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Abstrakt 

Práce se zabývá vlámskou krajinomalbou přelomu 16. a 17. století v Roudnické 

lobkowiczké sbírce. 

Rodina Lobkowiczů patří k jedněm z nejstarších šlechtických rodin v Čechách. 

Jednotliví členové rodiny zastávali vysoké posty na habsburském dvoře a byli 

donátory umění a hudby. Za šest století nashromáţdili velkou uměleckou sbírku, 

kterou známe pod názvem Roudnická lobkowiczká sbírka. 

V další části se seznámíme s vývojem krajinomalby od antiky přes jejího formálního 

zakladateli Joachima Pateinera po počátek 17. století. 

V katalogu jsou popisy obrazů vlámské krajinomalby daného období a medailony 

jednotlivých autorů. 

 

Abstract 

This work is about Flemish landscape of 16th and 17th centuries in the Roudnice 

Lobkowicz Collection. 

The Lobkowicz family belongs to one of the oldest Czech noble families. 

The members of the family were the politicians at Habsburg s court and the great 

supporters of music and art. They gathered a large art collection during six 

centuries which is known as the Roudnice Lobkowicz Collection. 

The next part is about the development of the landscape painting from ancient 

times through the formal founder of this genre, Joachim Patenier, to early 17th 

century. 

In the catalogue there are the descriptions of Flemish landscapes of 16th and 17th 

centuries and the profiles of their authors. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá vlámskou krajinomalbou přelomu 16. a 17. století 

v Roudnické lobkowiczké sbírce. Povaţuji za důleţité v první části práce seznámit 

čtenáře s rodinou Lobkowiczů, historií její sbírky a v neposlední řadě i stručně 

nastínit vývoj krajinomalby v Evropě s přihlédnutím k té vlámské, potaţmo 

nizozemské.  

Katalog, který je další částí práce, si bere za cíl seznámit publikum s vlámskou 

krajinomalbu přelomu 16. a 17. století. Kromě popisů jednotlivých obrazů se ve 

stručnosti seznámíme s ţivotopisy jednotlivých autorů a vytvoříme tak komplexní 

pohled na krajinomalbu daného období v jedné z největších soukromých sbírkách 

na našem území. 

Roudnická lobkowiczká sbírka budila zájem badatelů jiţ na konci 19. století. 

K prvním pokusům o zpracování katalogu patří práce lobkowiczkého archiváře 

Josefa Dvořáka. První byla publikována v roce 18491 a zabývá se pouze portréty, 

druhá vydaná roku 18602 se zabývá instalací obrazů na zámku v Roudnici. 

V 19. století se sbírkou zabývali i Ferdinand Břetislav Mikovec3 a Josef Soukal4.  

Mezi první opravdu uměleckohistorické práce patří aţ stať Maxe Dvořáka5 v rámci 

Soupisu památek. Řada Dvořákových atribucí dnes jiţ neobstojí, ale práce je stále 

nejrozsáhlejším dílem o sbírce. 

Španělskými portréty se ve 20. letech 20. století zabýval August Liebman Mayer6. 

Středoevropské portréty přitáhly pozornost Nielsta von Holsta7 a Kurta Löchera8. 

Po II. sv. válce se lobkowiczkou sbírkou zabývala Taťána Kubátová910, Miloš 

Suchomel11, Miloš Saxl12, Miloslav Vlk13 a asi největším současným odborníkem je 

Pavel Štěpánek14.  

                                           
1 Josef DVOŘÁK: Porträtgalerie in hochfürstlich Lobkowitz schen Schloss zu Raudnitz, 

Leitmeritz 1849 
2 Josef DVOŘÁK: Raudnitzer Schlossbilder nach ihrer letzen Aufstellung im Jahre 1860 

beschrieben 
3 Ferdinand Břetislav MIKOVEC: Obrazárna kníţat z Lobkovic na Roudnici, in: Lumír II, 1852, 

s. 638 
4 Josef SOUKAL: Páni u Pernštejna, in: časopis Matice Moravské XXXVII, 1913, s.265 
5 Max DVOŘÁK, Bohumil MATĚJKA: Soupis památek historických a uměleckých v politickém 

okrese roudnickém, II. Zámek roudnický, Praha 1907 
6 August Liebman MAYER: Geschichte der Spanische Malerai, Leipzig 1922 
7 Nielst von HOLST: Die deutsche Bildnismalerai zur Zeit des Manierismus, Strassburg 1930 
8 Kurt LÖCHER: Jacob Seisenegger, Hofmaler Kaiser Ferinands I. Kunstwissenschaftliche 

Studien XXXI, München – Berlin, 1962 
9 Taťána KUBÁTOVÁ: Roudnická galerie na státním zámku v Nelahozevsi, Praha 1952 
10 Taťána KUBÁTOVÁ: Roudnická galerie v Nelahozevsi in: Zprávy památkové péče, XIV., 

Praha 1954, 142 - 143 
11 Miloš SUCHOMEL, Miloš SAXL: Nizozemští malíři ze sbírek roudnického zámku. Galerie 
výtvarného umění v Roudnici n. Lab., 1968 
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Po navrácení sbírky rodině Lobkowiczů se stal hlavním kurátorem John Somerville. 

Archivy nejsou přístupné veřejnosti a v posledních desetiletích nebyly prezentovány 

ţádné nové poznatky. 

                                                                                                                                    
12 Miloš SAXL: Renesanční portrét, Roudnice 1972 
13 Pavel ŠTĚPÁNEK, Miloslav VLK: Mistrovská díla 12. – 19. století ze sbírek středočeské 

galerie, Praha 1988 
14 Obsáhlá publikační činnost je uvedena níţe v poznámkách a seznamu literatury 
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Lobkowiczové 

Rodina Lobkowiczů patří k nejstarším a nejznámějším aristokratickým rodinám 

v českých zemích. S tímto jménem se setkáme na mnoha místech nejen v naší 

republice, ale i v zahraničí. „Lobkowiczové jsou zcela jednoznačně nejvyšším a 

nejvznešenějším autenticky českým šlechtickým rodem.“ 15 Vţdy zastávali přední 

místa na královském i císařském dvoře. Z těchto funkcí plynul nemalý vliv, a tak si 

jednotliví členové mohli dovolit stávat se mecenáši umění výtvarného, vědy i mnoha 

hudebních skladatelů. Na svých sídlech jak v Čechách, tak ve Vídni pořádali 

divadelní představení, vydrţovali vlastní orchestr na zámku v Roudnici. Ve Vídni 

dokonce proběhla předpremiéra Beethovenovy třetí symfonie. I osud věnování této 

symfonie je velmi zajímavý. Původně Beethoven třetí symfonii Eroicu věnoval 

Napoleonovi, ale kdyţ se Napoleon samozval císařem, Beethoven, jako zastánce 

demokracie, věnování zrušil a symfonii dedikoval sedmému kníţeti z Lobkovicz, 

Josefu Františku Maxmiliánovi.16 

Lobkowiczové se aktivně účastnili i politického ţivota. První kníţe z Lobkowicz, 

Zdeněk Vojtěch Popel, se v době stavovských nepokojů na počátku 17. století 

připojil na stranu Habsburků, za coţ byl nejprve českými stavy vězněn a poté 

Habsburky povýšen do kníţecího stavu. Jeho syn, Václav Eusébius, byl členem 

tajné císařské rady a vysokým vojenským důstojníkem. Šestý kníţe z Lobkowicz, 

Ferdinand Filip, se jako jediný v historii od Habsburků odvrátil. Ve válce o rakouské 

dědictví se přidal na stranu pruského krále Fridricha, čímţ si vyslouţil nemilost 

Marie Terezie a byl nucen odejít z českých zemí. Na několik válečných let se 

Ferdinandovi stala útočištěm Anglie a hlavně Londýn. Odtud si po válce, kdy se 

znovu mohl vrátit domů, přivezl dva obrazy od Canaletta. Jsou to dvě překrásné 

veduty zobrazující Londýn. Za tuhle vzpouru proti Habsburkům si Ferdinand 

„vyslouţil“ to, ţe jako jediný Lobkowicz nezískal prestiţní řád Zlatého rouna. 

S Londýnem je spjat politický ţivot rodiny ve 20.století. Ferdinandův pravnuk 

Maxmilián působil v Londýně jako velvyslanec a během druhé světové války 

spolupracoval s exilovou vládou. Někteří členové lobkowiczké rodiny jsou politicky 

činí dodnes, hlavně pak z křimické větve. 

Podoba jména Lobkowicz se objevuje ve více podobách. Kromě Lobkowicz se 

setkáváme s Lobkowic, Lobkowitz, ale i Lobkovic. „Rozhodnutím vladaře 

lobkowiczkého domu ze dne 19. ledna 1919 byla však pro všechny členy rodu 

                                           
15 Stanislav KASÍK, Petr MAŠEK, Marie MŢYKOVÁ : Lobkowicz dějiny a genealogie rodu, České 

Budějovice 2002, 15  
16 William B. RUSSELL: The Lobkowicz Collections, London 2007, 43 
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závazně stanovena zmíněná nejstarší dochovaná forma – „z Lobkowicz“, coţ je 

rodem dodnes respektováno.“ 17  

Z hlediska genealogického se rodina postupem času rozdělila na několik větví. Pro 

naši práci je důleţitá právě větev roudnická, v jejímţ vlastnictví byla a je Roudnická 

Lobkowiczká sbírka.  

Rod Lobkowiczů má samozřejmě i pověst o svém zaloţení. Podle ní byl prapředkem 

příslušník kmene Lučanů, Lobec. V bitvě s praţským kníţetem byl zajat a uvězněn. 

Později byl propuštěn. Odešel do Slezska, kde jeho rod pokračoval pod jménem 

Lobkones. Jeden z Lobcových pravnuků se vrátil do Čech, kde zaloţil obec 

Lobkovice.18  

Heslem Lobkowiczů je: „Popel jsem a popel budu“. Ono heslo se udrţelo v erbu 

rodiny po celá staletí aţ dodnes v češtině.  

Skutečným původem Lobkowiczů je pravděpodobně tvrz Újezd a nejstarším 

doloţeným prapředkem je rytíř Mareš z Újezda19. Jeho jméno se v historii objevuje 

na konci 14. století. Mareš měl tři syny, jeden zemřel velmi mladý, druhý se dal na 

dráhu duchovního a třetí, Mikuláš, zaloţil nejstarší větev lobkowiczké rodiny. Ke 

jménu z Lobkowicz se dostal díky dobrým vztahům s králem Václavem IV., který 

Mikulášovi daroval několik statků, mimo jiné i ves Lobkovice. Mikuláš se dále 

zapsal do historie jako pomocník Jana Husa a je povaţován za strůjce myšlenky 

Dekretu kutnohorského (1409)20. Dva Marešovi synové zaloţili dvě hlavní větve rodu 

Lobkowiczů, hasištejnskou a větev Popelů z Lobkowicz. V průběhu staletí došlo 

k dalším dělením. Na přelomu 15. a 16. století se popelská větev dále rozdělila na 

větev bílinskou a chlumeckou a konečně z chlumecké větve vznikla v 18. století 

roudnická primogenitura.  

Prvním kníţetem z Lobkowicz se stal Zdeněk Vojtěch Popel (1568 – 1628) [1], jedna 

z nejvýraznějších postav celého rodu. Byl vychováván jezuity v Klementinu, poté 

podnikl kavalírské cesty po Evropě a následně se vydal na politickou dráhu. Po 

funkci dvorního rady byl v roce 1599 jmenován nejvyšším kancléřem Českého 

království21. Jeho politika byla striktně prohabsburská a katolická. Během 

stavovských nepokojů se Zdeněk Vojtěch postavil na stranu císaře, za coţ si 

vyslouţil povýšení do kníţecího stavu. 

Politice podřídil i osobní ţivot. Oţenil se s vdovou po Vilémovi z Roţmberka, 

Polyxenou, rozenou z Pernštejna.  

                                           
17 KASÍK, MAŠEK, MŢYKOVÁ (pozn. 15) 15 
18 Idem 16 
19 Idem 17 
20 Idem 17 
21 Idem 37 
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Zdeněk Vojtěch a Polyxena měli jediného syna, v pořadí druhého kníţete 

z Lobkovicz, Václava Eusebia (1609 – 1677). 

Václav Eusebius nastoupil vojenskou dráhu. Aktivně se účastnil třicetileté války, 

stal se dvorským válečným radou a nakonec nejvyšším hofmistrem, ministrem a 

prezidentem tajné císařské rady22. Stal se členem kolegia římských kníţat, coţ 

zaručilo rodině postavení v rámci evropské aristokracie. Měl obrovskou důvěru 

císaře Ferdinanda III. a v podstatě ovládal rakouskou zahraniční politiku. 

Z kulturního i politického hlediska se orientoval na Francii, čímţ si vyslouţil u 

dvora mnoho nepřátel. Bojoval i s jezuity, Maďary a Ţidy, prosazoval kapucíny. 

Václav si nakonec vytvořil tolik nepřátel, ţe byl zatčen a internován na svém zámku 

v Roudnici nad Labem, kde po třech letech zemřel.  

Na vrcholu svého politického ţivota přestavěl hlavní sídlo rodiny v Roudnici nad 

Labem. Sem také nechal převézt knihovnu, která byla největší šlechtickou 

knihovnou své doby.  Knihovny si natolik cenil, ţe ji nechal zapsat jako 

neoddělitelnou část fideikomisního majetku.  

