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Anotace 

V diplomové práci se věnuji středověké nástěnné malbě vymezené obdobím 13. a 14. 

století ve vybraných kostelech bývalých osad v blízkosti Prahy, které se staly její 

součástí až v průběhu dalších staletích.  

V úvodní části přibližuji samotnou nástěnnou malbu, její techniku, poslání a funkci 

v prostoru středověkého kostela (kap. 2.). Neopomenula jsem nastínit stylové proudy, 

které sem pronikaly z okolních zemí a byly absorbovány do malířského vývoje na 

našem území v průběhu 13. a 14. století (kap. 2.2.). 

V další části se věnuji jednotlivým malířským výzdobám vybraných kostelů. Nejvíce 

pozornosti jsem směřovala k bývalému kostelu sv. Vavřince pod Petřínem, který díky 

jedinečnému zachování několika stylových a časových vrstev výmalby dovoluje ukázat 

právě vývoj malby ve vybraných dvou stoletích (kap. 3.). Uvádím dále malby v kostele 

Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, v kostele sv. Jana a Pavla v Krtni, v kostele 

sv. Bartoloměje v Kyjích, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích, 

v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři a v kostele Narození Panny Marie 

v Průhonicích (kap. 4.-9.). 
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středověká nástěnná malba  

technologie fresky  

bývalý kostel sv. Vavřince pod Petřínem v Praze 

vrch Petřín 
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Wall painting of 13th and 14th century in the churches on the territory of Greater 

Prague. Former church of St. Lawrence bellow Petrin hill and medieval 

settlements outsider the wall medieval Prague 

 

Abstract 

The thesis is focused on medieval mural defined period 13th and 14th century in 

selected churches former settlements near Prague, which became a part of it in the 

course of the following centurie.  

In the introductory part I pursue the mural itself, its technology, mission and function in 

the space of a medieval church (cap. 2.). I did not forget outline stylish currents that 

came through from neighboring countries and were absorbed into the painter´s 

developement in our country during 13th and 14th century (cap. 2.2.). 

The next section is devoted each painting decoration in selected churches. Most 

attention was directed to the former church of St. Lawrence bellow Petrin hill, which 

thanks to the unique preservation of several layers of time and style mural lets as show 

the developement of painting in selected two centurie (cap. 3.). Followes the paintings 

in the church of the Beheading of st. John the Baptist in Dolní Chabry, in the church of 

St. John and Paul in Krteň, in the church of St. Bartholomew in Kyje, in the church of 

the Assumption in Dolní Počernice, in the church of the Beheading of St. John the 

Baptist in Hostivař and in the church of the Birth of the Virgin Mary in Průhonice (cap. 

4.-9.). 
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Úvod 
 

Nástěnné malbě 13. a 14. století v Čechách se v posledních letech dostává 

mnoha podnětů a impulzů k novému bádání především díky četnosti nových objevů 

malířských výzdob, které zůstávaly dlouho ukryty pod nánosy mladších vrstev. Také 

díky citlivějším přístupům památkové péče a snad většího zájmu o rehabilitaci mnohých 

chátrajících objektů, došlo k objevům maleb, jejichž zkoumání a interpretace přináší 

celistvější pohled na středověké malířství.  

V práci se pokusím přiblížit některé z těchto poměrně nedávno objevených 

maleb v menších kostelech bývalých osad, které se staly součástí území dnešní Prahy až  

v průběhu 20. století. Především se zaměřím na bývalý kostel sv. Vavřince pod 

Petřínem, který jako jediný byl začleněn do Prahy již v průběhu 14. století. Právě 

výzdoba v bývalém kostele sv. Vavřince pod Petřínem dovoluje ukázat nástin vývoje 

malířství 13. a 14. století díky unikátnímu zachování několika stylově a časově různých 

vrstev výmalby v průběhu těchto dvou století. Tento pozoruhodný bývalý kostel s 

malířskou výzdobou stojící na úpatí Petřína na Malé Straně v Praze jsem se pokusila 

přiblížit již v bakalářské práci, která ale nemohla v plné šíři pojmout všechny informace 

k danému tématu. V průběhu dalšího zkoumání se objevily nové poznatky ke stavbě 

kostela i jeho malbám v interiéru, které se pokusím přiblížit nyní. Skutečnost, že kostelu 

nebyla v literatuře věnována plná pozornost, otevírá možnosti nového bádání a přínosů 

nových poznatků osvětlujících vývoj stavby. Práce se soustředí především na nejstarší 

historii do počátku 15. století a s ní související malířskou výzdobou, kterou se pokusím 

přesněji zařadit do kontextu malířské výzdoby v dalších vybraných kostelech. Ačkoli je 

historie kostela velmi bohatá ne pouze v intencích středověkého vývoje, ale také na 

události konce 18. a 20. století, zde se jim podrobně nevěnuji. Novověké dějiny jsem se 

pokusila shrnout v bakalářské práci a přesto, že i zde se objevilo několik nových 

dokumentů a skutečností, jim nebudu nyní věnovat jistě zaslouženou pozornost. Téma 

novodobého vývoje kostela, jeho zrušení, přestavby na nájemní dům a rozsáhlá 

rehabilitace objektu s následným restaurováním nástěnných maleb, by mohly být 

samostatným předmětem bádání pro další práci.  

Malířskou výzdobu bývalého kostela sv. Vavřince pod Petřínem se pokusím 

uvést do kontextu vývoje maleb kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, 

kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, kostela sv. Jana a Pavla v Krtni, kostela Nanebevzetí 
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Panny Marie v Dolních Počernicích, kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři a 

vzdálenějšího kostela Narození Panny Marie v Průhonicích. Nesoustředím se zde tedy 

na nejprestižnější práce 13. a 14. století, ale na výmalbu kostelů menších osad, které 

tehdy nebyly součástí Prahy, ale utvářeli nějakým způsobem vztah k větším kostelním 

stavbám uvnitř Prahy, ať již díky majiteli, nebo stavební huti, která se mohla podílet na 

výstavbě více kostelů. Práce se bude snažit poukázat na fakt, že ač nejde o 

neprestižnější a největší zakázky monumentálního malířství, blízkost dvora umožňovala 

velký rozvoj malířského umění bez většího zpoždění. Dokonce, z nám dnes 

dochovaných maleb můžeme předpokládat, že některé nejstarší vyobrazení určitých 

výjevů známe právě díky těmto malbám. Ač je ještě mnoho výjevů ukryto pod nánosy 

novějších vrstev a přestaveb sakrálních i profánních prostorů, a mnoho z nich také 

nenávratně zničeno, můžeme si díky těmto malbám utvořit ucelenější představu o vývoji 

nástěnného malířství.  

V souvislosti s vývojem nástěnné malby na našem území ve středověku nelze 

opomenout její technologii, které se také dotknu. Poznatky k oblasti technologie 

středověkého monumentálního malířství získané ze středověkých spisů a traktátů jsou 

dnes podepřeny především v oblasti restaurátorských průzkumů a nových výzkumných 

technologií, které se stávají neoddělitelnou součástí jakéhokoli kontaktu s dědictvím 

středověkého malířství. 
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1. Prameny a literatura 
K vybraným nástěnný malbám 13. a 14. století se nedochovaly primární 

písemné prameny, které by dokládaly dobu vzniku, donátora či jiná fakta. Ve většině 

případů se primárním pramenem poznání stává dílo samotné, i když často poničené, 

torzálně zachované nebo nevhodně restaurované. 

