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Anotace

Tato bakalářská práce je věnovaná tématu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze-         

-Karlíně.

V úvodní kapitole je popsán historický a urbanistický vývoj Karlína, spolu s ambicemi 

na vlastní duchovní správu obce. Další části práce jsou věnovány architektonickým návrhům 

na kostel a postupu stavby, strukturovaném na základě několika významných mezníků. Práce 

se také věnuje výzdobě kostela, která je rozdělena do dvou etap. Především se jedná o 

malířské a sochařské realizace. Užité umění je zmíněno jen okrajově.

Důležitým pramenem pro zpracování práce byly Kronika osady Karlína a farního 

kostela, Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda v Karlíně a 

architektonické plány.

Nedávnému restaurování karlínského kostela je věnována publikace: Karlín. Chrám 

sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní Vydří 2007 a také proto není restaurování 

chrámu tématem této práce.

Klíčová slova

Praha – Karlín – kostel sv. Cyrila a Metoděje – 19. století – novorománský sloh – Rössner –

Ullmann – Štulc – Schwarzenberg – Mánes – Maixner – Levý – Šimek – Trenkwald – Lehner 

– Mocker – Ženíšek – Jobst – Sequens – Rudl – Vosmík



Annotation

This bachelor thesis is presenting The Church of St. Cyril and Method in Prague-         

-Karlín.

The historical and urban development of Karlín is depicted in the introductory chapter, 

including ambitions of the community for its own church administration. Following parts of 

the thesis are dedicated to architectural projects for the church and to the progress of the 

construction, which is framed on the basis of a few significant events. The decoration of the 

church, which is divided into two periods, is also a part of this thesis. Especially painting and 

sculptural realizations are included. Applied art is included only marginally.

Important sources to compile this thesis were The Chronicle of Karlín and its parish 

church, The Records of The Union for the decoration of the church of St. Cyril and Method in 

Prague-Karlín and architectural projects.

Recent restoration of the church is the main theme of this publication: Karlín. Chrám 

sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní Vydří 2007 and also because of that the 

restoration is not one of the themes of this thesis.
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Úvod

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně vznikl z potřeby rozrůstajícího se

Karlína, mít svůj vlastní chrám a zřídit samostatnou farnost. Historie kostela pak začíná 

v polovině 19. století, kdy myšlenku dát vznik chrámu, zasvěcenému sv. věrozvěstům, 

přednesl člen Katolické jednoty, Václav Štulc. Idea byla samozřejmě podnícena dobovým 

vlasteneckým smýšlením, které měl chrám reprezentovat jak zasvěcením, tak uplatněním 

domácích umělců.

Zajímavá debata vznikla při hledání vhodného slohu pro zamýšlený chrám. Tím 

vítězným se stal sloh novorománský.

Významnou osobností, která se zasloužila o postavení chrámu, byl čerstvě nastoupivší 

arcibiskup Bedřich Schwarzenberg, který také nakonec zvolil architekta stavby. Jím vybraný 

vídeňský architekt Karl Rössner se pak na projektu podílel s českým Ignácem Vojtěchem 

Ullmannem, který právě nastupoval svou dráhu architekta a chrám sv. Cyrila a Metoděje 

v Karlíně byl jeho první pražskou realizací. 

Část práce je věnována právě srovnání plánů obou architektů, tedy prvotního plánu 

architekta Rössnera a následného plánu provádějícího architekta Ullmanna, který se 

v některých bodech od prvotního návrhu odchyluje.

Pozornost je dále věnována postupu stavby, která byla provedena mezi léty 1854–

1863. Ze závěrečného data je patrné, že práce byly směřovány k tisíciletému výročí příchodu 

věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Postup stavby v souběhu jednotlivých 

významných událostí bylo možné sledovat podrobněji díky zápisům v Kronice osady Karlína 

a farního kostela, která je uchovávána v Archivu Římskokatolické farnosti v Karlíně.

Ihned s dostavbou kostela bylo pomýšleno na jeho výzdobu. I zde měli být 

upřednostněni čeští umělci. Situaci zdá se velmi ovlivnil nedostatek finančních prostředků, 

který zapříčinil, že výzdoba nebyla dokončena v celém rozsahu. Jen díky dárcům mohla být 

realizována ústřední část malířské výzdoby, zahrnující oltářní prostory. Dokončena byla také 

část sochařské výzdoby a kostel byl doplněn nezbytným mobiliářem a liturgickými předměty. 

Této první části výzdoby se účastnili především malíři Josef Matyáš Trenkwald a Gustav 

Vacek, dále Petr Maixner. Ze sochařů pak Václav Levý a Ludvík Šimek. 

Mimo to jsou v této práci zmíněny také zamýšlené, ovšem nakonec nerealizované 

plány výzdoby. Zde je vzpomenut zvláště malíř Josef Mánes, jehož ambice na uplatnění se ve 

výzdobě Karlínského cyrilometodějského chrámu byly naplněny jen z malé části.
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Dnes je možné výzdobu karlínského kostela obdivovat v její celistvosti, za což 

vděčíme Jednotě pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda v Karlíně, založené počátkem 

roku 1885. Ustavení Jednoty bylo iniciováno karlínským duchovním, Ferdinandem Lehnerem 

a také samotným datem 1885, které představuje další významné výročí a to tisícileté výročí 

smrti jednoho z patronů chrámu, sv. Metoděje. Jde snad o šťastnou shodu náhod, že jedno 

jubileum podnítilo výběr zasvěcení a snad i urychlilo realizaci stavby a další příhodné 

jubileum pak pomohlo vzkřísit myšlenku na komplexní výzdobu chrámu a vlastně nebylo 

posledním takovým.1

V roce 2003, v souvislosti se zahájením restaurátorských prací, přišly na světlo 

Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda, které Jednota od svého vzniku 

vedla. Jedná se o rukopis, zaznamenávající veškerá zasedání členů Jednoty od roku 1885 po 

rok 1938. Tento vzácný dokument je nyní rovněž uchováván karlínskou farností a poskytuje

mnohdy jedinečné informace, objasňující postup výzdoby a angažování jednotlivých umělců.

Časové horizonty, v jakých Jednota viděla dokončování dílčích částí výzdoby, se často 

ukázaly jako nedostižné. Vznikající prodlevy lze pak přisuzovat neshodě s umělci či 

řemeslníky, nedostatku finančních prostředků, plynoucích především ze sbírek a naposled i 

nešťastným okolnostem.2

Karlínský chrám byl Jednotou chápán jako votivní a tak mělo na jeho dokončení 

přispívat vícero národů a také společenských stavů. I v tomto ohledu měla ovšem Jednota a 

především pak Ferdinand Lehner přehnaná očekávání.3 Velkou měrou se na dokončení 

kostela podíleli karlínští obyvatelé a také místní instituce.

Dokončování karlínského chrámu se zúčastnili umělci František Ženíšek a Josef 

Mocker, poté zejména bratři Karel a Franz Jobstové, Františk Sequens, Zikmund Rudl a 

Bedřich Wachsmann. Naopak Jasná se nyní zdá účast Sequensových žáků, Gustava Miksche a 

Antonína Krisana. Naopak jako problematická se stále jeví účast Felixe Jeneweina. Jako 

epizodní lze zhodnotit účast Maxmiliána Pirnera.

                                                            
1 Práci na výzdobě později uspíšilo také padesátileté výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn, 

slavené v roce 1898. Svou roli dále sehrálo i svatováclavské jubileum roku 1929. 

2 Tím je myšleno především úmrtí malíře Františka Sequense, který je autorem značné části výzdoby a 

s Jednotou velmi ochotně spolupracoval.

3 Zvlášť myšlenka obrazu české šlechty byla pro Lehnera velkým zklamáním, ta je ovšem nakonec jen 

drobnou epizodou.
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Sérii zvučných jmen uzavírá sochař Čeněk Vosmík. Osazení jeho soch na průčelí 

chrámu, v roce 1913, představuje završení veškeré výzdoby, která byla pro chrám plánovaná.4

Karlínský chrám sv. Cyrila a Metoděje je unikátním dílem. Za svůj vznik a podobu 

vděčí myšlence dobového vlastenectví v rámci habsburské monarchie, což se projevilo ve 

vybraném novorománském slohu a pak také ve výzdobě, zejména v té prvotní. Chrám 

v Karlíně stojí na počátku Ullmannovy pražské kariéry, ačkoli charakteru další Ullmannovy 

tvorby je slohově vzdálen. Zároveň se jedná o jeden z prvních pražských kostelů, postavených 

v retrospektivních slozích a zasvěcených českým patronům – Karlín byl také prvním 

pražským předměstím. Postupně se objevují kostel sv. Václava na Smíchově nebo kostel sv. 

Ludmily na Vinohradech.

Z hlediska výzdoby zde můžeme vnímat ještě novoromantickou tradici v dílech Josefa 

Mánesa a Václava Levého. Následuje soubor církevní malby poslední čtvrtiny 19. století, 

který již pozvolna tíhne spíše k secesi či ke klidné monumentalitě, nabízené ovšem již 

Trenkwaldem.

Cílem bylo od počátku uplatnit na vše románský sloh a udržet tak jednotný ráz stavby 

a její výzdoby. Ačkoli naše nynější představa o podobě románského slohu je jistě poněkud 

odlišná než tehdejší, o dojmu celistvosti nemůže být i navzdory velké časové prodlevě

v uskutečňování výzdoby pochyb.

                                                            
4 Novější doplňky výzdoby (například sochy Josefa Klímy nebo Břetislava Kafky) již nejsou tématem 

této práce.
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1. Historický, urbanistický a společenský vývoj Karlína

1.1 Historický a urbanistický vývoj

Kostel sv. Cyrila a Metoděje je jednoznačnou dominantou Karlína, prvního pražského 

předměstí. Kostel lze přitom považovat i za jisté vyvrcholení tamní stavební aktivity a 

emancipace obce v 19. století. Počátky dnešního Karlína ovšem sahají velmi hluboko do 

minulosti. Na konci 10. století připadla oblast nově založenému benediktinskému klášteru v 

Břevnově, který s ní nakládal jako se zemědělskou půdou. Počátkem 13. století přešlo území 

z majetku benediktinů do držení německých rytířů a posléze se stal jeho majitelem řád 

křížovníků s červenou hvězdou.5 Křížovníci své majetky v této oblasti z velké části 

propůjčovali zemědělcům, kteří pro ně pracovali. Řád křížovníků se v oblasti udržel až do 

roku 1848, ačkoli nebyl majitelem veškerých karlínských pozemků. V té době také figuroval 

v dění okolo zamýšleného chrámu. 

Karlín je vymezený krajinným momentem Vltavy a hory Vítkova, hranici vzhledem 

k Praze získal založením Nového Města pražského Karlem IV. v roce 1348. Území bylo 

označováno různými názvy, nejčastěji „Špitálsko“ nebo „Špitálské pole“, podle příslušnosti 

k řádu křížovníků s červenou hvězdou, kteří v oblasti spravovali špitál, než se přesunuli ke 

Karlovu mostu. Dalším provizorním názvem bylo označení „Za poříčskou branou“, zkráceně 

„Zábransko“, protože Karlín se rozkládal za touto částí novoměstských hradeb.6

Dnešní název Karlín je pak spojený až s novodobým založením Karlína jako 

pražského předměstí v roce 1817. Německá forma názvu Karlín, Karolinenthal, byla 

odvozena od jména císařovny Karoliny Augusty, manželky tehdejšího císaře Františka I. 

(1792–1835).

Karlín byl dlouhou dobu převážně zemědělskou oblastí, ovšem také oblastí s velkým 

potenciálem rozvoje průmyslu. Jako průmyslová oblast se ale Karlín plně projevil až v 19. 

století. Významným stavebním podnikem v minulosti předměstí bylo jistě zbudování 

gotického kostela Obrácení sv. Pavla. Tento kostel byl během třicetileté války téměř zničen, a 

ačkoli byl posléze obnoven, dostihlo ho rušení kostelů za panování Josefa II. (1780–1790).7

Další neopomenutelnou karlínskou stavbou se stala Invalidovna, zbudovaná odkazem 

hraběte Petra Strozziho jako plnohodnotné zázemí pro válečné invalidy i s jejich rodinami. 

                                                            
5 Milada LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ: Od Špitálska ke Karlínu, Praha 1967, 5.

6 Archiv ŘMK Farnosti v Karlíně: Kronika osady Karlína a farního kostela, rukopis od roku 1851, 1.

7 Timoteus Č. ZELINKA: Pražská předměstí, Praha 1955, 44.
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Pozemky pro Invalidovnu byly zakoupeny od řádu křížovníků a projekt byl svěřen Kiliánu 

Ignáci Dientzenhoferovi. Realizace začala rokem 1731a dosáhla pouhé devítiny původního 

projektu. V areálu byla namísto plánovaného kostela zřízena jen kaple, ale i tak Invalidovna 

působila jako samostatná farnost.8

Neopomenutelnou součástí historie Karlína je konečně i působení Jana Ferdinanda 

Schönfelda, který byl majitelem papírny a rozlehlých karlínských pozemků. Za jeho působení 

byla oblast oblíbeným místem v bezprostřední blízkosti Prahy a to také díky zajímavosti

Schönfeldem zbudované zahrady v podobě mapy Čech nebo díky provozování letního 

divadla.9 Doba rozkvětu tohoto typu ovšem netrvala dlouho a Karlín se začal především díky 

levnějším pozemkům v blízkosti Prahy proměňovat ve výrazně průmyslovou oblast a začal se 

znovu zalidňovat. Právě pozvolná neregulovaná výstavba v této oblasti a s ní související 

obavy o podobu předpolí Prahy byly impulsem k vytvoření urbanistických plánů. 

Plány pro nově se formující předměstí vznikaly v letech 1816–1817 v ryze 

klasicistním duchu.10 Zvolený rastr předměstí byl přísně pravoúhlý. Dominantními se staly 

dvě rovnoběžné ulice směřující podél řeky na východ. Dnešní Sokolovská ulice přitom 

nekopírovala původní trasu od Poříčské brány,11 ale navazovala na bránu mladšího barokního 

opevnění, která byla v úrovni ulice Na Poříčí, mezi dvěma bastiony, sv. Jana Křtitele a sv. 

Kryštofa. Dnešní Křižíkova ulice byla vytyčena na osu bastionu sv. Kryštofa, jehož hrot pak 

vytvořil v plánu drobnou asymetrii [1]. Tyto dvě hlavní trasy doplňovaly kratší kolmé ulice. 

Jedná se o dnešní ulice Prvního pluku, Vítkova, Peckova, Kollárova a Thámova. Téměř 

čtvercové náměstí bylo vytyčeno v poměrném středu předměstí, mezi třetí a čtvrtou kolmou 

ulicí. Jeho středovou osu tvořila dnešní ulice Křižíkova. Na toto jediné karlínské náměstí byl 

od počátku zamýšlen kostel. Měl náměstí uzavírat na severní straně a oddělovat ho tak od 

dnešní ulice Sokolovské. Je otázkou, jak by byl takový plán realizovaný, protože parcela 

určená kostelu byla obdélná, ale žádné z kratších průčelí nesměřovalo do náměstí a nebylo by 

tak jeho úběžníkem. Místo pro kostel bylo navrženo jako další pravidelný blok, ustupující 

náměstí podobně jako zamýšlený blok na protější straně, pod Vítkovem. I v tom se projevuje 

racionalistické uvažování, které sice s budovou kostela na novém předměstí kalkuluje, ale 

                                                            
8 Ibidem 46.

9 Ibidem 48-49.

10 Emanuel POCHE: Praha národního probuzení, Praha 1980, 76. V publikaci také najdeme porovnání 

původního plánu z roku 1817 a katastrální mapy z roku 1841; Ibidem 78-79.

11 Původní trase od Poříčské neboli Špitálské brány by odpovídala dnešní ulice Pobřežní, protože 

brána se otevírala na úrovni Petrské ulice.



12

nepřisuzuje jí dřívější dominanci. Pozdější stavba kostela sv. Cyrila a Metoděje se přitom

stala nejvýraznějším kulturně orientovaným stavebním podnikem v Karlíně jistě až do jeho 

připojení k Velké Praze v roce 1922.12 Ke stavbě ovšem došlo za pozměněných 

urbanistických podmínek.

1.2 Snahy o zavedení duchovní správy a zřízení kostela

Co se týče církevní správy, příslušel Karlín zprvu ke kostelu sv. Petra na Poříčí a od 

roku 1826 pak k farnímu kostelu sv. Rocha ve Volšanech.13 Kostel Obrácení sv. Pavla sice 

stál až do roku 1861, ale od zrušení za Josefa II. již svému účelu navrácen nebyl. Kaple se 

nacházela také v Invalidovně, ale jak bylo již zmíněno, areál Invalidovny měl vlastní 

duchovní správu. Z hlediska státní správy spadal Karlín jako území s působností řádu 

křížovníků s červenou hvězdou do okruhu krajského úřadu v Kouřimi. 

Zatímco škola byla v Karlíně zřízena roku 1840, myšlenka na stavbu kostela se 

nenaplňovala. Od roku 1841 usiloval o jeho stavbu velmistr řádu křížovníků s červenou 

hvězdou, Jakub Beer. Jeho snahy byly ovšem definitivně zmařeny rokem 1848, kdy řád 

křížovníků ztratil v Karlíně vliv.

V polovině století byla přitom potřeba zřídit v Karlíně kostel a tedy zavést tamní 

duchovní správu, stále aktuálnější. Svědčí o tom zápisky ve farní kronice, podle kterých 

například v letech 1849–1850 přestoupilo zhruba osmdesát osob od katolického 

k helvetskému vyznání. Situaci ztěžoval i fakt, že kostel ve Volšanech byl pro obyvatele 

Karlína daleko. Kronikář se zmiňuje, že: „vlažní katolíci také nevážili cestu až do kostela do 

Volšan, jen když to bylo nutné“ a dále se vyslovuje nepříliš lichotivě ke skladbě obyvatelstva 

Karlína, přičemž vyzdvihuje podíl obyvatel, kteří se přistěhovali za prací v průmyslu a také 

vybudování karlínských kasáren v roce 1848.14

Věci vzaly poměrně rychlý obrat roku 1850, kdy se stal pražským arcibiskupem 

kardinál Bedřich, kníže ze Schwarzenbegku.15 Ten se od počátku svého působení na 

arcibiskupské stolici o dění v Karlíně velmi zajímal a budoucí stavbu kostela sv. Cyrila a 

Metoděje vzal za svou. Další osobností, která se tehdy do dění zapojila, byl kněz Václav 

                                                            
12 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ (pozn. 5) 29.

13 Dominik ŠPACHTA / Václav ŠTULC: Karlín a jeho chrám. Stručná historicko-statistická zpráva, 

přiložená k listině základního kamene chrámového, položeného a zasvěceného dne 10. Června l. P. 

1854, Praha 1854, nepag.

14 Kronika osady Karlína a farního kostela (pozn. 6), 6.

15 ŠPACHTA / ŠTULC (pozn. 13) nepag. 



13

Štulc,16 pozdější vyšehradský probošt, zakladatel Katolické jednoty a vydavatel katolického 

týdeníku Blahověst.17 Byl to právě Václav Štulc, který v roce 1850 navrhl, aby byl v Karlíně 

postaven chrám, zasvěcený soluňským bratřím, věrozvěstům, svatým Cyrilu a Metodějovi. 

Tedy těm, kteří v roce 863 přinesli na naše území křesťanskou víru. Chrám se měl stát 

„pomníkem vděčnosti národu českého“ a měl být postaven finančními prostředky, získanými 

ve sbírkách mezi „věrnými katolíky“.18 Návrh Václava Štulce na výstavbu kostela sv. Cyrila a 

Metoděje v Karlíně byl v rámci Katolické jednoty nadšeně přijat v symbolický den, 6. března 

1850, tedy na den sv. Cyrila a Metoděje.19

V kronice karlínské farnosti najdeme k události toto: „Jemu po boku (arcibiskupovi 

Bedřichu Schwarzenbergovi) postavila se jednota Katolická v Praze, vytknuvší sobě ten jak 

chvalitebný tak též v těchto dobách rozervanosti a lhostejnosti ku víře obtížný cíl, vystavěti 

v Karlíně z dobrovolných příspěvků velebný a velikosti osady přiměřený chrám a sice pod 

jménem svatých apoštolů slovanských s.s. Cyrilla a Methoda.“20

Sv. Cyril a Metoděj byli od počátku 17. století řazeni mezi české zemské patrony.21

Jako věrozvěstové byli chápáni a také jsou klíčovými postavami budování křesťanské církve 

v Čechách. Dobové vnímání sv. Cyrila a Metoděje velmi dobře přibližuje text Václava Štulce, 

Zlaté zápisky karlínské, z roku 1854. Svatí Cyril a Metoděj jsou zde představeni jako ti, kteří 

„(nás) získali Kristu, uvedli do Církve svaté“. Vyzdviženo je zde také spojení s jihem a tedy 

s Římem. I to jistě ovlivnilo nynější podobu kostela. Silně zde zahrává vlastenecká nota. 