Byl dvakrát ţenatý a měl celkem pět dětí. Pokračovatelem rodu se stal Ferdinand 

August Leopold (1655 -1715). 

I Ferdinand August pokračoval v politické dráze, stal se tajným císařským radou. 

Měl čtyři manţelky a celkem dvanáct dětí. Dospělosti se doţili tři muţští potomci. 

Jeden padl ve válce s Turky a další dva zaloţili roudnickou primogenituru a 

mělnickou sekundogenituru. 

Zakladatelem roudnické primogenitury byl Filip Hyacint (1680 -1734). Díky sňatku 

se svojí vzdálenou sestřenicí, Eleonorou Kateřinou z bílinské větve rodiny 

Lobkowiczů, získal panství v Bílině. S Eleonorou měli pouze jednoho syna, který 

velmi brzy zemřel. Po smrti první manţelky se Filip Hyacint oţenil znovu s Annou 

Vilemínou, hraběnkou z Althannu, se kterou měl čtyři syny, ale přeţil pouze jediný 

Ferdinand Filip, pátý panující kníţe lobkowiczký a vévoda zaháňský (ten, který 

přivezl dvě veduty od Canaletta).  
Ferdinand Filip přikoupil od svého strýce panství v Jezeří, které se na chvíli stalo 

hlavním sídlem rodiny. Roudnice byla v té době nepouţitelná, protoţe byla 

vydrancována švédskými a pruskými vojsky. 

Za vlády Ferdinanda Filipa bylo prodáno panství zaháňské. Titul vévodů si však 

Ferdinand ponechal. Poprosil císaře Josefa II., aby titul převedl na Roudnici. Tak se 

stal Ferdinandův syn, Josef František Maxmilián, prvním vévodou roudnickým. 

                                           
22 Idem 40 
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Za ţivota Josefa Františka Maxmiliána bylo v roce 1805 vytvořeno z lobkowiczkých 

statků fideikomisní panství23. Josef František byl podivínem. Neměl rád velká 

shromáţdění. Na lov, který miloval, často vyjíţděl sám. Oţíval aţ v noci, neotevíral 

poštu. Nebyl příliš dobrým hospodářem. Vynakládal velké částky na podporu umění 

a umělců. Proslul jako mecenáš Ludvíka van Beethovena24. 

Další výraznou postavou rodu je Maxmilián Ervín, vnuk Josefa Františka 

Maxmiliána. Jak jsem zmínila výše, Max působil jako velvyslanec v Anglii. Po 

vyhlášení republiky daroval nově vzniklému státu část Lobkowiczkého paláce na 

Praţském hradě. Během války byl rodinný majetek zabaven nacisty. Po válce se na 

několik let vrátil do drţení rodiny, nicméně po roce 1948 byl znárodněn podruhé, 

tentokrát komunistickým reţimem. Během socialismu byla sbírka zčásti přidělena 

do Národní galerie, zčásti se stala součástí středočeské galerie a mobiliář byl 

rozvezen po památkách v rámci celé republiky. Po „sametové revoluci“ byl na 

základě restitučních zákonů majetek i sbírka navrácen rodině Lobkowiczů, která 

ţila od roku 1948 v emigraci v americkém Bostonu. O restituci poţádal Maxův syn 

Martin ve spolupráci s celou rodinou. Do Čech se vrátil Martinův nejmladší syn 

William s manţelkou Alexandrou. V současné době byly rodině vráceny zámky 

v Nelahozevsi a Roudnici, hrad Střekov a Lobkowiczký palác na Praţském hradě. 

Sbírku se podařilo zrestituovat rovněţ.  

Krajinomalba jako samostatný žánr malířství   

Historie krajinomalby jako ţánru sahá aţ do doby helénské. V tomto období se 

setkáváme s dvěma hlavními tématy, krajiny s pastýřskými a rolnickými motivy25. 

Klasičtí autoři, jako jsou Vitruvius nebo Plinius, se o krajinomalbě zmiňují jen 

okrajově. Renesanční teoretikové popisují potěšení, které přináší pohled na krajinu 

a křesťanství přidává do krajiny postavy svatých poutníků. Ač byla krajinomalba 

populární, byla niţším druhem umění. 

Prvním teoretikem krajinomalby byl Giovanni Paolo Lomazzo26, který ve svém 

traktátu Trattato dell  arte della pittura, definoval základní kategorie. První nazval 

výsadní místo. Vyznačuje se lesy, skálami a divokou krajinou. Druhým typem je 

místo potěšení vyznačující se fontánami a zahradami. 

                                           
23 do fideikomisu patřila Roudnice, Encovany, Vysoký Chlumec, Jezeří, Nelahozeves a 

Bílina, viz KASÍK, MAŠEK, MŢYKOVÁ (pon. 15), 49 
24 Idem 50 
25 Jane TURNER: The Dictionary of Art, vol. 18, New York 1996, 700 
26 Idem 
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Typy krajinomalby se zabýval o několik století později i Roger de Piles. Ten 

krajinomalbu dělí na heroickou, ideální, pastýřskou a venkovskou. V 19. století 

téma krajinomalby zpracovávali John Ruskin a John Constabel, kteří se snaţili 

popsat naturalistické zachycení krajiny a vyřešit problémy s tím spojené. 

Stěţejním dílem teorie krajinomalby je Krajinomalba v umění od Kennetha Clarka. 

Clark27 dělí odvětví na krajinomalbu symbolů, skutečnosti, fantazie, ideální a 

přírodních vizí. 

V historii se s náznaky krajinomalby setkáváme v antickém Řecku, kdy se objevují 

první lidské postavy se stromy na vázách. Oblíbeným motivem se stala 

krajinomalba v 1. století před naším letopočtem, kdy si aristokraté nechávali 

vymalovat stěny svých vil iluzivními okny s pohledem do krajiny. Vergilius povaţuje 

za vznešené nechat si vyzdobit dům pastýřskými motivy, Plinius si nechal vyzdobit 

dům krajinou z okolí Tivoli.28  

Helénistická krajinomalba se vyznačuje atmosférickou perspektivou, výraznými 

postavami a masivními skalnatými útvary. Výjevy navozují atmosféru mytologické 

minulosti29. 

V době Augustově se objevují nové typy krajinomalby. Poprvé se setkáváme 

s architekturou v krajině. Mytologické krajiny dostávají nové literární pozadí, 

Ovidiovy Proměny, na jejichţ základě se objevují háje a chrámy a postavy nymf a 

satyrů.  

Krajinomalba se v Římě vyvíjela hlavně v nástěnném malířství a doklady o ní 

můţeme hledat například v Liviině vile na římském Palatinu nebo ve vilách z oblasti 

Neapole. 

Okolo 2. století našeho letopočtu do oblasti krajinomalby vstupuje prvek 

křesťanství. Realistické krajiny antického Říma jsou postupně zapomenuty a 

setkáváme se s ideální krajinou zachycující biblický ráj.  

Ve středověku se začínají objevovat obrazy zachycující práci lidí v jednotlivých 

obdobích roku. Ve 13. století přichází sv. František se svým učením. Mimo jiné se 

u něho můţeme setkat s myšlenkou, ţe příroda přináší potěšení, coţ vede k dalšímu 

rozvoji krajinomalby. 

Ve 14. století se navrací autoři krajinomaleb k antickému realistickému pojetí. Ve 

frankovlámské oblasti se stávají velmi populární knihy hodinek, které jsou bohatě 

iluminovány. Hodinky jsou kalendářem, v němţ jsou často vyobrazené sezónní 

práce. Jedny z nejznámějších jsou Přebohaté hodinky vévody z Berry od bratří 

                                           
27 Kenneth CLARK: Landscape into Art, Harmondsworth, 1966 
28 TURNER (pozn. 25) 702 
29 Idem 
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z Limburka [2]. Iluminace se vyznačují realisticky pojatou perspektivou a zobrazují 

kaţdodenní ţivot jak šlechty, tak i obyčejných lidí. 

Ve stejném období se stává oblíbeným námětem hortus conclusus neboli uzavřená 

zahrada. Jedná se o zahradu obklopenou zdí. Uvnitř zahrady sedí na trávníku 

posetém rozličnými druhy květin Panna Marie s dítětem. 

V 15. století byl stvořen nový ideál. Malíři mnohem více zkoumají přírodu a krása se 

stává hlavním tématem30. Cílem uţ není vytvářet dekorativní motivy, ale vytvořit 

pocit opravdového prostoru. Prvním dílem takového typu je Gentský oltář 

[3]vytvořený bratry van Eyckovými. U Gentského oltáře se setkáváme s brilantní 

barevností a ojedinělou hrou světla. Obé umoţnila znovuobjevená technika 

olejomalby. 

Později v 15. století vyvinuli nizozemští malíři další náměty a témata, které 

krajinomalbě zůstaly vlastní po další staletí. Jedním z nových motivů byla zimní 

krajina, kterou se zabýval Hugo van der Goes na pravém křídle oltáře Portinari31. 

Krajinu nizozemského venkova s větrnými mlýny pouţíval Johanes Molanus, 

Gerarda Davida naopak přitahovaly hluboké lesy. Konrad Witz posunul reálnost 

krajiny ještě dál, kdyţ na svém obraze Zázračný úlovek ryb na jedno rozhození sítě 

[4]. Zachytil biblický příběh v reálné krajině, jezero je ţenevské a hora tyčící se 

v pozadí je Mont Salève.32 Jedná se o oltářní obraz pro ţenevskou katedrálu.  

Nizozemské práce ovlivňovaly i umělce v Itálii, hlavně v Benátkách a Florencii. 

Krajina se stávala populární i mezi donátory. Ti si jí začali mnohem častěji 

objednávat jako pozadí33, aţ nakonec vytlačila starší pozadí zlaté. V roce 1485 byl 

Domenico Ghirlandaio poţádán, aby pro kostel Santa Maria Novella vymaloval 

„postavy budovy, hrady, hory, kopce pláně a skály…“34.  

Mnozí italští mistři si dělali přípravné kresby přímo v přírodě. Proslulé jsou zejména 

ty Leonarda da Vinciho. Podnikal cesty do hor i přírody. Pozoroval jak uspořádání 

krajiny, tak i tvary květin a stromů. 

V Benátkách proslul jako mistr krajinomalby Giovanni Bellini, který zasazoval 

postavy svatých do krajiny prostoupené smyslem pro přirozenost, barvu i detail. 

Teprve 16. století přineslo osamostatnění krajiny jako ţánru. Stalo se tak na 

počátku století jak v Itálii, tak v Nizozemí. Krajina byla blízká jak vrstvě obchodníků 

                                           
30 Idem 704 
31 Ibidem  
32 Ernst Hans GOMBRICH: Příběh umění, Praha 2006, 245 
33 TURNER (pozn. ) 704 
34 Idem  
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na severu tak aristokracii na jihu. První pouţil slovo „ladschaft“ Dürer v roce 

152035. 

Za faktického zakladatele krajinomalby je povaţován Joachim Patenier36 [5]. 

Uměleckým centrem se v této době staly Antverpy. Krajinomalbu si objednávali jak 

šlechtici, tak i vrstva patriciů, která bohatla díky obchodu. Pateinerova díla byla 

malována z ptačí perspektivy a malíř pouţil tzv. tříbarevnou perspektivu37. Její 

účinek spočívá v pomyslném, rozdělení obrazu na tři horizontální pásy, kdy 

v kaţdém je pouţita jiná barva. Spodní pás je tvořen barvou teplou, nejčastěji 

hnědou, v prostředním pásu převládají barvy studenější, ţlutá a zelená a 

v posledním pásu je studená modrošedá. Horizont Pateinerových obrazů je vysoký a 

členěný rozličnými skalními útvary, postavy ustoupily do druhého plánu. I názvy 

obrazů se změnily. Jiţ se nesetkáváme s Útěkem do Egypta v krajině, ale s Krajinou 

s útěkem do Egypta38.39 

Pohled z ptačí perspektivy odpovídá filosofickému konceptu, který vytvořil z člověka 

střed světa a umoţňuje mu jej pozorovat. 

Caravaggio v Itálii 16. století objevuje motivy ztraceného antického světa, jeho 

ruiny, kolonády a chrámy. Giorgione přináší potemnělou lesní krajinu s bouří. 

                                           
35 Idem 705 
36 Jarmila VACKOVÁ: Nizozemské malířství 15. a 16. století, Praha 1989, 145 
37 TURNER (pozn. 25) 706 
38 VACKOVÁ 89 (pozn. 36) 146 
39 Další vývoj vlámské krajinomalby viz samostatná kapitola 
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Vlámská krajinomalba 16. a 1. poloviny 17. století 

Na počátku 16. století mají nizozemští umělci za sebou téměř sto let zájmu o 

krajinomalbu. Se společenskými změnami, hlavně zbohatnutím střední vrstvy, se do 

popředí zájmu dostává svět jako takový a nejenom mikrokosmos okolo jednotlivých 

lidí. Novinkou se stává zájem o mapy a globusy. Samozřejmě i krajinomalba se 

přizpůsobila trendům. V 16. století dochází ke zmenšení lidského měřítka a zorné 

pole bylo přizpůsobeno pohledu z dálky a výšky.40 De facto se z lidských postav 

stala pouhá stafáţ.  

Tento typ zobrazení světa vyţadoval co nejširší spektrum krajinných typů a 

geologických celků. Na nizozemských krajinách se tak setkáváme nejen s níţinnou 

krajinou tolik typickou pro Nizozemí, ale i s horami a skálami, které v této oblasti 

nejsou. 

