především do Ruska, které se 

tak stalo středem ortodoxního světa. 

             Protože se Cařihrad nacházel v místě, kde se na 

jednom místě setkávaly tři hlavní civilizace – řecká, římská a 

východní, nově vznikající kultura podléhala mnoha různým vlivům a podnětům. 

Byzantská říše a její kultura se z Cařihradu rozšířila i do dalších zemí, které byly její 

součástí: do Bulharska, Srbska, na Rus, nicméně do jisté míry ovlivnila také kulturu 

Benátské republiky a Sicilského království. Dnes z umění Byzantské říše vychází 

především umění východní ortodoxní církve, a to hlavně v Řecku a Rusku.  

             Byzantské umění bezpochyby ovlivnilo románské umění západní Evropy, které 

vznikalo v 10. a 11. století především na území Itálie a Francie. O jeho rozvoj se 

zasloužil hlavně Karel Veliký57, který měl s Byzantskou říší blízké kontakty a který zval 

do západní Evropy byzantské umělce i učence.  

             Typickým znakem byzantského umění byly mozaikové obrazy a ikony. Na 

těchto dílech byly zachyceny především postavy z křesťanské věrouky a dějin. K 

sestavení mozaiky se používaly nepravidelné barevné kostičky z mramoru, keramiky a 

skla, které byly zasazovány do cementové malty. Pozadí mozaiky bylo vytvořeno z 

pozlacených destiček. Zlacené pozadí bylo rovněž typickým znakem ikon – 

náboženských portrétů. Mozaiky i ikony zdobily baziliky, které byly stavěny z cihel.  

             Byzantské baziliky měly půdorys kříže se čtyřmi stejně dlouhými rameny, který 

byl vepsán do čtverce, přičemž středový prostor byl zaklenut kupolí. Typickou stavbou 

                                                           
57Karel I. Veliký, 2. 4. 747- 28. 1. 814, od 768 franský, od 774 langobardský král, od 800 řím. císař, zakl. 
rodu Karlovců. Srov. KOLEKTIV AUTORŮ A KONZULTANTŮ, Malá ilustrovaná encyklopedie.  
Praha :  Encyklopedický dům, 1999, s. 466. ISBN 80-86044-12-2. 
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byzantského slohu je chrám Hagia Sophia (chrám Svaté moudrosti) v Istanbulu, který 

byl postaven v letech 532 až 537.  

              Dnes rozlišujeme v byzantském umění čtyři charakteristické fáze: první trvala 

od založení Konstantinopolu po předchůdce 

obrazoboreckých císařů. Druhá zahrnuje období 

ničení náboženských obrazů. Třetí se táhne od 

doby Basileia I. do roku 1204, kdy 

Konstantinopol vyplenili křižáci. Čtvrtá začíná 

rokem 1204 a končí dobytím Konstantinopolu 

Turky. Tyto čtyři etapy ve vývoji výtvarného 

umění odpovídají čtyřem hlavním obdobím 

byzantských dějin. Západ stále ještě neuznává 

význam gigantického boje, jejž tato říše sváděla 

s asijským islámem: byla skutečnou hrází 

Evropy na východě.58 

              Spíše než v architektuře vytvořila Byzanc své pravé, svébytné umění v oblasti 

malby a malířské nástěnné výzdoby. Zatímco byly velké mramorové chrámy v období 

klasického, řeckého a římského starověku zdobeny reliéfy a sochami, pokrývaly se 

cihlové zdi a kupole v řeckém křesťanském umění středověku barevnými mozaikami, a 

tam, kde nebylo možné uplatnit tento drahý materiál, posloužily pro výzdobu nástěnné 

malby. Náboženské kompozice měly sůj ustálený okruh námětů, vzniklý zpravidla 

v klášterním prostředí, a také umístění každé postavy bylo přesně stanoveno. Zachovaly 

se dva traktáty o malířství pojednávající o tom, jakým způsobem se mají zobrazovat 

starozákonní příběhy, dvanáct hlavních svátků, koncily nebo výjevy ze života svatých. 

Zdá se tedy, že byzantská typologie patřila v dějinách umění k nejustálenějším a 

nejpropracovanějším.59 Takový byl klasický repertoár první fáze byzantského umění 

před spory obrazoborců, fáze, v níž převažovala teologická věda nad prostou zbožností. 

Později se začala přikládat větší důležitost evangelickým příběhům a také životům 

svatých.  