                                                            
16 Katolická jednota byla v Praze založena roku 1849. Václav Štulc je mj. známý jako vlastenecky 

orientovaný spisovatel a také překladatel zejména polské literatury a poesie. Katolický týdeník 

Blahověst založil roku 1847 a redigoval ho až do roku 1862. V roce 1848 působil na Slovanském 

sjezdu jako prostředník mezi českou a polskou sekcí. Vyšehradským proboštem byl od roku 1870 až 

do své smrti v roce 1887. Zasloužil se o přenesení Bendlovy sochy sv. Václava na Vyšehrad, do 

nynějších Štulcových sadů. Inicioval také stavbu Nového proboštství na Vyšehradě, realizovanou 

architektem Niklasem. Sám je autorem poesie, ale také celé řady životů svatých, mezi nimi i sv. Cyrila 

a Metoděje. Nejen v rámci Katolické jednoty se snažil posilovat cyrilometodějský kult, který mu byl 

milejší, než kult husitství. 

Ottův slovník naučný, XXIV, Praha 2001, 813-815.

17 Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní Vydří 2007, 57.

18 ŠPACHTA / ŠTULC (pozn. 13) nepag.

19 Jindřich ŠÁMAL, Chrám sv. Cyrila a Methoděje v Karlíně, Praha 1944, nepag.

20 Kronika osady Karlína a farního kostela (pozn. 6) 2.

21 James HALL: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha/Litomyšl 2008, 100.
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Jednak Štulc vnímá přijetí křesťanství jako „životní otázku Slovanů“, jednak je nasnadě 

otázka liturgie ve vlastním jazyce a vůbec téma národního jazyka a písma.22

Dále je v textu zmiňován křest knížete Bořivoje na Velehradě a potažmo také příchod 

části kněží do Prahy a křest Bořivojovy manželky Ludmily. Sv. Metoděj je také uváděn jako 

údajný světitel nejstarších křesťanských chrámů v Čechách, kostelů sv. Klimenta na Levém 

Hradci a na Vyšehradě a kostela Panny Marie na Pražském hradě. V souvislosti se 

slovanskými věrozvěsty je tedy kladen velký důraz na tradici křesťanství na našem území a 

potažmo na světce z rodu Přemyslovců, kteří patří mezi nejvýznamnější české zemské 

patrony. I tato spojitost mezi věrozvěsty a sv. Ludmilou se sv. Václavem se na kostele 

projeví, především ve výzdobě.

Ačkoli byly záhy zahájeny sbírky, ke kterým vybízela Katolická jednota i arcibiskup 

Schwarzenberg, bylo jasné, že finanční prostředky na stavbu chrámu se budou scházet 

dlouho. Proto byl z významných karlínských obyvatel sestaven výbor pro zřízení kaple, ve 

které by bylo možné vykonávat bohoslužby a běžný provoz, dokud nebude postaven samotný 

chrám. Výboru byl propůjčen pozemek na náměstí a za velmi krátkou dobu byla postavena 

prozatímní dřevěná kaple [3, 4]. Ta byla arcibiskupem Schwarzenbergem vysvěcena již 2. 

března 1851.23 Arcibiskup byl zároveň jedním z nejštědřejších dárců, co se týče liturgických 

předmětů, nezbytných k provozu kaple. Výrazněji přispěla také hraběnka Roza Černínová 

z Chudenic.24

Kaple stála na spodní, tedy severní, straně karlínského náměstí.25 Měla podobu 

trojlodní baziliky, ale zakončena byla přímo, bez apsid. Vybavením byla patrně poměrně 

jednoduchá. Nejvýznamnějším prvkem výzdoby byl oltářní obraz se sv. Wolfgangem, který je 

umístěn v sakristii dnešního kostela.

Se zavedením svébytné duchovní správy a zřízením alespoň dočasného svatostánku se 

stal Karlín nezávislý na Volšanech. Přesto se dřevěná kaple ukazovala jako nevyhovující a 

                                                            
22 Václav ŠTULC: Zlaté zápisky karlínské, s. l. 1854, 21-22.

23 Informace se rozcházejí v tom, zda byla kaple zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi v duchu plánované

novostavby, nebo zda byla zasvěcena sv. Wolfgangovi, který je rovněž přiřazován k českým zemským 

patronům a na což poukazuje oltářní obraz kaple. Pravděpodobnější se jeví zasvěcení sv. věrozvěstům, 

které je zmíněno v textu Karlín a jeho chrám: ŠPACHTA / ŠTULC (pozn. 13) nepag.

24 O darech prozatímní kapli podrobně informuje Kronika osady Karlína a farního kostela (pozn. 6).

25 V Kronice farnosti (pozn. 6) je uvedeno, že pozemek pro stavbu kaple velkoryse zapůjčila karlínská

obyvatelka, paní Zubatá. J. Šámal (pozn. 19) uvádí, že byla stavitelem J. Kudláčkem postavena 

v zahradě tehdejšího starosty Karlína, Josefa Götzla. Ten byl pozdějším majitelem pozemku.
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nedostačující sama o sobě i z hlediska vybavení potřebného k pravidelnému vykonávání 

liturgie. Intenzivní zájem na kamenném chrámu vystihuje opět citát z kroniky: „Dejž Bůh, 

aby i ta poslední překážka – nedostatek totiž prostranného a velebného chrámu co nejdříve 

odstraněna byla! – Ale kdy se asi Karlín tohoto štěstí dočká?“26

Provizorní kaple byla postavena přibližně za dva tisíce zlatých a sbírky na kamenný 

chrám pokračovaly. Jako největší přispěvatelé jsou v pramenech uváděni členové císařské 

rodiny, císař Ferdinand Dobrotivý, císařovna Maria Anna Pia a ovdovělá císařovna Karolina 

Augusta, jejíž jméno obec v podstatě nese dodnes. Jako další významní dárci vystupují 

církevní instituce metropolitní kapituly a jako samostatná osoba pak arcibiskup Bedřich 

Schwarzenberg. Arcibiskup také vyzval ke sbírkám duchovenstvo i veškerý lid. 

Trvalo další dva roky, než byla shromážděna stavební jistina a obec byla vyzvána ke 

koupi pozemku ke stavbě. Na průběh sbírky pro karlínský kostel měla vliv událost roku 1853, 

kdy císař František Josef I. unikl atentátu. Jako poděkování měl být ve Vídni postaven kostel, 

nynější Votivkirche, a to z dobrovolných příspěvků, vybraných v rámci celé monarchie. 

V kronice farnosti najdeme tuto poznámku: „velikáť to rána pro vystavění zdejšího chrámu, 

neboť jen z Čech tolik do Vídně se poslalo coby skoro k vystavění tohoto bylo vystačilo“.27

                                                            
26 Kronika osady Karlína a farního kostela (pozn. 6) 7.

27 Ibidem 16-17.
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2. Architektonické návrhy na kostel sv. Cyrila a Metoděje

2.1 Zadání projektu

První architektonický návrh na kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně předložil již 

v roce 1851 z vlastní iniciativy architekt Joseph Andreas Kranner.28 Kraner byl v té době již 

zkušeným stavitelem. Realizoval projekt schodiště, vedoucího z Kampy na Karlův most

(1844), opravu věže Staroměstské radnice (1846) a především stavbu pomníku Františka I., 

Hold českých stavů, na Smetanově nábřeží, ve spolupráci s Josefem Maxem (1848).29 To vše 

jen z projektů, jimž je společný aktuální novogotický sloh. Tento romanticky podbarvený sloh 

také Kranner zvolil pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Tato volba by se zdála pro 

nově vznikající církevní stavbu vhodná, ale pro karlínský kostel začala být posléze 

prosazována jiná architektonická forma. Krannerův návrh ovšem nebyl přijat z jiného důvodu. 

Členové Katolické jednoty projekt označili za „jinak mistrovský“, ale byli mu nuceni 

vytknout přílišnou nákladnost. Stavba by prý „při nejmenším stála 600 000 zlatých“.30

Nedostačující finanční prostředky doprovázely podnik stavby chrámu v Karlíně od počátku a 

také výrazně ovlivnily konečnou podobu výzdoby.

Diskuse o vhodném slohu pro karlínský kostel byla podmíněna zvláště jeho 

zasvěcením sv. Cyrilu a Metodějovi. Jako nejvhodnější sloh pro kostel, dedikovaný 

slovanským věrozvěstům, začal být doporučován sloh byzantský. Soluňští bratři Cyril a 

Metoděj prý nechávali první křesťanské svatyně na našem území stavět podle byzantských 

plánů.31 Stavba karlínského chrámu by měla být ozvukem této skutečnosti a inspirací pro 

novostavbu by měly být nejstarší dochované památky na našem území, tedy nikoli pozdější, 

gotické. Nutno podotknout, že byzantským slohem byl ve skutečnosti myšlený románský 

sloh. 

Výraznou osobností, která se postavila za aplikování struktury a prvků románského 

slohu byl František Ladistav Rieger. Vzorovou stavbou románského slohu se stal kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích u Českého Brodu, který měl sloužit jako vodítko pro 

posouzení dalších návrhů karlínského kostela. Arcibiskup Schwarzenberg za tím účelem 

                                                            
28 ŠÁMAL (pozn. 19) nepag.

29 Pavel VLČEK: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, 336-

-337.

30 Ibidem.

31 ŠÁMAL (pozn. 19) nepag.
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kostel v Tismicích dokonce osobně navštívil.32 Jedná se o trojlodní baziliku z konce 12. 

století, jejíž lodě jsou zakončeny mělkými apsidami a odděleny arkádou, v níž se střídají 

sloupy a pilíře. Při západním průčelí baziliky jsou umístěny hranolové věže. Vnější členění 

stavby se omezuje na tvarosloví lisen a obloučkového vlysu, které je uplatněné na apsidách. 

Na stavbě se projevily slohově pozdější úpravy. Jižní vstup je pozdně gotický a západní pak 

barokní, stejně jako i klenba a zakončení obou věží.

V rámci Katolické jednoty bylo tedy rozhodnuto, že novostavba má být provedena 

v byzantském, tedy v románském slohu a návrhy na ni mají předložit čeští vlastenečtí 

umělci.33 Soutěže na kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně se nakonec zúčastnili architekti 

Bernhard Grueber, Josef Niklas a Ignác Vojtěch Ullmann. 

Bernhard Grueber, pocházející z Bavorska, byl v té době profesorem architektury na 

pražské Akademii. Byl autorem urbanistického řešení dnešního Smetanova nábřeží (1841–

1845) nebo novostaveb novogotických kostelů v Turnově (1850) a ve Svatém Janu pod 

Skalou (1849). Do roku 1851 pracoval na rovněž novogotické přestavbě zámku Sychrov, kde 

realizoval mj. zámeckou kapli.34 Bernhard Grueber byl tedy již renomovaným architektem, 

spekulativní by bylo spíše jeho vlastenectví.35 Oproti tomu o deset let mladší Josef Niklas byl 

tehdy učitelem kreslení a pozemního stavitelství na c. k. reálce v Praze, ale neměl za sebou 

výraznější realizace. Jeho tvorba se rozvíjela od poloviny 19. století a za její vrchol lze 

označit dřevěnou stavbu pražského Novoměstského divadla z roku 1858. Ignác Vojtěch 

Ullmann byl nejmladším z trojice oslovených architektů a kostel sv. Cyrila a Metoděje 

v Karlíně měl být jeho prvním pražským úkolem. Ullmann studoval na pražské Polytechnice a 

následně v letech 1842–1847 na vídeňské Akademii u profesorů Eduarda van der Nülla a 

Augusta Siccard von Siccardsburg. V duchu romantického historismu novogotiky provedl 

přestavby zámků Bezděkov nebo Chyše a skutečně získal podíl na realizaci karlínského 

kostela. Později se ovšem přiklonil k novorenesanci a byl jejím vrchním představitelem. Jeho 

typickým projevem se stal tzv. obloučkový styl. Mezi Ullmannovy přední realizace patří 

pražské stavby z 60. a 70. let, tedy budovy České spořitelny (1858–1872), Prozatimního 

divadla (1862), Vyšší dívčí školy (1867), České techniky (1872–1874) nebo palác 

Lažanských (1866). Ullmann také úspěšně spolupracoval se svým švagrem, architektem 

                                                            
32 LEJSKOVÁ- MATYÁŠOVÁ (pozn. 5) 24.

33 ŠÁMAL (pozn. 19) nepag.

34 VLČEK (pozn. 29) 205-206. 

35 K tomu blíže Jindřich VYBÍRAL: Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o 

devatenáctém století, Praha 2002, 47-50.
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Antonínem Barvitiem a to např. na Lannově vile v Bubenči (1870) nebo na stavbě nádraží 

Františka Josefa (1871).36 Ullmann ovšem neuspěl v prestižních soutěžích na budovy 

Národního divadla nebo Rudolfina a byl vystřídán generací Josefa Zítka a Josefa Schulze.  

Žádný z návrhů předložených oslovenými architekty ovšem nebyl vybrán. Další 

iniciativy se ujal arcibiskup Schwarzenberg, když u příležitosti návštěvy Vídně na podzim 

1851 oslovil tamního architekta Karla Rössnera, aby návrh sám vytvořil.37 Tím skončila

naděje domácích architektů na ryze autorskou účast na tomto dobově lukrativním projektu.

Karl Rössner byl profesorem na vídeňské Akademii a jako architekt měl za sebou 

několik realizovaných projektů, především stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vídni

[75], z let 1841–1846.38 Právě realizace této církevní stavby mohla být určující pro zadání 

návrhu na kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Kostel byl totiž proveden s 

prvky novorománského slohu, jaký byl v Karlíně aktuálně žádaný. Na angažování Karla 

Rössnera měl ale spíše vliv celkový úspěch stavby kostela sv. Jana Nepomuckého 

v Leopoldstadtu, než její drobná inspirace románským slohem.

Projekt Karla Rössnera byl přijatý, ale následně upravovaný domácím Vojtěchem 

Ignácem Ullmannem. Ullmann se stal provádějícím architektem a tak jako jediný z českých 

architektů, kteří v soutěži předložili své návrhy, dostal možnost reálného podílu na projektu. 

Stavitelem kostela se stal Jan Bělský, se kterým Ullmann i později spolupracoval, například 

na stavbě České spořitelny. V literatuře se objevuje názor, že Ullmann svým zásahem do 

návrhu záměrně potlačil románský dojem a vyvolal spíše dojem gotický, čehož dosáhl 

převyšováním románských tvarů a zeštíhlením věží.39

2.2 Srovnání návrhů architektů Rössnera a Ullmanna

Z porovnání Rössnerových a Ullmannových plánů je zřejmé, že Ullmann ponechal 

základní koncepci monumentálního chrámu beze změny. Z porovnání půdorysu kostela dle 

návrhu architekta Rössnera [5] a posléze architekta Ullmanna [12] je patrné, že základní 

dispozice zůstala nezměněna. V obou nákresech se tedy jedná o podélný trojlodní chrám 

s předsíní, s trojapsidovým závěrem a se dvěma věžemi při závěru kostela. Lodě jsou klenuty 

křížovou klenbou s pasy. V obou případech byl užitý vázaný systém. Až poslednímu poli 

křížové klenby na ose hlavní lodi, již v presbytáři, odpovídají na osách bočních lodí prostory 

                                                            
36 Ibidem 675-676.

37 ŠÁMAL (pozn. 19) nepag.

38 VLČEK (pozn. 29) 556. 

39 Marie BENEŠOVÁ: Česká architektura v proměnách dvou století. Praha 1984, 140.
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věže a sakristie na jedné straně a věže a křestní kaple na straně druhé. Jak presbytář, tak oba

postranní prostory jsou zakončeny apsidami. Chrámová předsíň je zaklenuta pěti poli křížové 

klenby s pasy, přičemž obě postranní pole klenby jsou větších rozměrů. 

Změna v Ullmannově řešení, oproti návrhu Rössnerovu, se projevuje v zakončení 

bočních lodí chrámu. Rössner navrhuje zakončení bočních lodí apsidami, vnější podoba 

chrámu se tak ještě výrazněji propisuje do chrámového interiéru. Ullmann navrhuje přímé 

zakončení bočních lodí, které bylo nakonec realizováno. Další odchylkou od původního plánu 

vídeňského architekta je změna půdorysu a zaklenutí věžních prostor. Ty měly být čtvercové 

a v duchu celého kostela klenuté křížovou klenbou. Nově se staly oktogonálními prostory, 

klenutými kupolkami. Stejně je řešeno i první patro věží. Přechod z chrámové lodi do 

presbytáře kostela byl na Rössnerově návrhu opatřen dvoustupňovým schodištěm na šíři celé 

hlavní lodi, Ullmann toto schodiště ještě zvýšil. Prostor závěru je tak zdůrazněný. Naopak 

před apsidou závěru, tedy před hlavním oltářem Ullmann ponechal pouze pás stupňů na šíři 

apsidy a Rössnerem navrhované užší dvouramenné schodiště nepoužil.

Další proměny se týkají spíše provozu kostela a možnosti pohybu v něm. 

V Rössnerově plánu je při předsíni navrženo jedno točité schodiště v síle zdi po pravé straně 

vstupu a na opačné straně pak drobnější místnost. Na Ullmannově plánu najdeme točitá 

schodiště v síle zdi po obou stranách hlavního vstupu. Dále byly změněny oba věžové 

prostory. Levý byl v původním plánu opatřen točitým schodištěm, průchodem do nynější 

sakristie a východem ven z kostela na dvouramenné schodiště. Pravý prostor postrádal točité 

schodiště a byl navíc propojen s prostorem presbytáře. Ullmann i zde učinil kroky 

z „zesymetričtění“ půdorysu. Tím, že čtvercové prostory věží změnil na oktogony, dosáhl 

zesílení zdí. To mu umožnilo vložit točitá schodiště v síle zdi do obou věží a to mezi prostor 

věže a prostor boční kaple nebo na druhé straně symetricky položené sakristie. Schodiště jsou 

tak přístupná z krčku mezi přízemím věže a boční kaplí nebo sakristií. Oba přízemní prostory 

věže jsou nyní symetricky propojené s kaplí nebo se sakristií, s presbytářem a také vedou ven 

z kostela. Dvouramenné schodiště vně věží je v Ullmannově návrhu o něco kratší. Nerozvíjí 

se po celé šířce věže, jako tomu bylo v Rössnerově návrhu. 

Členění chrámového průčelí doznalo změn především v proporcích jednotlivých částí. 

Na první pohled není rozdíl mezi Rössnerovým plánem průčelí [7] a realizací [23] tak 

markantní, protože základní rozvrh Ullmann i zde víceméně zanechal [19]. V obou případech 

je průčelí tříosé, prolomené třemi portály, kdy hlavní střední portál odpovídá hlavní lodi a 

boční portály lodím bočním. Jak střední, tak i boční části průčelí jsou vymezeny lisenami 



20

s vloženými sloupky a završeny obloučkovým vlysem, kopírujícím zešikmení střech. Střední 

část průčelí je rozdělena pásem nik, určených pro sochařskou galerii, která je zakreslena již 

v Rössnerově návrhu. V horní části je umístěna rozeta.  

Zásadním rozdílem je už posazení stavby. Na Rössnerově plánu jsou všechny tři 

vstupy vyvýšené, schody k nim vedoucí jsou vložené do nálevek portálů, které mírně 

přesahují. Převýšení schodů ustupuje pouze sokl, sloupky portálu vyrůstají ze stejné úrovně. 

V Ullmannově návrhu je stavba posazena na podnoži s několikastupňovým schodištěm, které 

je po stranách vymezené nízkými výběhy a reflektuje tak jakousi předsíň. Taková koncepce

připomíná typ románského kostela s dochovanými zbytky předsíně a zároveň vytváří kostelu 

vznosnější nástup. Samotný střední portál pak zabírá více prostoru průčelí, je širší a členitější. 

Rössnerův portál je půlkruhově zakončený, šestkrát odstupněný s vloženými sloupky. Ve 

finálním pojetí se proměňují proporce portálu tím, že je jeden sloupek přidaný a poslední pás 

archivolty i ostění je rozšířený a lemovaný dalším pásem a sloupkem. Tympanony všech tří 

průčelních portálů jsou v konečném provedení oproti Rössnerově plánu převýšené a sokly 

portálů již neustupují stupňům schodiště. Boční portály jsou navíc lemovány bordurou 

z kamenných kvádrů. Do tympanonů byla od počátku navrhována sochařská výzdoba 

v podobě tradičních reliéfů.