Lidskou stafáţ nadále tvoří bibličtí hrdinové, podle nichţ nesou obrazy svá 

pojmenování. Častými tématy a názvy jsou Kristův křest, Noli me tangere, Útěk do 

Egypta, Kalvárie či sv. Kryštof a ještě častěji sv. Jeroným41. 

Velkým kritikem nizozemské krajinomalby byl Michelangelo. Připouštěl její 

malebnost, ale poukazoval na „ nedostatek pravého ducha“42. Michelangelova slova 

zachytil Francesco de Holanda: „Několik čárek italského začátečníka představuje 

umělecky dovršenější záměr, neţ hotové dílo kteréhokoli z mimoitalských mistrů.“ 43 

Nizozemci se nechali inspirovat italskou malbou, ale blíţ neţ římská teorie jim byla 

benátská malba, hlavně Tizianova okruhu. Podle Šípa sehrály velkou úlohu grafické 

listy Domenica Campagnoly. Přispěly k jistému uklidnění krajiny a k „rostoucí 

rozvaze při skládaní krajinných jednotlivostí“44. Vrcholným dílem těchto tendencí je 

série Měsíců od Pietra Bruegela staršího, jíţ bude věnována samostatná kapitola.  

Z pramenů víme, ţe Pieter Bruegel na podnět nakladatele Hieronyma Cocka podnikl 

dvě cesty do Itálie. Při nich kreslil krajiny podle přírody, vlámsky označované jako 

naer het leven. Tyto kresby měly slouţit rytcům jako předlohy. Postupně chtěl Cock 

vydat jakési album těchto grafik doplněných textem. Původní záměr nikdy nebyl 

uskutečněn, ale na základě dochovaných Brueglových kreseb můţeme sledovat 

postup práce nizozemských krajinářů.  

Postup zobrazování krajinomalby můţeme rozdělit do dvou fází. Samotná kresba 

provedená přímo v terénu je věrným „přepisem“ viděné krajiny. Jednalo se o příliš 

                                           
40 Jaromír ŠÍP: Flámské krajinářství 16. a 17. století, Praha 1967,8 
41 Idem  
42 Idem 
43 Idem 9 
44 Idem  
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jemnou kresbu nevhodnou pro grafické znázornění, proto byla v ateliéru pořízena 

další kresba, která měla krajinu zpřehlednit a zvýraznit to, co bylo ţádoucí. 

Výsledkem měly být grafické listy výrazně potlačující analytičnost původní kresby 

ve prospěch konstrukce zobrazeného. 

Dalo by se říci, ţe v zorném poli stojí spíše idea neţ zvládnutí zobrazení. Velmi 

oblíbeným tématem se stalo zobrazování měsíců a ročních období.  

Období přelomu 16. a 17. století je spojeno na jedné straně s počátkem baroka, na 

straně druhé se začíná projevovat cítění, které později vyvrcholí reformou po 

tridentském koncilu. I tak oblíbená témata, jako byly měsíce, se stala předmětem 

zkoumání církevních ideologů. Ti neusilovali o racionální vysvětlení, ale chtěli 

prosadit svůj světonázor. Celá situace vyústila v zásadní proměně. „Radostně 

laděné krajiny, věcné, prosté a přitom poetické nizozemské pohledy na střízlivě 

odměřený krajinný záběr s mravoličně koncipovanou figurální sloţkou“45 byly 

degradovány nebo přímo zanikly a znovu se prosadily aţ v holandské krajinomalbě 

poloviny 17. století. 

Zásadní vliv na vývoj krajinomalby měla nespokojenost Nizozemců se španělskou 

nadvládou. V tiskařských dílnách vznikaly různé protišpanělské politicko kulturní 

pamflety. Celá situace vyvrcholila příchodem vévody z Alby, který nastolil „vládu 

tvrdé ruky“. Oblast byla rozdělena na Španělské Nizozemí ovládané Habsburky a 

nový stát Nizozemsko na Habsburcích nezávislé. Antverpy se ocitly v habsburské 

části, proto museli někteří malíři utéct. Centrem nizozemských emigrantů se stal 

Frankenthal, kde vznikala specifická krajinomalba, kde zásadní roli hraje lesní 

krajina a figurální sloţka. Charakteristickým rysem frankenthálské školy je sloţitá 

plošná i prostorová koncepce vytvářená v duchu manýrismu. 

Důleţitou roli v utváření nizozemské krajinomalby sehrály i umělci ţijící v Itálii. 

V Benátkách se setkáváme s Paolem Fiammingem a Lodovicem Pozzoserratem 

(vlastí jména Pauwel Franck a Lodewjik Toeput). Oběma malířům se podařilo 

propojit monumentální krajinu s estetickými poţadavky italských kritiků. Ve svých 

krajinách spojují římskou kompozici a benátskou barevnost spojenou s barevnými 

efekty46.  

V Římě působili bratři Brillové, Paul a Matheus, kteří jsou spojeni hlavně 

s nástěnným malířstvím. Krajinné prvky zvládali lépe neţ jejich italští kolegové47. 

Římští umělci měli velmi blízko k antickému umění, mnohem bliţší neţ kdekoli 

jinde. Zároveň byla v Římě koncipovaná katolická teologie. Ve městě tak dochází 

                                           
45 Ibidem 13 
46 Ibidem 15 
47 Ibidem 
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k zajímavé syntéze katolické ideologie s antickou tradicí. Toto neobyčejné prostředí 

inspirovalo i velikána nizozemské krajinomalby Petra Paula Rubense. Jeho 

krajinářské práce nejsou dosud přesvědčivě chronologicky seřazeny, ale 

předpokládá se, ţe část prací vznikla pod vlivem Paula Brilla. Poté následovalo 

několikaleté období monumentálních zakázek a většina Rubensových krajinomaleb 

pochází z posledního desetiletí umělcova ţivota48 

Joose de Momper je známý výhradně jako krajinář. Inspirací mu byla cesta do 

Itálie. Pobýval v Trevistu v oblasti Benátska a učitelem mu byl Lodovico 

Pozzoserrato. Momper je známý především pohledy na hory, průsmyky, soutěsky a 

úpatí hor, ale i pohledy na níţinu. Jeho práce nejsou topografické. Uplatňuje v nich 

spojování různých krajinných prvků v plnohodnotné krajinné celky. Jeho díla jsou 

kompozičně vyváţená, nepůsobí sevřeně a jsou netradičně barevná. Šíp podotýká, 

ţe na jednu stranu připomíná barevnost benátskou na straně druhé barevnost 

podunajské školy 1. poloviny 16. století.49 Momper v sobě spojuje krajinářské 

principy Brueglovy i Rubensovy a Šíp ho označuje za obnovitele ideálistního 

krajinářství50. Rubens neskládá krajinu z jednotlivých prvků, ale jeho krajinomalby 

jsou výsledkem okamţitého malířského vnuknutí. 

Pieter Brueghel mladší k dílu svého otce přistoupil poněkud odlišným způsobem 

neţ Momper. Pieter přebíral jednotlivá populární témata a opakoval je v rámci 

daného schématu. 

Další syn Pietra Bruegela staršího, Jan, se zabýval hlavně drobnou kabinetní 

krajinomalbou. Jedná se o krajiny drobných rozměrů malované na různých 

podkladech, zejména však na mědi, která díky tomu, ţe je velmi hladká, 

umoţňovala zachytit i nejdrobnější detaily. Drobnomalba vychází z tradice 

Přebohatých hodinek vévody z Berry. V nich je svět idealizován a líčen jakoby 

v křišťálové kouli. Drobnomalba byla oblíbeným ţánrem nizozemské aristokracie. 

                                           
48 1630 - 1640 
49 ŠÍP 67 (pozn. 40) 16 
50 Ibidem 17 
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Historie roudnické lobkowiczké sbírky 

Roudnická lobkowiczká sbírka patří k nerozsáhlejším a nejcennějším soukromým 

sbírkám na našem území. Její historie sahá na přelom 16. a 17. století, kdy byly 

díky sňatkové politice propojeny tři významné šlechtické rody a jejich sbírky, 

Pernštejnové, Roţmberkové a Lobkowiczové. Z právního hlediska se dá o 

lobkowiczké sbírce jako takové mluvit od roku 1637, kdy Polyxena předala rodový 

majetek svému jedinému synovi Václavu Eusébiovi.51  

„Sbírka obrazů v Roudnickém zámku vznikla z největší části ne jako kolekce 

určitého sběratele, nýbrţ pozvolným postupným rozmnoţováním rodinného majetku 

od 16. st., v čemţ spočívá její zvláštnost a velká cena kulturně-historická.“52  

Nejstarší část sbírky přivezl na hrad v Roudnici Vilém z Roţmberka. Jedná se o 

portréty rodinných příslušníků a příbuzných. Jména autorů roţmberských portrétů 

neznáme, doloţené je pouze jméno Jakoba Seiseneggera, významným autorem je i 

tzv. Mistr Alţběty Těšínské. Druhou cennou částí sbírky je kolekce nizozemských 

mistrů, kterou přinesla věnem Vilémova třetí manţelka, bádenská markraběnka 

Anna. 

Po čtvrtém Vilémově sňatku s Polyxenou rozenou z Pernštejna se do sbírky dostává 

pernštejnská obrazárna, obsahující portréty významných španělských mistrů. 

Jmenovat můţeme Antona Mora, Alonsa Sancheze Coellu, Juana Pantoju de la 

Cruz a později i Antona Lopéze. Polyxena nechala celou sbírku převést na hrad 

v Roudnici a provedla její vlastnoruční soupis.  

Sbírka španělských portrétů se nadále rozrůstala, protoţe Polyxenina sestra Jana 

se provdala za Ferdinanda Aragonského y Guerea a posílala do Čech podobizny 

svých dětí. Poslední rozvoj této kolekce je spojen s přírůstkem portrétu španělské 

infantky Markéty Terezy z roku 1653 (1667). Autorství tohoto díla je poměrně 

sporné.53 Někteří badatelé uvádějí jako autora Diega Velasqueze (John Somerville, 

současný kurátor sbírek), Pavel Štěpánek se přiklání k spoluautorství Diega 

Velasqueze a jeho zetě Juana Batisty Martineze del Mazo. Sbírka španělských 

portrétů patří k největším sbírkám mimo Španělsko. Výjimkou je rodová galerie 

Habsburků dnes umístěná v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni54. 

                                           
51 Pavel ŠTĚPÁNEK: Jak vnikla a jak se utvářela roudnická obrazárna, in Panorama č. 6, 

1979, 16 
52 Max DVOŘÁK, Bohumil MATĚJKA: Soupis památek historických a uměleckých v království 

Českém od pravěku do počátku XIX. století, Politický okres Roudnický. Díl 2, Zámek 

roudnický, s. l., 1907, 34 
53ŠTĚPÁNEK (pozn. 51), 16  
54Idem 
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Obě výše zmíněné sbírky se sloučily s lobkokowiczkou v roce 1603, kdy dochází ke 

sňatku Polyxeny, vdovy po Vilémovi z Roţmberka, a Zdeňka Vojtěcha Popela, 

1. kníţete z Lobkowicz. Z původní lobkowiczké sbírky, která dala jméno i té nově 

vzniklé, pochází nejstarší obrazy, např. Útěk do Egypta od autora patřícího do saské 

školy. Mezi další perly původní sbírky patří portréty od Hanse Krola ml. a portrét 

Zdeňka Vojtěcha od Bartolomea Sprangera, nizozemského malíře působícího na 

dvoře císaře Rudolfa II55. 

O uspořádání sbírky v jejích počátcích nemáme ţádné informace. Není však důvodu 

se domnívat, ţe bylo jiné neţ uspořádání ostatních šlechtických sbírek. Obrazy byly 

mozaikově rozvěšeny po stěnách, ostatní předměty, uţité umění, přírodniny a 

kuriozity, byly uloţeny v kabinetech.56 O uspořádání sbírek vypovídá jeden z obrazů 

od Cornelia de Baellieura, Kabinet kuriosit. 

První nákupy do nové lobkowiczké sbírky podnikl Václav Eusébius. Jako vysoký 

důstojník armády pobýval v Nizozemí, kde nakoupil např. výše zmíněný Kabinet 

kuriozit, Horskou krajinu od Gillese Neytse a řadu dalších57. Václavova druhá 

manţelka Augusta Sofie, s sebou jako věno přinesla řadu portrétů své rodiny. 

Václavův syn Ferdinand August byl postaven před jedinečný úkol. Za jeho vlády 

byla dokončena přestavba Roudnice na zámek. Ferdinand musel vybavit přes 180 

místností uměleckými díly. Mnoţství účtů z této doby svědčí o nákupech obrazů jak 

v Praze, tak ve Vídni58. Touto cestou se do sbírky dostala Molenaerova Horská 

vesnice z roku 1671, Rubensova Hygie krmící posvátného hada a David s hlavou 

Goliáše, jehoţ autor dodnes není jednoznačně určen. Mohlo by se jednat o práci 

Paola Veronese nebo jeho dílenského kolegy a následovníka Battisty Zelottiho. 

Z méně známých autorů se ve sbírce objevuje Jan Baptista van der Meiren.59 Jedná 

se o čtyři obrazy namalované na mědi zachycující detailní bitevní výjevy. Víme, ţe 

Ferdinand zaměstnával malíře Jana Jiřího Pitze a Franceska Marchetiho. 