                                                           
58 Srov. PIJOAN, J., Dějiny umění III . Praha : Odeon, 1978, s. 99. 
59 Srov. Tamtéž, str. 112. 
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               Konec obrazoborectví přinesl uvolnění a s ním obrodu malířství. Umělci 

s rostoucím zápalem restaurovali a obnovovali staré ikony. Mozaiky se zbavovaly 

vápenného krunýře, fresky přemalovávaly. Umělci však opusili dřívější hieratický a 

teologický styl a začali zpodobovat svaté s větší důvěrností, protože tvůrci trpěli za 

obrazoboreckých bojů stejně jako umělecká díla a nejednou přitom zaplatili zdravím či 

vyhnanstvím. Nastalo rovněž uvolnění výkladu témat a v důsledku toho se objevily 

nové, individualizovanější postavy. Jestliže před dobou obrazoborectví inspiroval 

umělce hlavně Vykupitel, stala se po jejím skončení nejčastějším námětem 

Bohorodička. 

             Je zajímavé sledovat, jak se po období obrazoborectví vyvíjel malířský styl. 

Předem vymezené kompozice se stále častěji obohacovaly o anekdotické prvky, o 

vedlejší postavy i o kompars, takže je někdy obtížné pochopit jejich úlohu v malířském 

kánonu. Nepřeháníme, když řekneme, že ve 14. Století, za Palaiologovců, zažila 

byzantská náboženská malba pravou renesanci.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Srov. PIJOAN, J., Dějiny umění III . Praha : Odeon, 1978, s. 114. 
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3.3 Románské umění 

 

Názvem románské umění se tradičně označuje výtvarná tvorba 11. a 12. století 

v zemích západní Evropy kde vznikl tento nový sloh po definitivním usazení barbarů a 

bezprostředně po skončení karolínské doby. Velký pokrok zaznamenalo stavitelství, 

jehož nové techniky se velmi rozšířily. K jednotě nového slohu značně přispěl zájem o 

starověkou klasickou ornamentiku. V jistém smyslu tu nastalo vzkříšení antického 

světa. Sám název „románské umění“ připomíná, že nové západní školy mnoho vytěžily 

z umění starověkého Říma, ačkoliv jde o náhodný termín zavedený kolem roku 1818 

dvěma normandskými archeology.61 

             Jak již bylo výše uvedeno, za počátek 

románské doby můžeme považovat rok 1000. Před 

tímto rokem převládaly u západních národů ještě 

germánské vlivy a společnost na dvoře Karla 

Velikého, se svými saskými nebo irskými mnichy, 

se svými školami, akademiemi a svými výklady 

bible a knih svatých Otců, byla ještě barbarským 

dvorem, ať se jakkoli snažila přizpůsobit latinské 

kultuře a cítění. K obratu došlo až roku 1000 a 

teprve tvorbu vzniklou po tomto datu lze považovat 

za románské umění v pravém slova smyslu. Zdá se, 

že tehdy zavládla jakási stavební horečka, snad 

proto, že se na Západě rozvinul ve velkém měřítku klášterní život. Itálie, Galie a rýnské 

provincie byly v krátké době zaplaveny novostavbami. Mnich Raoul Glaber z kláštera 

v Cluny tehdy prohlásil, že „svět ze sebe setřásá hadry, aby se oděl bílým hávem 

kostelů“.  

             Románská architektura se naráz projevila významným uplatněním kleneb. Ještě 

tu sehrála úlohu snaha zmírnit nebezpečí požárů a zajistit určitou stabilitu konstrukcí.62   

                                                           
61 Srov. PIJOAN, J., Dějiny umění III. Praha : ODEON, 1978, s. 229. 
62 Srov. Tamtéž, str. 229. 
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Stavitelé nepoužívali v té době jen 

půlkruhové valené klenby s pasy, ale 

také klenby křížové a kupole. U 

trojlodních kostelů někdy volili 

půlkruhovou klenbu valenou nad 

střední lodí a křížovou nad bočními 

loděmi. Římští architekti stavěli velmi 

často křížové klenby nad stykem dvou 

lodí, zatímco románští stavitelé dávali 

většinou přednost – zejména nad 

křížením – kamenné kupoli, 

v některých případech převýšené a 

dosti hrubě vyzděné. Ve Francii a 

Španělsku se kupole poměrně zřídka 

projevovala navenek jako kulová nebo oktogonální hmota: většinou vybíhala ve 

zvonici, a měla tak podobu věže vtyčené v ose kostela, zvláště nad oltářem, tak jako 

ciborium.63 

Románské malířství bylo neodlučně propojeno s církevním životem, 

nejčastějším motivem byly výjevy z náboženského života a náměty svatých. K rozvoji 

malířství došlo hlavně v oblasti nástěnné malby a freskařství, malíř však podléhal jisté 

schematičnosti a strnulosti – naprostá většina všech děl stále následovala pevně 

stanovený vzor jednoduché malby a obrysových linií. Tváře osob nevyjadřovaly téměř 

žádné pocity a působily studeným dojmem a strnulou neživostí. Románské malířství se 

významně podílelo na rozvoji knižní malby a tvorby bohatě iluminovaných rozměrných 

rukopisů, které pak byly vázány do nákladných desek. Významná byla také sklomalba a 

emaily pro církevní zdobné účely. 