K technice středověkých nástěnných maleb se odborně vyjadřuje především 

literatura 20. století. Ve větším počtu vznikaly spíše příručky pro malíře, často spojené 

s řemeslem malířů pokojů. K technice malby samotné vzniklo několik souhrnných 

receptářů s přehledy malířských materiálů, např. Miloslav Hégr: Technika malířského 

umění, Praha 1941. Nejvýznamnější ucelené dílo věnované nástěnné malbě a jejímu 

restaurování vzniklo v rámci založení české „restaurátorské školy“ - dvoudílná 

publikace Bohuslava Slánského Technika malby I., II., 2. rozšířené vydání, Litomyšl 

2003. Zakladatelská osobnost české „restaurátorské školy“, Bohuslav Slánský, vytvořil 

tak dílo, které nebylo v mnoha směrech překonáno dodnes. Podobnou souhrnnou prací, 

věnovanou technologii malby vytvořil Ludvík Losos: Techniky malby, Praha 1994. 

S velkým rozvojem vědních disciplín a možností nových chemicko-technologických 

postupů, dochází k rozšíření poznatků nástěnné malby i z toho hlediska. Nástěnným 

malbám se pohledu chemicko-technologického a následně novým restaurátorským 

materiálům věnoval publikaci Ivan Vaněček na VŠCHT v Praze, Nástěnné malby, Praha 

1997. Podobný přístup, ovšem ze širšího úhlu pohledu představuje dílo Jiřího Hoška a 

Ludvíka Lososa: Historické omítky. Průzkumy, sanace, typologie, Praha 2007. Všechny 

tyto soupisy technik se opírají o informace tradované již středověkými traktáty, jejichž 

znalost v oboru neupadla v zapomnění, především uvádím nejvýznamější Kniha o 

umění středověku, C. Cennini, vydaná v českém překladu v Praze, 1946. Novými 

poznatky k nástěnným malbám a především jejich vhodnému restaurování přispívá 

mnoho jednotlivých bakalářských a diplomových prací vznikajících na současných 

restaurátorských školách a Fakultě restaurování na VŠCHT v Praze. 

Vhled do středověkého prostředí, jehož malířskému projevu se věnuji, 

představuje podrobně Jacques le Goff v knize Kultura středověké společnosti, Praha 

2005. K výkladu jednotlivých motivů středověké malby slouží primárně Písmo svaté, 

které je na jednotlivých malbách ilustrováno. Ikonografickým rozborem křesťanského 

umění se zabývá Gertruda Schiller v díle Iconography of Christian art, London 1972.  

V českém prostředí se ikonografii křesťanských námětů a symbolů věnuje především 
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Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2007; ve spolupráci s Hanou Šedinovou, 

Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998. K 

jednotlivým světcům, námětům i symbolům existuje celá řada výkladových slovníků, 

např. James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991; nebo 

Věra Remešová, Ikonografie a atributy svatých, Praha 1991 a mnohé další. Středověká 

malba je plná vyobrazených gest, která se stávají komunikačním prvkem celého 

malířství, zajímavě tato gesta rozebírá Jean Claude Schmitt v knize Svět středověkých 

gest, Praha 2004.  

Zmínky o jednotlivých malířských výzdobách kostelů, pokud byly známy, 

nacházíme nejdříve v topografických lexikách.  Především v 7 svazcích Posvátných míst 

království Českého Antonína Podlahy, Praha 1907-1913. Některé menší informace o 

malbách přináší také Soupis památek historických a uměleckých v politických okresech 

(např. Antonín Podlaha a Eduard Šittler, politický okres Karlínský XV. Praha 1901). 

Podobně i Ferdinand Josef Lehner: Dějiny umění národa českého I., Praha 1907. Stručné 

informace přináší Místopisný slovník historický království Českého od Antonína 

Sedláčka, Praha 1908. V duchu soupisové literatury dohledáme v těchto pracích pouze 

stručné popisy rozvrhu bez stylové či formální analýzy. 

Románskému i gotickému malířství věnoval stať Antonín Matějček v Dějepise 

výtvarného umění v Čechách I., Praha 1931. Vhled do vývoje románské kultury 

představuje práce Praha románská: Praha, umělecký a stavební vývoj města autorů Jana 

Květ a Václava Mencla, Praha 1948. První ucelený korpus vztahující se přímo 

k nástěnné malbě sepsal Jiří Mašín, Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě, 

Praha 1954; Jiří Mašín věnoval také stať románskému malířství v 1. díle DČVU, Praha 

1984.  Fond tehdy známého románského malířství doplnila ještě před tím, v roce 1951 

Vlasta Dvořáková o Zprávy o nových nálezech a opravách nástěnných maleb o obrazů, 

především o malířskou výzdobu v kostele v Krtni, Praha 1951; a dále v roce 1982 Josef 

Krása o analýzu nově odkrytých maleb v královské kapli v Plasích, v rámci výstavy 

Umění doby posledních Přemyslovců, Kuthan 1982. Románskému umění je věnována 

práce Anežky Merhautová a Dušana Třeštíka Románské umění v Čechách a na Moravě, 

Praha 1983; která se souhrnně zaměřuje na vývoj románského umění. V jednotlivých 

částech je věnována pozornost také nástěnným malbám a jejich ikonografickému 

rozvrhu. Přehled vývoje deskových obrazů přináší především Česká malba desková 

1350-1450 od Antonína Matějčka, Praha 1950; a přehled iluminovaných rukopisů pak 

dílo Josefa Krásy České iluminované rukopisy 13./16. století, Praha 1990. 
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V průběhu posledních desetiletích se fond nástěnného románského a gotického 

malířství rozrostl o poměrně velký počet lokalit. Souhrnně je publikovala Zuzana 

Všetečková ve dvou vydáních Středověké nástěnné malby ve středních Čechách, Praha 

1999 a 2. rozšířené vydání Praha 2011, kde jednotlivé malby zařazuje do kontextu 

monumentálního malířství ve středních Cechách. Přiblížení malířského umění v době 

vlády Jana Lucemburského publikovala také Zuzana Všetečková ve stati Monumentální 

malířství v Čechách na přelomu 13. a 14. století v publikaci Královský sňatek, Praha 

2011. Dále podrobně rozebírá a vyslovuje některé nové hypotézy k románské výzdobě 

kostela sv. Vavřince pod Petřínem ve sborníku vydaném k poctě Anežky Merhautová 

Čechy jsou plné kostelů, Praha 2011. Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 

publikované Janem Roytem, přináší celkový pohled na vývoj českého středověkého 

malířství. Monograficky se dále Jan Royt věnoval výzdobě apsidy v kostele Stětí sv. 

Jana Křtitele v Dolních Chabrech, Praha 2011. 