Ferdinand se po smrti první manţelky oţenil s bádenskou markraběnkou Marií 

Annou Vilemínou, díky níţ se do sbírky dostala rozsáhlá kolekce řadící se svou 

velikostí za pernštejnskou a původní lobkowiczkou. Bádenská sbírka obsahovala 

Podobiznu dámy od Jana Gossaerta60, portréty od Jakoba van Esselense, 

Bernharda Strigela, Poslední soud od Franse Franckena ml., Alegorii pěti smyslů od 

                                           
55 Ibidem18 
56 ŠTĚPÁNEK,VLK (pozn. 13) 5 
57 ŠTĚPÁNEK (pozn. 51)18 
58 ŠTĚPÁNEK, VLK (pozn. 13) 5 
59 ŠTĚPÁNEK (pozn. 51)18 
60 zvaného Mabuse 
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Luise de Cauleryho a Madonu s Jeţíškem, sv. Kateřinou a sv. Barborou od Lucase 

Cranacha. 

Ferdinand August a jeho syn Filip Hyacint se zaslouţili o rozvoj sbírky v oblasti 

českých autorů. Dva obrazy od Petra Brandla se bohuţel ztratily během II. sv. války.  

V 18. století museli Lobkowiczové vyklidit hlavní sídlo v Roudnici, protoţe jej zabrali 

a na 22 let obsadili Prusové. Během válek o rakouské dědictví pobýval Ferdinand 

Filip, syn Filipa Hyacinta, v Londýně. V té době tam působil i Antonio de Canal 

zvaný Canaletto. Ferdinand v roce 175261 zakoupil dvě velké veduty zachycující 

Londýn. Oba obrazy odvezl do Vídně, kde sbírku doplnil Pohledem na Lobkowiczký 

palác od Canalettova synovce Bernarda Belotta62.  

Na sklonku 18. století přibyla do sbírky další italská plátna, dvě velká plátna 

s ideálními pohledy na antické ruiny připsaná Dvořákem Giovani Paolu 

Panninimu63. 

 V 19. století se zájem Lobkowiczů přesunul k hudbě. Počátek 19. století je spojen 

spíše s obohacováním sbírky s její konzervací a restaurováním některých obrazů. 

Posledním velkým přírůstkem do sbírky byl obraz od Pietra Bruegela staršího 

Senoseč. Kdy přesně se do sbírky dostala, nevíme. První zmínka o ní je z roku 1870, 

kdy byla převezena ze zámku v Bílině do Roudnice64. Nevíme ani, kdy do sbírky 

přibyly obrazy od Brueglových synů Pietra mladšího a Jana staršího. Od Pietra 

Brueghela staršího je ve sbírce tondo zachycující Ves v zimě a od Jana obraz na 

mědi Sv. Martin se dělí se ţebrákem o plášť.  

Ve 40. letech 19. století byla pro rodinu vytvořena série obrazů zachycující jejich 

panství od Carla Roberta Crolla. 

20. století sbírce příliš nepřálo. Prakticky se jiţ nerozrůstala, zato byla rodině 

dvakrát znárodněna. První zábor je spojen s počátkem II. světové války, kdy nacisté 

zabavili veškerý majetek rodiny. Nejvýznamnější obrazy byly určeny pro Říšské 

muzeum, které začal Hitler vytvářet, ale nikdy ho nedokončil. Po válce byl majetek 

rodině navrácen. Ne však na dlouho, druhé znárodnění proběhlo po převzetí moci 

komunistickou stranou. Hlavní sídlo, zámek v Roudnici byl v roce 1950 přidělen 

ministerstvu národní obrany, které tu zřídilo vojenskou hudební konzervatoř. 

Národní kulturní komise rozdělila celou sbírku mezi několik institucí, Nejcennější 

obrazy byly předány Národní galerii dále pak Uměleckoprůmyslovému muzeu, 

Vojenskému muzeu, Státní knihovně a zbytek se rozptýlil po více neţ dvaceti 

                                           
61 ŠTĚPÁNEK (pozn. 51) 19 
62 Idem 
63 Idem 
64 Idem, ŠTĚPÁNEK, VLK (pozn. 13) 6 
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objektech po celé republice. Největší část sbírky se dostala pod správu středočeské 

galerie a od 70. let byla vystavena na zámku v Nelahozevsi65. 

V roce 1993 byl majetek i sbírka navráceny v restituci zpět rodině Lobkowiczů. Od 

roku 1997 byla velká část sbírky zpřístupněna veřejnosti na zámku v Nelahozevsi. 

V roce 2007, po navrácení Lobkowiczkého paláce na Praţském hradě, byla sbírka 

rozdělena na dvě části. Jedna je vystavena v Lobkowiczkém paláci a druhá zůstala 

na zámku v Nelahozevsi. 

                                           
65 ŠTĚPÁNEK (pozn. 51) 7 
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Popis Roudnické lobkowiczké sbírky  

Roudnická lobkowiczká sbírka se dá rozdělit do několika samostatných celků. První 

skupinu tvoří španělské portréty, druhou portréty českých osobností, třetí soubor 

italských mistrů, čtvrtou vlámská, nizozemská a holandská malba, pátou díla 

německých a rakouských mistrů, poslední skupinou jsou díla domácích mistrů. 

Španělské portréty 

Španělské portréty patří k nejcennějším samostatným celkům sbírky. Jedná se o 

druhý nejrozsáhlejší soubor španělského portrétu mimo samotné Španělsko. 

Portrétů je ve sbírce více neţ třicet.  

Pro španělský portrét je typické, ţe se divák na portrétovaného dívá, jakoby před 

ním klečel nebo se díval na velkého člověka. Tohoto jevu je docíleno tím, ţe obrazy 

jsou viděny zblízka a na jednotlivých částech obrazu je pouţita různá perspektiva, 

horní část portrétu je malována z podhledu a spodní část z nadhledu.66 

Španělští malíři „zobrazovali své modely bez jakékoliv idealizace a lichocení, avšak 

současně jejich portréty splňovaly všechny poţadavky španělských objednavatelů, 

kteří ve své podobizně chtěli vidět ztělesnění váţnosti (gravedad), majestátnosti 

(majestad) a cti (honora).“67 

Mezi nejstarší portréty patří práce Nizozemce usedlého ve Španělsku, Antonia Mora. 

Moro je povaţován za zakladatele španělské portrétní školy68, nabádá své ţáky 

k pečlivému pozorování modelu a zachycení nejen jeho vnějších, ale i vnitřních 

rysů. Od Mora je ve sbírce k vidění podobizna muţe z rodu Mendozů z roku 156069. 

Morovým velmi úspěšným ţákem byl Antonio Sánchez Coello. Vydrţoval si velkou 

dílnu a měl mnoho ţáků, coţ dnes znesnadňuje určování autorství. Ve sbírce se 

setkáme s podobiznou arcivévody Václava z roku 157770. Na portrétu pouţil Coello 

bílo - šedo - černou barevnou škálu, rozptýlené světlo a tahy štětce nejsou téměř 

patrné. Štěpánek toto dílo povaţuje za vrchol Coellovy tvorby a říká, ţe je to stěţejní 

dílo, které můţeme brát za východisko při určování autorství dalších portrétů 

v lobkowiczké sbírce. 

Další španělsko - nizozemský autor Rolam de Mois je povaţován za autora 

dvojportrétu Ferdinanda de Aragón y Guerra a jeho manţelky Jany z Pernštejna 

(sestra Polyxeny). 

                                           
66 ŠTĚPÁNEK, VLK (pozn. 13) 11 
67 Idem 
68 Idem 10 
69 Idem  
70 Ibidem 
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Problém s autorstvím není u portrétu Marie Luisy de Aragón. Dívenka drţí na 

podobizně lístek, na němţ je zpráva, ţe byl obraz poslán do Prahy babičce (tedy 

Marii Maxmiliáně de Lara)71 a obraz je signován Juanem Pantojou de la Cruz.  

Poslední velké dílo ve španělské sbírce je podobizna infantky Markéty Terezy. 

Autorství obrazu není zcela jednoznačné. Uvaţuje se o Diegu Velasquezovi ve 

spolupráci s jeho zetěm a pomocníkem Juanem Bautistem Mertinézem del Mazo. 

Portréty českých osobností a česká malba 

Soubor českých portrétů vznikl stejně jako ten španělský pro rodovou galerii 

předků. Kromě svých kvalit výtvarných má pro nás i hodnotu historickou, neboť 

zachycuje postavy pro naši historii důleţitých. Setkáme se tu s podobiznami Viléma 

z Roţmberka, jeho bratra Petra Voka, Vratislava z Pernštejna, jeho dcery Polyxeny, 

Zdeňka Vojtěcha Popela a mnoha dalších. Autorství jednotlivých portrétů není 

většinou známé. Připsány byly portréty Vratislava z Pernštejna, Marie Těšínské a 

Viléma z Roţmberka, a to Jacobu Seiseneggerovi. 

Dvořák také vyzdvihl anonymního Mistra Alţběty Těšínské. 

Soubor středověké malby není početně rozsáhlý, ale jeho kvality jsou poměrně 

vysoké. V roudnické sbírce je soubor obrazů světců od neznámého českého mistra 

z přelomu 15. a 16. století. Nejstarší prací v celé roudnické lobkowiczké sbírce je 

malovaný relikviářový rám, který vnikl kolem roku 142072 

Česká renesanční malba chybí úplně a barokní je zastoupena pouze dvěma 

krajinami od Jana Jakuba Hartmanna. Petr Brandl je autorem oltářního obrazu 

v rodinné kapli v Lobkowiczkém paláci na Praţském hradě. Kupecký, Škréta a 

Reiner chybí úplně. 

Krajinomalba 19. století je zastoupena po jednom díle od Jana Novopackého a Jana 

Kautského, od Novopackého je to obraz Ţně a od Kautského Krajina před bouří. 

Italská malba 

Soubor italské malby je poměrně malý. Z hlediska časového se jedná o díla 

převáţně z druhé poloviny 17. a první poloviny 18. století. Námětově převaţují 

portréty a veduty. 

Nejstarší obrazy v italské části sbírky jsou Sv. Jeroným na poušti a Madona se sv. 

Petrem a Pavlem. Oba obrazy jsou repliky známějších obrazů. Autorem originálu sv. 

                                           
71 Idem 11 
72 Idem 17 
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Jeronýma je Giovanni Bellini a Madona je variantou ústředního obrazu z kostela 

S. Zaccaria v Benátkách. Autorem originálu je Pietro degli Ingannati.73 

Mezi nejcennější plátna bezesporu patří veduty od Antonia Canala zvaného 

Canaletto. Obě znázorňují Londýn. Na první se setkáváme s pohledem na katedrálu 

sv. Pavla a tradiční slavnost The Lord Mayor's Day [6], Slavnost starostů. Na druhé 

vedutě je zachycena část města Westminster s budovami parlamentu a katedrálou 

[7]. 

Pod jménem Canaletto vystupoval i synovec Antonia, Bernardo Belotto. Byl činný 

mimo Itálii, působil hlavně ve Varšavě, Dráţďanech a Vídni74. Z Vídně je i pohled na 

katedrálu sv. Štěpána a Lobkowiczký palác tamtéţ, který najdeme ve sbírkách. 

Výše uvedení autoři patřili do okruhu benátské malby. S římským okruhem umělců 

se setkáme u obrazů idylické krajiny od Paola Paniniho. Autor činný v Římě byl i 

německý malíř Rosa da Tivoli, od něhoţ jsou ve sbírce k vidění pastýřské výjevy 

v měkkém podvečerním světle75. 

Poslední perlou italské kolekce je Madona z dílny Giovani Battisti Salviho zvaného 

Sassoferrato. Jedná se o velmi kvalitní práci římské školy 17. století.  

 

Vlámská, nizozemská a holandská malba 

V rámci severské části sbírky se setkáváme s více neţ třiceti jmény. Mezi ta 

nejzvučnější patří Pieter Bruegel starší, jeho dva synové Jan a Pieter či Peter Paul 

Rubens.  

V souboru jednoznačně převládají vlámští malíři pocházející nebo tvořící 

v Antverpách. Uveďme Luise de Cauleryho a jeho Alegorii pěti smyslů v zahradě 

lásky, Jana Baptistu van der Mairena s jeho sérií bitevních výjevů Franse 

Franckena II. a jeho Poslední soud.  

Cauleryho alegorie pochází z přelomu 16. a 17. století a dala by se zařadit mezi 

manýristická díla. K manýristickým umělcům určitě můţeme zařadit Nizozemce 

usedlého v Praze Bartolomea Sprangera. Spranger působil na dvoře Rudolfa II. a 

současně pracoval i pro Marii Manrique de Lara, matku Polyxeny z Lobkowicz. Ve 

sbírce je Sprangerův portrét Zdeňka Vojtěcha Popela.  

Holandská malba je zastoupena rovněţ hojně. Většinou se jedná o portréty členů 

rodiny Nassau nebo portréty malované přímo na objednávku pro Lobkowicze. 

Jmenovitě můţeme uvést portrét Václava Eusebia od Anselma van Hullen. 

                                           
73 Idem 12 
74 Idem 13 
75 Pavel ŠTĚPÁNEK: Nová instalace v Nelahozevsi, in Umění XXV, 1977, 560 - 562 
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Soubor holandské malby obsahuje díla méně známých autorů z různých oblastí i 

období, takţe se nedá hovořit o společných rysech. 

Německá a rakouská malba  

Německá a rakouská malba je zastoupena hojně, díla pochází z poměrně rozsáhlého 

časového úseku – od 16. aţ po 18. století. 