                                                           
63 Srov. PIJOAN, J., Dějiny umění III . Praha : ODEON, 1978, s. 230. 
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             Sochařství v románském umění bylo přísně vázáno na církevní architekturu. 

Plastiky tympanonu portálu, reliéfy a zdobné prvky s živočišnými a rostlinnými motivy 

byly většinou anonymní, zpracované na zakázku architektů v sochařských hutích. 

Docházelo k rozvoji figurální plastiky, avšak strnulé postavy s jednoznačně 

náboženskou tématikou byly bez výrazu v obličeji a k oživení docházelo až v přechodu 

ke gotice. Hlavním materiálem byl kámen a dřevo a mnoho soch bylo kolorováno.  

             Architektura v románském slohu měla přísně církevní charakter. Stavby 

působily těžkopádností a masivností a postrádaly ozdobnost – jedinými dekoračními 

prvky byly obloučkové vlysy. Bohatý systém pilířů a sloupů podpíral valenou nebo 

křížovou klenbu stropu dvou druhů budov – rotundy a baziliky. Jako rotunda byla 

označována mohutná kruhová stavba se silným 

zdivem, malými úzkými okny, výklenkem 

(apsidou) na straně a kulatou věžičkou na střeše. 

Bazilika byla prototypem moderních katedrál, její 

stavba byla provedena do obdélníku a často měla 

větší počet bočních lodí a hranaté věže. U 

křesťanského chrámu byla hlavní loď výrazně 

vyšší a širší a na východní straně ji zakončoval 

polokruhový výklenek nazývaný apsida. V apsidě 

bylo umístěno kněžiště a v jeho středu ležel oltář, 

z kterého se sloužily mše. Vnitřní prostor 

osvětlovalo sluneční světlo procházející 

sdruženými okny s nelomenými oblouky, která byla umístěná v horní polovině zdí 

ohraničujících střední loď. Církevní stavby byly často zdobeny monumentálními 

vstupními dveřmi, křtitelnicemi a bronzovými stojany na svíce, které dokazovaly 

zručnost tehdejších kovářů a řemeslníků. Mnoho románských staveb bylo později 

přestavěno na gotický a barokní styl.  

             Dekorativní umění se v románském období zaměřovalo téměř výhradně na 

předměty náboženského užití – bohaté textilie církevních představitelů a hodnostářů, 

zlaté a stříbrné poháry a relikviáře. Užití takovýchto dekorativních předmětů bylo úzce 

vázáno na liturgie a podporovalo kult křesťanských mučedníků a svatých. Dalšího 



45 

 

využití drahých kovů se dostalo vládnoucím rodinám a panovnickým rodům, které skrze 

insignie své moci a klenoty upevňovaly svoje postavení mezi svými poddanými.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Srov. PIJOAN, J., Dějiny umění III . Praha : ODEON, 1978, s. 252-260. 
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4  POROVNÁNÍ VYBRANÝCH PRVK Ů 

 

V této kapitole porovnáme vybrané výtvarné prvky výše zmíněných výtvarných 

stylů. Pro srovnání jsme vybrali prvek postavy, skupiny postav, triumfální pózu, 

květinový dekor a interiér sakrálního prostoru. Pod textem s charakteristikou jsou 

vloženy tabule s porovnávanými fotografiemi. Na každé tabuli je v levé části prvek 

beuronského stylu, oproti němu na pravé straně jsou pod sebou řazeny prvky byzantské, 

románské a nejníže egyptské.  

 

TABULE 1 - Postava (tři postavy světců) 

 

Horní postava se symboly moci – jablkem a žezlem se svislým uspořádáním 

draperie a způsobem malby nohou a rukou se váže spíše k románské a byzantské tvorbě 

(jako vzoru). 