K bývalému kostelu sv. Vavřince pod Petřínem neexistují přímé primární 

prameny. První nepřímá zmínka o kostele se vztahuje ke zprávě abatyše Berty o velké 

stavební opravě Svatojiřského kláštera poničené velkým požárem, kdy se abatyše 

uchýlily k blízkému kostelu sv. Jana Křtitele na Újezdě. Zprávu líčí František Palacký 

v Dějinách národa Českého, Praha 1894. První přímá zmínka se nachází v Libri 

Erectiorum, kde se poznámka vztahuje k založení oltáře sv. Doroty v roce 1399, dále 

zde následuje výčet jmen duchovních správců až do poloviny 14. století.1 Husitské 

nepokoje pravděpodobně zničily další písemné prameny, neboť další zprávy spadají až 

do konce 16. století.  Z tohoto období se dochovala Registra kostelní záduší sv. 

Vavřince na Oujezdě pod horou Petřínskou, která jsou vedena až do roku 1611 a nesou 

spíše účetnickou povahu. Do konce 17. století se týkají zmínky o kostele drobných 

stavebních úprav, teprve až ke zrušení kostela za Josefínských reforem a jeho odprodání 

do soukromého majetku se vztahují soupis a finanční odhad stavby - akta Staré spisovny 

m. archivu sign. III/125-1789, A-56/235, rkp. m. arch. č. 4264, fol. 326 p. v.2 

Mnoho zmínek o kostele nenacházíme ani v literatuře. Víceméně velmi stručné 

zmínky dohledáme v Dějepise Prahy od W. W Tomka I.-IV., Praha 1886-1892, které 

ale nevypovídají nic a stavebním charakteru kostela, ani tehdy ukrytou malířskou 

výzdobu tedy neuvádí. První monografickým pojednáním o kostele se tak stává útlá 

publikace O. Ruterleho Kostel sv. Vavřince pod Petřínem na Menším Městě Pražském 

                                                
1 Podrobný opis podává TOMEK 1892, 117. 
2 RUTERLE 1935, 5. 
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v minulosti a budoucnosti, Praha 1935.  Ruterle zde shrnul nejstarší  zmínky o kostele a 

stručně jeho stavebně historickou povahu. V době sepsání sloužil objekt jako nájemní 

dům, proto nebylo přistoupeno k průzkumu, publikace se také nezmiňuje o malířské 

výzdobě. Spis působí spíše jako propagační materiál pro zviditelnění snahy 

Českobratrské církve o zakoupení a rehabilitaci objektu. Ačkoli povědomí o kostele 

existovalo, k jeho „znovuobjevení „ došlo až v roce 1955, kdy ho objevil Vladimír Píša. 

První poznatky průzkumu existovali již v roce 1957, publikovány byly Píšou ve 

Sborníku staleté Prahy až 1969. V průzkumu se zabývá především románskému 

stavebními vývoji kostela. Další průzkumy přinášející osvětlení stavebně-historické 

vývoje kostela spadají až do 90. let 20. století, kdy sloužily jako podklad pro rozsáhlou 

rehabilitaci objektu (Jiří Kučírek, SHP kostela sv. Vavřince, Praha 1983; Dobroslav 

Líbal, SHP Kostel sv. Vavřince v Hellichově ulici – dodatky SHP s dokumentací nálezů 

po vyklizení objektu, Praha 1985, zprávy uloženy v Národním archivu PP i v objektu 

kostela). Zmínku o architektuře kostela najdeme také v knize Praha středověká, ed. 

Emanuel Poche, Praha 1983. O rok později se o malířské výzdobě zmiňuje Karel 

Stejskal v kapitole o gotické malířství  v DČVU 1/1, který je poprvé uvádí do kontextu 

malířské výzdoby a vyzdvihuje jejich kvalitu. Zajímavým zdrojem informací 

k restaurování nástěnných maleb manžely Látalovými v rámci rehabilitace objektu se 

jeví neutříbené a nepublikované materiály uložené ve složce kostel sv. Vavřince pod 

Petřínem v knihovně Fakulty restaurování na UP v Litomyšli. Mezi těmito materiály se 

nachází rukopis průzkumu s mnoha nákresy a cennými poznámkami. V další etapě 

restaurování se vztahují Restaurátorské zprávy Jana Fruhaufa, Praha 1991.  

V další literatuře nacházíme také ne příliš rozsáhlé statě věnované kostelu sv. 

Vavřince pod Petřínem. Monograficky, ale poměrně stručně bez uvedení citací a 

s opomenutím malířské výzdoby se kostelem zabývá J. Hrubeš v knize Pražské domy 

vyprávějí II., Praha 1996. Nejdůležitější body ve vývoji stavby kostela, ale bez uvedení 

malířské výzdoby uvádí nové vydání Posvátných míst královského hlavního města 

Prahy, I.díl II. svazku, Františka Ekerta, Praha 1996. Obsáhlejší informace nacházíme 

v Uměleckých památkách Čech,  Pavel Vlček (ed.), Praha 1999, kde se k malířské 

výzdobě vyjádřila Zuzana Všetečková. V roce 2002 zahrnul kostel do soupisu Pražské 

svatyně Pavel Bedrníček. Nejnověji se kostelu a malířské výzdobě věnuje Jaroslav 

Sojka a Veronika Horová v drobné publikaci Kostel sv. Vavřince na Malé Straně v 

Praze, Praha 2011, vydané pro majitele objektu Festival Pražského jara. 
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K vývoji a formování Prahy přispívá kniha Praha od autorů Václava Ledvinky 

a Jiřího Peška, Praha 2000.  
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2. Úvod ke středověké nástěnné malbě 

2.1. Technologie středověkých nástěnných maleb 

Technika nástěnných maleb středověku je nejčastěji definována pojmem 

freska. U středověkých nástěnných maleb v našem prostředí se však často jedná pouze o 

rozvrh malby provedený technikou fresky a následně modelační vrstvy domalované 

technikou secco. Se samotným názvem freska se lze setkat až v průběhu 14. století, 

ačkoli technika samotná byla používána již v antice a celém středověku.3 

Dnes se však tento pojem mylně vykládá jako jakákoli nástěnná malba nebo 

malba, při které je použito hašené vápno. Termín fresco však označuje pouze malířskou 

techniku, při které se maluje na čerstvou vápennou, ještě vlhkou, nezavadlou omítku s 

pigmenty utřenými a ředěnými vodou. Nanesené pigmenty se provážou s povrchem 

omítky díky rozpuštěnému hydroxidu vápenatému ve vlhké omítce a díky působení 

ovzduší se vytvoří na povrchu sklovitě průhledný vápenec jako ochranná pevná vrstva.4 