Mezi nejstarší patří deska saského malíře zachycující sv. Kateřinu Alexandrijskou, 

která byla vytvořena v 1. čtvrtině 16. století. 

Dílo Lucase Cranacha a jeho následovníka, snad syna, je zastoupeno dvěma 

deskami. Lucas Cranach starší je autorem obrazu Panna Marie s dítětem, sv. 

Kateřinou a sv. Barborou. Dílo s názvem Kristus a cizoloţnice pak vytvořil 

Cranachův syn Lucas Cranach mladší. 

Portrétní tvorba 16. století je zastoupena díly monogamisty H. K. a prací Hanse 

Schöpfera.76  

Mezi německými autory je i několik ztracených. V roudnické sbírce byl ţánrový 

obraz Smějící se sedláci od Hanse Aachena a podobizna neznámého muţe od 

Bernharda Strigela. 

Mezi manýristická díla můţeme zařadit Římskou dobročinnost od malíře z okruhu 

Georga Pencze, Vzkříšení od Josefa Wernera a Krajinu s venkovským sídlem od 

Antona Mozarta77. 

18. století je v německo rakouské části sbírky zastoupené především portrétní 

tvorbou. Objevují se celopostavové portréty velkého formátu od Johana Gottfrieda 

Auerbacha, oválná poprsí od Franze Stamparta, která jsou někdy mylně 

připisována Kupeckému, a portréty od ředitele vídeňské akademie Martina von 

Meytense. 

Samostatný celek v rámci sbírky je soubor pláten od malíře Carla Crolla. Soubor 

zachycuje panství, která patřila rodině Lobkowiczů. 

                                           
76 ŠTĚPÁNEK, VLK (pozn. 13) 16 
77 Idem 



26 
 

Katalog 

Fond vlámské krajinomalby přelomu 16. a 17. století není v Roudnické lobkowiczké 

sbírce nijak rozsáhlý. Při bliţším prozkoumání sbírky zjistíme, ţe se dá v rámci 

tohoto tématu uvaţovat o čtyřech dílech. 

Jednoznačně určený jak z hlediska datace, tak autorství je obraz nesoucí název 

Senoseč od Pietra Bruegela staršího z roku 156578. Druhým dílem je Krajina 

s milosrdným samaritánem z období po polovině 16. století, připisovaná 

následovníkovi Herriho Met de Bles79. Třetí obraz, který patří do katalogu je Horská 

krajina od Gillise Neytse, která je dokonce opatřená signaturou i datací 1648.80 

Čtvrtým dílem je Vesnice v zimě. Malé tondo, které vzniklo kolem roku 1600 jako 

samostatná práce Pietra Brueghela mladšího. Podle soupisu památek od Maxe 

Dvořáka by se dalo ještě uvaţovat o Večerní krajině od Hermanna van Swanevelta81. 

Podle ţivotních dat Swanevaltových82 by krajina spadala do katalogu. V současném 

inventáři však je Horská krajina připsána následovníkovi Jacoba de Heusche. 

Heusch umírá na počátku 18. století, tudíţ dílo jeho následovníka by do katalogu 

nepatřilo. Podrţíme se tedy moderního výzkumu a do katalogu zařadíme Bruegelovu 

Senoseč, Krajinu s milosrdným samaritánem, Vesnici v zimě od Pietra Brueghela 

mladšího a Horskou krajinu Gillise Neytse. 

 

Pieter Bruegel starší 

V první řadě je třeba poukázat na transkripci jména Bruegel. Setkáváme se 

s podobou jména s písmenem „h“ i bez něj. Bruegel starší svá díla signoval 

příjmením Bruegel, oba jeho synové Brueghel. My toto budeme ctít a autory uvádět 

tak, signovali svá díla.83 

Bruegelův původ je velmi nejasný a opředený několika mýty a domněnkami.  

Neexistují ţádné prameny o umělcově narození. S jistotou tak nemůţeme mluvit o 

roce a místě narození ani o jeho rodičích. První ţivotopisné údaje zpracoval na konci 

století Karel van Mander84. Ten uvádí: „zrodil se v zapadlé vesničce v Brabantsku, 

mezi venkovany...ve vesnici zvané Brueghel, jejíţ jméno převzal a předal svým 

                                           
78 VACKOVÁ 89 (pozn. 36) 185 
79 ŠTĚPÁNEK, VLK (pozn. 13) 36 
80 DVOŘÁK, MATĚJKA (pozn. 52) 72 
81 Idem 
82 1603 - 1655 
83 Jarmila VACKOVÁ: Dynastie Bruegelů Addenda bohemica, in: Umění 1/82 
84 Schilder – Boeck, 1604 – jedná se o dílo podobné Vasariho Ţivotům 
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potomkům“85 Avšak Neumann uvádí, ţe Bruegel pocházel pravděpodobně 

z městského prostředí. Svoji tezi opírá o fakt, ţe v Antverpách 16. století je doloţeno 

několik Bruegelů, vţdy však pochází z vyšší sociální vrstvy. Ţádný z nich nemá 

vesnický původ86. 

Ani informace o učednických letech nemají příliš pevnou oporu. Mander uvádí, ţe 

se Bruegel „svému umění vyučil u Pietra Coecka van Aelst“87. Někteří autoři toto 

tvrzení zpochybňují88, avšak humanista Franciscus Sweertius otiskl v epitafu Pietra 

Coecka: „Měl ţáka, Pietra Brueghela, za něhoţ provdal svou dceru.“89 

Archivní dokumenty poukazují na Bruegelovu spolupráci s Pietrem Baltensem na 

zhotovení oltáře, který si objednal cech rukavičkářů. Na oltáři pracovali mezi lety 

1550 a 1551. Z dalších zpráv je zřejmé, ţe centrální desku vytvořil Baltens, křídla 

jsou dílem Bruegelovým. 

Druhým malířovým učitelem byl Hieronymus Cock, který pocházel z umělecké 

rodiny a po cestě do Itálie si v Antverpách otevřel obchod a vydavatelství rytin 

s nápisem ve štítě: Do čtyř světových stran (in de Vier Winden), kde vycházely i 

Bruegelovy rytiny a v letech 1555 – 6 i soubor Velkých krajin. 90 

Další přesné ţivotopisné datum opírající se o archivní zprávy je z roku 1551, kdy byl 

Pieter Bruegel přijat do antverpské gildy sv. Lukáše. Podle přijetí do gildy se 

odvozuje i datum malířova narození. Dá-li se předpokládat, ţe mistrovství malíř 

dosáhne někdy mezi jednadvacátým a pětadvacátým rokem ţivota, pak můţeme 

hledat datum narození mezi lety 1525 a 1530. 

První signované Bruegelovo dílo je Horská krajina z roku 1552. Toto dílo vzniklo na 

cestě po Itálii, kterou malíř podnikl mezi lety 1551 a 5591. Z cesty se dochovalo 

poměrně velké mnoţství kreseb, které mohou zpětně slouţit k rekonstrukci cesty. 

Odborníci se neshodují, zda vedla cesta z Francie do Itálie po souši přes Švýcarsko 

nebo po moři. Na kresbách rozpoznáme údolí Rhony, Reggio v Kalábrii, Rippa 

Grande v Římě, Martinswald v Tyrolsku, Horní Porýní a další alpské motivy.92Je 

tedy jasné, ţe jedna cesta vedla po souši a druhá po moři. 

                                           
85 Philippe ROBERTS-JONES, Francis ROBERTS-JONES: Bruegel, Praha 2003, 332 
86 Jaromír NEUMANN: Pieter Bruegel, Praha 1975, 10 
87 ROBERTS-JONES (pozn. 85), 332 
88 Friedländer, Tolnay 
89 ROBERTS-JONES (pozn. 85), 13 
90 Idem 
91 Neumann, Vacková, Robert-Jones 
92 ROBERT-JONES (pozn. 85), 15 
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Setkání s Alpami zanechalo v Bruegelovi nesmazatelný záţitek, který Mander 

popisuje: „v Alpách do sebe Bruegel pohltil všechny ty hory a skály a kdyţ se vrátil 

domů, vyvrhl je na svá plátna a desky.“93 

Víme, ţe malíř pobýval v roce 1553 v Římě, kde se seznámil s miniátorem Giuliem 

Cloviem, kterého Vasari označil za malého a nového Michelangela.94  

Přesný návrat do Antverp opět není znám. Podle vydání Velkých Krajin se soudí, ţe 

se malíř musel vrátit v roce 1555. 

Antverpy byly ve druhé polovině 16. století významným obchodním a uměleckým 

centrem. Potkávali se tu obchodníci z Anglie, Itálie, Německa, Španělska i 

Portugalska. Nová Burza byla místem nejen obchodních transakcí, ale byla tu i 

výstavní síň. Nedaleko Nové Burzy bylo Cockovo vydavatelství Do čtyř světových 

stran, které se stalo centrem antverpského humanismu a renesance. Cock 

spolupracoval kromě Bruegela i se zeměpiscem Abrahamem Orteliem či kartografem 

Gerhardem Mercatorem. 

Cock stál v čele rétorické komory „ De violiere“. Tyto komory se zabývaly vytvářením 

a hraním divadelních představení poukazujících na morální a náboţenské 

problémy. V alegorické formě kritizovali jednak soudobou církev, jednak všechny 

společenské vrstvy. Členem rétorické komory byl i Bruegel. 

Podle Neumanna patřil malíř k libertinům, kritizoval jak katolickou církev, tak 

luterány. Zdůrazňoval individuální morální vývoj člověka.95 

Ve čtyřech světových stranách vyšlo několik souborů rytin podle Bruegelových 

kreseb. Mezi nimi můţeme uvést Hlavní hříchy. 

První Bruegelovy malby pochází z roku 1559. Jedná se o díla Přísloví a Spor 

Masopustu s Postem. V této době vypouští Bruegel „h“ ze signatury. 

Antverpská díla nevznikají na veřejnou zakázku, ale na objednávku přátel, případně 

obchodníků. Mezi hlavní objednavatele patřil obchodník Nicolaas Jongelinck, 

kardinál Granvella a arcivévoda Arnošt. Několik děl vlastnili i geograf Abraham 

Ortelius, rytec Joris Hoefnagel a Peter Paul Rubens.96 

Další pevný milník v ţivotě malířově je sňatek s Cockovou dcerou, Mayken. Mander 

uvádí, ţe Brueghel měl v Antverpách vztah se sluţebnou, která byla velmi prolhaná. 

Údajně s ní uzavřel dohodu, ţe za kaţdou leţ udělá čárku na přiměřeně dlouhé 

laťce. Pokud se laťka zaplní, sňatek bude vyloučen.  

                                           
93 Idem 333 
94 NEUMANN (pozn. 86), 13 
95 Idem 18 
96 VACKOVÁ 89 (pozn. 36), 185 
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Vdova po Cockovi se odstěhovala do Bruselu. Bruegel se začal dvořit její dceři. 

Vdova nakonec k sňatku svolila, avšak s podmínkou, ţe se malíř přestěhuje do 

Bruselu, aby zpřetrhal poslední styky s onou prolhanou sluţebnou.97 

Z manţelství vzešel koncem roku 1564 syn Pieter.  

Z hlediska uměleckého se malíř zabývá hlavně tématy babylonské věţe, nesení 

kříţe, klanění tří králů, obrácení sv. Pavla nebo podobenstvími o slepcích. Vznikají 

výjevy ročních období a malby s výjevy kaţdodenního ţivota – Krajina s pastí na 

ptáky nebo Straka na šibenici.  

5. září 1569 zemřel Pieter Bruegel v Bruselu. Je pohřben v pravé lodi kostela Notre-

Dame-de-la-Chapelle v centru Bruselu. Na náhrobkuje vytesáno: „Pietru Bruegelovi, 

malíři bezchybné práce a velmi elegantního umění, jehoţ by mohla velebit sama 

Příroda, matka všech věcí, jemuţ se obdivují ti nejzkušenější umělci a jejţ soupeři 

marně napodobují. Taktéţ jeho choti, Marii Cockové. Jan Brueghel dal (tento 

kámen) zboţně vztyčit pro své předobré rodiče. První z nich zemřel roku 1569, 

druhý roku 1578. Jeden z dědiců, David Teniers mladší, (tento památník) obnovil 

v roce 1675.“98 

Pohřbu se pravděpodobně zúčastnila malířova ţena Marie Cocková, oba synové – 

pětiletý Pieter a roční Jan, tchýně Mayken Verhulstová, přátelé, sousedé a několik 

významných osobností, protoţe před smrtí Bruegel pracoval na zakázce spojené 

s otvíráním kanálu Willebroeck, který spojoval Brusel a Antverpy, dvě nejdůleţitější 

města malířova ţivota. 