Prostřední postava s nápisovou páskou, kterou drží v levé ruce, tíhne svým 

pojetím horní poloviny a zpracováním draperie spíše do románského slohu, také 

barevnost by se dala přiřadit k této době, avšak způsob malby nohou, provedených z 

profilu, a malba tří rostlin – snad lilií, je jistě inspirována Egyptem – připomeňme, že v 

egyptské tvorbě byla postava nejčastěji kánonicky ztvárňována tak, že hlava byla 

malována z profilu, tělo a ruce z profilu s přetočením v pase, kdy opět nohy byly 

ztvárňovány z profilu s důrazem na krásné plynulé dlouhé štíhlé linie s ukončením 

vysokým nártem a klenbou chodidla.  

Podobně je tomu u dolní postavy se symbolem hada a rostlinou ve spodní části 

formátu, která velmi připomíná egyptskou tvorbu.  

 

TABULE 2 - Skupina – figurální kompozice 

 

Beuronská malba ovlivněná Byzancí a románským slohem používá podobné 

řazení postav do kompozice při výzdobě klenby – kupříkladu presbyteria. Podobná je 

skladba draperie roucha a žehnající Kristovo gesto a další prvky výstavby kompozice 

situované v centrální ose. Na rozdíl od románské či byzantské předlohy je však hloubka 
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modelace záhybů draperie a vnitřní kresba postav celkově méně výrazná, i když celá 

malba působí monumentálně. I tento fakt je typický pro způsob zpracování nástěnné a 

nástropní malby konce 19. stol. Lze tedy opět připomenout, že byzantský a románský 

vzor je po grafické stránce silněji propracován s výraznějším prostorovým účinkem na 

diváka. Totéž by se dalo v některých oblastech říci určitě také o egyptské tvorbě. Vliv 

egyptské malby je zde cítit spíše v pojetí barevnosti nežli v modelaci postav. 

 

TABULE 3 - Triumfální póza – detailní výběr způsobu ztvárnění postavy 

 

Zde je již bližší pohled na způsob výtvarného řešení při realizaci postavy 

žehnajícího Krista v souvislosti se svými vzory románskými, byzantskými a s 

polychromovaným egyptským figurálním basreliéfem. Podobně jako u předchozích 

snímků ze „skupiny – figurální kompozice“ jsou zde také hlavní tvary beuronské malby 

postavy s okolní ornamentikou vypracovány s typickou geometrickou přesností a 

výrazným grafickým dojmem mimo vlastní postavu a její vnitřní kresbu. Zpracování 

portrétu a draperie je zde však podstatně jemnější, barevné tóny v malbě tváře se 

postupně mísí, zatímco u protějších vzorů byzantských a románských jsou barevné 

plochy ostřeji ohraničeny.  

 

TABULE 4 - Rostlinné motivy 

 

Zde je vidět z většího procenta vliv egyptské malby – květu lotosu. Tento motiv 

byl užíván spíše více jednotlivě nebo v reálném vyobrazení několika květů pohromadě, 

nikoliv však v podobě souvislého ornamentálního vlysu. Podobně vidíme zobrazení 

palmy, která je součástí též výjevu na románské malbě. Beuronský směr převedl tyto 

dekorativní prvky do přesně vyměřené geometrické podoby dekorativních pásů, což 

souvisí s šablonovým vzorem a realizací výzdoby „přesného“ konce 19. stol. a poč. 20. 

stol. V provedení zelených, modrých a červených tónů zde spatřujeme opět egyptský 

vzor.  
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TABULE 5 - Interiér sakrálního prostoru 

 

Členění architektury beuronských sakrálních staveb vychází z obvyklé sestavy, 

kterou činí presbyterium, hlavní loď a lodě vedlejší. Pro výzdobu koncem 19. stol a poč. 

20.stol je typická náročná složitost ornamentálních vzorů s bohatým využití 

pozlacovačských technik (ve většině případů byla využívaná náhražka plátkového zlata 

tzv. metál na olejovém podkladě – mixtionu) jako malířská technika bylo užíváno 

práškových pigmentů pojených klihem nebo vaječnou emulzí – temperou. 

V této době již nebyla preferována pro svou náročnost velice stabilní technika 

malby do vlhké omítky zvaná fresco secco, což je typické pro starší období až po 18. 

stol. při výzdobě interiérů, ale také maleb na fasádách staveb. 

19. stol. při výzdobě interiérů uplatňovalo časté využití bohaté škály předem 

připravených kartonových šablon, přes které byly ornamentální vzory s opakovanou 

tématikou tupovány na dokonale téměř technicky hladkou vápennou štukovou 

kletovanou omítku. Tento vzor byl pak často ručně domalován nasazením akcentů 

světel a stínů. Kromě výtvarného zpracování byl též důraz kladen na řemeslnou 

důkladnost a přesnost lineární výzdoby, což se u starších maleb též nevyskytuje. 