Střední část průčelí i obě boční jsou na Rössnerově plánu i v konečné verzi lemovány 

lisenami s přiléhajícími sloupky, jdoucími přes celou výšku. V realizaci jsou ovšem liseny 

podstatně širší a liseny při bočních lodích jsou doplněny ne jedním, ale dvěma sloupky, 

z každé strany jedním. Tím se opakuje motiv posledního pásu hlavního portálu, kde také 

došlo ke zdvojení sloupků. S lisenami je spojená i změna v pojetí horizontálního členění 

průčelí. Horizontální členění se objevuje pouze ve střední části průčelí, které odpovídá hlavní 

lodi. V Rössnerově návrhu je provedeno arkádovým pásem s jedenácti nikami určenými pro 

sochařskou výzdobu. Tento pás je volně vsazen mezi probíhající liseny. Ullmannův plán se 

odlišuje tím, že liseny jsou v tomto místě přerušeny vloženou římsou, podle níž se zalamují 

nad hlavice či pod patky sloupků při stranách. Arkádová galerie o jedenácti nikách zůstává, 

ale s přidanou římsou a dekorativním páskem působí zdobněji [20, 74]. Také rozeta hlavního 

průčelí je v realizaci větší a členitější. 

Největší změny doznaly ve všech ohledech věže chrámu. Na Rössnerově plánu 

sledujeme stupňovité věže, zakončené špičatou šestibokou jehlancovou střechou se čtyřmi 

vížkami v rozích. Stupňovitost je daná dvojím odsazením opěrných pilířů věží. Poprvé ve 

výšce nasazení štítu hlavní lodi, podruhé ve výšce vrcholu hlavní lodi. Vertikálně jsou věže 
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členěny římsami do čtyř oddílů. Ve dvou spodních jsou umístěna drobná úzká románská 

okénka, v horních dvou pak sdružená podvojná okna s rozetou. V posledním oddílu, kde okno 

nasedá přímo na římsu, je doplněno hodinami. Nejspodnější pás je zdobený obloučkovým 

vlysem, ostatní zůstávají holé. Horní dva díly věží jsou lemovány lisenami navazujícími na 

opěráky ve spodních patrech. Tyto liseny jsou dále pročleněny dvojicemi obloučků ve třech a 

ve čtyřech stupních. Horní část věží je tak nejen opticky odlehčená a subtilnější, ale také 

zdrobnělá.

Podle Ullmannova návrhu mají věže docela jiný charakter. Zcela mizí spíše gotizující 

opěrné pilíře a věže se již nezužují. Horizontálně jsou členěny římsami pouze do tří částí. 

Spodní část dosahuje výšky výběhu střechy hlavní lodi, střední pak dosahuje výšky vrcholu 

střechy hlavní lodi. Až posud je horizontální členění obou návrhů stejné, ovšem pro Ullmanna 

již konečné. Ullmannovy věže jsou zakončeny osmibokými jehlancovými střechami. Všechna 

tři pole vzniklá horizontálním rozčleněním jsou u Ullmanna obehnaná lisenovým rámcem a 

završená obloučkovým vlysem, který se v posledním poli přizpůsobuje jeho trojúhelnému 

zakončení. V nárožích jsou i zde k lisenám přisazeny sloupky. Opakuje se tak motiv ze 

střední části průčelí, které je rovněž přetnuté římsou a celý návrh tak působí kompaktně. Ve 

spodní části najdeme drobné románské okénko, ve střední části hodiny a v horní části výrazně 

vertikální oble zakončené okno.

Ačkoli základní schéma Rössnerova plánu chrámového průčelí zůstalo stejné, konečná 

verze působí hmotněji a pádněji a snad je tak svým způsobem bližší románskému slohu. 

Velký podíl na tomto působení mají proměněné věže. Na Rössnerově návrhu hrají větší roli 

volné nečleněné plochy zdí, které byly Ullmannem spíše potlačené.

Z bočního pohledu je zřejmé, že střední část hlavního průčelí je vlastně nízkým 

rizalitem. Nároží jsou zakončena již zmiňovanými sloupky, vloženými do lisen. Stěny 

bočních lodí jsou členěny lisenovými rámci, nasazenými na sokl stavby a zakončenými 

obloučkovým vlysem. Vše završuje římsa. Stejně jsou pojaty i mírně vystupující stěny věží. 

Včetně věžního pole je boční průčelí devítiosé. Ve všech polích vyjímaje ta věžní, jsou 

zasazena jednotně pojatá okna. Okna jsou dvoudílná, rozdělená sloupkem s patkou a hlavicí, 

doplněná rozetou a zakončená oble. Stěny hlavní lodi jsou traktovány stejným způsobem a 

jsou i obdobně členěny, tedy pomocí lisen, obloučkového vlysu a římsy. Okna v této části 

nasedají přímo na lisenu a jsou nižší.
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Pojetí Rössnerovo [9] a Ullmannovo [15] se i zde liší proporcemi. Ullmann potlačuje 

volnou plochu stěn pomocí širších lisenových rámců i oken. Členění oken je mírně upraveno 

tím, že mají vedle rozety také trojúhelníkové výseče [18]. V konečném provedení jsou také 

v nároží věží vloženy do lisenových rámců sloupky, čímž se opakuje motiv z průčelí. 

V Rössnerově plánu jsou na místech těchto sloupků buď samotné liseny, nebo pak opěráky, 

nelogicky vybíhající až od patra věží a nikoli od země. Opěráky navíc nejsou posazené šikmo. 

Jsou v nároží vždy dva, posazené k sobě v pravém úhlu. Původně gotický tektonický článek je 

zde volně užitý spíše jako způsob členění a ozvláštnění stavby, zcela rezignující na svou 

původní funkci.

Na návrzích architektů je dále rozdílné pojetí vstupu do věží. Rössner navrhoval 

jednoduchý půlkruhově zakončený portál bez tympanonu, ale proveden byl půlkruhově 

zakončený portál s ústupky, s tympanonem a s přímým překladem s koutovými konzolami. 

K portálu je pak přisazeno již zmiňované dvouramenné schodiště. 

Závěr kostela neprošel v Ullmannových úpravách tolika změnami [8, 15, 24]. Jedná se 

o bazilikální závěr se třemi apsidami. Stěna závěru je obdobně jako průčelí členěna lisenami 

se vsazenými sloupky a obloučkovým vlysem. I zde jsou v konečném provedení liseny širší, 

navíc sloupky ve střední části vybíhají až od horní části apsidy. Boční apsidy jsou členěny 

soklem, pásem vysokých arkád a drobnějším obloučkovým vlysem. Zatímco Rössner zaplnil 

všechna pole arkád okny, Ullmann ponechal arkády bočních apsid bez výjimky slepé. 

Na monumentální střední apsidě je navíc mezi arkády a obloučkový vlys vložen pás trpastičí 

galerie. Dochází tak k postupnému zdrobňování členění. Pouze do prvních polí arkád střední 

apsidy jsou vložena okna, zbylá pole jsou slepá. 

Příčný řez je u obou architektonických návrhů obdobný [11, 16, 17]. Jen architekt 

Rössner počítá s vložením menších ciboriových oltářů i do obou závěrečných apsid bočních 

lodí (krom velkého ciboriového oltáře v presbytáři) a pozměněné proporce portálů průčelí se 

opakují i v řezu na portálech v interiéru kostela. 

Rozdílným způsobem je řešena kruchta a její poprseň. V Rössnerově návrhu je kruchta

bohatší, nesená konzolami, spojenými klenutím s kraby. Je pětidílná, její zábradlí vyplňují 

kruhové lípané kružby s motivem plamínků. Působí silně novogotickým dojmem. 

V Ullmannově návrhu je střední část kruchty předsazená, navazuje tak na rizalit, zdůrazňující 

střední vstup z chrámové předsíně do lodi. Poprseň je nízká, tvořená pouze římsou a pásem 

obloučků.
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Jisté změny jsou patrné i v podélném řezu. Projevují se zvláště na členění chrámové 

stěny. Přízemní část na Ullmannově projektu [14] v podstatě odpovídá Rössnerovu řešení

[10]. Pouze pilíře arkád v místech, kde díky vázanému systému nevybíhá přípora podpírající 

žebra křížové klenby hlavní lodi, byla v Rössnerově projektu ponechána volná, kdežto 

v Ullmannově byla kvůli jednotnosti přízemí opatřena sloupem, odpovídajícím příporám 

arkád mezi hlavní a vedlejší lodí kostela. Prostor hlavní lodi je tak členitější a snad i méně 

vertikální. V obou projektech je chrámová stěna trojdílná, ovšem liší se pojetí střední části. 

V Rössnerově plánu se po celé délce hlavní lodi a dále v presbytáři objevuje pás patrně 

slepých arkád, připomínající arkádu na průčelí. Ta se objevuje ve stejné výšce, ale je nižší a 

má konchy, ponechané pro sochařskou výzdobu. Přesto i zde můžeme sledovat záměr propsat 

architektonické prvky exteriéru do interiéru kostela a naopak. Ullmann tento arkádový pás 

zcela nahradil obdélnými poli, vloženými do prostor mezi pilíři hlavní lodi. Tato pole jsou 

ohraničena lisenami, přecházejícími do obloučkového vlysu, který rovněž člení exteriér 

stavby. Dnes jsou tato pole rozdělena ještě střední lisenou, ale jak vyplývá také z Protokolů 

Jednoty pro výzdobu chrámu, jde o pozdější doplněk.40 Pole s obloučkovým vlysem se 

objevuje i ve stěně kruchty, kterou Rössner ve svém projektu ponechal volnou.  Na římsu, 

zakončující tento vlys, navazují okna. Vždy dvě okna na rozpon pole klenby hlavní lodi. Je 

tak opakován rytmus oken v bočních lodích a zachováno bazilikální osvětlení. I zde mají okna 

na Ullmannově plánu jiné proporce a vloženou trojúhelníkovou výseč, jak bylo popsáno výše 

při bočním pohledu.

Ke změně dochází v prostoru kruchty. V původním Rössnerově plánu má kruchta 

vlastní okno, respektive dvě okna. Na Ullmannově plánu je osvětlována pouze rozetou průčelí 

a světlem z hlavní lodi chrámu, což se nakonec jeví jako dostačující, vzhledem k tomu, že je 

kruchta poměrně mělká. Z bočního pohledu je patrné, že i po stranách kruchty okna jsou. Je 

tak je zachována jednotnost fasády. Ovšem valená klenba kruchty vybíhá již pod úrovní 

těchto oken.

Pojetí prostoru hlavní apsidy Ullmann kompletně přejal. Je členěna vysokými slepými 

arkádami a její koncha je ponechána k výmalbě.

Závěrem lze konstatovat, že architekt Ullmann přejal základní koncepci nastolenou 

vídeňským Karlem Rössnerem, ale upravoval jednotlivosti. Ovšem jednotlivosti někdy velmi 

významné, jako je například členění vnitřní stěny. Jeho úpravy se dále projevily ve 

                                                            
40 František KNEIDL: Jednatelská zpráva o činnosti výboru Jednoty pro vyzdobení chrámu Páně sv. 

Cyrilla a Methoda v Karlíně za rok 1896, in: Method XXIV, 1898, 17.
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změně proporcí některých prvků a architektonických článků a také v proměně zdobných 

prvků. Jak bylo již řečeno, nejvíce byly oproti Rössnerovu návrhu proměněny věže kostela. 

Lze říci, že Rössner více usiloval o románský nebo byzantský dojem stavby, zatímco Ullmann 

přistupoval k projektu volněji.

Ačkoli se zadání odvíjelo od stavby románského kostela v Tismicích, konečný návrh 

snese spíše srovnání s bazilikou sv. Jiří na Pražském hradě.
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3. Významné mezníky ve stavbě kostela

Posuny ve stavbě chrámu lze sledovat díky zápisům v Kronice osady Karlína a farního 

kostela. Ty se ovšem přidržují především slavnostních událostí, doprovázejících stavbu. 

Charakter zápisů v kronice je dokumentární a sleduje spíše společensko-kulturní aspekty než 

stav a vývoj stavby. Přesto je karlínská kronika důležitým pramenem a v ní popsané 

ceremoniály svěcení staveniště, pokládání základního kamene, završení klenby a konečně 

svěcení kostela jsou významnými mezníky ve stavbě chrámu. Slavnostní průběh těchto 

událostí je výmluvným odrazem doby a patří do kontextu této práce.

3.1 Svěcení staveniště a pokládání základního kamene

Patrně to byl opět kardinál Bedřich Schwarzenberg, který se zasloužil o výběr 

vhodnější parcely pro novostavbu kostela.41 Namísto parcely uzavírající náměstí na severní 

straně byly pro kostel v říjnu 1853 zakoupeny pozemky na jižní straně náměstí, blíže pod 

Vítkovem. Velmi prozřetelně nebyla zakoupena pouze plocha pro staveniště, ale také okolní 

pozemky, tak aby byl stavbě do budoucna zajištěn potřebný prostor a odstup od další 

zástavby.

Dalším krokem pak bylo svěcení staveniště kostela, které se odehrálo 9. března 

1954.42 Datum bylo opět zvoleno záměrně na den sv. Cyrila a Metoděje. Svěcení se tak 

konalo přesně čtyři roky po usnesení Katolické jednoty na záměru postavit v Karlíně chrám 

jim zasvěcený. Svěcení staveniště je zároveň první z řady událostí, provázejících stavbu 

kostela, které byly považovány za velmi významné a odehrávaly se s dobově příznačným 

nadšením jako velkolepé slavnosti. Nejlépe může událost svěcení staveniště přiblížit zápis 

z kroniky farnosti, kde se píše, že celá událost byla zahájena řečí arcibiskupa 

Schwarzenberga, vedenou v českém jazyce a mší svatou, konanou v provizorní karlínské 

kapli. Arcibiskup hovořil o nedostatečnosti této dřevěné kaple a o potřebě nového důstojného 

chrámu. Dále o vybrané sumě peněz, která je ovšem pro stavbu stále nedostačující a závěrem 

vyzval přítomné, aby: „spolu s ním jak při oběti mše sv., kterou hned vykonávati počne, tak i 

budoucně Boha o pomoc a přispění prosili“. Po skončení mše následoval průvod 

shromážděných k prostoru budoucího staveniště. „Nejprv kráčela školní mládež se svými 

učiteli, pak výbor obce Karlínské se svým přednostou, výbor jednoty Katolické se svým 

                                                            
41 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ (pozn. 5) 24.

42 Ludvík KULHÁNEK: Chrám sv. Cyrilla a Metoděje v Karlíně, Praha s. d., 5-6.
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přednostou, C. K. ouřednictvo Karlínské, Jeho Eminencí s duchovenstvem, za tímto pozvané 

důstojníctvo jak civilní tak vojenské a konečně ostatní lid. Od kaple až k místu stavby činili 

špalír Pražští měšťanští granátníci.“ Průvodem se nesl zpěv litanií ke Všem svatým a při 

verši „A tys toto místo požehnati ráčil“ arcibiskup místo požehnal a posvětil. Akt posvěcení 

místa novostavby byl ostatní Praze „zvěstován“ střelbou z moždýřů, postavených na 

Žižkově.43 Arcibiskup sám také jako první třikrát rýpnul lopatou do země. Slavnost svěcení 

půdy pro kostel mimo jiné přinesla další obnos do sbírky na novostavbu.

Tři měsíce po události svěcení pozemku pro kostel se konala slavnost pokládání a 

svěcení základního kamene, jejíž průběh byl ještě honosnější a slavnostnější, především díky 

účasti císařského páru [30]. V dubnu 1954 se císař František Josef I. oženil s Alžbětou 

Bavorskou a již v létě pár navštívil Moravu a Čechy. „A tu dostalo se Karlínu milostí 

katolického císaře nesmrtelné památky! Jeho Apoštolské Veličenstvo ráčil zajisté sám 

s blahosklonnou chotí svou položiti základní kámen nového chrámu karlínského.“44 To se 

událo 10. června 1954.

Staveniště bylo pro slavnostní událost upraveno tak, že „na místě oltáře stál prostý 

dřevěný misionářský kříž a před ním pískový kámen, do kteréhož měl přijíti kámen 

základní.“45 Nad místem pro hlavní oltář byla na sloupech vztyčena koruna, patrně jako 

baldachýn. Po straně byl pak připraven stan pro císařský pár a také tribuny pro další 

významné účastníky z řad karlínské obce a duchovanstva. Podél tribun stáli zástupci cechů se 

svými prapory. Členové Katolické jednoty přišli do Karlína v procesí, vedeném Václavem 

Štulcem od kostela sv. Klimenta v Praze a byli shromážděni proti místu pro hlavní oltář.

Arcibiskup Bedřich Schwarzenberg byl připraven uvítat císařský pár v místech budoucího 

hlavního portálu. 

Císař a císařovna přijeli do Karlína o třetí hodině odpoledne a byli ohlášeni moždýři 

na Žižkově. Arcibiskup odvedl císařský pár do jejich stanu a začal v místě hlavního oltáře 

vykonávat potřebné úkony. Do cínové skříně byla uložena základní listina v latinském jazyce, 

spis s názvem Karlín a jeho chrám, který sepsal karlínský kněz Dominik Špachta a upravil jej 

Václav Štulc,46 a nakonec kamenopisný výkres budoucího chrámu. Tato skříň byla vložena do 

vytesaného otvoru v kameni v místě budoucího hlavního oltáře a zakryta mramorovým

základním kamenem se třemi křížky. 

                                                            
43 Kronika osady Karlína a farního kostela (pozn. 6) 19-20.

44 ŠPACHTA / ŠTULC (pozn. 13), nepag.

45 Kronika osady Karlína a farního kostela (pozn. 6), 22.

46 V závěru spisu Karlín a jeho chrám je uveden přepis latinsky psané základní listiny.
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Arcibiskup jako první pokryl kámen vrstvou malty a třikrát poklepal na mramorový 

kámen kladívkem. K témuž vyzval císaře a císařovnu a totéž dále opakovali přítomní 

arcivévodové Leopold a Josef a posléze také civilní, duchovní i vojenští hodnostáři. 

Arcibiskup Schwarzenberg mezitím světil základy chrámu. Závěrem byl mramorový základní 

kámen přikryt dalším pískovcovým kamenem a významná společnost se odebrala do 

provizorní dřevěné kaple, kde byla arcibiskupem celá událost pokládání a svěcení základního 

kamene chrámu ukončena.47

3.2 Završení klenby a svěcení kostela

Rok 1856 byl rokem, kdy se podařilo ke stavbě kostela shromáždit větší obnos peněz a 

stavba tak velmi pokročila. Kostel byl vystavěn do výše první krovní římsy, byly dokončeny 

vnitřní pilíře a sklenuty přepasky. To vše do poloviny listopadu 1856. V zimě bylo sneseno 

provizorní lešení a chrám byl svými rozměry přirovnán k Týnskému chrámu v Praze. Výlohy 

na stavbu chrámu obnášely po třech letech výstavby (1854–1856) přes sto padesát tisíc 

zlatých a do dalšího stavebního roku zbývalo stavitelům něco přes čtyřicet tisíc.48

Právě další stavební rok byl zakončen významnou událostí svěcení kamenného kříže, 

určeného pro štít chrámu a zároveň završení chrámové klenby. Poté už zbývalo především 

dokončení stavby věží.

Vyzdvižení štítového kříže spolu se završením klenby se odehrálo dne 31. října 1857. 

Procesí v čele s arcibiskupem Schwarzenbergem směřovalo od provizorní dřevěné karlínské 

kaple k rozestavěnému novému chrámu. U vstupu do chrámu vyzval prezident Katolické 

jednoty, hrabě Otakar Černín, arcibiskupa Schwarzenberga, aby posvětil kříž, prozatím 

uschovaný v chrámové předsíni. Po poděkování arcibiskupovi, které obstarala školní mládež, 

byl kříž z nehvízdského kamene vynesen na štít chrámového průčelí. Architekt Karl Rössner, 

který byl této události přítomen, poté požádal arcibiskupa, aby dokončil sklenutí posledního 

oblouku hlavní lodi kostela. Na lešení se za tímto účelem odebrali nejen arcibiskup 

Schwarzenberg a architekt Rösner, ale také stavební výbor, hrabě Černín, někteří členové 

Katolické jednoty, karlínské úřednictvo a obecní rada. Arcibiskup slavnostně uzavřel 

chrámovou klenbu a prohlédl si místa přístupná z lešení. 