Po malířově smrti vyletěla jeho hvězda ještě výše, neţ byla za ţivota. Cena děl 

závratně stoupla a chválou nešetřili ani mnozí učenci. Dominicus Lampsonius 

napsal v roce 1572: „Bravo, Pietere, tvému duchu i tvému umění „99 a Abraham 

Ortelius uvádí kolem roku 1573, ţe „byl Pietere Bruegel největším malířem svého 

století“100 

Vacková charakterizuje tvorbu Bruegela slovy: „nechtěl modelovat podle praktiky 

Italů, ale ponechával výhradní vládu barvě, aby pracoval tu volně širokou fakturou 

za pouţití oleje, tu staroflámsky miniaturním způsobem v technice převáţně 

temperové.“101  

Neumann přirovnává genia Bruegelova ke géniu Michelangelovu – oba nás dokáţou 

vtáhnout do obrazu a jejich díla můţeme spatřit stokrát a vţdy nás budou 

                                           
97 ROBERT - JONES (pozn. 85), 333 
98 Idem 10 
99 Idem 332 
100 Ibidem 
101 VACKOVÁ 89 (pozn. 36) 178 
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fascinovat.102Dvořák uvádí zásadní rozdíly mezi oběma tvůrci. Oba se ve svých 

dílech vyrovnávají s nejhlubšími otázkami ţivota, u obou jsou zachyceny síly, které 

ovládají lidský osud. Michelangelo zachycuje svět duchovní, vzdálený tomu 

skutečnému. Bruegel naopak dokáţe tuto sílu zachytit na „nicotném“ příběhu 

„nicotného“ člověka. Díky Bruegelovi se do umění dostala bezvýznamná událost do 

centra umění. „Co se zdá náhodou, ojedinělou, časově a místně omezenou, dějově 

bezvýznamnou příhodou, ztělesňuje osud, jemuţ nikdo nemůţe uniknout a jemuţ je 

veškeré lidstvo slepě podřízeno.“103 

Bruegelovy obrazy zpravidla obsahují dva myšlenkové plány a dvě poselství104. Na 

jedné straně jsou jeho obrazy jakousi koláţí ze ţivota obyčejných lidí, na straně 

druhé, se jedná o komplexní svědectví o lidském osudu. Nutno podotknou, ţe tento 

přístup není ryze bruegelovským, ale setkáváme se s ním v této době poměrně 

často. Mnohá umělecká díla jsou plna alegorií a skrytých významů. Bruegelova díla 

můţeme srovnávat s literárními díly Erasma Rotterdamského. Oba pod rouškou 

veselých situací podávají sţíravou kritiku společnosti. 

 

Roční období (Měsíce) 

Série obrazů Pietra Bruegela staršího známá pod názvem Měsíce, případně Roční 

období vznikla pro antverpského obchodníka Nicolaase Jonghelincka během 

jednoho roku, 1565. Historie, ale i počet desek a ikonografický výklad jsou 

opředeny mnoha otázkami, které doposud nebyly zcela zodpovězeny. Dodnes se 

dochovalo celkem pět desek řadících se do cyklu. Tři desky jsou dnes umístěny 

v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni, jedna v Metropolitním muzeu v New Yorku a 

poslední je k vidění v Lobkowiczkém paláci na Praţském hradě. Otázkou stále 

zůstává, kolik obrazů bylo v sérii původně. V Jonghelinckově archivu z roku 1566105 

se uvádí pouze celkový počet Bruegelových obrazů, nikoliv počet obrazů v sérii. 

Někteří kunsthistorikové uvaţují o počtu dvanácti desek106, jiní o deskách šesti107. 

Poloviční počet desek by odpovídal staršímu dělení roku na šest ročních období, 

dvanácti deskám napovídá zpráva z archivu, kde se uvádí, ţe v Jonghelinckově 

domě bylo „16 Bruegelových děl, mezi nimi Babylónská věţ, Nesení kříţe a Dvanáct 

                                           
102 NEUMANN (pozn. 86) 5 
103 Max DVOŘÁK: Pieter Bruegel starší, in: Volné směry XXIII, 1924 – 25,119 
104 NEUMANN (pozn. 86) 6 
105Olga KOTKOVÁ: Senoseč, in: Milena Freimanová (ed.):Národní galerie v Praze, Staré 

evropské umění, Šternberský palác, Praha 1992, 78 
106 NEUMANN (pozn. 86) 47 
107 Delevoy, Roberts-Jones, Šíp, Vacková  
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měsíců.“108 Dnes je převaţujícím názorem, niţší počet obrazů v cyklu. Rovněţ bych 

se k této tezi připojila a to nejen s ohledem na práce mnoha kunsthistoriků, ale i 

s přihlédnutím k tomu, ţe série měla vzniknout během jediného roku. Vzhledem 

k nejasnostem ohledně počtu obrazů bych se rovněţ přiklonila k pouţití názvu 

Roční období, které uvádí Klaus Demus109. Demus zároveň stanovil i pořadí 

jednotlivých desek. Vodítkem mu bylo mimo jiné i barevné schéma. U kaţdého 

obrazu převaţuje jedena barva. Předjaří je hnědočerné, ztracené jaro je modré, 

počátek léta je světle zelený, léto ţluté, podzim okrový a zima bílá. 

Série Ročních období je jediná doloţená práce, kterou dělal Bruegel na 

objednávku110. Nicolaas Jonghelinck se dostal do finančních problémů a Bruegelovy 

obrazy zastavil městu Antverpy, do jejichţ majetku později připadly. 

V roce 1594 získal sérii arcivévoda Arnošt, španělský místodrţící v Nizozemí, jako 

dar od města Antverpy111. Následujícího půl století nemáme o obrazech ţádné 

informace. Vacková usuzuje, ţe mohly být převezeny Arnoštem do Vídně a odtud do 

Prahy, do sbírek císaře Rudolfa II112. V inventáři rudolfínských sbírek z roku 1621 o 

Bruegelových obrazech není ţádná zmínka.113  

Další zpráva o sérii je z roku 1659, kdy se pět desek objevuje v inventáři sbírky 

Leopolda Viléma ve Vídni („Fünff grosse Stuckh einer Grössen, warin die Zeithen 

desz Jahrs von Öhlfarb auf Holcz... Original vom alten Brögel.“)114. V roce 1661 bylo 

všech pět obrazů odkázáno Leopoldovi I., po jeho smrti se staly součástí císařských 

sbírek.  

Následující zpráva pochází z 18. století, kdy byl rytec Chrétien de Mechel pověřen 

reorganizací císařských sbírek. Rytec sérii předělal dle vlastního úsudku. V Horním 

Belvedéru ve Vídni tak vedle sebe visely Čtyři roční období v následující podobě: 

z původní série zůstaly Ţně (dnes v New Yorku) a Návrat stáda (nyní ve Vídni) a 

nově byly zařazeny Dětské hry reprezentující jaro a jako zástupce zimy vybral rytec 

Vraţdění neviňátek.115 

                                           
108 NEUMANN (pozn. 86) 47 
109 Klaus DEMUS: Bruegel, Pieter d. Ältere, Flämische Malerai van Jan van Eyck bis Pieter 

Bruegel d. Ä. Katalog der Gemälde galerie der Kunsthistorischen Museum Wien, 1981, 86-

94 
110 Jaromír ŠÍP: Nizozemské, flámské a holandské malířství XV. – XVII. století v praţské 

národní galerii, strojopis, 1973, 16 
111 Jaromír ŠÍP, Lubomír SLAVÍČEK: Senoseč, in: Jiří Kotalík (ed.): Národní galerie v Praze I., 

Praha 1984, 125 
112 VACKOVÁ 89 (pozn. 36) 185 
113 Jan MORÁVEK: Nově objevený inventář Rudolfínských sbírek na Hradě praţském, Praha 

1937 
114 VACKOVÁ 89 (pozn. 36) 185 
115 ŠÍP 73 (pozn. 110) 17 
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V císařských sbírkách zůstaly obrazy pohromadě aţ do roku 1809116, kdy byla série 

ukořistěna Napoleonem a dochází k jejímu rozdělení117. Tři obrazy, Návrat stáda, 

Lovci ve sněhu a Pochmurný den, zůstaly ve Vídni, Ţně jsou od roku 1917 ve 

Spojených státech (dnes Metropolitní muzeum) a Senoseč se roku 1864 objevuje 

v Lobkowiczké sbírce.118 

Tématem celého cyklu je zobrazení lidské práce v průběhu celého roku, námět 

oblíbený uţ ve středověku, kdy byl hlavním tématem modlitebních knih tzv. 

hodinek. Hlavní inovací, kterou přináší Bruegelův cyklus je právě krajina. Autoři 

středověkých hodinek krajinu chápali jako pouhé pozadí výjevu, zatímco Bruegel ji 

sleduje a staví do popředí. Její proměny jsou hybnou silou celé série. 

Koncepce je zaloţena na neotřesitelnosti existence kalendáře. V něm sledujeme a 

snaţíme se předpovídat změny v přírodě, které jsou navázané na střídání ročních 

období. Bruegel kalendář propojuje s jednotlivými pracemi v různých měsících. 

Z hlediska tématu, ale i zpracování můţeme povaţovat cyklus ročních období za 

divácky velmi blízký a oblíbený. Krásně jej popisuje Dvořák: „Nikdy dříve nebyla 

v umění nedílnost všeho přírodního bytí tak přesvědčivě podána. Melancholie 

umírající přírody a bouřlivé projevy jejího probuzení, tichý půvab zimy a kypivá 

plodnost ţní, atmosférické jevy, mdlý, bledý vzduch zimní, těţký světlem prosycený 

vzduch letní, poesie večera, útvary půdy, vrchy a údolí, nivy a cesty, rostlinstvo 

v ročních dobách, tichá vesnice a lidé, jiţ v ní přebývají, jejich denní práce, radost 

ţal – to všechno jest jedno, toť příroda, pohyb, ţivotní děj.“119 

Bruegel jako první propojil prvek krajiny s postavami a to především jejich 

propojením nejen s konkrétním ročním obdobím, ale i přizpůsobením se vegetaci. 

Bruegelovy krajiny jsou typickým příkladem krajiny kosmické. Celek je nazírán 

z ptačí perspektivy a člověku nepřísluší dřívější funkce jakéhosi ukazatele práce 

v průběhu roku, ale je „podřízen totalitě vyššího celku přírody“.120 V jednotlivých 

obrazech je propojena velikost přírody v podobě hor a řek s malými lidskými 

výtvory, vesnicemi, kostely a opuštěnými staveními. 

Je více neţ pravděpodobné, ţe Bruegel začal cyklus deskou nesoucí název Senoseč 

[8]. Tomuto obrazu je věnovaná samostatná kapitola, proto ho v této fázi 

přeskočíme. V pořadí dalším obrazem cyklu jsou Ţně [9]. Tato deska je signovaná a 

opatřená datem 1565. Představuje měsíce srpen a září. Dominantní barvou obrazu 

je ţlutá. Z obrazu na nás dýchá teplý letní vzduch. Centrem je vysoký strom, pod 

                                           
116 KOTKOVÁ (pozn. 105) 78 
117 ŠÍP 67(pozn. 40) 37 
118 VACKOVÁ 89(pozn. 36) 186 
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120 VACKOVÁ 89 (pozn. 36) 186 
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nímţ odpočívají a obědvají upracovaní sedláci. Diagonála je podtrţena vyšlapanou 

cestou napříč obilným polem, která zavede divákův pohled do druhého plánu, kde 

ţluté pole kontrastuje se zelenou loukou a stromy. Ve druhém plánu je rovněţ 

usedlost s vesničkou. Po pravé straně druhého plánu vykukuje skrze stromy 

kostelík. Třetí plán je tvořen převáţně světle modrou, šedou a bílou. Z odstínu 

těchto barev je vytvořena velká vodní plocha a nebe. Někteří autoři se domnívají, ţe 

se jedná o Ţenevské jezero jako reminiscenci na Bruegelovu cestu po Itálii121. 

Po Ţních v kalendáři následuje Návrat stáda [10], deska rovněţ signovaná a 

opatřená letopočtem 1565. Návrat stáda představuje měsíce říjen a listopad, 

převaţující barvou obrazu je okrová. Na rozdíl od všech ostatních dochovaných 

desek se děj odehrává zprava do leva. Dominantou prvního plánu je stádo 

„masitých“ krav, které ţenou z vysokých pastvin před zimou domů do údolí. Bruegel 

mistrně zachytil atmosféru podzimního podvečera. Listí ze stromů prvního plánu uţ 

je opadané, v plánu druhém ještě zůstává. Mezi listím vykukuje podhorská 

vesnička. Směrem k řece, která tvoří pravolevou diagonálu, vidíme chytače ptáků, 

jak instaluje sítě, vinaře sklízející úrodu a na kopci v pozadí dokonce i šibenici 

s oběšencem. Podle Roberts – Jonesových Bruegel nabízí „syntézu lidské existence a 

smrti“122. Ve třetím plánu znovu spatřujeme studené odstíny modré, šedé a bílé. Za 

řekou se tu tyčí obrovská skaliska a na obloze, jako stín vracejícího se stáda, vítr 

ţene zlověstné mraky, které jsou připomínkou nejen blíţícího se večera, ale i 

nastávající zimy. 