S postupným vysycháním omítky dochází i k vytvrdnutí malovaného povrchu a 

pigmenty se tak stávají integrální částí omítky, celek je pak nerozpustný. Malby 

získávají často výraznou a velmi trvalou barevnost. Tento vazebný proces trvá pouze 

několik hodin, proto byli malíři časově omezeni při tvorbě freskové výzdoby. Mistr 

musel tedy vytvořit časový rozvrh svých prací, tzv. denní úsek giornato (např. hlava 

světce, postava) nebo pontato (celý pás nebo úsek malby vzniklý za jeden den), tedy 

finální omítka se aplikovala pouze na takový úsek, který byl malíř sám nebo se svými 

pomocníky schopen namalovat během jednoho dne. Dnes lze tyto jednotlivé úseky 

spatřit v místech napojení pouhým okem.5  

Omítky samotné, tvořené z určitého poměru vápna a písku, zedničtí řemeslníci 

natahovali většinou ve dvou až třech vrstvách, tzv. arriccio, od hrubší po jemnější, které 

vyrovnávaly nepravidelný povrch zdiva. Někdy následovalo rozvržení kompozice 

malby denního plánu, tzv. sinopie provedená nejprve černým uhlem a poté obtažená a 

stínovaná nejčastěji červenou hlinkou. Finální vrstvu intonaco pak často tvoří vápno 

s velmi jemným pískem nebo mramorovou moučkou. Tato kletovaná6, dřevěným nebo 

kovovým hladítkem uhlazená, vrstva se tedy nanesla v několikamilimetrové vrstvě 

pouze v určitém denním rozsahu (giornato, pontato).  Nutno podotknout, že omítkářské 

                                                
3 Vývoj techniky nástěnných maleb a výběr vhodných barev lze nalézt např. u HÉGR 1941, 119-132., 
CENNINI 1946, 100-124. 
4 Chemická reakce Ca2(OH) + CO2 = Ca2CO +H2O. SLÁNSKÝ 2003, 241. 
5 VANĚČEK 1997, 6. 
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řemeslo stálo ve středověku na velmi vysoké řemeslné i technologické úrovni, kterou 

dokládají mnohé dodnes dochované omítky interiérů i exteriérů, jež vynikají svou 

pevností a soudržností ve srovnání s leckterými novějšími např. barokními omítkami. 

Pro tuto činnost byli vybírání zvláště zruční specializovaní řemeslníci - štukatéři.7 

Nedílnou součástí středověkých omítek se staly různé příměsi, kterými řemeslníci 

ovlivňovali řadu vlastností, např. dobu tuhnutí, plasticitu nebo přilnavost, díky čemuž se 

omítky zkvalitňovali. Z různých technologických a restaurátorských průzkumů se dnes 

dozvídáme o použití urychlovačů (vaječné bílky, krev, cukr) nebo zpomalovačů tuhnutí 

(melasa, cukr), plastifikátorů (mléko, vaječné bílky, rostlinné i živočišné tuky), 

zpevňovačů (různé druhy živočišných vláken) nebo např. provzdušňovadel (slad, pivo, 

moč).8 

Na takto připravený podklad, kletovanou omítku, malíř následně provedl 

podmalbu, určitý obrysový rozvrh daného úseku malby, nejčastěji postavy a 

architekturu. V některých případech lze spatřit i rytou kresbu, jakou lze nalézt spíše u 

obrazů deskových.9 Podmalba se nejčastěji prováděla černou, červenou nebo okrovou 

barvou, které se dají dnes na většině maleb spatřit v důsledku ztráty modelačních vrstev, 

a to tedy zmíněnou technikou fresco, nebo v některých případech až na suchou omítku, 

tedy technikou secco. Samotný výběr pigmentů hrál podstatnou úlohu. Ve středověku se 

setkáváme pouze s přírodními pigmenty, přesto ne všechny byly vhodné do zásaditého 

prostředí fresky, které působí na některé z nich negativně a v průběhu času dochází 

k barevnostním i jiným nepříznivým změnám. Každý pigment oplývá jinými 

charakteristickými vlastnostmi, se kterými byli malíři patrně obeznámeni, 

z nejčastějších a nejvhodnějších pigmentů pro fresku lze připomenout okry, sieny, 

umbry, ultramarín, zelené hlinky a různé černě.10 V seccu došlo tedy k provedení 

modelace obličejů figur, celých postav zahalených do dlouhých splývajících drapérií, 

architektury, vegetace i ornamentální šablonové výzdoby evokující nákladně vyšívané 

oděvy ale i pozadí postav. Technika secco se v českém prostředí vyskytuje v několika 

různých druzích – secco vápenné (pigment pojený vápennou vodou přídavkem mléka 

nebo kaseinu), secco obyčejné (pigmenty pojené škrobovým mazem nebo klovatinou) 

nebo kaseinové tempery (pigmenty naložené v mléce, vaječném žloutku a škrobovém 

                                                                                                                                          
6 Z německého glätten = hladit. HOŠEK / LOSOS 2007, 86. 
7 Ibidem. 88. 
8 HOŠEK / LOSOS 2007, 78. 
9 VŠETEČKOVÁ 2011, 7. 
10 Vhodné pigmenty pro techniku fresco podrobně uvádí např. SLÁNSKÝ 2003, 50.; HÉGR 1941, 7-29. 



 16  

mazu).11 Vzhledem k neprovázanosti pigmentu s omítkou, nemá technika secco tak 

výraznou životnost jako freska, ve většině případů se tyto modelační vrstvy 

nedochovaly v důsledku působení času a klimatických podmínek. Ani při snímání 

mladších vrstev během odkryvu maleb pro následné restaurování nelze tyto vrstvy často 

celistvě zachovat kvůli ztrátě pojiva pigmentů a následnému spráškovatělému stavu 

malby. Právě ztráta modelačních vrstev určitým způsobem degraduje nástěnnou malbu 

v porovnání se středověkou deskovou a knižní malbou.12 Stejně tak ztráta těchto vrstev 

ztěžuje čitelnost výjevů a také mnohdy znemožňuje přesnou interpretaci dané malby.  

Poslední a velmi nákladným krokem bylo zlacení štukových prvků na pozadí 

výjevů, které se zachovalo dodnes spíše výjimečně, a lze ho předpokládat ve větší míře 

spíše u nákladnějších výzdob, než jako zcela běžnou záležitost menších kostelů. Mimo 

nejvýznamnější památky vysokého dvorského umění se doklady o takovém zdobení 

stříbrem dochovaly např. na  měsíci ve výjevu Ukřižování (kolem roku 1200) a na 

štukové hvězdičce v pozadí výjevu Umučení sv. Vavřince (kol. roku 1360) v bývalém 

kostele sv. Vavřince pod Petřínem. U nejhonosnějších výzdob interiérů vysokého 

dvorského umění 14. století, jako Karlštejn nebo katedrála sv. Víta, se výzdoba nevázala 

pouze na výklad Písma a malby nesloužily pouze jako biblia pauperum, ale byla to 

především snaha navodit luxusní výzdobou prostředí nebeského Jeruzaléma, oslavit 

činy panovníka a pomocí ostatků světců zpřítomnit blízkost Boží. Takový systém 

výzdoby zahrnuje mnohem náročnější pojetí, ne pouze malby, ale také obklady stěn 

drahými dřevěnými deskami, vyřezávané svícny, obklady stěn polodrahokamy nebo 

zlacení složitějších štukových partií. Všechny takto nákladné prvky výzdoby jsou 

v menších kostelech zastoupeny iluzivní malbou, nebo malovaným dekorem. 

 

2.2.  Obsahová a formální složka nástěnné malby 

Středověké nástěnné malby nacházíme dnes na mnoha různých památkách, 

sakrálních nebo profánních, v různé míře zachování. V sakrálním prostoru se malířská 

výzdoba nacházela v presbytářích a lodích kostelů, a v křížových chodbách, refektářích, 

kapitulních síních a knihovnách klášterů, kde sloužily především k rozjímání řeholníků. 