Události byli také přítomni všichni, kteří se na stavbě dosud podíleli. Políři pak byli 

architektem Ullmannem představeni Jeho Eminenci, kardinálu Schwarzenbergovi. Závěrem 

                                                            
47 Kronika osady Karlína a farního kostela (pozn. 6), 23-26.

48 Ibidem 29-30.
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konal karlínský duchovní, Dominik Špachta, pobožnost v provizorní kapli, čímž byla celá 

slavnost ukončena.49

Svěcení a posazení kříže na štít chrámu, společně se završením chrámové klenby, jsou 

poslední události stavby, které jsou v karlínské kronice obšírněji popsány. Následuje zmínka o 

počátku stavby hlavního oltáře k roku 1862 a nakonec zmínka o samotném svěcení kostela 

k roku 1863, tedy na tisícileté výročí příchodu soluňských věrozvěstů, sv. Cyrila a 

Metoděje.50 K tomuto datu bylo ostatně dokončení karlínského kostela směřováno.

Chrám byl vysvěcen arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem 18. října 1863. 

Přisluhujícími biskupy pak byli Jan Valerián Jirsík a P. Krejčí, kteří světili oltáře vedlejších 

lodí.51 U příležitosti svěcení kostela byly také u Josefa Mánesa objednány dva dekorativní 

obrazy pro výzdobu brány [31, 32] a také byly raženy pamětní medaile.52

V souvislosti se svěcením je dále dochována řeč arcibiskupa Schwarzenberga, 

pronesená při této příležitosti.53 Arcibiskup v ní vzpomíná počátky stavby a všechny 

významné události, zvláště pak svěcení základního kamene, kterého se zúčastnil císařský pár. 

Velká část arcibiskupova projevu je věnovaná díkům všem dárcům a dobrodincům kostela, 

bez kterých by stavba nemohla být realizována. 

Krátce po vysvěcení kostela, 26. října 1863, bylo Bedřichu Schwarzenbergovi a také 

Václavu Štulcovi uděleno čestné měšťanství.54 Václav Štulc stál na počátku idey kostela, 

zasvěceného jím prosazovaným sv. věrozvěstům. Arcibiskup Schwarzenberg se od svého 

nástupu na tento post v roce 1850 v Karlíně angažoval. Z jeho iniciativy byla v obci 

postavena prozatimní kaple, povolal ke stavbě architekta Rössnera a jako světitel byl 

přítomný všem významným událostem provázejícím stavbu. 

                                                            
49 Ibidem 30-31.

50 Ibidem nepag.

51 KULHÁNEK (pozn. 42) 6.

52 Čtvero různých medailí je reprodukováno v této publikaci: Zdeněk MÍKA: Karlín. Nejstarší 

předměstí Prahy, Praha 2011, 43.

53 Archiv Římskokatolické farnosti v Karlíně: Řeč Jeho Eminence, nejdůstojnějšího Pána, pana 

Bedřicha, knížete ze Švarcenberku, kardinála sv. Římské Církve, arcibiskupa Pražského atd. atd. atd. 

při svěcení nového chrámu Páně v Karlíně, dne 18. října 1863, tisk a papír Karla Bellmanna, Praha 

1863.
54 ŠÁMAL (pozn. 19), nepag.
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4. První etapa výzdoby kostela

Stavba kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně měla být dokončena k datu tisíciletého 

výročí příchodu sv. věrozvěstů na Moravu, tedy k roku 1863. Stejně tak i výzdoba kostela. 

Tento cíl se ovšem ukázal jako příliš ambiciózní a tak ačkoli architektura dokončena byla, 

výzdoba pouze z malé části. Stalo se tak zejména z důvodu nedostačujících finančních 

prostředků. Obec byla vyčerpána již stavbou chrámu a situaci nevyřešily ani probíhající 

sbírky či jednotliví dárcové.

Naštěstí ale myšlenka na dokončení chrámové výzdoby zůstala živá a nový pokus o 

její naplnění se objevil s blížícím se tisíciletým výročím smrti sv. Metoděje (1885) a posléze 

také s padesátiletým jubileem nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn (1898).55 Vzhledem 

k popsaným okolnostem můžeme výzdobu kostela v Karlíně rozdělit do dvou, až na jednu 

výjimku nezávislých etap. První je ještě časově vázaná na realizaci architektury chrámu. 

Druhá přichází s rokem 1885 a se založením Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a 

Metoděje v Karlíně.

Tato kapitola je věnovaná první fázi výzdoby. Nejprve jsou v ní představeny 

realizované záměry a následně ty, které nepřekročily ideovou sféru.

4.1 Realizované projekty výzdoby

Výzdoba cyrilometodějského chrámu v Karlíně byla podle všeho promýšlena již 

během komponování architektonických plánů. To lze doložit především u sochařské výzdoby 

chrámu, která je z větší části vázaná na architekturu samou. Do sochařské výzdoby chrámu 

spadají tři velmi bohatě ornamentálně provedené portály průčelí, jak byly popsány již 

v kapitole o architektonických návrzích. Jako kameník působil na stavbě kostela Karel 

Svoboda, který například spolupracoval s architektem Krannerem na pomníku císaře 

Františka I. pro Smetanovo nábřeží.56

Tyto tři portály jsou doplněny reliéfně zpracovanými tympanony. Střední portál 

představuje téma Krista se sv. Cyrilem a Metodějem [35], na levém tympanonu se objevují 

Adam a Eva u rajského stromu [33], na pravém tympanonu je zobrazeno Zvěstování Panně

                                                            
55 František KNEIDL: Jednota pro vyzdobení chrámu sv. Cyrilla a Methoda v Karlíně. Zpráva o 

činnosti výboru od r. 1893 do r. 1895, přednesená ve valné hromadě, konané dne 28. prosince 1895, 

in: Method XXII, 1896, 46.

56 VLČEK (pozn. 29) 635.
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Marii [34]. Ikonograficky je tak starozákonní výjev prvotního hříchu doplněn novozákonním 

výjevem Zvěstování, kdy se dovídáme o příchodu Spasitele a ve středním portálu již 

spatřujeme Krista se světci. Reliéfy vznikaly v letech 1867–1869 a jejich autorem je sochař 

Václav Levý.57 Modely k těmto reliéfům prováděl Levý ještě během svého pobytu v Římě 

(1854–1866). Definitivní reliéfy vznikaly až po jeho návratu, shodou okolností v dílně huti 

dokončované svatovítské katedrály, kterou sochaři zapůjčil architekt Kranner, který v té době 

dostavbu katedrály řídil. Jako učeň tehdy Levému pomáhal Josef Václav Myslbek.58

Václav Levý patřil mezi jednoho z trojice českých umělců, kteří se měli od počátku na 

stavbě a výzdobě podílet. Zbylými dvěma byli architekt Ullmann a malíř Josef Mánes. 

Ullmann se samozřejmě na realizaci kostela podílel, složitější již bylo uplatnění Josefa 

Mánesa. 

V rámci první etapy výzdoby byly dokončeny některé interiérové malby. Jako 

liturgicky nejdůležitější prostor chrámu byla vymalována především apsida presbytáře [40].

Malby byly provedeny nákladem Krasoumné jednoty v letech 1867–1873.59 Jako autor těchto 

maleb je uváděn Josef Matyáš Trenkwald, kterého si Krasoumná jednota zvolila, ovšem 

s jistým podílem svého žáka, malíře Gustava Vacka. K objasnění uvádím citát z časopisu 

Světozor: „Ředitel akademie p. Trenkwald udělal k této malbě plán a zhotovil též karton 

hlavního vyobrazení jdoucího do vrcholu kupole, jenž představuje spasitele na trůně, jak se 

mu andělé koří. Malby na omítce provedl ale vesměs p. Vacek sám, pracuje na tom již od r. 

1867.“60 Tento citát zároveň podává částečný popis maleb. 

Chrámová apsida je z většiny profilována slepými arkádami a figurální výzdoba 

začíná až nad nimi a to pásem již malovaných arkád, v němž jsou zobrazeny figury stojících 

apoštolů a ve středu výjevu pak Panna Marie, sedící na vyvýšeném trůnu. Panna Marie je 

zobrazena jako velmi pokorná, se sklopenýma očima a s rukama sepjatýma na prsou. Již 

v dobové literatuře, popisující malbu, je uvedena zmínka, že je zde Madona zobrazena 

v očekávání, což je ikonograficky zajímavý a ne tak obvyklý motiv. K Panně Marii ze stran 

poklekají sv. apoštolové slovanští, sv. Cyril a sv. Metoděj. Krom sv. Pavla a Petra, kteří 

začínají obě apoštolské řady a jsou zobrazeni nejblíže Madoně, nemají apoštolové své 

obvyklé atributy. Jsou ovšem označeni jmény. Zleva k Panně Marii přistupují sv. Bartoloměj, 

sv. Jakub Menší, sv. Ondřej, sv. Tomáš, sv. Jan a sv. Pavel. Zprava pak sv. Matěj, sv. Šimon, 

                                                            
57 POCHE (pozn. 10) 295.

58 Chrám sv. Cyrilla a Methoděje v Karlíně, in: Zlatá Praha II, 1885, 290.

59 ŠÁMAL (pozn. 19) nepag.

60 Chrám sv. Cyrila a Methoděje v Karlíně, in: Světozor VI, 1873, 390.
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sv. Jakub Větší, sv. Tadeáš, sv. Filip a sv. Petr. Pod postavami apoštolů se odvíjí latinský text 

apoštolského Creda. 

Trenkwald, potažmo Vacek, rozvíjí v malbě celou řadu pokorných či hrdých gest 

rukou a výrazů obličeje, přiřazených vesměs staticky pojatým a monumentálním figurám, 

zahaleným tradičně v bohaté draperii. Malby se vyznačují zářivou barevností, obnovenou 

nedávným restaurováním. Charakteristická je také pevná obrysová linie, ještě umocněná 

černou konturou.

V samotné konše apsidy je vyobrazen Kristus, trůnící v mandorle. Mandorla je 

obklopena anděly, kteří ji částečně nadnášejí. Seskupení andělů je velice živé a kontrastuje 

s důstojnou nehybností Krista. Figury andělů jsou ovšem okolo mandorly rozmístěny v přísně 

symetricky pojatých seskupeních. Představují škálu dětských či mladistvých až dívčích 

jemných obličejů. 

Pozadí je plošně zlacené a zdobené jednoduchým pilovým ornamentem. Zlacené jsou i 

výplně malovaných arkád, tedy pozadí apoštolských figur, ovšem zde je rastr drobnější a má 

jiný charakter. Ve zlacení mandorly jsou zvýrazněny paprsky, vycházející z Krista, což je 

vytvořeno kontrastem mezi vyleštěným a zmatněným zlatem.

Celou kompozici apsidy završuje pás medailonů s poprsími dvanácti starozákonních 

proroků. Zleva jsou zde vyobrazeni Micheáš, David, Ezechiel, Zachariáš, Joel, Jeremiáš, 

Mojžíš, Izaiáš, Šalamoun, Ozeáš, Baruch a Sofoniáš.

Kompozice maleb chrámové apsidy evidentně vychází z dochovaných románských 

vzorů, ale nepracuje s nimi doslovně. Za inspiraci ikonografií české románské malby lze 

označit pás s apoštoly, pás s proroky a také monumentální postavu žehnajícího Krista 

v mandorle. 

Vedle apsidy byly v rámci první etapy výzdoby provedeny malby na čelních stěnách 

bočních lodí, tedy malby bočních oltářů. I tyto malby byly do kostela darovány, ovšem 

soukromými dárci. Malby pro oltář sv. Václava v levé boční lodi darovala paní Marie

Riegrová, malby pro oltář Panny Marie pak svatovítský probošt Adolf Würfel. Obě malby 

provedl malíř Petr Maixner a byly dokončeny do roku 1872.61 Výjevy obou bočních oltářů 

jsou zasazeny do obdobného schématu. V dolní části jsou výjevům vyhrazena tři (u oltáře sv. 

Václava čtyři) pole. Nad nimi následuje arkáda o třech výjevech a vše je završeno dominující 

lunetou. 

                                                            
61 ŠÁMAL (pozn. 19) nepag. 
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Na oltáři Panny Marie [39] jsou vyobrazeny výjevy Narození Krista, Klanění Tří králů 

a Dvanáctiletý Ježíš v chrámu. Ve středním pásu je zobrazen stěžejní výjev Zvěstování a po 

stranách pak Nanebevstoupení Krista a Seslání Ducha svatého. Luneta je ponechána výjevu 

Korunování Panny Marie, kterému asistují andělé, hrající na hudební nástroje. Na oltáři sv. 

Václava [40] jsou ve spodní části zobrazeny tyto výjevy: sv. Ludmila vyučuje sv. Václava, 

Kníže kouřimský se klaní světci, sv. Václav před Jindřichem Ptáčníkem a sv. Václav konající 

dobré skutky. Ve střední části je vyobrazeno Zavraždění sv. Václava. Výjev je podán 

tradičním způsobem, kdy sv. Václav ještě stihl zachytit klepadlo chrámových dveří. V levém 

poli je zobrazen Václavův bratr Boleslav a v pravém poli samotní vrazi. Tato střední část je 

sice také členěna arkádami, ale prostupuje jimi jediný výjev, ve kterém je navíc velký důraz 

na prostředí, krajinu. V lunetě je pak sv. Václav zobrazen v nebeské slávě, v doprovodu dvou 

andělů, tedy opět tradičním způsobem. Bohužel právě tento výjev byl velmi poškozen a hlavy 

andělů byly z velké části doplněny během restaurování.62

Boční oltáře byly doplněny drobnými obrazy světců. Mariánský oltář obrazy sv. 

Josefa, sv. Volfganga, sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého od Antonína Lhoty, svatováclavský 

oltář pak obrazy českých patronů sv. Vojtěcha, sv. Norbert, sv. Ludmily a sv. Prokopa od 

Josefa Mánesa.63

Obrazy světců pro boční oltář byly spolu s návrhem pro vstupní vrata kostela jedinými 

Mánesovými realizacemi pro karlínský kostel. Mánesova práce na návrzích dveří, kterou ho 

pověřil starosta Karlína a továrník, Josef Götzl, trvala několik let. Mánes rozmýšlel celkovou 

podobu dveří a zejména pak jednotlivé reliéfy. Modely reliéfů pak podle Mánesových kreseb 

vytvářel sochař Ludvík Šimek především za svého pobytu v Římě v letech 1864–1870. 

Šimkovi byly ovšem do Říma zaslány špatné rozměry medailonů a proto je pak v Praze 

                                                            
62 Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (pozn. 17) 122.

O zhoršujícím se stavu maleb, který byl dán především zatékáním do klenby, jsou zmínky 

v Protokolech Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda. Jednota měla dlouhodobě snahu 

nechat obrazy obou bočních oltářů opravit, ale odkládala úkol z nedostatku finančních prostředků. Oba 

oltářní obrazy byly nakonec opraveny Zikmundem Rudlem v roce 1928, tak, aby byla oprava 

dokončena do svatováclavského milénia 1929.

Archiv ŘMK Farnosti v Karlíně: Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda, 

rukopis 1885–1938, zápis z 8. 4. 1929.

63 KULHÁNEK (pozn. 42) 20.

Obrazy od Josefa Mánesa byly z kostela odcizeny.
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kopíroval sochař K. Dvořák.64 Ulity byly podle původního záměru v Daňkově a Götzlově

továrně v Karlíně a jako součást dveří byly osazeny do portálu roku 1879, tedy až po 

Mánesově smrti.65

Geneze karlínských hlavních dveří byla poměrně složitá, jak to dokládá řada 

dochovaných Mánesových kreseb. Z kresby, datované do roku 1863 [36], vyplývá, že Mánes 

nejprve promýšlel docela jiné rozvržení dveří, než jaké bylo nakonec realizováno [37]. 

Medailony, kterých mělo být pouze šest, tvaroval nejprve jako čtverce zakončené dvěma 

obloučky, čímž se přizpůsoboval slohu kostela. Variantou pak byly čtvercové medailony. 

Jejich námětem byly scény ze života patronů kostela a českých zemských patronů, 

komponované protějškově: kazatelská činnost sv. Cyrila spolu se sv. Metodějem, křtícím 

českého knížete Bořivoje, dále mučednická smrt sv. Ludmily a jejího vnuka, sv. Václava a 

nakonec téma sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Zbytek dveří byl řešen ornamentálně. 

Podrobněji rozkreslené medailony jsou již komponovány do kruhu, jak byly nakonec 

realizovány.66 Rovněž námětový rejstřík se rozrostl o další scény ze života sv. Václava a sv. 

Ludmily. Naopak postava sv. Prokopa se v konečném provedení neuplatnila. Na dveřích 

karlínského kostela se nakonec objevují odshora tyto výjevy: v medailonech tvaru mandorly 

stojí vedle sebe sv. Cyril a sv. Metoděj, pod nimi jsou řazeny čtyři dvojice kruhových 

medailonů a to Kázání sv. Cyrila spolu s Křtem knížete Bořivoje, dále Zakladatelská činnost 

sv. Václava a Zavraždění sv. Václava, poté sv. Ludmila vyučuje sv. Václava [38] a 

Zavraždění sv. Ludmily a nakonec sv. Vojtěch prosí o déšť a sv. Vojtěch, navracející se 

z Říma do Prahy. 

Tuto kompozici doplňuje dvanáct menších kruhových medailonů s poprsími apoštolů a 

šestnáct drobných na koso postavených čtvercových medailonků s hlavami cherubů. 

Apoštolové jsou ve střední části dveří zobrazeni en face a v bočních částech z profilu tak, že 

jsou obráceni ke středu. Dveře jsou dále zdobeny především rostlinným a ornamentálním 

dekorem. 

Toto finální rozvržení dveří je natolik odlišné od prvotního Mánesova návrhu, že je 

sporné, zda můžeme mluvit čistě o Mánesově autorství, ačkoli veškeré medailony byly 

modelovány podle jeho kreseb.67 Jistá disproporce se objevila i v řazení reliéfů. Obě 

                                                            
64 ŠÁMAL (pozn. 19) nepag.

65 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ (pozn. 5) 24.

66 Řada Mánesových kreseb k těmto medailonům je reprodukována v následujících knihách: Hana 

VOLAVKOVÁ: Josef Mánes. Malíř vzorků a ornamentů, Praha 1981, 178, 187; MÍKA (pozn. 51) 44-47.

67 VOLAVKOVÁ (pozn. 66) 181.
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dramatické mučednické scény se dostaly na pravou část dveří a vzhledem k přirozenému čtení 

scén odshora se také malý sv. Václav objevuje až poté, kdy v dospělém věku umírá ve Staré 

Boleslavi. 

Zajímavostí je, že na reliéfech jsou zpodobněni dárci dveří, Daněk a Götz, a také 

architekt Ullmann. Ullmann figuruje jako architekt na donátorské scéně se sv. Václavem, 

Daněk a Götzl jsou pak zobrazeni ve výjevu sv. Vojtěch prosí o déšť.68

Do první etapy výzdoby kostela patří také práce Bedřicha Wachsmanna, který pro 

kostel sv. Cyrila a Metoděje navrhoval předměty užitého umění, jako bohoslužebná roucha,

svícny, lampy či křtitelnici, ale také ornamentální výmalbu křestní kaple. Významné jsou také 

řezbářské práce Václava Žabky, tedy kazatelna a zpovědnice. Kazatelna je zdobena soškami 

patronů rodiny Harrachů, kteří byli jejími dárci.69

V rámci první etapy výzdoby byl tedy chrám sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně 

vyzdoben malbami v apsidě, na čelních stěnách obou bočních lodí a částečně také v křestní 

kapli. Ze sochařské výzdoby pak byly hotové kamenické práce na exteriéru stavby a reliéfní 

výzdoba tympanonů portálů průčelí. Chrám byl vybaven nezbytnými lavicemi, kazatelnou, 

zpovědnicemi a dalšími předměty užitého umění, sloužícími k výzdobě i k výkonu liturgie.

Práce na hlavních chrámových dveřích probíhala formou vytváření návrhů a modelů již od 60. 

let. Datem osazení dveří by ovšem spadala již do další etapy výzdoby. 

4.2 Nerealizované projekty výzdoby

O podíl na vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně měl podle všeho velký 

zájem Josef Mánes. Jeho jméno také od počátku mezi zamýšlenými umělci figurovalo i 

vzhledem k tomu, že vybráni měli být vlastenecky orientovaní umělci. Josef Mánes byl také 

přítelem architekta Ignáce Vojtěcha Ullmanna, který stavbu vedl. Mánes se o Ullmannově 

projektu vyjadřoval pochvalně a jeho vlastním záměrem a tužbou bylo vyzdobit interiér 

chrámu freskami s námětem příběhů ze života českých zemských patronů. První kresby 

patrně vznikaly už v roce 1953, kdy byl Ullmannův model kostela vystaven. Zachovány jsou 

až náčrtky z následujícího roku, na kterých je zachycena legenda o sv. Cyrilu a Metodějovi, 

tedy o patronech kostela, dále legenda o sv. Vojtěchovi a o sv. Ludmile.70 Je velmi 

pravděpodobné, že součástí výzdoby by byla také legenda o sv. Václavovi, už proto, že stejné 
                                                            
68 Ibidem 184.

69 KULHÁNEK (pozn. 42) 15, 27-29.

70 ŠÁMAL (pozn. 19) nepag.
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postavy českých patronů figurují na skutečně realizovaných chrámových dveřích, kde byla 

promýšlena také postava sv. Prokopa.