Egyptské vlivy jsou patrné kupříkladu v oblíbené kombinaci a sestavě barev 

využitím terry pouzoely jako červená, okr zlatý a okr světlý jako žlutá, coelinova modř 

a smaragdová zeleň s bělobou jako zelená, ve převzatém motivu lotosového květu. 

Budeme-li se zabývat detailním pohledem na výzdobu, tak motiv sokola s roztaženými 

křídly též velmi připomíná egyptskou malbu.  
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TABULE 1 – Postava (tři postavy světců) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beuronské umění 

Byzantské umění 

Románské umění 

Egyptské umění 
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TABULE 2 - Skupina – figurální kompozice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byzantské umění 

Beuronské umění 
Románské umění 

Egyptské umění 
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TABULE 3 - Triumfální póza – detailní výběr způsobu ztvárnění postavy 
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Byzantské umění 

Románské umění 

Egyptské umění 
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TABULE 4 - Rostlinné motivy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beuronské umění 

Byzantské umění 

Románské umění 

Egyptské umění 



53 

 

 TABULE 5 - Interiér sakrálního prostoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Byzantské umění 

Románské umění 

Egyptské umění 

Beuronské umění 
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5  PEDAGOGICKÝ ZÁM ĚR 
 
 
Kánon lidské postavy 
 
 

Zadání práce kánon lidské postavy má za úkol přinést nový pohled na práci 
s lidskou postavou. Je určena pro výuku žáků druhého stupně základních škol. Naučit 
jednotlivce pracovat v týmu a využít dosavadních znalostí geometrie. Práce je rozdělena 
do několika částí. Žáci si vytvoří si skupinky od tří do pěti členů a rozdělí si úkoly. 
 Každá skupina dostane na papíře geometrický podklad, do něhož se bude snažit 
vkreslit lidskou postavu dle svého uvážení. Výsledek práce se porovná mezi 
jednotlivými skupinami a na závěr s originálem postavy Petera Lenze. 
 
 
Pomůcky: geometrické a rýsovací pomůcky (kružítko, úhloměr, pravítko, aj.), čtvrtka 
formátu A4 a na ní podklad z geometrických obrazců.   
 
 
 
Interiér budovy z půdorysného pohledu 
  
 
 Toto zadání je určeno pro žáky základní školy prvního stupně. Úkolem je 
zlepšení práce s vnímáním prostoru a práce ve skupině. Žáci se rozdělí do čtyřčlenných 
skupin. Základem práce je kartonový papír o rozměru cca 100 x 50 cm, který ohraničuje 
vymezený prostor, který nemusí mít nutně tvar obdélníku nebo čtverce, ale také kříže, 
kruhu, aj. Tento karton představuje obvodové zdivo budovy, do které budeme dosazovat 
příčky, nábytek a vybavení bytového prostoru. Žáci používají papírové krabičky 
různých rozměrů nebo si v případě nutnosti můžou tyto krabičky sami vyrobit. 
Výsledné krabičky se polepí barevným papírem a přilepí se na podklad, kde bude jejich 
konečné umístění. 
  
Pomůcky: kartonový papír o rozměrech cca 100 x 50 cm, papírové krabičky různých 
rozměrů, barevné papíry, lepidlo na papír, nůžky. 
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ZÁVĚR 
 

V počáteční fázi přípravy této bakalářské práce jsme uvažovali, zda se v případě 
beuronského umění jedná o výtvarný sloh. Po zevrubném seznámení se s literárními 
podklady a po konzultaci s odborníky, zvláště pak s akademickým malířem Jiřím 
Matějíčkem, odborným restaurátorem, můžeme konstatovat, že je lépe hovořit o 
uměleckém směru, nežli o slohu. Sloh totiž kromě architektury a výtvarného umění 
formuje také vzhled a vývoj užitkových předmětů, jako je nábytek, textilie, užitkové 
sklo a mnoho dalších věcí běžné spotřeby (toto je jasně patrné např. v období baroka, 
rokoka a klasicismu). Takový rozsah nelze s největší pravděpodobností u beuronského 
směru předpokládat. Hypotéza, kterou jsme si v úvodu stanovili, tedy praví, že 
zakladatel tohoto uměleckého směru P. Desiderius Lenz byl inspirován malířskou 
výzdobou interiérů byzantských, románských a egyptských staveb – tedy konkrétně 
nástropní a nástěnnou malbou, mozaikou a basreliéfem. Tento názor je určitě správný, 
což bylo konkrétně rozebráno při snaze popisu jednotlivých přiložených fotografií. 
Hypotéza se tedy potvrdila. 
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