Výzdoba kostelů obrazově zachycovala liturgický rok, svátky vybraných světců a různé 

morality, které představovali pro člověka základní přehled křesťanské víry. Tyto výjevy 

dokreslovaly pronášená kázání a slavení eucharistie. Malby se však nenacházely pouze 

                                                
11 HOŠEK / LOSOS 2007, 77. 
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na stěnách sakrálních staveb - kostelů, klášterů a kaplí, ale i na stěnách profánních 

prostorů – hradů či patricijských domů a jsou dokladem života a kultury středověké 

společnosti. V profánních prostorech měly malby trochu odlišný charakter. Často 

zobrazovali genealogie panovníků, erby české šlechty, jako např. nedochované malby 

v hlavním sále paláce Jana IV. z Dražic z roku kolem132013, nebo scény z rytířských 

románů a různé personifikované šlechtické ctnosti. Dochovaly se také výjevy turnajů, 

lovů, různých zábav a hostin, např. malby v domě čp.144/1 na Starém Městě v Praze14. 

Z 15. století je pak známe např. z tzv. „zelených světnic“ hradů Blatná, Žirovnice nebo 

Švihova.  

Malby prováděli malířské dílny, které často sídlily v klášterech a mimo klášter 

pracovaly nejčastěji pro kapitulní nebo významnější farní kostely. Na výzdobě 

vzdálenějších menších venkovských kostelů se podílely většinou spíše laické dílny 

s putujícími malíři.  Pokud byl vlastníkem venkovského kostela přímo někdo z okruhu 

dvora (Krteň, Průhonice), nebo některý klášter (Újezd, Dolní Chabry, Hostivař) či např. 

pražští biskupové (Kyje, Dolní Počernice), pak nelze vyloučit účast významnější 

malířské dílny nebo jejích některých členů i na výzdobě těchto malých venkovských 

kostelních staveb. Malíři, nebo spíše malířské dílny, pracovali podle vlastních 

dílenských předloh, kompendií či skicářů, proto lze alespoň částečně vysledovat 

působení určité dílny v daných kostelech v momentě, kdy nám dnes chybí jiný pramen 

poznání. Kvůli absenci deskové malby na našem území až do poloviny 14. století, 

musíme analogie hledat v knižní malbě, která byla častou předlohou pro monumentální 

malířství. Nástěnná a knižní malba se vzájemně ovlivňovala. Protože každé odvětví 

malby má ale svá specifika daná technikou, nemůžeme předpokládat naprostou shodu 

mezi předlohou knižní malby a vzniklou nástěnnou malbou. 

Středověká nástěnná malba sakrálních prostorů se nesnaží postihnout pouze 

viděnou realitu, ale povznáší symbolickou obsahovou náplň díla. Především románské 

malířství se oprošťuje od reality, aby lépe vyjádřilo duchovní podstatu a 

transcendentální ráz, což navozuje hlubokou náboženskou spiritualizaci.15  Všechny 

složky obrazu vedou k „expresivnímu vyjádření duchové náplně díla“, které je naplněno 

určitým vnitřním životem.16 Důležitou roli hrají gesta a symboly, které se stávají 

                                                                                                                                          
12 VŠETEČKOVÁ 2011, 7. 
13 MATĚJČEK 1931, 261.  
14 Podrobně je rozebírá VŠETEČKOVÁ 2010, 152-157. 
15 ROYT 2002, 14. 
16 MAŠÍN 1954, 10. 
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činitelem děje zobrazeného výjevu. Scény jsou často zasazeny do abstraktního prostoru, 

pouze s nejnutnějšími náznaky prostředí. Touto prostorovou redukcí se z fyzických 

gesta stávají gesta duchovního významu. Silné abstraktní tendence se projevují ve 

formální stránce románského malířství, které charakterizuje obrysová linie a vnitřní 

kresba, barva pak rytmizuje plochu. Podstatným prvkem především románského 

malířství se stává ornament. Ornament s obrazem se v rámci architektury stal 

organickým celkem. Někdy dochází také k převedení reálného tvaru do podoby 

schematického ornamentu nebo symbolu.17  

Nejpodstatnějším rysem se stává didaktická funkce obrazu nebo nástěnné 

malby, která dokreslovala předčítané Písmo svaté nejen při bohoslužbách. Měla tak 

didaktickou funkci v tehdy málo gramotné společnosti, stala se tedy „četbou 

nevzdělaných“ (Biblia pauperum – Biblí chudých), ve středověku označovaných  

illiterati jako protiváha ke vzdělaným lidem, označovaným literati.18 Ačkoli výjevy jsou 

často uvedeny krátkým popisem nebo obsahují nápisové pásky - titulí, jde především o 

určení scény, ne o její vylíčení, k tomu slouží obraz samotný společně s čteným textem 

Písma. Plnili tak naučné poslání, podnícené již Řehořem Velikým a tradované 

především v karolínském období. 19 Důležitým momentem středověkého umění je 

otázka donátorství. Na votivních výjevech se donátoři nechávali často vyobrazit v kleče 

se modlící k Panně Marii nebo Kristu za spásu a odpuštění hříchů, za milosrdenství a na 

paměť svých příbuzných. Donátora měli doporučovat vyobrazení světci, protože jejich 

martyrium v sobě skrývalo značný očistný potenciál a jejich duše měly zajištěnou 

přímou cestu do nebe.20 Donátoři se tak ocitali blíže spásy duše.  

Anežka Merhautová v publikaci Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě poukázala 

na úlohu románského umění a jejich tvůrců - „umělců“. Tento výklad není nutné 

omezovat pouze na pochopení románské architektury, ale stejným způsobem je lze 

použít i na bližší porozumění malby samotné. Společnou symbolickou a obsahovou 

náplň, z níž vychází románská bazilika sv. Jiří, spojuje Merhautová s filosofickými 

texty Pseudo-Areopagity a Scoty Eriugena. „Napodobováním božského tvůrce vznikla 

krása na zemi, vypovídající o jeho velikosti. Krása se jevila v hierarchii a řádu forem 

odpozorovaných z běhu a vztahů těles v kosmu a z pohybu přírody na zemi.“ Texty 

Pseudo-Areopagity dále upřesňují, že krása, kterou měl návštěvník kostela svými smysly 

                                                
17 MAŠÍN 1954, 10.; ROYT 2002, 14. 
18 VŠETEČKOVÁ 2011, 6. 
19 MAŠÍN 1954, 11. 
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vnímat, byla umělcem vytvořenou krásou, připodobněnou všemu dobrému a krásnému, 

co stvořil Bůh. Podobně i slova Scoty Eriugena přibližují výtvarnou složku: „ Bohem 

stvořená forma krásna měla být umělcem přenesena do jiné hmoty a vyjádřena pomocí 

jiné látky.“21 Tyto slova jasně formulují dvě složky krásna, které se spojují 

v uměleckém díle, a lze díky nim lépe uchopit malířskou výzdobu středověkých 

chrámů.  