Téma příběhů ze života sv. věrozvěstů se v plánu výzdoby opakovalo i později, ačkoli 

nakonec mu nebyl věnován tak velký prostor a legendický cyklus byl redukován na pouhé 

čtyři výjevy. Rovněž téma legend dalších českých patronů se v malířské výzdobě nakonec 

omezilo na jejich jednotlivé postavy v rámci nástěnné malby a na ony drobné obrazy, 

doplňující boční oltáře. 

Účast Josefa Mánesa na freskové výzdobě interiéru byla obcí odmítnuta s tím, že by 

byl projekt neúnosně finančně náročný.71 Faktem je, že veškerá malířská výzdoba, která byla 

v první etapě provedena, byla financována dárci a tvořila jen zlomek celkové plochy 

k výzdobě určené.

Podílení se na výzdobě karlínského kostela tak bylo pro Josefa Mánesa v podstatě 

osobním zklamáním. Zakázka, v kterou doufal a kterou promýšlel, mu svěřena nebyla. 

Rovněž práce na vstupních dveřích chrámu se velmi protahovala a Mánes byl patrně nucen

k ústupkům. Malířsky se nakonec uplatnil pouze na výzdobě bočního oltáře a v dílčích 

zakázkách. Takovou zakázku představují dva dekorační obrazy, jimiž byla ozdobena brána při 

slavnosti svěcení kostela v roce 1863. Představují témata Pokládání základního kamene [31] a 

Svěcení chrámu [32]. Ještě předtím, v roce 1861, vytvořil Mánes také čestné diplomy města 

Karlína F. Palackému a F. L. Riegerovi a další. Jeho prací je také diplom pro kardinála 

Schwarzenberga, který byl předán roku 1864.72 Mánes se patrně věnoval těmto zakázkám 

v naději, že bude skutečně vybrán pro celkovou výzdobu chrámu.

V úvahách o Mánesově podílu na výzdobě se okrajově objevuje názor, že mohl 

spolupracovat s kameníkem Karlem Svobodou tím, že detailoval návrhy na kamenickou 

výzdobu kostela. Tato spekulace je ovšem podložena jen tím, že Mánes již dříve detailoval 

návrhy na figurální a ornamentální výzdobu Svobodova domu.73

Zajímavostí je, že na výzdobě chrámu se měl podílet také malíř Josef Navrátil. Ten 

měl na objednávku kameníka Karla Svobody vyzdobit křestní kapli.74

                                                            
71 Poche (pozn. 10) 358.

72 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ (pozn. 5) 26.

73 ŠÁMAL (pozn. 19) nepag.

74 Ibidem nepag.
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5. Druhá etapa výzdoby kostela

„Dvacet dvou let uplynulo od rozmilé doby té a velkolepý chrám, okrasa našeho 

města, stojí uprostřed Karlína zvenčí pln nádhery – bez soch do kapliček nad portálem 

vyklenutých a vnitř – nedohotovený.“75

Rozmilou dobou je myšlen rok svěcení karlínského kostela, tedy rok 1863. Po dvaceti 

dvou letech od svěcení nebyla stále výzdoba dokončena a z toho důvodu a z důvodu blížícího 

se tisíciletého výročí smrti sv. Metoděje, byla iniciativou Ferdinanda Lehnera76 myšlenka na 

dokončení výzdoby oživena.

Zmíněné sochy do kapliček nad portálem, tedy do pásu arkád hlavního průčelí, pak 

byly vlastně posledním realizovaným prvkem výzdoby, ačkoli zamýšleny byly už na prvních 

plánech ke kostelu. Dvanáct soch, představujících Krista a české zemské patrony [74], 

vytvořil sochař Čeněk Vosmík a osazeny byly až v roce 1913.77

5.1 Jednota pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně

Již koncem srpna roku 1884 vyšel v časopise Method článek karlínského duchovního, 

kooperátora Ferdinanda Lehnera s názvem Kterak Karlín oslaví tisíciletou památku 

blahoslaveného úmrtí sv. Methoda. V něm Lehner nastiňuje své představy o výzdobě chrámu 

                                                            
75 Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda v Karlíně (pozn. 62) zápis z 8. 2. 

1885.

76 Ferdinand Lehner působil v Karlíně od roku 1865 jako kooperátor při kostele sv. Cyrila a Metoděje. 

V 70. letech založil nejprve časopis Cecilie, později Cyril, věnovaný hudbě, a v roce 1875 také časopis 

Method, věnovaný především církevnímu výtvarnému umění. Právě v časopise Method pak byly 

publikovány jednatelské nebo výroční zprávy karlínské Jednoty pro vyzdobení chrámu, jejímž byl 

zakladatelem a dlouholetým jednatelem. Od roku 1892 až do své smrti v roce 1914 působil jako farář 

v kostele sv. Ludmily na Vinohradech, ovšem účasti v karlínské Jednotě se nezřekl. Jeho velkou 

ambicí bylo sepsání Dějin umění národa českého, ovšem dokončil pouze část, věnovanou románskému 

umění. Jeho přínosem je správné datování Vyšehradského kodexu, které publikoval v díle Česká škola 

malířská 11. věku. Mladší generací historiků umění byl ovšem F. Lehner chápán spíše jako 

metodologicky zpátečnický.

Ottův slovník naučný. Díl 15, Praha 1999, 802-803.

Ottův slovník naučný. Díl 28, Praha 2003, 878.

77 Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (pozn. 17) 41.
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a dle vzoru Jednoty svatovítské navrhuje zřídit „Jednotu pro vnitřní úpravu chrámu sv. 

Cyrilla a Methoda“.78

Koncem října 1884 se pak v sále Měšťanské besedy v Karlíně konala přednáška, na

kterou byli pozváni „ctitelé staveb chrámových“ a kde Lehner přednesl svůj záměr dokončit 

výzdobu cyrilometodějského chrámu a za tím účelem také založit Jednotu pro dokončení 

výzdoby. Záměr byl s nadšením přijat a rychle začala práce na stanovách, které byly ještě do 

konce roku schváleny.79 První valná hromada Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a 

Metoděje se pak konala 8. února 1885. Z tohoto data také pochází první zápis v knize 

protokolů Jednoty.

Kniha protokolů Jednoty je jedinečným pramenem, dokládajícím velmi podrobně

činnost spolku v letech 1885–1938, tedy v průběhu úctyhodných padesáti tří let. Existence 

tohoto dokumentu vyšla najevo až u příležitosti zahájení restaurování chrámu po ničivých 

povodních v létě 2002, v roce 2003.80 Tehdy knihu jeden z občanů Karlína věnoval tamní 

farnosti, v jejímž archivu je uložena dodnes.

Jednota sestávala z patnáctičlenné správní rady, v jejímž čele stál předseda. Tato rada 

se scházela v rámci širšího výboru a v omezeném počtu také jako užší výbor. Pravidelně se 

také konaly valné hromady, na kterých byli voleni funkcionáři Jednoty. Schůze užšího výboru 

se v začátcích působení Jednoty konaly přibližně v týdenních intervalech. Postupně se jejich 

pravidelnost rozvolňovala až tak dalece, že po přelomu století se zápisy omezují na valné 

hromady, konané ve dvouletých intervalech. Po první světové válce padl návrh na rozpuštění 

Jednoty, kvůli její nečinnosti, to ale paradoxně vedlo k oživení spolku, který se udržel až do 

roku 1938.

Většina schůzí se odehrávala v sále karlínské Měšťanské besedy. Prvním a 

dlouholetým předsedou Jednoty se stal Josef Srnec, místopředsedou Edmund Kaizl. 

Jednatelem byl na první schůzi výboru zvolen podle očekávání Ferdinand Lehner. Dalšími 

funkcemi byl post pokladníka, kontrolora a písaře.

Záhy po vzniku Jednoty byl také ustanoven čtyřčlenný umělecký výbor. Členy jury se 

stali architekt Josef Mocker, malíř František Ženíšek, benediktinský mnich a malíř Wüger a 

                                                            
78 Ferdinand LEHNER: Kterak Karlín oslaví tisíciletou památku blahoslaveného úmrtí sv. Methoda, in: 

Method X, 1884, 73-78.

79 Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda v Karlíně (pozn. 62) zápis z 8. 2. 

1885.

80 Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (pozn. 17) 34.
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nakonec Ferdinand Lehner.81 Josef Mocker s Jednotou skutečně spolupracoval a sám později 

dodal návrhy na kompozici chrámových oken a také na troje vnitřní dveře. Zároveň se 

uplatnil jako konzultant v některých architektonických otázkách, například když Jednota 

uvažovala o možnosti snížení kruchty kvůli akustice, nebo když jednala o dodavateli lešení. 

Naopak František Ženíšek se v protokolech Jednoty nakonec ukazuje spíše jako 

problematická osobnost, když není spokojen s výší odměny za svou práci a nedodává včas 

návrhy k chrámovým oknům. Benediktinský malíř Wüger stojí spíše v pozadí, zdá se bez 

většího vlivu na konečnou podobu výzdoby. Na jedné ze schůzí užšího výboru sice padl 

návrh, zda by právě on nemohl provést ornamentální výzdobu chrámu, Lehner ovšem tuto 

myšlenku zavrhl s tím, že beuronští malíři „jsou faktory co do figurální malby, co do 

ornamentální jest jediný bratr Desiderius znalcem, ale hlavou příliš přísnou pro jich směr, 

jenž pro karlínský chrám se nehodí“.82 Konečná ornamentální výzdoba provedená bratry 

Jobstovými pak beuronskou ornamentální malbu připomíná, což lze označit za dobový jev.

Ferdinand Lehner působil jako prostředník mezi radou Jednoty a jednotlivými umělci jak 

z uměleckého výboru, tak i ostatními a byl to on, kdo měl na konečnou podobu výzdoby a na 

výběr umělců největší vliv.

Protože Jednota ve svých záměrech spoléhala na příjmy pocházející z darů, bylo hned 

v začátcích působení spolku jednáno o způsobu vybírání příspěvků. Členy Jednoty byli 

přispěvatelé se stanovenými ročními příspěvky. Karlín byl dále rozdělen do sběratelských 

čtvrtí s vrchními sběrateli a také se sběrateli pro jednotlivé domy. Zároveň probíhala sbírka na 

konkrétní obrazy. Vítáni byli dárci jednotlivých uměleckých děl či prací ze svého oboru.

Karlínští řemeslníci se v záznamech Jednoty ukazují jako velmi obětaví dárci chrámových 

lavic, zasklení dveří, truhlářských prací na oltáři nebo kovářských na víku křtitelnice.

Jednota po dlouhých letech působení svého cíle dosáhla a výzdoba chrámu sv. Cyrila a 

Metoděje v Karlíně nakonec její zásluhou dokončena byla, ačkoli peripetie s některými částmi 

zvláště malířské výzdoby byly složité. Výhledy na dokončení jednotlivých prací mnohdy 

nebyly splněny podle očekávání a docházelo ke značným prodlevám.

Jednota krom samotné umělecké výzdoby zajistila také některé nutné opravy a 

doplňky potřebné k provozu kostela, pečovala o jeho bezprostřední okolí. Opraveny byly věže 

a střecha, chrám získal novou podlahu. Byl například opatřen plynovými kandelábry a 

později, darem karlínského obyvatele Františka Křižíka, dokonce elektrickým osvětlením.

                                                            
81 Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda v Karlíně (pozn. 62) záznam z 2. 4. 

1885.

82 Ibidem zápis z 12. 3. 1885.
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Jednota se také v závěru své činnosti zařídila o opravu maleb interiéru, která proběhla v letech 

1937–1938. Zpětně je ovšem tato oprava hodnocena jako nekvalitní.83

5.2 Ikonografický plán vnitřní výzdoby

„Takovým způsobem obrazotvornost vymalovala celý vnitřek chrámu Karlínského. 

Leta jsem nosil v hlavě ten cyklus obrazů. Na potkání líčíval jsem důvěrným přátelům vidění 

barvami vzduchovými. Za dne jsem o tom přemýšlel, v noci jsem o tom sníval. Ta nešťastná 

obrazotvornost! Tou snadno a rychle se maluje.“84

Těmito slovy zakončil iniciátor Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoděje 

v Karlíně, karlínský kooperátor, Ferdinand Lehner, pasáž svého článku v časopise Method, ve

kterém přednesl svou prvotní ideu dokončení vnitřní výzdoby chrámu. Svůj program výzdoby 

Lehner odvozoval od již dokončených prací a samozřejmě z dispozice kostela. Apsida chrámu 

byla již vyzdobena Trenkwaldovou malbou, představující žehnajícího Krista v mandorle, 

obklopené anděly, pás s trůnící Pannou Marií a s postavami apoštolů, včetně patronů chrámu. 

Kompozice byla doplněna medailony s poprsími starozákonních proroků a patriarchů na 

vítězném oblouku. Vymalované byly dále průčelní stěny bočních lodí, jedna mariánským 

cyklem, druhá cyklem svatováclavským. 

Lehner chtěl dokončit výzdobu tak, aby tvořila plnohodnotný nástup triumfujícímu 

Kristu, triumfující církvi, v apsidě, která zůstane ideovým vyvrcholením celé výzdoby. 

Zároveň je zřejmá jeho snaha odstupňovat jednotlivé sféry výzdoby. Nejvýš, na chrámové 

klenbě, měly být zobrazeny dějiny zjevení Božího, vlastně celé dějiny spásy, počínající 

hříchem prarodičů. Lehner navíc plánoval rozdělit jednotlivé výjevy typologicky, 

novozákonní výjevy měly být uvedené těmi starozákonními.

Kostel je zaklenutý křížovou klenbou a proto měla jednotlivá pole klenby zahrnovat 

čtyři samostatné výjevy, celkem se tedy jedná o šestnáct volných polí. První dvě klenební 

pole byla Lehnerem vymezena pro starozákonní výjevy. První pole klenby mělo představovat 

počátek dějin spásy v podobě lidského hříchu. Vybrány byly scény Hřích v ráji spáchaný, 

Bratrovražda Kainova, Stavění věže Babylonské a Potopa světa. Druhé klenební pole mělo 

být věnované tématu oběti a také nastolení zákona. Vybranými výjevy byly Oběť Noemova, 

Obětování Izáka, Oběť Melchisedechova a nakonec Zákonoárství Mojžíšovo. Tím byly 

ukončeny výjevy Starého zákona. Další dvě pole měla být věnována Novému zákonu, vlastně 

                                                            
83 Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (pozn. 17) 113.

84 LEHNER (pozn. 78) 74.
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christologickému cyklu. Do třetího klenebního pole Lehner navrhoval výjevy Narození Páně, 

Svatba v Káni Galilejské, Kázání na hoře a Proměnění na hoře Tábor. Ve čtvrtém poli pak 

následovaly pašijové výjevy Večeře Páně, Ukřižování, Zmrtvýchvstání a závěrem výjev 

Nanebevstoupení. Tento klenební cyklus měl být završen právě Kristem ve slávě v konše 

apsidy.85

Další sféra výzdoby se měla týkat dějin církevního života. Na stěnách chrámu měli být 

vyobrazeni světci a světice. Preferováni přitom byli svatí, jejichž kult je spojen s naší zemí. 

Do prostor mezi okny hlavní lodi navrhoval Lehner osm figur českých a moravských patronů. 

Větší prostor ovšem věnoval samotným patronům karlínského kostela, sv. Cyrilu a 

Metodějovi. Ostatně Lehner od počátku přirovnával Karlín k moravskému Velehradu: 

„Morava má svůj Velehrad. Čechy mají svůj Karlín. Karlín jest českým Velehradem.“ a tak je 

zvětšený důraz na patrony kostela ve výzdobě logický.86

Hlavní výjevy ze života sv. věrozvěstů měly být představeny v osmi polích v hlavní 

lodi a v presbytáři. Lehner vyzdvihoval slovanské apoštoly jako nositele křesťanské víry 

nejen na našem území, ale v rámci celé „katolické rodiny slovanské“.87 Proto mělo být 

osmero obrazů věnováno jednotlivými národy nebo církevními institucemi a k nim se také 

měly obrazy tematicky vázat. Na prvním místě je zmiňován obraz moravský, na kterém měl 

být vyobrazen Příchod sv. Cyrila a Metoděje. Na druhém místě je uváděn obraz český 

s Křtem Bořivojovým. Následují obrazy Čechů žijících v Americe, bohoslovců všech 

seminářů Čech a Moravy, řádů řeholních mužských, řádů řeholních ženských a nakonec 

obrazy polský a chorvatský.88

Přízemní část chrámu představuje třetí a poslední sféru výzdoby, věnovanou karlínské 

obci. Ta měla být zastoupena ve výzdobě oken bočních lodí, prostřednictvím sv. patronů a 

patronek jednotlivých dárců celkem dvanácti figurálních oken. 

Neobsazené prozatím zůstaly čtyři lunetové obrazy v presbytáři kostela.

Lehnerův ikonografický plán výzdoby byl velkolepý a on sám si uvědomoval také 

jeho finanční náročnost. Již v létě 1884, ještě před ustanovením Jednoty, když představoval 

svůj první plán výzdoby, vyzýval k zahájení sbírek na osm obrazů cyrilometodějského cyklu a 

                                                            
85 Ibidem.

86 Ibidem 73.

87 Ibidem 76.

88 V souvislosti se sbírkou pro polský obraz se objevuje apel na prostřednictví Václava Štulce, který 

byl iniciátorem stavby kostela a zároveň byl známý svou vazbou na polskou kulturu.



41

zároveň oznamoval, že dárci figurálních oken jsou již z větší části získáni.89 Představený 

první plán výzdoby, již schválený arcibiskupem Schwarzenbergem, nebyl nakonec v plném 

rozsahu realizován, ale leccos z původní myšlenky bylo v konečném programu uplatněno.

V úplnosti byly provedeny figury zemských patronů mezi okny hlavní lodi a také figurální 

okna bočních lodí.

V dalším ikonografickém plánu výzdoby kostela, vytvořeném již za fungování Jednoty 

a patrně znovu promýšleném především Ferdinandem Lehnerem, došlo k jistým úpravám. 

Především se změnil program výzdoby klenby. Ta měla být nově vymalována z velké části 

ornamentálně, pouze s medailony s polopostavami světců a světic.90 Na celou klenbu tak 

připadly čtyři světecké skupiny po čtyřech polopostavách. Jelikož v apsidě již byli 

vymalováni andělé, patriarchové a proroci a sv. apoštolové, měly se světecké skupiny na 

klenbě odvíjet dále v posloupnosti litanie ke Všem svatým. V klenbě presbytáře měla začínat 

skupina sv. mučedníků, reprezentovaná sv. Štěpánem, sv. Vavřincem a sv. Kosmou a 

Damiánem. Dva poslední jsou zároveň českými patrony. Na další klenební pole připadla 

skupina sv. biskupů a církevních učitelů, zastoupená sv. Řehořem, sv. Augustinem, sv. 

Ambrožem a sv. Jeronýmem. Na třetí klenební pole připadli sv. kněží a řeholníci, zakladatelé 

církevních řádů, tedy sv. Benedikt, sv. Bernard, sv. Dominik a sv. František. Poslední 

klenební pole zůstalo sv. Pannám, sv. Máří Magdaléně, sv. Agátě, sv. Anežce Římské a sv. 

Kateřině. Poslední klenební medailon připadl na klenbu kruchty a byl tedy určen sv. Cecílii. 

Tento plán na výmalbu klenby již zůstal závazným a byl také realizován.

Další změna se týká cyrilometodějského cyklu. Ten ustoupil christologickému cyklu, 

který měl být původně ztvárněn na klenbě v rámci dějin spásy. Výjevy ze života sv. 

věrozvěstů byly omezeny z osmi na čtyři a to na Příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, 

Křest Bořivojův, Loučení sv. věrozvěstů v Římě a Smrt sv. Metoděje. Nově měly být 

umístěny v lunetách v presbytáři. Cyrilometodějský cyklus byl nakonec skutečně umístěn 

v lunetách presbytáře, ovšem obraz Loučení v Římě byl nahrazen obrazem Smrt sv. Cyrila.

Obdélná pole hlavní lodi a presbytáře tedy připadla christologickému cyklu, jehož osm 

obrazů mělo být doplněno starozákonními předobrazy.91 Tato idea ovšem nebyla finální. 