Podzimní nálada Návratu stáda je vystřídána atmosférou zimy na obraze Lovci ve 

sněhu [11]. Rovněţ se jedná o signovaný a datovaný obraz (1565). Převaţující barva 

je bílá. Na obraze jsou zachyceny měsíce prosinec a leden. Diváka do obrazu přivádí 

skupinka lovců se smečkou psů. Lovci i psi jsou unavení po náročné práci a jsou 

jakoby přihrblí mrazivou zimou, která na nás z obrazu zavane. Lovci přicházejí 

z levého rohu a načínají diagonálu, která končí v pravém horním rohu. Diagonála 

pokračuje stromořadím, zamrzlými rybníky a letícími ptáky a končí vrcholky 

zasněţených skal. Lovci přicházejí do vesnice, kde se před domem, pravděpodobně 

hostincem, zrovna připravuje oheň na roţnění. Další postavy jsou bruslaři na 

zamrzlých rybnících. Po hrázi rybníka ve druhém plánu jede vůz taţený koňmi. Celá 

krajina je pokryta sněhem. Sníh, ale rozhodně nepůsobí jednotvárně. Na cestě je 

poněkud rozblácený, naopak na střechách je sněhově bílý. 123 

                                           
121 ROBERTS – JONES (pozn. 85) 156 
122 Idem 
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Poslední v řadě je obraz s názvem Pochmurný den [12], rovněţ signovaný a 

opatřený letopočtem 1565. Převaţující barvou je hnědá, místy aţ černá. Pochmurný 

den zachycuje měsíce únor a březen, tedy po zimě se probouzející krajinu. Po pravé 

straně prvního plánu vidíme skupinku lidí, tři děti a tři dospělé. Dospělí jsou 

zaměstnáni prořezáváním vrbového proutí. Jeden řeţe, dva proutky sbírají a svazují 

do malých otýpek. Děti pojídají jakési pečivo, pravděpodobně sušenky. Jeden z nich 

má na hlavě masopustní korunu. Celá scéna se odehrává na kraji vesnice. I 

vesnice, stejně jako příroda, se postupně a pomalu probouzí k ţivotu. Vidíme 

několik postaviček pracujících v okolí domů nebo na jejich opravě. Nálada obrazu 

vybízí k optimismu, ale název nikoli. Domnívám se, ţe je to způsobeno bouří, která 

se přes krajinu prohnala. Vesnice je hnědookrová a řeka, jeţ tvoří diagonálu, je ještě 

rozbouřená. Na její neklidné hladině plují lodě, které mají co dělat, aby se 

nepotopily, jiné se ubránit nedokázaly a jsme svědky jejich zkázy. Ve třetím plánu, 

kam nás dovede řeka se tyčí ještě zasněţené hory a pod nimi je mohutný hrad. 

Obloha je velmi temná plná honících se zlověstných mračen. Jak upozorňují 

Roberts – Jonesovi na obloze je bílý pták, který je umístěn podobně jako černý pták 

na Lovcích ve sněhu124. 

Kompozice obrazů vychází ze základního předpokladu, ţe divák stojí kdesi na výšině 

a pomalu se rozhlíţí a objímá celý výjev najednou. V popředí obrazů se objevují 

skupinky lidí charakterizující práci daného období. Všechny obrazy mají v popředí 

mírnou vyvýšeninu a druhý plán se svaţuje do údolí, čímţ si Bruegel vytvořil cestu 

pro to, jak zachytit věci blízké, ale i vzdálené. Prvkem, který zásadně utváří prostor, 

jsou diagonály nejčastěji v podobě řek. 

Senoseč  

Autor: Pieter Bruegel starší (±1525 – 1569) 

Datace:1565 

Technika: olej na desce  

Rozměry: v. 114, š. 158 

Umístění: Lobkowiczká sbírka, Lobkowiczký palác na Pražském hradě, Praha 

Inventární číslo: LR 11 560 

 

                                           
124 Idem 168 
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Jak jiţ víme, Senoseč [8] je jedním z obrazů ze série Ročních období. Předpokládá 

se, ţe se od cyklu oddělila poté, co byla Roční období v 18. století rozdělena a část 

z něj vystavena v Horním Belvedéru ve Vídni.125 

První jasnou zmínku o Senoseči máme v roce 1864 v kolekci Leopoldiny 

Grassalkovichové rozené Esterhazy odkud přešla do Lobkowiczkých sbírek.126 

Traduje se, ţe na podzim roku 1938 dostal Max Lobkowicz povolení vyvézt obraz ze 

země, ale dvířka letadla byla příliš malá, takţe obraz musel zůstat 

v Československu a stal se kořistí Dr. Hanse Posseho, který shromaţďoval materiál 

pro „Führermuseum“. To mělo vzniknout po válce v Linci.127 

Po skončení války byla vrácena Maxu Lobkowiczovi, který ji zapůjčil Národní galerii 

v Praze128. Do vlastnictví Národní galerie byl obraz převeden v roce 1962, jak se 

dozvídáme z vědecké karty obrazu. V roce 1990 byl obraz vrácen restitučními 

zákony Martinu Lobkowiczovi, který jej do roku 1997 nechal jako zápůjčku 

v praţské Národní galerii. Od března 1997 do poloviny roku 2006 byl vystaven na 

zámku v Nelahozevsi. Od dubna 2007 je obraz vystaven v Lobkowiczkém paláci na 

Praţském hradě. 

Senoseč je jediným nesignovaným a nedatovaným obrazem. V roce 1907 byla pod 

ţenou nesoucí košík falešná signatura129, která byla sejmuta roku 1931130.  

Jiţ z předchozí kapitoly víme, ţe Senoseč pravděpodobně vznikla jako první v řadě a 

zachycuje měsíce červen a červenec. Stechow toto tvrzení dokládá lingvistickým 

odvozením. Senoseč vlámsky znamená Hooimaand, tedy měsíc slizně sena, 

senoseče a tradičně je takto označován červen131. 

Převaţující barvou obrazu je zelená. Na první pohled vidíme poněkud starší 

pateinerovské pouţití systému tří barevných tónů.132 V prvním plánu převaţuje 

teplá hnědá, ve druhém studenější odstíny ţluté a zelené, které přechází do 

studeného třetího plánu tvořeného pouze modrou šedou a bílou. Podle Stechowa se 

jedná o skvělý obraz, který je nejţivější a nejvíce barevný v celé sérii.133 

Prostor je utvářen základní diagonálou v podobě cesty v prvním plánu. Cesta vytváří 

jakýsi kopec. Ve druhém plánu je louka, na níţ se odehrává hlavní výjev, senoseč. 

                                           
125 Claus VIRCH: The story of Brueghel s Harvesters: a curator s coup, in: Connoisseur 1969, 

226 
126 KOTKOVÁ (pozn. 105) 78 
127 ŠÍP 73(pozn. 110) 17-18 
128 ŠÍP, SLAVÍČEK (pozn. 111) 124 
129 ŠÍP 67 (pozn. 40) 37 
130 ŠÍP, SLAVÍČEK (pozn. 111) 124 
131 Wolfgang STECHOW: Pieter Bruegel the Elder, New York, 1968, 21 
132 ROBERTS- JONES (pozn. 85) 153 
133 STECHOW (pozn. 131) 22 
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Louka je ve srovnání s cestou v údolí. Za loukou se krajina znovu zvedá, vlní a 

končí vysokým skalním útvarem. Ve zvlněných kopečcích jsou mezi stromy domy 

tvořící vesnici. Na pomezí druhého a třetího plánu je kopec a na něm větrný mlýn 

[13]. Krajina třetího plánu se opět svaţuje do údolí, jímţ protéká řeka. Na břehu 

řeky stojí poměrně velké město a na horizontu se opět tyčí hora. Nebe je modro bílé 

s bílými beránkovými mraky. 

Do takto ideálně poskládané krajiny vsadil Bruegel mnoţství postav. Na cestě 

v prvním plánu začneme v levém dolním rohu, kde ve stínu sedí ţnec a brousí kosu. 

Další postavy jsou tři ţeny různého věku [14]. Tato skupinka jako jediná jde 

opačným směrem, tedy zprava do leva, od místa práce. Podíváme-li se na skupinku 

pozorněji, můţeme v ní spatřit alegorii lidských věků. Dáma nejdále od diváka 

s kloboukem by mohla představovat stáří, ţena uprostřed, střední věk, a dívka bez 

klobouku mládí.  

Dále po cestě, zády ke skupince tří ţen jde zástup pěti lidí nesoucí na hlavách koše 

se sklizní. Zajímavostí je, ţe některé postavy mají koše místo hlavy [15]. V koších je 

sklizeň sezónního ovoce a zeleniny, jedná se hlavně o třešně, lusky a fazole. Úrodu 

přepravuje i ţena jedoucí na koni, který za sebou táhne vůz. Kůň je bílý a tvoří 

kontrast k tmavému pravému rohu134. V pravém rohu stojí vysoký dub, v jehoţ 

stínu rosou květiny, z nichţ se dá rozeznat například divizna. Podle Vinkena je 

divizna nebeskou bylinou a ve středověku odkazovala ke svátku sv. Jana Křtitele 

(24.6.)135, čímţ bychom dostali další důkaz o správnosti zařazení výjevu do měsíce 

června. 

Postavy nesoucí úrodu nás dovádí do druhého plánu, kde se na rozlehlé louce 

odehrává senoseč. Mezi senem na louce je mnoţství postav shrabujících seno do 

úhledných kupek. Bruegel tu vystihnul rozdíl v barevnosti sena leţícího na louce a 

sena jiţ shrabaného. Po levé straně louky je vůz taţený dvěma koňmi [16]. Koně 

odpočívají, napájejí se. Vesničané okolo dávají seno na vůz. Díváme se na výjev ve 

chvíli, kdy je vůz téměř plný a vůz co nevidět odjede. 

Nejbliţší lidská obydlí jsou po pravé straně louky. Jedná se o skupinu tří domů, 

které pravděpodobně tvoří statek. Okolo statku vede přes malý mostek cesta do 

nejbliţší vesnice. Na trávě v blízkosti vesnice se pasou zvířata, pravděpodobně 

prasata. Před vesnicí je kamenná studna. Za vesnicí je lesík. Za lesem je vesnice 

s kostelem. Celý výjev po levé straně uzavírá skalnatý útvar. Po bliţším 

prozkoumání zjistíme, ţe po skále vede cesta, na jejímţ úpatí jedou dva jezdci na 

                                           
134 Jaromír ŠÍP: Pieter Brueghel the Elder, Hay – making, London 1960, 19 
135 Pierre VINKEN: Perdita Juventus: Poznámka k Senoseči Pietera Bruegela, in: Bulletin 
Národní galerie v Praze VII – VIII, 1997 – 1998, 208 
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koních, a kolem ní jsou rozmístěny budovy [17]. Dovolím si spekulovat a 

podotknout, ţe takovou krajinu mohl vidět Bruegel na své cestě Alpami. 

Třetí plán otevírá okno do krajiny. Je jiţ tak daleko, ţe o ţivotě lidí v něm nemůţeme 

soudit nic. Ţivotem třetího plánu jsou dva ptáci letící po obloze a několik plachetnic, 

které spíš tušíme na meandrovitě se točící řece. 

 

Krajina s milosrdným samaritánem 

Autor: Následník Herri met de Bles 

Datace: po polovině 16. století 

Technika: olej na desce  

Rozměry: v. 57, š. 70 

Umístění: Lobkowiczká sbírka, zámek Nelahozeves 

Inventární číslo: LR 5160 

 

Obraz nesoucí název Krajina s milosrdným samaritánem [18] se dostal do 

lobkowiczké sbírky jako věno Marie Anny Vilemíny Bádenské, druhé manţelky 3. 

kníţete z Lobkowicz Ferdinanda Augusta.  

Zajímavým vývojem prošla i dosavadní atribuce díla. Max Dvořák připsal autorství 

Paulu Brilovi136. Připsání Brilovi přejímá i Blaţíček, který datuje desku na počátek 

17. století.137 Zásadní změnu přinesl Suchomel, který datoval obraz do poslední 

čtvrtiny 16. století a za autora označil neznámého flámského malíře138. Poslední 

atribuce je Štěpánkova a přetrvává dodnes. Štěpánek časově zařadil obraz za 

polovinu 16. století a autora označil jako následníka Herriho met de Bles. 

Na tomto místě si ve stručnosti přiblíţíme ţivot a tvorbu Herriho met de Bles. Bles 

se narodil někdy kolem roku 1510 a zemřel roku 1555. Je povaţován za následníka 

Joachima Pateniera. Blesovy obrazy jsou však strukturovány méně abstraktně a 

pouţívá jednodušších barev. Tvoří především obrazy menšího formátu. Krajiny jsou 

poměrně přeplněné a často se odehrávají v dolech nebo hutích a mívají biblický či 

mytologický námět.139 

Krajina, která je hlavním tématem obrazu, je pojatá velmi ideálně. Divák se na výjev 

dívá z nadhledu, jakoby stál na protějším kopci a otevírá se mu pohled do dáli. 

V pravém rohu se odehrává biblický příběh o milosrdném Samaritánovi (Lukáš 10, 

25 – 37). Jeţíš vypráví jednomu ze zákoníků příběh: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma 

                                           
136 DVOŘÁK, MATĚJKA (pozn. 52) 63 
137 Oldřich Jakub BLAŢÍČEK: Obrazárny státních zámků, Praha 1957, 34 
138 SUCHOMEL, SAXL (pozn. 11) 13 
139 VACKOVÁ 89 (pozn. 36) 146 - 8 
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do Jerich a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam leţet polomrtvého. 

Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale kdyţ ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se 

mu vyhnul i levita, kdyţ přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale kdyţ jeden Samařan 

přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil 

jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do 

hostince a tam se o něj staral.“140 A právě tuto chvíli malíř zachytil. Ve stínu 

vysokých listnatých stromů stojí osedlaný bělouš. U něj klečí milosrdný samaritán 

v červenoţlutém oděvu s turbanem na hlavě a vysokými jezdeckými botami. Snaţí 

se zvednout zbídačeného blonďatého mládence, který po přepadení zůstal jen 

v průsvitné spodní košili. Na tuhle scénu se pokradmu dívají další dvě postavy. 