Významným prvkem a samostatným činitelem v působení výzdoby chrámu 

bylo světlo. Spojovacím článkem mezi samotnou stavbou chrámu a jeho výzdobou bylo 

tedy pronikající světlo, a to přirozené a nadpřirozené. Světlo bylo základním výtvarným 

principem, který se uplatňoval v kontrastech. Především kontrast vnějších stěn chrámů 

tvořených opukou nebo omítaných světlou vrstvou a temnějšího vnitřku románských 

bazilik, kde světlo imaginární mělo být reálným světlem pronikajícím z malých oken 

pouze doplněno.22 Stejnou roli hrálo později v gotickém období, kdy došlo k velké 

formální změně architektury a vytvoření nového duchovního prostoru otevřením 

chrámu vysokými štíhlými okny vyplněnými vitrážemi. Skrze okna gotických chrámů 

tak pronikalo skutečné světlo, uvnitř stavby zbarvené vitrážemi, toto barvami rozehrané 

světlo tak symbolizovalo nadpřirozenost, Boží přítomnost, a mělo člověka přiblížit ke 

všemu krásnému, božskému a ke světlu poznání a vyjití z temnoty a zla. Dobro a zlo 

byly symbolicky vyjádřeny ve světle a temnotě. 23 Samotná výzdoba chrámů, především 

malířská, vyzařovala pak světlo skutečné svým barevným ztvárněním a světlo 

neskutečné ze svého obsahu.24 Harmonie vycházející z jednotlivých proporcí, materiálů, 

barev nebo světla a stínů měla středověkého člověka povznést k myšlenkám nad 

harmonií vesmíru a stvořeného světa, jako díla božího. Člověk měl díky kráse, kterou 

mohl poznat v tomto světě, být blíže k pochopení krásy nadpřirozené. Vrcholem tohoto 

procesu poznání pak bylo mystérium proměny, odehrávající se na oltáři.25 

 

2.3. Nástin stylového vývoje nástěnného malířství na našem území  

Všechny formy malířství na našem území v průběhu 13. a 14. století prošly 

stylovým vývojem, který nelze vymezit pouze v těchto dvou staletích bez připomenutí 

                                                                                                                                          
20 KITZLER 2009, 37-38. 
21 MERHAUTOVÁ 1966, 33. 
22 MERHAUTOVÁ 1966, 33. 
23 Podobné pojímání světla v prostoru architektury známe od opata Sugera, který stál u přestavby st. 
Denniské chrámu v Paříži. 
24 MERHAUTOVÁ 1966, 34. 
25 MERHAUTOVÁ 1966, 48.  
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vývoje století předcházejícího a následujícího. Stejně tak nelze určit jeden malířský styl 

v určitém období, protože se různé podoby daného stylu prosazovali paralelně vedle 

sebe. V neposlední řadě se při hodnocení stylu musí přikládat důležitost prestiži dané 

zakázky, neboť vzdáleným či menším kostelům se zpravidla nedostávalo stejně 

kvalitního malířského projevu jako nejvýznamnějším zakázkám.  

Ke kulturnímu rozvoji Čech zásadním dílem přispělo křesťanství, šířené 

z Velké Moravy po Metodějově smrti v roce 885. Stejně důležitou roli sehrála ovšem 

existence několika benediktinských klášterů podél západních hranic naší země 

(Niederaltaich, Metten, Řezno v Bavorsku nebo Salcburk v Rakousku), které šířily 

především západní kulturu karolínské a ottonské renesance.26 Na tyto kláštery, 

především na Řezno a Salcburk, se české prostředí díky blízkosti orientovalo nejvíce.  

Románská knižní i nástěnná malba prostupuje na našem území 11., 12. a 13. 

stoletím. Do 11. století zasazujeme počátky románského umění, ve 12. století vrcholí 

vývoj románského umění a dominuje především velmi kvalitní knižní malba, nástěnné 

malířství dokládá až následující století. 12. století je ve znamení křížových výprav, 

v důsledku čehož dochází k rozvoji duchovních řádů (1140 premonstráti na Strahově, 

1143 cisterciáci, 1157-9 johanité), které byly častými objednavateli a tvůrci nákladných 

a kvalitních rukopisů. Významným objednavatelem byla také svatovítská Kapitula na 

Pražském hradě. K nejdůležitějším rukopisům 12. století patří např. Flores Bernardi (po 

polovině 12. století), De civitate Dei (kolem roku 1200) nebo Olomoucké horologium 

s vyobrazenými světskými hodnostáři (před rokem 1141). Ve 12. století dochází ke 

změně slohové filiace z řezenského okruhu do salcburského, který se stal hlavní oblastí 

následovanou uměním na našem území. 

Konec 12. a 13. století se Čechy politicky stabilizují a dochází k rozvoji nové 

kvality umění orientované na sasko-durynskou oblast díky příbuzenským vztahům 

přemyslovských panovníků. Počátkem 13. století, přesněji dobytím Konstantinopole 

v roce 1204 se Evropě otevřela cesta k byzantskému umění, které se rozšiřovalo díky 

panovníkům účastnícím se křížových výprav. Důležité pro šíření tohoto „nového“ 

umění byly také dvory Fridricha I. Barbarossy a Fridricha II. Štaufského, jejichž 

„mírová politika“ tolerující různé národy a etnika přinesla kulturní i umělecké 

obohacení evropského umění především o dynamické a expresivní rysy byzantského 

umění.27 Kolem roku 1200 se malba našeho území začala tedy nově orientovat na 

                                                
26 ROYT 2002, 11. 
27 VŠETEČKOVÁ 2011, 15. 
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severozápadní Sasko, kde se nejsilněji projevil právě vliv byzantského umění. 

Nejlepším dokladem této orientace je malba v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě 

nesoucí téma apokalyptického Jeruzaléma. Styl malby s pevnou a jasnou kresbou 

postav, harmonickou barevností, jednotným protáhlým kánonem postav a velmi přesně 

posazenými záhyby drapérie přesto ukazuje velký smysl pro přirozenost v zobrazování. 

Systém trhaných, ostře se lomících čar prozrazuje působení byzantského malířství. 

Podobný styl malby nacházíme ve výzdobě apsidy kostela v Dolních Chabrech, která se 

také řadí do okruhu působnosti duryňsko-saského malířství. V období pozdně 

románského malířství se projevují dva proudy, jeden expresivní - např. v malbách 

kostela sv. Prokopa v Třebíči s výjevy se sv. Jana Evangelistou, a druhý umírněnější 

proud orientovaný spíše na klidnou monumentalitu a ztišená gesta, jako např. malby 

panovníků z domu čp. 102/I. na Starém Městě v Praze.28 I v průběhu 13. století byly 

nejvýznamnějšími objednavateli duchovní řády. Nejvýznamnější rukopisy pocházejí 

v benediktinském prostředí Podlažického kláštera Kodex Gigas (Královská knihovna ve 

Stockholmu, A 148, z 1. čtvrtiny 13. století) nebo starší z Ostrova u Davle ostrovský 

žaltář (KK, 57/1, kolem roku 1200). Z další velmi významných rukopisů, které mohly 

sloužit jako předlohy nástěnnému malířství, nelze opomenout Mater Verborum (KNM, 

X A 11, před polovinou 13. století) a ze stejné doby Antifonář sedlecký (NK, XII A 6), 

kde se naplno projevil barevný iluzionismus, přejatý z byzantských předloh. Tyto 

byzantinismy dospěly kolem poloviny 13. století ve „styl oživující románské formy 

neklidnými postoji a gesty postav, nastavovaným, iluzionisticky přerývaným obrysem, 

ostře rozbrázděnými drapériemi, ostrým lomením záhybů a hrotitými cípy.“29 Šíření 

tohoto stylu lámaných drapérií („Zackenstilu“) na našem území souviselo s politickou 

orientací panovníka. Především je ovlivnili příbuzenské vztahy Přemysla Otakara I. 

s bratrancem Hermannem Duryňským. Žaltář lanckraběte Hermanna pochází zřejmě ze 

stejného okruhu, jako tvůrce Antifonáře sedleckého. Byzantské vlivy se projevily také 

v rukopisu Cursus Sanctae Mariae z Morganovy knihovny v New Yorku30, který mohl 

ovlivnit i nástěnné malířství v kostelech Hostivaři a Krtni.  