Nakonec došlo k přepažení jednotlivých polí, čímž vznikl prostor pro nikoli osm, ale šestnáct

obrazů. Osm obrazových polí na evangelijní straně připadlo samotnému christologickému 

                                                            
89 Ibidem 76-77.

90 Ferdinand LEHNER: Památník jubilejní v Karlíně, in: Method XI, 1885, 38.

91 Osmero obrazů bylo přesto ve sbírkách i nadále vedeno jako obrazy jednotlivých slovanských 

oblastí či církevních institucí.
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cyklu bez starozákonních výjevů. V lodi jsou vymalovány výjevy Narození Krista, Obětování 

v chrámu, Zázrak v Káni Galilejské, Poslední večeře Páně, Ukřižování a Kladení do hrobu. 

V presbytáři pak Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení Krista. Osm obrazových polí na 

epištolní straně připadlo výjevům vázaným na Skutky apoštolské.92 V polích hlavní lodi jsou 

vyobrazeny výjevy Umučení sv. Pavla, Umučení sv. Petra, Obrácení sv. Pavla, Biřmování 

v Samaří, Kamenování sv. Štěpána a Uzdravení chromého. V polích presbytáře pak sv. Petr 

křtí a Seslání Ducha svatého. Výjev Seslání Ducha svatého se v presbytáři příhodně stýká se 

závěrečnými výjevy christologického cyklu, se Zmrtvýchvstáním a Nanebevstoupením Krista. 

Tuto část výzdoby kostela je tedy možné číst ve smyslu posloupnosti svátkových okruhů. 

Vánoční okruh je zakončen prvním Kristovým zázrakem, výjevem Svatby v Káni 

Galilejské.93 Následuje velikonoční okruh s Kristovými pašijemi a vše je završeno výjevem 

Seslání Ducha svatého, Letnicemi.

Zbylé prvky výzdoby byly provedeny podle prvotního záměru. Ve figurálních oknech 

jsou zobrazeni patronové a patronky dárců. Mezi okny hlavní lodi pak zemští patroni. Postavy 

zemských patronů jsou v lodi rozmístěny tak, aby vždy dvojice patronů proti sobě odpovídala 

posloupnosti světců na klenbě.94 Ke sv. mučedníkům jsou tak přiřazeni sv. Václav a sv. Vít, 

ke sv. biskupům sv. Vojtěch a sv. Prokop. Do skupiny sv. kněží a řeholníků spadají sv. Jan 

Nepomucký a bl. Jan Sarkandr. Ti bývají zobrazováni pospolu také jako mučedníci 

zpovědního tajemství.95 Skupinu světic na klenbě doplňují sv. Ludmila a sv. Anežka Česká.96

V koncepci výzdoby cyrilometodějského chrámu v Karlíně je také spatřována 

souvislost s dobově aktuálním tématem nových dogmat katolické církve. Těmi jsou dogma o 

papežské neomylnosti ve věcech víry a dále dogma o neposkvrněném početí Panny Marie.97

V rámci výjevů ze Skutků apoštolských je vyzdvižena postava sv. Petra, symbolizujícího 

papežství. Je zde zastoupen ve výjevech Uzdravení chromého, sv. Petr křtí, Biřmování 

v Samaří, Umučení sv. Petra a samozřejmě Seslání Ducha svatého, tedy v pěti z osmi výjevů. 

Na třech je ovšem v přítomnosti sv. Jana a významné postavení v rámci výjevů ze Skutků 

                                                            
92 KNEIDL (pozn. 55) 17.

93 Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (pozn. 17) 172.

94 Ferdinand LEHNER: Chrám sv. Cyrilla a Methoda v Karlíně, in: Method XIII, 1887, 89.

95 HALL (pozn. 21) 190-191.

96 Anežka Česká se stala blahoslavenou v roce 1874, ale svatořečena byla až v roce 1989. Jan Sarkandr 

byl blahoslaven v roce 1860, z dobového hlediska tedy také poměrně aktuálně.

97 Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (pozn. 17) 172.
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apoštolských lze přiřknout také sv. Pavlovi. V chrámu je zobrazeno Obrácení a Umučení sv. 

Pavla a světec je dále přítomen Kamenování sv. Štěpána a Seslání Ducha svatého. 

Rovněž postava Panny Marie má v chrámové výzdobě dominantní pozici. Je 

zobrazena v hlavní apsidě jako trůnící a obklopená sborem apoštolů, včetně apoštolů 

slovanských a dále je jí věnován jeden z bočních oltářů. Na druhou stranu, situování postavy 

Panny Marie na významné místo v apsidě chrámu a ve společnosti Krista Pantokratora není 

neobvyklé a současně reflektuje snahu přiblížit se ve výzdobě raně křesťanské a do jisté míry 

i východní tradici. 

5.3 Realizace výzdoby

Do plánu dokončení výzdoby byla zahrnuta, co se týče malířských prací, plošná 

ornamentální výzdoba prostoru lodí i chrámové předsíně, čtyři lunetové obrazy v prostoru 

presbytáře, osm obrazových polí na epištolní a dalších osm na evangelijní straně hlavní lodi. 

Dále postavy českých zemských patronů mezi okny hlavní lodi, sedmnáct medailonů 

s poprsími světců pro klenbu hlavní lodi a kruchty a lunety v tympanonech vnitřních portálů. 

Krom malířské výzdoby byly zamýšleny figurální a ornamentální vitráže, důstojné 

dotvoření hlavního oltáře a pak také sochy do řady arkád průčelí chrámu. 

Záměrem Jednoty bylo dokončit během roku 1885 všechna figurální okna a dále 

alespoň jeden obraz. Bohužel, ani jeden z plánů nebyl v tomto časovém horizontu splněn, 

ačkoli Jednota ve svých jednáních nijak neotálela.  Hned v protokolu první schůze užšího 

výboru, ze dne 4. 3. 1885 se dočítáme, že „malíř Ženíšek odmítnul příjem prací malířských 

pro nízkou jich odměnu a navrhuje malíře Jeneweina“.98 Na další schůzi je ovšem toto 

tvrzení opraveno s tím, že malíř Jenewein se k provedení malířských prací navrhl sám a dále 

že malíř Ženíšek osobně jednateli sdělil, že jeden obraz je schopen namalovat již tento rok 

(1885) a časem pak i všechny další.99 Od této chvíle figuroval Ženíšek jako malíř, který měl

mít na výzdobě karlínského kostela největší podíl. Již v dubnu toho roku Ženíšek skutečně 

začal dodávat skici k malbám, tehdy ještě v rámci ikonografického konceptu, kde 

novozákonní scény doplňují jejich starozákonní předobrazy. Tentýž malíř také začal pracovat 

na kartonech pro figurální okna, z nichž první bylo zasazeno v květnu 1885. František 

Ženíšek měl být také autorem figur českých zemských patronů a dále i světeckých medailonů.

                                                            
98 Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda, (pozn. 62) zápis ze 4. 3. 1885.

99 Ibidem zápis z 12. 3. 1885.
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Záhy se začalo jednat také o ornamentální výmalbě. Lehner pro tuto práci od počátku 

prosazoval výběr zahraničních umělců s tím, že ornamentální práce jsou téměř řemeslného 

charakteru a tak pro ně lze podle příkladu Národního divadla zvolit zahraniční umělce, když 

k figurální výzdobě chrámu budou preferováni ti čeští.100 Architekt Mocker se později zavázal 

během svého pobytu ve Vídni vhodné umělce sehnat, což se skutečně stalo. Vybráni byli

bratři Jobstové, jejichž podobná práce na Votivkirche ve Vídni byla shledána velmi zdařilou. 

Práce bratří Jobstů na karlínském kostele byla nakonec asi nejsnáze probíhající částí 

výzdoby, u které je navíc nezpochybnitelné autorství. Návrh na ornamentální výzdobu měla 

Jednota k dispozici již začátkem roku 1886 a již tehdy Ferdinand Lehner upozorňoval, že

Jobstům bude možná přenechána také práce na figurách českých zemských patronů. Tak se 

také stalo, když Jednota usoudila, že od Ženíška nelze tuto práci očekávat. Nakonec i 

v případě dodávání kartonů k oknům začal být Ženíšek shledáván jako liknavý.

Smlouva byla s Karlem Jobstem podepsána na jaře 1886 a posléze začaly přípravné a 

malířské práce. Již v prosinci byla ornamentální výzdoba hotova a navíc také světecké 

medailony [44], postavy českých zemských patronů a tympanony vnitřních dveří. V těchto 

tympanonech jsou zobrazeni sv. Josef, Panna Marie s dítětem a Kristus jako Dobrý pastýř 

[45].

Protože Jednota byla s bratry Jobsty spokojena a také ohlasy na jejich práci byly 

vesměs kladné,101 bylo dohodnuto, že provedou také malířskou výzdobu ciboriového oltáře.102

                                                            
100 Ibidem.

101 „Jeden hlas uspokojený o práci té všestranně zní – jak umělci tak i laikové z ní vroucně potěšeni 

jsou, i architekti Hlávka, pak Schmidt z Vídně byli prací tou unešeni a jen jedné výtky nalezli oné, že 

cena za práci velmi mírná jest. Malba ta i co do trvání plnou garanci poskytuje, an Jobstové malovali 

na navlhlou zeď barvami vodovými tedy skoro jako al fresco. Bude tedy práce jich trvanlivější než ona 

v dolní absidě hlavního oltáře.“

Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda v Karlíně (pozn. 62) zápis z 26. 11. 

1886.

Jediná námitka vůči malbě bratří Jobstů mluvila proti zamalování kamenických článků v interiéru. To 

bylo ovšem ospravedlněno tím, že pouze v hlavní lodi jsou tyto články skutečně kamenné, ve 

vedlejších lodích se jedná o imitace.

Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda v Karlíně (pozn. 62) zápis z 19. 11. 

1885.

102 Na provedení ciboriového oltáře se svými nákresy podílel Josef Mocker. Pro vytvoření tabernáklu a 

predelly pak byly použity návrhy Bedřicha Wachsmanna a na jejich výzdobě se uplatnil František 

Sequens. Podle jeho návrhů byly vytvořeny emailové medailony.
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Tato práce byla dokončena do Vánoc 1886 a doplněna také výzdobou oken presbytáře, rovněž 

navrženou Jobsty a darovanou karlínskými duchovními, Ferdinandem Lehnerem a Bedřichem 

Hingstem. Tato okna představují osmero blahoslavenství.103 Jobstové byli také zvažováni pro 

ornamentální výmalbu předsíně, tu ovšem nakonec neprovedli.104

Dekorativní malba dodává interiéru kostela jednotný charakter a odpovídá záměru 

přiblížit se i ornamentální výmalbou románskému slohu. V této souvislosti je důležitá nejen 

ornamentika, ale také barevnost. Ferdinand Lehner se v jednom ze svých článků vyjadřuje 

k polychromii chrámu takto: „Středověk nebál se barev, nýbrž miloval je a snesl mnohem více 

nás. Návrat k barevné okrase jest zdravý a žádoucí.“105 V téže souvislosti je zmíněna řecká 

kultura, která se také nevyhýbala bohaté barevnosti. 

Rozsáhlé karlínské ornamentální malby vykazují jistou příbuznost s dobovou 

beuronskou malířskou školou, pěstovanou benediktiny v Čechách především v pražských 

Emauzích. Jistá souvislost zde existuje, protože P. Gabriel Jakub Wüger, beuronský malíř 

působící v Emauzích, byl členem úzkého uměleckého výboru Jednoty pro vyzdobení chrámu. 

Zároveň je třeba říci, že ačkoli ornamentální malby bratří Jobstů tento styl připomínají, 

figurální témata, provedená stejnými autory, jsou mnohem uvolněnější a přísné beuronské 

malbě spíše vzdálené.

Z kraje roku 1887, když byla úspěšně dokončena ornamentální výmalba, figury 

českých zemských patronů mezi okny, medailony světců na klenbě i lunety portálů, se 

Jednota znovu obrátila k problematice zbylých figurálních zakázek: „Otázka malíře pro 

figurální okna a obrazy dosud jest otevřena an malíř Ženíšek vzdor připomínkám se dosud 

nevyjádřil“.106 Ženíšek se nakonec vzdal své další účasti jak na malbách, tak na chrámových 

oknech a již v únoru 1887 byl pro malby získán malíř Maxmilián Pirner. Ten se uvázal 

vytvořit během roku 1887 náčrtky ke všem čtyřem lunetovým obrazům v presbytáři a jeden 

také dokončit. Tím měl být obraz Smrti sv. Metoděje. Zbývající lunety pak měly být 

                                                            
103 Ibidem zápis z 2. 3. 1888.

104 Malba chrámové předsíně byla nakonec provedena malířem Krügerem ve stejném stylu, jako malby 

v lodi, ale jednodušeji.

Ibidem zápisy z 27. 7. a 12. 10. 1888.

105 LEHNER (pozn. 94) 77.

106 Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda v Karlíně (pozn. 62) zápis z 14. 1. 

1887.
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dokončeny dalším rokem.107 Tato prodleva vznikla na straně Jednoty, která neměla dostatek 

finančních prostředků a stále splácela práce provedené bratry Jobsty.

Začátkem července disponovala Jednota Pirnerovými skicami k lunetovým obrazům, 

se kterými byla velmi spokojena, ovšem až na jeden aspekt, který se stal osudným. Jednota si 

přála, aby byl obraz Smrti sv. Metoděje komponován přesně podle legendy, kde sv. Metoděj 

umírá vestoje podpírán knězi a nikoli vleže, jak scénu pojal Pirner. Lehner na tento rozpor 

malíře upozornil a Pirner zažádal o navrácení kreseb a od smlouvy nakonec ustoupil.108

Jednota díky tomuto nedorozumění ztratila více než půl roku a velmi zdařile navržené

expresivní lunetové obrazy [60]. Prakticky okamžitě začal být diskutován na místo Pirnera 

malíř František Sequens. Jednota zamýšlela, že by mohly obrazy dalším rokem provést 

Sequensovi žáci, pod profesorovým vedením. Když bylo jasné, že František Ženíšek 

nedokončí ani kartony pro chrámová okna, začal být také pro tento úkol zvažován Sequens, 

který nabídku v únoru 1888 přijal a koncem července téhož roku dokončil karton 

k poslednímu oknu. Všechna okna byla zasazena v říjnu 1888 [42, 43].109

Sequens se posléze skutečně zavázal k provedení figurálních obrazů a to jak 

lunetových, tak i obrazů v lodi. Záměrem Jednoty bylo dokončit dva lunetové obrazy a obraz 

český během jara 1889.  Přes zimu měl Sequens provést kartony. Roku 1889 se ovšem 

v malířské výzdobě nijak nepokročilo, opět z finančních důvodů. Obraz český a potažmo 

obrazy dalších národů a společenství měly být hrazeny ze sbírek, které ovšem nedosáhly 

potřebné výše. Lunetové obrazy měly být financovány jednotlivci, rodinami či institucemi a i 

když dva z nich již byly zadány pány Lokayem a Novákem, objevily se komplikace. Novým 

termínem pro provedení čtyř obrazů se stalo léto 1890. Roku 1890 Sequens skutečně provedl 

dvě malby christologického cyklu na evangelijní straně presbytáře, Zmrtvýchvstání [52] a 

Nanebevstoupení Krista [53]. Až během roku 1892 byly provedeny lunety na stejné straně 

presbytáře. Jedná se právě o obrazy věnované rodinami Lokayovou a Novákovou, 

představující Křest knížete Bořivoje [61] a Smrt sv. Metoděje [62].110 V obraze Smrti sv. 

Metoděje Sequens vyhověl požadavku Jednoty, který Pirner odmítl.

František Sequens měl dále během roku 1894 namalovat další dva obrazy v levé části 

hlavní lodi a to sice obrazy Ukřižování a Kladení do hrobu. Zakázka byla ovšem po dva roky 

odkládána.

                                                            
107 Ibidem zápis z 12. 2. 1887.

108 Ibidem zápis z 22. 7. 1887.

109 Ibidem zápis z 12. 10. 1888.

110 KNEIDL (pozn. 55) 17.
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Od sklonku roku 1895 bylo dokončování výzdoby směřováno k výročnímu roku 1898, 

kdy uplynulo padesát let od korunování Františka Josefa I. císařem. Zbývající malířské práce 

byly z toho důvodu rozděleny mezi malíře Františka Sequense a Zikmunda Rudla. František 

Sequens měl dokončit dvě zbývající lunety v presbytáři a dále ztvárnit šest volných polí na 

evangelijní straně hlavní lodi, tedy dokončit christologický cyklus. Zikmundu Rudlovi bylo 

svěřeno osm obrazových polí na epištolní straně, určených pro výjevy ze Skutků 

apoštolských.111

Zikmund Rudl ztvárnil výjevy ze Skutků apoštolských [65-72], ikonograficky určené 

v předchozí podkapitole, v letech 1896–1898. František Sequens ovšem v té době onemocněl 

a v důsledku nemoci zemřel. Práci na karlínské výzdobě po něm převzali jeho žáci, Gustav 

Miksch a Antonín Krisan. Ti ještě první dva obrazy, Ukřižování [50] a Kladení do hrobu [51], 

roku 1896 dokončili podle Sequensových návrhů a práce na dalších obrazech jim byla posléze 

také svěřena.112 Zmínky o dalším průběhu provádění maleb, původně svěřených Sequensovi, 

již v protokolech Jednoty ani v publikovaných výročních zprávách nejsou.

Ke čtyřem prvním obrazům z christologického cyklu, představujícím Narození Krista, 

Obětování v chrámu, Svatbu v Káni Galilejské a Poslední večeři se ovšem dochovaly skici, 

připisované malíři Felixovi Jeneweinovi [54-57]. Stejně tak k oběma lunetám na epištolní 

straně, představujícím Příchod sv. věrozvěstů a Smrt sv. Cyrila [58,59]. Tento fakt 

znesnadňuje jednoznačné přiřčení maleb Krisanovi a Mikschovi.

Skici jsou datovány již do roku 1879.113 Tato datace ovšem dle mého není 

pravděpodobná. 

Ikonografický plán pro výzdobu hlavní lodi byl Ferdinandem Lehnerem promýšlen až 

od roku 1884 a podobu christologického cyklu na boční stěně lodi nabyl ještě později. 

Obrazových polí stěn hlavní bylo z počátku pouze osm, čtyři a čtyři na každé straně. Až 

později, za činnosti Jednoty byla obrazová pole rozpůlena vlysem a zmnožena na počet 

šestnácti. Jeneweinovy kresby jsou přitom již komponovány na poloviční pole, což je 

nesporné díky završení polí obloučkovým vlysem. Rovněž ikonografický program je již jasně 

daný a zpracovány jsou pouze chybějící náměty. 

                                                            
111 Protokoly Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrila a Metoda v Karlíně (pozn. 62) zápis z 19. 12. 

1895.

112 KNEIDL (pozn. 55) 17

113 Roman MUSIL: Felix Jenewein (1857–1905). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12. 11. 

1996–9. 2. 1997, Praha 1996, 230-231.
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Felix Jenewein je v protokolech Jednoty zmíněn pouze v počátku jejího působení, kdy 

je navrhován Ženíškem. Ačkoli tento zápis je okamžitě opraven s tím, že Jenewein se k práci 

nabídl sám. Ovšem dál s ním již jednáno nebylo, protože Jednota tíhla k tomu, aby malířskou 

výzdobu provedl František Ženíšek.

Nejnovější literatura připisuje zbylé čtyři obrazy christologického cyklu [47-49] a dvě 

lunety cyrilometodějského cyklu [63, 64] malířům Krisanovi a Mikschovi s tím, že byly 

provedeny podle Jeneweinových návrhů.114

K některým z obrazů christologického cyklu jsou ovšem dochovány také návrhy, 

připisované ještě Františku Sequensovi, jejichž kompozice je s Jeneweinovými totožná.115

Tyto návrhy jsou rovněž datovány do 70. let 19. století. Proti této dataci ale mluví stejné 

argumenty, jako proti datování Jeneweinových návrhů do roku 1879.

Jako jedna z posledních částí výzdoby byla dokončena křestní kaple. Ta byla v roce 

1903 doplněna malbou, představující Křest Kristův. Malbu daroval Ferdinand Lehner a jejím 

autorem je F. Urban. Úplný závěr pak představují již zmíněné sochařské práce od Čeňka 

Vosmíka.

                                                            
114 Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (pozn. 17) 63.

115 Tyto Sequensovy návrhy jsou publikovány zde: MÍKA (pozn. 51) 48.
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Závěr

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně stojí na počátku řady církevních staveb 

19. století, pro které byl hledán vhodný sloh s ohlédnutím ke slohům středověkým. Vznikal 

v době, kdy se formovala nebo již fungovala hnutí, usilující o dostavbu velkých gotických 

katedrál. Příkladem za všechny uvádím plán dostavby katedrály v Kolíně nad Rýnem a 

samozřejmě také snahu o dostavbu pražské svatovítské katedrály.116 Snad i pod vlivem těchto 

velkých projektů postupně naprosto převládl novogotický sloh, napodobující gotické struktury 

a způsob dekorace. 