První, blíţ k Samaritánovi, je levita, oblečený v červeném oděvu. Na hlavě má 

hnědoţlutý klobouk, na nohách má obuty vysoké černé boty. V ruce drţí dvouzubou 

vidlici. Druhá postava, dál od hlavního výjevu, je kněz oblečený v černý kněţský 

hábit s pokrývkou hlavy ve stejné barvě. Cesta, po které jde kněz i levita, se stáčí za 

stromy a vidíme, ţe se přes most dostane do druhého plánu za řeku, kde je budova 

hostince. Po pravé straně prvního plánu je louka porostlá zelenou trávou a předěl 

mezi prvním a druhým plánem tvoří říčka, na níţ poklidně plují dvě labutě. Na 

jednom břehu najdeme bohatou vodní faunu, snad rozkvetlé bílé kosatce, na 

druhém břehu je onen hostinec. Jedná se o typickou vlámskou stavbu s doškovou 

střechou a vývěsním štítem. Ve štítu je na červeném poli ţlutý flámský lev141 

s nápisem. 

Skupinka lidi před hostincem by mohla představovat další část příběhu o 

Samaritánovi. Druhý den poté, co Samaritán odvezl přepadeného do hostince, 

musel odjet. Dal hostinskému dva denáry a řekl: „Postarej se o něj, a bude-li tě to 

stát víc, já ti to zaplatím, aţ se budu vracet.“142 Ve skupince jsou čtyři postavy. 

Jedna na koni, která zrovna odjíţdí a má nataţenou ruku k postavě další. Na koni 

by mohl být Samaritán a druhá postava by mohla představovat hostinského. Další 

dvojice je otočena zády k první a odchází do hostince. Předpokládám, ţe se jedná o 

zaměstnance hospody a okradeného. 

U hostince se rozkládá usedlost a za lesem je kostelík. Dále výjev pokračuje velmi 

zvlněnou krajinou plnou kopců a lesů do třetího plánu, kde kromě skalnatého 

terénu můţeme rozeznat opevněné sídlo, snad nějaké větší město. Na kopci po levé 

straně rovněţ vidíme skupinu domů. Horizont není nikterak vysoký a obloha zabírá 

                                           
140 Bible – Lukáš 10, 30-34 
141 ŠTĚPÁNEK, VLK (pozn. 13)36 
142 Bible  - Lukáš 10, 35 



39 
 

téměř polovinu obrazu. Na krásně modrou oblohu pomalinku připlouvají bílé 

bouřkové mraky. 

Barevnost obrazu je velmi harmonická. V prvním plánu se setkáváme s teplými 

barvami, zelenou a hnědou, které postupně chladnou. Ve třetím plánu jsou pak 

velmi světlé a studené odstíny modré a bílé. 

Gillis Neyts 

Informací o Gillisu Neytsovi nenalezneme příliš mnoho. O jeho dětství nevíme nic. 

Narodil se v Gentu v roce 1623. Od sňatku roku 1643 je doloţen v Antverpách. 

Další údaj je spojen se vstupem do gildy sv. Lukáše, který pochází z roku 1647. 

Neyts proslul především díky kresbám krajinomaleb. Většina jeho kreseb je malého 

rozměru na papíru, případně na pergamenu. Z hlediska provedení se jedná o 

perokresbu černým nebo hnědým inkoustem. Obvykle kresby signoval.  

Jeho perokresby jsou velmi osobité. Často pouţíval mnoţství teček a krátkých tahů 

perem, které občas doplňoval vlnícími se liniemi. Někdy pouţíval i vodových barev 

nebo stínoval pomocí šedého inkoustu. 

Neytsovy krajiny jsou ideální, ale i topografické. Objevují se přesné pohledy na 

města a vesnice, které jsou bezesporu ovlivněné umělcovými cestami po jiţním 

Nizozemí. 

Kromě kreseb vytvořil ve stejném stylu i několik leptů a zabýval se rovněţ malbou, 

kde převaţujícím tématem byla opět krajinomalba. 

Přejal barevné schéma svých vlámských kolegů, zejména Lucase van Uden a Gillise 

Peeterse. Spolupracoval s Janem Brueghelem starším.143   

Horská krajina 

Autor: Gillis Neyts (1623 – 1687) 

Datace: 1648 

Technika: olej na plátně druhotně přidáno na desku  

Rozměry: v. 50, š. 64 

Umístění: Lobkowiczká sbírka, zámek Nelahozeves 

Inventární číslo: LR 4780 

 

Horská krajina [19] se dostala do Lobkowiczkých sbírek díky Václavu Eusebiovi, 

2. kníţeti z Lobkowicz. Působil jako vysoký důstojník a často pobýval v Nizozemí, 

kde nakupoval umění. 

                                           
143 George GORDON: Neyts, Gillis, in: The Dictionary of Art, vol. 23, New York, 1996, 77 
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S atribucí a datací obrazu nejsou větší problémy, protoţe deska je signovaná a 

datovaná (vpravo dole) [20]. Autorem je Gillis Neyts a vznikla v roce 1648. 

Jedná se o jednoduchou krajinomalbu se zanedbatelnou lidskou stafáţí. 

Jednoznačně vidíme, ţe obraz je mladší neţ předchozí dva a styl pojetí krajiny se 

změnil. Dominantou je obrovský listnatý strom. Diagonálu, která je velmi mírná 

tvoří divoký řeka po levé straně obrazu. V místě, kde se s ní setkáváme, 

tvoří malinký vodopád. Podél řeky se vine cesta. Cesta je oddělena od řeky velikými 

kameny a křovím z keřů. V prvním plánu po pravé straně je skupinka lidí a mezků. 

Začneme-li popis z pravé strany, pak nás upoutá dáma jedoucí na koni, vedle ní jde 

pěkně oblečený muţ v klobouku. Směrem doleva jdou před nimi tři mezci 

s nákladem, dva jejich vodiči a pes. Všichni společně směřují do druhého plánu, 

kde v dáli můţeme tušit město. Na cestě před nimi je opuštěná postava. Za městem 

se zvedá poměrně prudký kopec.  

Horizont je velmi nízký, obloha je světle modrá s bílými mráčky. 

Barevnost obrazu je velmi jednoduchá. Vše, kromě modrobílé oblohy, je provedeno 

v teplých odstínech hnědé, okrové, ţluté a zelené. 

Pietrer Brueghel ml. 

Pieter Brueghel144 mladší se narodil někdy na přelomu let 1564 a 1565. Jeho otec 

zemřel, kdyţ mu bylo asi pět let, takţe jej otec nestihl naučit nic ze svého díla. 

Pieter mladší vyrůstal se svojí matkou a babičkou, malířkou miniatur, která jej 

naučila základy kresby. Později odešel do Antverp, kde pracoval pro umělce Gillise 

van Coninxloo145. Van Coninxloo byl protestant, proto záhy (roku 1585) odešel 

z Antverp. Věří se, ţe ve stejném roce byl Pieter přijat do gildy sv. Lukáše. 

V Antverpách se také oţenil s Elisabeth Goddelet. Společně měli sedm 

dětí.146 Poslední ţivotopisné datum je rok 1638, kdy malíř zemřel.  

Mladší Brueghel byl oceňován svými současníky, van Dyck vytvořil jeho portrét a 

Rubens vlastnil jeho obraz. Díky této pověsti měl i mnoho studentů. 

Měl přezdívku Pekelný a to hlavně podle své zábavy v malování pekelných bytostí a 

duchů, kopíroval hlavně svého otce.147 Otázkou zůstává, kde se s díly svého otce 

setkal. Předpokládá se, ţe hlavním zdrojem inspirace byly kresby a nedokončená 

díla. Největší zájem byl o kopie obrazů velkých rozměrů s náboţenskými tématy.148 

                                           
144 Připomeňme, ţe oba synové Pietra Bruegela staršího svá díla signovali Brueghel, a proto i 

my „h“ do jména přidáme. 
145 Emile MICHEL, Victoria CHARLES: The Brueghels, New York, 2007, 199 
146 Idem 
147 Idem 
148 VACKOVÁ 89(pozn. 36) 236 
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Mezi nejvíce kopírovanými obrazy byly Kázání sv. Jana Křtitele, Sčítání v Betlémě a 

Vraţdění neviňátek, z profánních témat se objevovaly kopie Přísloví a Zimních 

krajin s pastí na ptáky. 149 

Podle Vackové problém nastává u obrazů, jejich originál se nedochoval. Často si 

Pieter půjčoval náměty z různých otcových obrazů, ale i grafiky, jindy pouze zmenšil 

formát.150 Mezi vlastní díla patří hlavně „vesnické scény s malými ţivými figurami, 

malované grafickou fakturou v hladkých emailově jasných barvách.“ 151 

Vesnice v zimě 

Autor: Pieter Bruegel mladší (1564/5 – 1638) 

Datace: kolem 1600 

Technika: olej na dřevě  

Rozměry: průměr 14cm 

Umístění: Lobkowiczká sbírka, zámek Nelahozeves 

Inventární číslo: LR 11561 

 

Kdy a jak se dostala Vesnice v zimě [21] do Lobkowiczkých sbírek, bohuţel, nevíme.  

Na obraze dole uprostřed je jasná signatura. Ve starších roudnických inventářích je 

dílo připisováno Pieteru Bruegelovi staršímu, coţ Dvořák označil za chybné a dílo 

připsal Pieteru Brueghelovi mladšímu.152 Jak uvádí „od něhoţ (Bruegela staršího) 

ovšem, jak na první pohled patrno, obraz není, ale i typy, i krajina, a hlavně způsob 

kresby s ponecháním některých kontur ve sněhu dokazují nepochybně, ţe obraz je 

dílem P. Brueghela ml..“153 

Kompozice obrazu je zasazena do kulatého tonda poměrně malého rozměru. 

Nejedná se o krajinu přírodní, ale o zachycení vesnice. Většina obrazu je tvořena 

zasněţenou návsí, z níţ se dozadu doleva vine cesta lemovaná stromořadím 

opadaných listnatých stromů. Cesta narušuje bílou jednolitost sněhu. Vidíme, ţe na 

ní sníh povolil. V prvním plánu na ní sedí pták a pije z ní. První plán je poměrně 

chudý, vidět v něm můţeme, kromě zasněţené návsi, pouze muţe se psem. Oba 

mají namířeno k domu, před nímţ roste vrba. Po cestě ve druhém plánu jde muţ se 

ţenou. Zdá se, ţe mají namířeno ke kostelu, který je v plánu třetím. 

Celý výjev působí velmi poklidně a nebýt spěchajícího muţe se psem, snad bychom 

mohli říci aţ ospale. 

                                           
149 VACKOVÁ 82 (pozn. 83)  
150 VACKOVÁ 89 (pozn. 36) 236 
151 VACKOVÁ 82 (pozn. 83) 6 
152 DVOŘÁK, MATĚJKA (pozn. 52) 60 
153 Idem 



42 
 

Nebe je tmavě modré a evokuje v nás pozdní odpoledne a nadcházející večer. 

Barevná skladba je velmi jednoduchá a evokuje v nás mrazivý chlad zimních 

měsíců154, který narušuje pouze rozbředlý sníh na cestě.  

Otázkou zůstává, zda byl obraz vytvořen jako samostatný nebo tvořil spolu 

s dalšími sérii Měsíců. Druhou tezi podporuje Šíp155 a argumentuje podobností 

obrazů Pramen a potok, které jsou v Národní galerii. 

 

                                           
154 ŠÍP, SLAVÍČEK (pozn. 111) 126 
155 Idem 
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Závěr 

Roudnická lobkowiczká sbírka patří k nejcennějším soukromým sbírkám na našem 

území a přední místo si drţí i v rámci soukromých sbírek evropských. Seznámili 

jsme se s vlámskou krajinomalbou přelomu 16. a 17. století. Zjistili jsme, ţe soubor 

je poměrně malý a to jak v rámci celé sbírky, tak i vlámské sekce, v níţ je kolem 

sedmdesáti děl autorů tvořících v rozmezí 16. aţ 18. století. Obecně můţeme říci, ţe 

v této sekci jsou krajinomalby spíše okrajovým tématem. Převaţují zátiší, alegorie a 

portréty. Těţko soudit, zda Lobkowiczové krajinomalby nevyhledávali nebo je tento 

fakt pouhou shodou okolností. 

Přestoţe, jsou v katalogu pouze čtyři díla, dovolím si tvrdit, ţe je mezi nimi obraz, 

který patří k nejcennějším v České republice. Je to stěţejní dílo nejenom tohoto 

katalogu, ale i celé Roudnické lobkowiczké sbírky. Jedná se o Senoseč Pietra 

Bruegela staršího. I ostatní tři obrazy vynikají svojí kvalitou. Vesnice v zimě je 

jedním z nemnoha obrazů, které vytvořil Pieter Brueghel mladší jako vlastní 

kompozici.  

Téma katalogu je velmi specifické a nutno podotknout, ţe se nikterak nedrţí 

současné prezentace Roudnické lobkowiczké sbírky. Všechny čtyři obrazy byly 

naposledy vystaveny v rámci jedné expozice mezi lety 1997 a 2003 na zámku 

v Nelahozevsi. Krajina s milosrdným samaritánem byla ke zhlédnutí v rámci 

vlámského kabinetu, oba Bruegely bylo moţno srovnat v zámecké kapli a Horská 

krajina byla k vidění v prvním patře. Po přemístění části sbírky do Lobkowiczkého 

paláce v roce 2003 byl rozdělen i soubor vlámské krajinomalby. Senoseč dostala 

prostor v rámci nové expozice v praţském paláci na Hradě. 

Současné uspořádání sbírky neprezentuje sbírku jako takovou, ale ukazuje osudy 

jednotlivých členů rodiny a propojuje je s konkrétními uměleckými předměty. 
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