Styl lámaných drapérií se uplatnil i v průběhu 2. poloviny 13. století, kdy je 

pozdně románský styl - přechodný styl, Josefem Krásou označován také jako styl 

                                                
28 ROYT 2002, 14-15. 
29 MATĚJČEK 1931, 79. 
30 MAŠÍN 1984, 113. 
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smíšený.31 Mimo dnešní území Čech se nachází také malby v Gozzoburgu z roku kolem 

1275, ve kterých se spojuje téma Alexandreidy s Přemyslovským panovníkem. 

V období vlády posledních Přemyslovců postupně doznívají byzantinismy, malby se 

zcela uvolňují z pout románské abstrakce až kolem roku 1300. Do našeho prostředí 

pronikají nové podněty poklasické gotiky šířené z Francie skrze mystickou duchovní 

poezii, která k nám proniká přes Porýní.32 Tento vliv se projevuje v expresivní složce v 

uměleckých dílech. Expresivní prvek k nám proniká také skrze anglické rukopisy 

z doby kolem poloviny 13. století. Tyto vlivy se nejvýrazněji projevily na malbách 

v děkanském kostela v Písku, který se stal významným sídlem Přemyslovců. V těchto 

malbách se také projevuje příklon k pevné obrysové linii, drobné linii záhybového 

systému a ke kresebnému stylu anglických rukopisů z poloviny 13. století. 33 S 

nástupem ranné gotiky na našem území se malířský projev začal více přiklánět k tomuto 

světu jak obsahem, tak formální složkou projevu. Takovým příkladem jsou např. malby 

v Domě u Kamenného Zvonu, nebo z menších kostelů např. malby v Dolních 

Počernicích, které charakterizuje velká živost a autentičnost malířského projevu.  

První ohlasy lineárního slohu poklasické gotiky pronikajícího ze západního 

Porýní nacházíme v malbách v Hostivaři nebo řadě biskupů v kostele sv. Bartoloměje 

v Kyjích. Lineární sloh se plně rozvinul především v 1. polovině 14. století za vlády 

Jana Lucemburského, kdy k nám proniká i přímý vliv z Francie. Podstatnou úlohu 

sehrál biskup Jana IV. z Dražic, který strávil 11 let ve vyhnanství v Avignonu, odkud 

poté přivezl do Čech architekty a mnohá umělecká díla.34 Lineární styl charakterizuje 

pevná černá obrysová linie, jasně vymezující figury a scény, která s minimálním 

prostředkem linie dosahuje hlubokých výrazů ve tvářích zobrazených a nemalé 

duchovní hloubky. Barva se stává pouze kolorujícím prostředkem. Z nejvýznamnějších 

nástěnných maleb tohoto stylu 1. poloviny 14. století uvádím např. malby v kostele sv. 

Vavřince v Brandýse nad Labem, cyklus světců z kostela sv. Vavřince pod Petřínem, 

malby arcibiskupa Arnošta z Pardubic v Kyjích, malby v Kozohledech nebo Holubicích. 

Čistě kresebný styl se projevil na malbách v kostele sv. Mořice v Anníně, významné 

jsou také malby ambitu ve Strakonicích, Svatojiřská legenda na zámku v Jindřichově 

Hradci, Starém Plzenci, Myšenci a dalších. Tento lineární či kaligrafický styl se 

neprojevil pouze v nástěnném malířství, ale především v knižní malbě, např. v 

                                                
31 KRÁSA 1984, 206-218. 
32 ROYT 2002, 20. 
33 ROYT 2002, 20. 
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rukopisech Pasionálu abatyše Kunhuty (1320), Velislavově Bible a Liber depictus, obojí 

kolem roku 1340. Malba se počátkem 14. století oprošťuje od romanizujících tendencí a 

prosazuje se lineární styl. Postupně se umění přiklání také k italským vlivům, 

projevujícím se především v nástěnné malbě hlubším smyslem pro plasticitu tvarů. 

Vlivy z jiných uměleckých prostředí, ať již Porýní, anglických rukopisů nebo Itálie 

obohatily naší malbu o mnohé formy a ikonografické motivy. Umění v době vlády Jana 

Lucemburského tvoří předstupeň uměleckému rozkvětu v době vlády Karla IV. 

Doba vlády Karla IV. s politickými i uměleckými kontakty s dalšími zeměmi 

podpořila nejvýznamnější rozkvět českého politického i uměleckého prostředí 

v dějinách umění vůbec. Zásadní vliv mělo jistě jeho mládí strávené ve francouzském a 

následně i italském prostředí. Důležitým momentem jeho vlády byla volba 

spolupracovníků a shoda s pražskými arcibiskupy, která podpořila ohromný rozkvět 

umění. V tomto období dochází k formulování malířského projevu, ve kterém se nadále 

spojují vlivy francouzské, německé a italské.35 Během období Karlovy vlády zde 

působilo několik malířsky významných osobností, z nichž každá představuje určitý styl 

výtvarné tvorby. 36 Až do 60. let 14. století se v nástěnné malbě projevovaly principy 

lineárního slohu v různých podobách, zastoupené nejvýznamnějším malířem Mistrem 

Vyšebrodským. Významné malířské osobnosti vynikly na výzdobě Karlštejna, jedním 

z nich se stal také Mistr Lucemburského cyklu, patrně Mikuláš Wurmser ze Štrasburku. 