V Karlíně se však setkáváme se stavbou, pro kterou byl novogotický sloh odmítnut 

z finančních, ale také z ideových důvodů. Kostel sv. Cyrila a Metoděje měl být s ohledem na 

zasvěcení zemským patronům, slovanským věrozvěstům, apoštolům, postaven ve slohu 

románském. Vlastenecké hledisko je zde evidentní. Gotický sloh byl částí společnosti vnímán 

jako germánský. Sloh románský je starší, jeho počátky v Čechách a na Moravě jsou 

spojovány právě s cyrilometodějskou tradicí a navíc byl sloh románský někdy zaměňován se 

slohem byzantským. Jako byzantský se pak prokazoval užší vazbou na slovanský východ a 

snad také na Itálii. Odkazoval tedy k nejhlubší tradici křeťanské víry, na kterou měl pomoci 

navázat.

Zasvěcení sv. Cyrilu a Metodějovi bylo jistě vybráno s ohledem na blížící se milénium 

příchodu sv. věrozvěstů na Moravu v roce 863. V polovině století byly také zakládány spolky 

jako Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (1850) nebo Národní jednota sv. Cyrila a Metoda, vzniklá

rozšířením Jednoty Moravské (1849).117 Byla také založena řada menších spolků, tzv. jednot 

cyrilských a posléze také jednot metodějských. Jednoty cyrilské byly věnované hudbě, 

jednoty metodějské pak výtvarnému umění. K zakládání a šíření takových spolků, 

příslušejících většinou k jednotlivým farnostem, nabádal v časopisu Method jeho redaktor, 

Ferdinand Lehner.118  

                                                            
116 Dostavba kolínské katedrály byla zahájena v roce 1842. Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta 

fungovala od roku 1844, po přerušení rokem 1848, bylo její působení roku 1859 obnoveno.

VYBÍRAL (pozn. 35) 61-62. 

117 Pavel ZATLOUKAL: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve 

Slezsku, Olomouc 2002, 316.

118 Ferdinand LEHNER: Jednoty Sv. Methodějské, in: Method XII, 1886, 81.



50

Navazující milénia let 1869 a 1885, připomínající smrt sv. apoštolů slovanských pak 

završovala dobu, dokonce nazývanou cyrilometodějským čtvrtstoletím.119

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně je také možné spojovat s hledáním nové formy 

pro církevní stavby, která měla nahradit ještě josefínský strohý uniformní styl. Spojení 

funguje především přes hlavního architekta stavby, Karla Rössnera. Rössner byl profesorem 

na vídeňské akademii a byl mu svěřen projekt stavby kostela sv. Jana Nepomuckého 

v Leopoldstadtu ve Vídni [75]. Je příznačné, že Karl Rössner vyhotovil ke stavbě tři plány, 

jeden v románském, druhý v gotickém a třetí v renesančním stylu.120 Výsledná forma kostela 

je do značné míry eklektická. Tělo stavby přejímá klasické formy. Věž, umístěná na ose 

průčelí je doplněna románským tvaroslovím, její oktogonální tvar je atypický. 

Právě pro stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého v letech 1841–1846 byl Karl Rössner 

velmi ceněn a oslavován. Tato realizace je také zvažována jako důvod zadání karlínského 

projektu právě Rössnerovi. Patrně ale ne pro stylovou souvislost, spíše pro aktuální prestiž 

architekta.

Ze stejné doby, konkrétně z roku 1842, pochází také Rössnerův návrh na obnovu 

kostela sv. Mořice v Kroměříži [76], poškozeného požárem.121 Nakonec byl realizován návrh 

architekta Antonína Archeho, ale z Rössnerova projektu lze vyčíst souvislost s pozdějším 

projektem na kostel v Karlíně. Střechy věží jsou řešeny v podstatě totožným způsobem, 

podobné je užití lisen a obloučkového vlysu. Charakteristický je silný dojem vertikality. Právě 

věže kostela byly ovšem architektem Vojtěchem Ignácem Ullmannem oproti Rössnerovu 

projektu nejvíce upraveny.122

Dílo, které lze nejlépe zařadit do kontextu karlínské stavby je pak Ludwigkirche 

v Mnichově [77]. Jedná se o projekt architekta Friedricha von Gärtner z let 1830–1844.123

Stejně jako u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vídni od Karla Rössnera jde i zde o jakési 

hledání progresivního stylu sakrální architektury. 

                                                            
119 ZATLOUKAL (pozn. 117) 317.

120 Ibidem 185.

121 Ibidem 188.

122 K architektu I. V. Ullmannovi blíže Jindřich VYBÍRAL: Ignác Vojtěch Ullmann (1822–1897). 

Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 9. 6. 1994–7. 8. 1994, Praha 1994. K architektu Rössnerovi 

pak Dagmar REDL: Karl Rösner (1804–69). Ein Wiener Architekt von europäischem Format, in: 

Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Jahrgang LII, 1998, 550-574.

123 Claude MIGNOT: Architektur des 19. Jahrhunderts, Fribourg 1983, 90.
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Ludwigkirche je stejně jako kostel sv. Cyrila a Metoděje stavbou bazilikálního typu. 

Opakují se zde také ony štíhlé vysoké věže, které jsou ovšem v případě Ludwigkirche 

umístěny po stranách průčelí a nikoli v závěru bočních lodí, jako je tomu v Karlíně. Projekt 

Karla Rössnera na karlínský chrám se mnichovskému kostelu nejvíce přibližuje řešením 

střední části průčelí a také tvaroslovím, patrným z bočního pohledu. Střední část průčelí 

Ludwigkirche má podobné proporce jako je tomu u chrámu v Karlíně. Štít je lemován 

obloučkovým vlysem, dosedajícím na liseny a doplněn velkou rozetou. Ve střední části je 

umístěn pás s pěti konchami, určenými pro sochy. Arkádová galerie v průčelí karlínského 

kostela by mohla být rozvinutím této myšlenky.

Spodní část průčelí se ovšem výrazně liší. Karlínský kostel je ve jménu románského 

slohu opatřen třemi bohatě profilovanými portály, kdežto kostel v Mnichově má v přízemní 

části otevřenou arkádovou galerii, která se dále rozvíjí i do stran a vytváří tak vlastně podnož 

chrámu.

Ve stejné době vznikl také kostel sv. Bonifáce v Mnichově [78], dílo architekta

Georga Friedricha Zieblanda z let 1835–1845.124 I zde se jedná o bazilikální trojlodí, kde je 

v průčelí rozvinuta arkádová předsíň, podobně jako u kostela sv. Ludvíka. Karlínskému 

kostelu je ovšem tento spíše vzdálen. Významnou stavbou doby je také vídeňský Votivkirche, 

který je ovšem stylově výrazně odlišný, když sleduje linii katedrální gotiky.

V pražském kontextu je chrám sv. Cyrila a Metoděje první z velkých sakrálních staveb 

pražských předměstí. Karlínský chrám následovala stavba kostela sv. Václava na Smíchově 

od architekta Antonína Barvitia z let 1881–1885 nebo stavba kostela sv. Ludmily na 

Vinohradech, dílo architekta Josefa Mockera z let 1888–1892.125 Tyto církevní stavby 

výrazně spojuje zasvěcení českým patronům, ovšem stylově jsou značně odlišné. Podobně 

jako tomu bylo u trojích plánů Rössnerova kostela sv. Jana Nepomuckého, i zde nakonec v 

rozmezí čtyřiceti let sledujeme jeden projekt novorománský – kostel sv. Cyrila a Metoděje, 

jeden novorenesanční – kostel sv. Václava a jeden novogotický – kostel sv. Ludmily.

Samozřejmě, že rovněž v rámci Čech převládl v sakrální architektuře proud novogotiky, který 

byl také uplatňován pro rekonstrukci či dostavbu středověkých památek.

                                                            
124 Klaus GALLAS: München, Köln 1979, 278.

125 K architektu Josefu Mockerovi blíže Taťána PETRASOVÁ: Josef Mocker 1835–1899. Stavitel 

katedrály, Praha 1999. K dílu architekta Barvitia např.: Zdeněk WIRTH / Antonín MATĚJČEK: Česká 

architektura 1800–1922, Praha 1922.



52

První dokončené prvky výzdoby od těch výzdobu završujících dělí celá desetiletí. 

Přesto lze konstatovat, že si chrám v podstatě zachoval jednotný charakter. V tympanonech 

Václava Levého126 v portálech průčelí chrámu sledujeme jistý lyrismus, zvláště v námětu 

Zvěstování pravého bočního portálu. Podobně jsou laděny také medailony dveří, modelované 

podle návrhů Josefa Mánesa.127 Na chrámovém průčelí se také od počátku plánovaná výzdoba 

kostela uzavírá, doplněním jedenácti soch do pásu arkád. Tento poslední z velkých úkolů byl 

dokončen až roku 1913, kdy byly sochy Krista a zemských patronů od Čeňka Vosmíka 

osazeny.

Při vstupu do interiéru působí scelujícím dojmem plošná ornamentální výzdoba, 

vytvořená vídeňskými bratry Jobsty. Již bylo v této práci zmíněno, že charakter ornamentální 

výzdoby připomíná beuronskou malbu.128 Figurální práce Karla Jobsta pak představují 

osobitý malířský sloh.

Bratři Jobstové byli pro výzdobu karlínského chrámu vybráni především pro jejich 

zdařilou účast na výzdobě vídeňského Votivkirche. V Praze posléze spolupracovali 

s architektem Josefem Mockerem na výzdobě vyšehradského chrámu sv. Petra a Pavla. 

Ovšem ještě v rámci první etapy výzdoby byla provedena malba apsidy. Tuto zakázku 

svěřila Krasoumná jednota, financující malbu, Josefu Matyáši Trenkwaldovi, ačkoli o 

celkovou výzdobu chrámu velmi usiloval Josef Mánes. Další velké malířské úkoly první 

etapy, malby bočních oltářů, byly svěřeny Petru Maixnerovi.129

Ve druhé etapě výzdoby130, realizované činností Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. 

Cyrila a Metoděje v Karlíně byl zprvu favorizován malíř František Ženíšek.131 Také on se 

                                                            
126 Sochaři Václavu Levému je věnována např. tato literatura: Marie ČERNÁ: Václav Levý, Praha 1964 

nebo Emanuel POCHE: Václav Levý, Praha 1943. Dále souborná literatura jako: Vojtěch VOLAVKA: 

Sochařství devatenáctého století, Praha 1948.

127 Literatura, věnovaná malíři Josefu Mánesovi je velmi široká. Pro doplnění uvádím tyto knihy: 

Naděžda BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ: Malířská rodina Mánesů, Praha 2002; VOLAVKOVÁ (pozn. 66); 

Jaromír PEČÍRKA: Josef Mánes, Praha 1940.

128 Problematice beuronské umělecké školy je věnována např. tato literatura: Helena ČIŽINSKÁ:

Beuronská umělecká škola v opatství svatého Gabriela v Praze, Praha 1999; Hubert KRINS: Kánon a 

beuronští umělci, Praha 2002.

129 K malíři Petru Maixnerovi blíže Marie SLAVÍKOVÁ: Život a dílo Petra Maixnera, Praha 1934.

130 Druhá etapa výzdoby je souborem především církevní malby poslední čtvrtiny 19. století, s jistým 

přesahem do počátku 20. století. Právě církevnímu umění přelomu 19. a 20. století je věnována 

publikace Aleš FILIP / Roman MUSIL: Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na 

Moravě v letech 1870–1914, Praha 2006.



53

předtím podílel na výzdobě Votivního kostela ve Vídni a to svými kartony pro výzdobu oken, 

tedy stejným způsobem, jako nakonec v Karlíně. Ženíškův nástupce v chrámu sv. Cyrila a 

Metoděje, František Sequens, byl pro výzdobu kostela vybrán jako profesor na pražské 

Akademii. Také on byl později doplněn malířem Zikmundem Rudlem, aby společně provedli 

malířskou výzdobu obrazových polí v hlavní lodi. 

Právě obrazy, svěřené Františku Sequensovi jsou patrně největším otazníkem celé 

výzdoby a to spolu s jemu svěřenými lunetami. Z Protokolů Jednoty vyplývá, že sám 

František Sequens je autorem dvou obrazových polí a dvou lunet na evangelijní straně 

presbytáře. Podle Sequensových návrhů jeho žáci vytvořili další dva obrazy v lodi kostela. 

Autorství posledních čtyř obrazů christologického cyklu a také lunet na epištolní straně je 

sporné. Podle Protokolů Jednoty byly i tyto obrazy svěřeny Sequensovým žákům. Právě 

k těmto obrazům jsou ovšem dochovány přípravné skici Felixe Jeneweina132, podle mého 

mylně datované do roku 1879 a k některým také skici Františka Sequense, ovšem datované 

rovněž do 70. let, což je nepravděpodobné. 

V tomto ohledu jsou obrazy christologického cyklu a lunetové obrazy v presbytáři 

hodny dalšího přezkoumání zejména v otázce autorství, to již ovšem přesahuje rámec této 

bakalářské práce.

                                                                                                                                                                                             
131 Františku Ženíškovi je věnována publikace Naděžda BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ (ed.): František 

Ženíšek (1849–1916). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 2005.

132 K Felixovi Jeneweinovi blíže uvádím katalog výstavy Národní galerie: MUSIL (pozn. 113) a dále

stať v publikaci, věnované české Katolické moderně: Roman MUSIL: Felix Jenewein – křesťanský 

umělec duševního království, in: Roman MUSIL / Aleš FILIP: Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a 

její časopis Nový život (1896-1907), Praha 2000.



54

Seznam použité literatury a pramenů

Použité prameny:

Kronika osady Karlína a farního kostela, rukopis od roku 1851, Archiv Římskokatolické 
farnosti v Karlíně

Plány architekta Ignáce Vojtěcha Ullmanna, kolem 1853, kopie, Archiv Římskokatolické 
farnosti v Karlíně

Plány architekta Karla Rössnera, kolem 1852, fotokopie, soukromý archiv

Protokoly Jednoty pro vyzdobení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, rukopis 1885–1938, 
Archiv Římskokatolické farnosti v Karlíně

Řeč Jeho Eminence, nejdůstojnějšího Pána, pana Bedřicha, knížete ze Švarcenberku, 
kardinála sv. Římské Církve, arcibiskupa Pražského atd. atd. atd. při svěcení nového chrámu 
Páně v Karlíně, dne 18. října 1863, tisk a papír Karla Bellmanna, Praha 1863, Archiv 
Římskokatolické farnosti v Karlíně

Použitá literatura:

BEDRNÍČEK Pavel: Příběhy pražských svatyní, Praha 2002

BENEŠOVÁ Marie: Česká architektura v proměnách dvou století. 1780–1980, Praha 1984

BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ Naděžda (ed.): František Ženíšek (1849–1916). Katalog Národní 
galerie v Praze, Praha 2005

BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ Naděžda: Malířská rodina Mánesů, Praha 2002

BRONCOVÁ Dagmar (ed.): Praha 8 křížem krážem, Praha 2008

ČERNÁ Marie: Václav Levý, Praha 1964

ČIŽINSKÁ Helena: Beuronská umělecká škola v opatství svatého Gabriela v Praze, Praha 1999

EKERT František: Posvátná místa královského hlavního města Prahy. Svazek II., Praha 1884

FILIP Aleš / MUSIL Roman: Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na 
Moravě v letech 1870–1914, Praha 2006

GALLAS Klaus: München, Köln 1979

HALL James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha a Litomyšl 2008

Hlavní dveře chrámu karlínského, in: Světozor VIII, 1874, 352-353

Hlavní vchod kostela sv. Crhy a Metoděje, in: Zlatá Praha I, 1864, 130, 132-133

HOROVÁ Anděla (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. N-Ž, Praha 1995

Chrám sv. Cyrila a Methoděje v Karlíně, in: Zlatá Praha II, 1885, 280-281, 290



55

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, in: Světozor VI, 1873, 388-390

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, in: Světozor XX, 1886, 725, 733, 735

JIŘÍK F. X.: František Ženíšek, in: Dílo III, 1905, 274-275, 277-288

Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní vydří 2007

KNEIDL František: Jednatelská zpráva o činnosti výboru Jednoty pro vyzdobení chrámu Páně 
sv. Cyrilla a Methoda v Karlíně za rok 1896, in: Method XXIV, 1898, 17-18

KNEIDL František: Jednota pro vyzdobení chrámu sv. Cyrilla a Methoda v Karlíně. Zpráva o 
činnosti výboru od r. 1893 do r. 1895, přednesená na valné hromadě, konané dne 28. prosince 
1895, in: Method XXII, 1896, 44-47

KNEIDL František: Zpráva o činnosti výboru Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrilla a 
Methoda v Karlíně za dobu od r. 1889 do r. 1892, in: Method XVIII, 1892, 139-140

KNEIDL František: Zpráva o činnosti výboru Jednoty pro vyzdobení chrámu sv. Cyrilla a 
Methoda v Karlíně za dobu od r. 1889 do r. 1892 (pokračování), in: Method XIX, 1893, 11-12

KRINS Hubert: Kánon a beuronští umělci, Praha 2002

KULHÁNEK Ludvík: Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, Praha s. d.

LEHNER Ferdinand: Dveře kostelní sv. Cyrilla a Methoděje v Karlíně, in: Method V, 1879, 
22-23

LEHNER Ferdinand: Elektrické osvětlení Karlínského chrámu Páně, in: Method XVIII, 1892, 
23

LEHNER Ferdinand: Figurální okna Karlínského chrámu Páně, in: Method X, 1884, 104-106

LEHNER Ferdinand: Chrám sv. Cyrilla a Methoda v Karlíně, in: Method XIII, 1887, 25-28, 43-
-44, 52-55, 77-79, 89-90, 105-107, 114-116, 129-130

LEHNER Ferdinand: Chrám sv. Cyrilla a Methoda v Karlíně. Výroční zpráva Jednoty pro 
okrášlení chrámu Páně, in: Method XV, 1889, 9-11

LEHNER Ferdinand: Jednatelská zpráva Jednoty pro okrášlení chrámu Páně sv. Cyrilla a 
Methoda za r. 1885 a 1886, in: Method XIII, 1887, 34-35, 45-47

LEHNER Ferdinand: Jednoty Sv. Methodějské, in: Method XII, 1886, 80-81

LEHNER Ferdinand: Kterak Karlín oslaví tisíciletou památku blahoslaveného úmrtí sv. 
Methoda, in: Method X, 1884, 73-78

LEHNER Ferdinand: Památník jubilejní v Karlíně, in: Method XI, 1885, 37-41, 70

LEHNER Ferdinand: Polychromie chrámu Karlínského, in: Method XII, 1886, 82

LEHNER Ferdinand: Polychromie karlínského chrámu Páně sv. Cyrilla a Methoda, in: Method 
XII, 1886, 93

LEHNER Ferdinand: Predella hlavního oltáře u sv. Cyrilla a Methoda v Karlíně, in: Method 
XVIII, 1892, 22-23



56

LEHNER Ferdinand: Predella hlavního oltáře v Karlínském chrámu sv. Cyrilla a Methoda, in: 
Method XVIII, 1892, 79-80

LEHNER Ferdinand: Příspěvky na votivní obrazy v karlínském chrámu Páně k oslavě 
1000letého jubilea sv. Methoda, in: Method XVII, 1891, 12

LEHNER Ferdinand: Tabernákl chrámu sv. Cyrilla a Methoda v Karlíně, in: Method XV, 1889, 
85-87

LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ Milada: Od Špitálska ke Karlínu, Praha 1967

Malby na oknech basiliky sv. Cyrilla a Methoděje v Karlíně, in:Zlatá Praha II, 1885, 693, 706

MIGNOT Claude: Architektur des 19. Jahrhunderts, Fribourg 1983

MÍKA Zdeněk: Karlín. Nejstarší předměstí Prahy, Praha 2011

MUSIL Roman / FILIP Aleš: Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život 
(1896–1907), Praha 2000

MUSIL Roman: Felix Jenewein (1857–1905). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12. 11. 
1996–9. 2. 1997, Praha 1996

Nové tabernákulum hlavního oltáře v chrámě Karlínském, in: Světozor XXIII, 1889, 437, 443

Ottův slovník naučný. Díl 15, Praha 1999

Ottův slovník naučný. Díl 23, Praha 2000

Ottův slovník naučný. Díl 24, Praha 2001

Ottův slovník naučný. Díl 28, Praha 2003

PEČÍRKA Jaromír: Josef Mánes, Praha 1940

PETRASOVÁ Taťána / LORENZOVÁ Helena: Dějiny českého výtvarného umění. (III/1) 
1780/1890, Praha 2001

PETRASOVÁ Taťána / LORENZOVÁ Helena: Dějiny českého výtvarného umění. (III/2) 
1780/1890, Praha 2001

PETRASOVÁ Taťána: Josef Mocker 1835–1899. Stavitel katedrály, Praha 1999

PIŤHA Petr: Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní Vydří 2007

PODLAHA Antonín / ŠITTLER Eduard: Soupis památek historických v politickém okresu 
Karlínském, Praha: 1901 

POCHE Emanuel: Praha národního probuzení, Praha 1980

POCHE Emanuel: Prahou krok za krokem, Praha 1985

POCHE Emanuel: Václav Levý, Praha 1943

PRAHL Roman (ed.): Ach! Italia, cara mia! Umělci z Čech XIX. století a Itálie. Katalog 
výstavy Západočeské galerie v Plzni, 25. 2–22. 5. 2011, Plzeň 2011



57

PRAHL Roman: Maxmilián Pirner (1854–1924). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 
1987, Praha 1986

REDL Dagmar: Karl Rösner (1804–69). Ein Wiener Architekt von europäischem Format, in: 
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Jahrgang LII, 1998, 550-574

ROYT Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha 2007

SLAVÍKOVÁ Marie: Život a dílo Petra Maixnera, Praha 1934

Sv. Cyrill a Metoděj. Jos. Trenkwalda malba na obmítce v chrámě Karlínském, in: Světozor 
II, 1868, 293, 297.

Sv. Václav žehná stavbě chrámové, in: Světozor VI, 1872, 221

ŠÁMAL Jindřich: Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, Praha 1944

ŠÁMAL Jindřich: K datování čtyř Mánesových obrazů v chrámu karlínském, in: Umění ČS 
AV II, 1954, 258-259

ŠKODA Eduard: Pražské svatyně, kostely, kaple, synagogy, církevní sbory a modlitebny od 
úsvitu křesťanství na práh 21. století, Praha 2002

ŠPACHTA Dominik / ŠTULC Václav: Karlín a jeho chrám. Stručná historicko-statistická 
zpráva, přiložená k listině základního kamene chrámového, položeného a zasvěceného dne 
10. Června l. P. 1854, Praha 1854

TOMÍČKOVÁ Oldřiška / KAVALOVÁ-MAIXNEROVÁ Zdeňka: Maixnerové. Čtyři generace jedné 
umělecké rodiny (kat. výst.), Hořice, 2002

VLČEK Pavel (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 
2004

Vnitřek chrámu ss. Cyrila a Metoděje v Karlíně, in: Světozor XXI, 1887, 260, 269-271

VOLAVKA Vojtěch: Sochařství 19. století, Praha 1948

VOLAVKOVÁ Hana: Josef Mánes. Malíř vzorků a ornamentů, Praha 1981

VYBÍRAL Jindřich: Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o 
devatenáctém století, Praha 2002

VYBÍRAL Jindřich: Ignác Vojtěch Ullmann (1822–1897). Katalog výstavy Národní galerie 
v Praze, 9. 6 1994–7. 8. 1994, Praha 1994

Výtvarné umění: Basilika sv. Cyrilla a Methoděje v Karlíně v těchto dnech ozdobena byla 
třemi novými skvosty v podobě tří výtečně provedených oken..., in: Zlatá Praha III, 1885, 692

Výtvarné umění: Chrám sv. Cyrilla a Metoděje v Karlíně letošním rokem uvnitř s velikou 
nádherou ozdoben..., in: Světozor XXI, 1887, 93

Výtvarné umění: Polychromie chrámu Karlínského jest dokonána, in: Zlatá Praha IV, 1887, 
79-80

Výtvarné umění: Polychromování Cyrillo-Methodějské basiliky v Karlíně utěšeně pokračuje, 
in: Zlatá Praha III, 1886, 463



58

Výtvarné umění: V doplňování výzdoby chrámu Karlínského zdatně se pokračuje, in: Zlatá 
Praha VII, 1890, 492 

Výtvarné umění: Záslužný podnik figurálního vyzdobení stěn a oken chrámu Karlínského 
v posledních dnech značně pokročil, in: Zlatá Praha II, 1885, 260

WIRTH Zdeněk / MATĚJČEK Antonín: Česká architektura 1800–1922, Praha 1922 

ZÁHOŘ Tomáš: Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, in: Zprávy památkové péče 
XLV, 2005, 303-305 

ZATLOUKAL Pavel: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve 
Slezsku, Olomouc 2002

ZELINKA Timoteus Č.: Pražská předměstí. Život za pražskou hradební zdí, Praha 1955



59

Seznam vyobrazení obrazové přílohy

1. Císařský otisk katastrálního území Karlín, 1841. Reprodukce z knihy: Milada LEJSKOVÁ-    

-MATYÁŠOVÁ: Od Špitálska ke Karlínu, Praha 1967, 21.

2. Nejnovější plán Prahy a předměstí, výřez - Karlín, barevný tisk, 1880/1886, AMP 65. 
Reprodukce z knihy: Zdeněk MÍKA: Karlín. Nejstarší předměstí Prahy, Praha 2011, 56.

3. J Kudláček: Plány na stavbu prozatímní kaple, průčelí a boční řez, 1850, kresba perem, 
600x820, AMP 1 478. Reprodukce z knihy: Zdeněk MÍKA: Karlín. Nejstarší předměstí Prahy, 
Praha 2011, 39.

4. J. Böhm: Pohled do interiéru prozatímní kaple, 1852, olej, plátno, 52,5 x 70,3, MMP 1 990. 
Reprodukce z knihy: Zdeněk MÍKA: Karlín. Nejstarší předměstí Prahy, Praha 2011, 40.

5. K. Rössner: Plán kostela v Karlíně, půdorys, kolem 1852, fotokopie, soukromý archiv. 

6. K. Rössner: Plán kostela v Karlíně, boční řez, detail podpisu architekta, kolem 1852, 
fotokopie, soukromý archiv.                                                        

7. K. Rössner: Plán kostela v Karlíně, průčelí, kolem 1852, fotokopie, soukromý archiv. 

8. K. Rössner: Plán kostela v Karlíně, závěr kostela, kolem 1852, fotokopie, soukromý archiv. 

9. K. Rössner: Plán kostela v Karlíně, boční pohled, kolem 1852, fotokopie, soukromý archiv. 

10. K. Rössner: Plán kostela v Karlíně, podélný řez, kolem 1852, fotokopie, soukromý archiv. 

11. K. Rössner: Plán kostela v Karlíně, půdorys, kolem 1852, fotokopie, soukromý archiv. 

12. I. V. Ullmann: Plán kostela v Karlíně, půdorys a podélný řez, kolem 1853, Archiv ŘMK 
Farnosti Karlín. Reprodukce z knihy: Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, 
Kostelní Vydří 2007, 31.

13. I. V. Ullmann: Plán kostela v Karlíně, podélný řez, detail podpisů, kolem 1853, kopie, 
Archiv ŘMK Farnosti Karlín. Foto: autorka.

14. I. V. Ullmann: Plán kostela v Karlíně, podélný řez, kolem 1853, kopie, Archiv ŘMK 
Farnosti Karlín. Foto: autorka.

15. Plán kostela v Karlíně, boční pohled, pravděpodobně dle Ullmannových plánů, 
nedatováno, Archiv ŘMK Farnosti Karlín. Foto: autorka.

16. I. V. Ullmann: Plán kostela v Karlíně, výřez, příčný řez, kolem 1853, Archiv ŘMK 
Farnosti Karlín. Reprodukce z knihy: Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, 
Kostelní Vydří 2007, 30.

17. I. V. Ullmann: Plán kostela v Karlíně, výřez, příčný řez, kolem 1853, kopie, Archiv ŘMK 
Farnosti Karlín. Foto: autorka.

18. I. V. Ullmann: Plán kostela v Karlíně, výřez, nákres okna, kolem 1853, kopie, Archiv 
ŘMK Farnosti Karlín. Foto: autorka.



60

19. I. V. Ullmann: Plán kostela v Karlíně, průčelí, kolem 1853, Archiv ŘMK Farnosti Karlín. 
Reprodukce z knihy: Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní Vydří 
2007, 24.

20. I. V. Ullmann: Plán kostela v Karlíně, výřez, arkádová galerie, kolem 1853, kopie, Archiv 
ŘMK Farnosti Karlín. Foto: autorka.

21. I. V. Ullmann: Plán kostela v Karlíně, výřez, kříž na štít, kolem 1853, kopie, Archiv ŘMK 
Farnosti Karlín. Foto: autorka.

22. Půdorys karlínského kostela. Reprodukce z časopisu: Method XIII, 1887, 26.

23. Průčelí karlínského kostela. Reprodukce z časopisu: Method XIII, 1887, 27.

24. Závěr karlínského kostela. Reprodukce z časopisu: Method XIII, 1887, 44.

25. Příčný řez s naznačením výzdoby. Reprodukce z časopisu Method XIII, 1887, 54.

26. Podélný řez s naznačením výzdoby. Reprodukce z časopisu Method XIII, 1887, 53.

27. Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 1854–1863, pohled na průčelí, současnost. Foto: 
autorka.

28. Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 1854–1863, tříčtvrteční pohled, současnost. Foto: 
autorka.

29. Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 1854–1863, závěr kostela, současnost. Foto: autorka.

30. R. Müller: Slavnostní položení základního kamene ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje za 
přítomnosti císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty 10. června 1854, fotokopie, Archiv 
ŘMK Farnosti Karlín. Foto: autorka.

31. Josef Mánes: Kladení základního kamene, obraz pro slavobránu, 1863, olej. Reprodukce 
z knihy: Jaromír PEČÍRKA: Josef Mánes, Praha 1940, 319.

32. Josef Mánes: Svěcení chrámu, obraz pro slavobránu, 1863, olej. Reprodukce z knihy: 
Jaromír PEČÍRKA: Josef Mánes, Praha 1940, 320.

33. Václav Levý: Adam a Eva, tympanon levého portálu, 1867–1869. Foto: autorka.

34. Václav Levý: Zvěstování, tympanon pravého portálu, 1867–1869. Foto: autorka. 

35. Hlavní portál s reliéfem Kristus se sv. Cyrilem a Metodějem od V. Levého, 1867–1869. 
Foto: autorka.

36. J. Mánes: Návrh na dveře chrámu, 1863, kresba perem, lavírovaná tuší a kolorovaná 
akvarelem, ruční papír s vodoznakem lilie, slepené ze dvou částí, 50,5 x 33,3, MMP 2163. 
Reprodukce z knihy: Hana VOLAVKOVÁ: Josef Mánes. Malíř vzorků a ornamentů, Praha 
1981, 177.

37. Pravé křídlo chrámových dveří, osazeny 1879, ulity v Götzlově a Daňkově továrně 
v Karlíně; modely medailonů vytvořili L. Šimek a K. Dvořák podle skic J. Mánesa. Foto: 
autorka.

38. Sv. Ludmila vyučuje sv. Václava, medailon chrámových dveří, osazeny 1979. Foto: 
autorka.



61

39. Petr Maixner: malba bočního oltáře Panny Marie, 1868–1872. Reprodukce z knihy: 
Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní Vydří 2007, 50.

40. Petr Maixner: malba bočního oltáře sv. Václava, 1868–1872. Reprodukce z knihy: Karlín. 
Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní Vydří 2007, 53.

40. J. M. Trenkwald / Gustav Vacek: výzdoba apsidy chrámu, Panna Marie mezi apoštoly, 
Kristus ve slávě, medailony s proroky, 1867–1873. Foto: autorka.

41. Bedřich Wachsmann / Josef Mocker / bratři Jobstové / František Sequens: ciboriový 
hlavní oltář, včetně tabernáklu a predelly dokončen 1890. Reprodukce z knihy: Karlín. Chrám 
sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní Vydří 2007, 10.

42. Okno pravé boční lodi s patrony sv. Eduardem a Terezií, vytvořeno ve sklářské huti 
v Innsbrucku podle nákresů J. Mockera a F. Ženíška, 1885–1888. Reprodukce z knihy: 
Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Kostelní Vydří 2007, 144.

43. F. Ženíšek: karton pro okno kostela, sv. Terezie, do 1887, Národní galerie v Praze. 
Reprodukce z časopisu: F. X JIŘÍK.: František Ženíšek, in: Dílo III, 1905, 274.

44. Bratři Jobstové: ornamentální výmalba a medailon se sv. Anežka Římskou, klenba hlavní 
lodi, 1886. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

45. Karel Jobst: Kristus Dobrý pastýř, tympanon vnitřního středního portálu, 1886. Foto: 
soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

46. Pohled na stěnu presbytáře karlínského kostela, epištolní strana, malby z let 1886–1898. 
Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

47. F. Sequens / A. Krisan / G. Miksch / F. Jenewein (?): Narození Krista, Obětování 
v chrámu, christologický cyklus na evangelijní straně hlavní lodi, 1897. Foto: soukromý 
archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

48. F. Sequens / A. Krisan / G. Miksch / F. Jenewein (?): Svatba v Káni Galilejské, 
christologický cyklus na evangelijní straně hlavní lodi, 1897. Foto: soukromý archiv, Tomáš 
Berger / Tomáš Záhoř.

49. F. Sequens / A. Krisan / G. Miksch / F. Jenewein (?): Poslední večeře, christologický 
cyklus na evangelijní straně hlavní lodi, 1897. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš 
Záhoř.

50. F. Sequens / A. Krisan / G. Miksch: Ukřižování, christologický cyklus na evangelijní 
straně hlavní lodi, 1896. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

51. F. Sequens / A. Krisan / G. Miksch: Kladení do hrobu, christologický cyklus na 
evangelijní straně hlavní lodi, 1896. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

52. F. Sequens: Zmrtvýchvstání Krista, christologický cyklus na evangelijní straně presbytáře, 
1890. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

53. F. Sequens: Nanebevstoupení Krista, christologický cyklus na evangelijní straně 
presbytáře, 1890. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

54. Felix Jenewein: Narození Krista, návrh na část christologického cyklu, 1879 (?), kresba 
uhlem, kolorovaná akvarelem, papír na kartónu, 69,3 x 96,5 cm, Národní galerie v Praze, 



62

zakoupeno z Waldesovy sbírky 1940, NG-K 39 856. Reprodukce z knihy: MUSIL Roman: 
Felix Jenewein (1857–1905). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12. 11. 1996–9. 2. 
1887, Praha 1996, 231.

55. Felix Jenewein: Obětování v chrámu, návrh na část christologického cyklu, 1879 (?), 
kresba uhlem, kolorovaná akvarelem, papír na kartónu, 64,3 x 93,7 cm, Národní galerie 
v Praze, zakoupeno z Waldesovy sbírky 1940, NG-K 39 857. Reprodukce z knihy: MUSIL

Roman: Felix Jenewein (1857–1905). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12. 11. 1996–
9. 2. 1887, Praha 1996, 231.

56. Felix Jenewein: Svatba v Káni Galilejské, návrh na část christologického cyklu, 1879 (?), 
kresba uhlem, kolorovaná akvarelem, papír na kartónu, 64,8 x 90,6 cm, Národní galerie 
v Praze, zakoupeno z Waldesovy sbírky 1940, NG-K 39 858. Reprodukce z knihy: MUSIL

Roman: Felix Jenewein (1857–1905). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12. 11. 1996–
9. 2. 1887, Praha 1996, 231.

57. Felix Jenewein: Poslední večeře, návrh na část christologického cyklu, 1879 (?), kresba 
uhlem, kolorovaná akvarelem, papír na kartónu, 67,1 x 96,8 cm, Národní galerie v Praze, 
zakoupeno z Waldesovy sbírky 1940, NG-K 39 859. Reprodukce z knihy: MUSIL Roman: 
Felix Jenewein (1857–1905). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12. 11. 1996–9. 2. 
1887, Praha 1996, 231.

58. Felix Jenewein: Příchod sv. věrozvěstů na Moravu, návrh na lunetový obraz, 1879 (?), 
kresba uhlem, kolorovaná akvarelem, papír na kartónu, 69,2 x 98,3 cm, Národní galerie 
v Praze, zakoupeno z Waldesovy sbírky 1940, NG-K 39 860. Reprodukce z knihy: MUSIL

Roman: Felix Jenewein (1857–1905). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12. 11. 1996–
9. 2. 1887, Praha 1996, 230.

59. Felix Jenewein: Smrt sv. Cyrila, návrh na lunetový obraz, 1879 (?), kresba uhlem, 
kolorovaná akvarelem, papír na kartónu, 67,8 x 95,6 cm, Národní galerie v Praze, zakoupeno 
z Waldesovy sbírky 1940, NG-K 39 861. Reprodukce z knihy: MUSIL Roman: Felix Jenewein 
(1857–1905). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12. 11. 1996–9. 2. 1887, Praha 1996, 
230.

60. M. Pirner: návrhy na lunetové obrazy, cyrilometodějský cyklus, Příchod sv. věrozvěstů, 
Křest sv. Bořivoje, Loučení v Římě, Smrt sv. Metoděje, 1886–1887, akvarel, pastel, kartón, 
vše 21,5 x 27,5, Národní galerie v Praze, zakoupeno z pozůstalosti Míly Mellanové 1964, NG 
K-39700 až 39703. Reprodukce z knihy: PRAHL Roman: Maxmilián Pirner (1854–1924). 
Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 1987, Praha 1986, 127.

61. František Sequens: Křest sv. Bořivoje, luneta cyrilometodějského cyklu, evangelijní strana 
presbytáře, 1892. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

62. František Sequens: Smrt sv. Metoděje, luneta cyrilometodějského cyklu, evangelijní 
strana presbytáře, 1892. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

63. A. Krisan / G. Miksch / F. Jenewein (?): Smrt sv. Cyrila, luneta cyrilometodějského cyklu, 
epištolní strana presbytáře, 1898. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

64. A. Krisan / G. Miksch / F. Jenewein (?): Příchod sv. věrozvěstů, luneta 
cyrilometodějského cyklu, epištolní strana presbytáře, 1898. Foto: soukromý archiv, Tomáš 
Berger / Tomáš Záhoř.



63

65. Zikmund Rudl: Seslání Ducha svatého, cyklus Skutků apoštolských, epištolní strana 
presbytáře, 1896–1898. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

66. Zikmund Rudl: sv. Petr křtí, cyklus Skutků apoštolských, epištolní strana presbytáře, 
1896–1898. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

67. Zikmund Rudl: Uzdravení chromého, cyklus Skutků apoštolských, epištolní strana hlavní 
lodi, 1896–1898. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

68. Zikmund Rudl: Kamenování sv. Štěpána, cyklus Skutků apoštolských, epištolní strana 
hlavní lodi, 1896–1898. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

69. Zikmund Rudl: Biřmování v Samaří, cyklus Skutků apoštolských, epištolní strana hlavní 
lodi, 1896–1898. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

70. Zikmund Rudl: Obrácení sv. Pavla, cyklus Skutků apoštolských, epištolní strana hlavní 
lodi, 1896–1898. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

71. Zikmund Rudl: Umučení sv. Petra, cyklus Skutků apoštolských, epištolní strana 
presbytáře, 1896–1898. Foto: soukromý archiv, Tomáš Berger / Tomáš Záhoř.

72. Zikmund Rudl: Umučení sv. Pavla, cyklus Skutků apoštolských, epištolní strana 
presbytáře, 1896–1898.

73. Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje, pohled do interiéru, 1854–1863. Reprodukce z knihy: 
Piťha Petr: Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně, Kostelní Vydří 2007, 18.

74. Čeněk Vosmík: sochy Krista a českých patronů, osazeny 1913. Foto: autorka.

75. K. Rössner: kostel sv. Jana Nepomuckého, Vídeň, 1841–1846. Reprodukce z časopisu: 
Dagmar REDL: Karl Rösner (1804–69). Ein Wiener Architekt von europäischem Format, in: 
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Jahrgang LII, 1998, 552.

76. K. Rössner: návrh na přestavbu kostela sv. Mořice v Kroměříži, 1842, tuš, akvarel, papír, 
68,7 x 49,3 cm, ZAO, pobočka Olomouc – ÚŘAS, Mapy a plány, 12882-12895/X/12. 
Reprodukce z knihy: Pavel ZATLOUKAL: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–
1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002, 188.

77. Friedrich von Gärtner, kostel sv. Ludvíka, Mnichov, 1830–1844. Reprodukce z knihy: 
Claude MIGNOT: Architektur des 19. Jahrhunderts, Fribourg 1983, 90.

78. Georg Friedrich Ziebland: kostel sv. Bonifáce, Mnichov, 1835–1845. Reprodukce 
z knihy: Klaus GALLAS: München, Köln 1979, 278.