Z malířských osobnostní 60. let 14. století vyniká dílo Mistra Theodorika, také 

především na výzdobě Karlštejna, které vneslo do malířského projevu především 

hluboký smysl pro plasticitu, monumentalitu forem s měkkou modelací inkarnátů a 

drapérií. Neméně významné jsou i nové použité technologie, kterými se Karel IV. 

patrně inspiroval při italských cestách. Nové technologie se projevily nejprve na 

deskových obrazech, především  kombinované techniky temperové a olejové malby na 

obrazech Mistra Theodorika, nebo nové dekorativní prvky jako zlacení, puncování či 

plastický ornament. Toto se projevilo následně i v nástěnné malbě (zlacení na zdi, 

štukové prvky, obklady stěn polodrahokamy). Patrně z dílny mistra Theodorika vyšel i 

další malíř, který významně ovlivnil styl malby v 80. letech 14. století ne jen v českém 

prostoru, ale také v celé střední Evropě, Mistr třeboňského oltáře.37 V 80. letech 14. 

století se zdvihla vlna senzualizace a mysticismu, právě také díky tomuto malíři. V 

                                                                                                                                          
34 ROYT 2002, 27. 
35 MATĚJČEK 1931, 90. 
36 ROYT 2002, 50. 
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malířském projevu dochází především k velkému zjemnění, větší sublitlnosti a 

dematerializace zobrazovaných postav v protáhlém kánonu. Na konci vlády Karla IV. 

došlo k zesílení reformního proudu „devocio moderna“, který se ve výtvarném umění 

začal prosazovat formou nové citlivosti a idealizací lidské postavy směřující k novému 

výtvarnému projevu v podobě „krásného slohu“.38 Malbám tohoto období byla 

v literatuře věnována poměrně velká pozornost, proto pouze uvádím nejvýznamnější 

umělecké počiny této epochy spojené s dvorským prostředím, jako je výzdoba 

Karlštejna, ambitu Emauzského kláštera, Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta či 

kapitulní síň Sázavského benediktinského kláštera. 

Z malířského projevu Mistra Třeboňského oltáře a sochařství Parléřovské huti 

80. let 14. století vychází v našem prostředí umění „krásného slohu“, v širším smyslu 

středoevropského prostředí internacionálního slohu. Toto období se vymezuje zhruba od 

80. let 14. století do počátku husitských nepokojů 15. století, kdy došlo k násilnému 

přerušení a částečné izolaci umění od ostatních zemí. Krásný sloh se zakládá na 

soustavě protikladů, které spojují reálný svět s nadpřirozeným. Nejvíce se projevuje v 

sochařství, ale stejné prvky nacházíme i v malířských principech. V zobrazování 

převládal typ izolované štíhlé, krásné postavy s esovitým prohnutím těla s výraznými 

prvky ladnosti a idealizujících forem, které byly později kritizovány husitským hnutím. 

Postavy často oplývaly kultivovaným výrazem a bohatě řasenou kaskádovitě spadající 

drapérií. V nástěnném malířství nacházíme nejčastěji červené pozadí vyplňující prostor 

doplněné šablonovým dekorem, imitujícím nákladné drapérie. 

Svébytná kultura českého prostředí se formuje od 60. let 14. století a na 

počátku 15. století sama expanduje za hranice našeho území (Bavorsko, Porýní, 

Tyrolsko).39 V pozdní fázi krásného slohu, vezmeme-li v úvahu 1. a 2. desetiletí 15. 

století, dochází v nástěnném malířském projevu k posunu směrem k podobě lavírované 

kresby, kdy se opět stává důležitou obrysová linie, jejíž vnitřek je kolorován světlými 

barvami.  

 

2.4.  Ikonografický rozvrh malby středověkých kostelů 

Malířská výzdoba chrámů nesla závazný systém výzdoby, který byl 

obměňován podle potřeby daného kostela. Náměty malířské se vztahovaly především 

                                                                                                                                          
37 Podrobně v publikaci FAYT / ROYT 1997. 
38 ROYT 2002, 64. 
39 ROYT 2002, 91. 
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k pozemskému utrpení a následnému životu oslavujícího Boha a Krista, skrze 

přímluvce, světce a apoštoly. Ústředním bodem středověkého malířství tak byl život 

Krista, Panny Marie, apoštolů a světců. Často bývá zdůrazněn moment pokorně 

přijímaného pozemského utrpení, skrze něhož teprve přichází duchovní sféra. Náměty 

se v průběhu 13. a 14. století proměňovaly, nicméně vždy směřovaly ke stejnému cíli, 

přiblížit božský nadpřirozený svět a ukázat člověku správnou pozemskou cestu 

křesťanské víry. Výzdoby chrámů tvořily jednotný religiózní svět, který ukazoval cestu 

spásy.40 

V románském nástěnném malířství převládal obvykle podobný rozvrh 

výzdoby konchy, kde se zpravidla nachází téma Posledního soudu s Kristem v mandorle 

zobrazeným jako Maiestas Domini, nebo Trůn Boží milosti (Hostivař). Mandorlu 

většinou obklopují andělé a symboly čtyř evangelistů. Centrální výjev Krista 

v mandorle bývá doplněn přímluvci – Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou, 

připomínající Deésis (Dolní Chabry). Ve spodním páse pod konchou se pak nachází 

postavy zatracených a vykoupených, kteří mohou být doplnění andělem vážícím duše 

(Psychostastis).41 Součástí bývá zpravidla pás s apoštoly a proroky. Ve spodní části 

apsidy nacházíme v návaznosti na téma Posledního soudu nejčastěji christologický nebo 

později mariánský cyklus, který v nejspodnější části ukončuje často iluzivně malovaný 

závěs. Tento základní rozvrh se mohl dále rozvíjet na stěnách presbytáře a lodi. 

Většinou zobrazovaly Kristovy zázraky a podobenství podle textů evangelií. Mohly také 

rozvíjet legendu nějakého dobového světce, zpravidla patrona kostela (sv. Jakub, sv. 

Jiří, sv. Kliment…), nebo jiné alegorické postavy (např. Církev, Moudrost, Smrt). 

Výraznými příklady takovýchto rozvrhů malby s různými obměnami 

nacházíme např. v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi datované do let 1160-1170, 

kde se také nachází Maiestas Domini s řadou apoštolských postav, malby jsou dále 

rozvedeny na jižní stěně výjevy z legendy o sv. Klimentovi, na západní stěně andělskou 

postavou a medailony s obvyklým ranně středověkým námětem – Sapientií.42 Podobný 

systém členění nacházíme na malbách v kostele sv. Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice 

z poslední čtvrtiny 12. století, kde dominuje také postava Krista typu Maiestas Domini, 

dále řada apoštolů a výjevy se sv. Jakubem.43 Ze stejného období nacházíme podobný 

rozvrh také na malbách v kostele v Albrechticích u Týna nad Vltavou, i když zde se liší 

                                                
40 MERHAUTOVÁ / TŘEŠTÍK 1983, 176. 
41 ROYT 2002, 14. 
42 MERHAUTOVÁ / TŘEŠTÍK 1983, 176.  
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od domácí tradice. V konše nacházíme Krista v mandorle a přímluvci – Deésis, pod 

nohami Krista hlavu draka (přemoženého symbolu zla). V pásech pod konchou jsou 

vyobrazeni apoštolové a proroci, kteří předpovídají příchod Krista ve smyslu typu a 

antitypu, a světci jako bojovníci. Pod nimi se nachází postavy vyvolených a zavržených 

se symbolickým zobrazením Krista v podobě kříže, jde tedy o vyobrazení Posledního 

soudu. Scénu doplňuje výjev mrtvých vstávajících z hrobů, umístěná ve spodní části. 

Další neobvyklé výjevy pod tribunou zachycují Madonu s knězem a dalšími figurami, 

snad námět Oběť Melchisedechova.44 V románském období nacházíme častěji tyto 

složitější teologicko-spekulativní kompozice, které vycházeli z komentářů k biblickým 

událostem (např. Trůn Boží milosti v Hostivaři, či výjev Ecclesia doctans / Sapientie 

v Krtni).45 Připomenutí ikonografické rozvrhu kostela sv. Jiří na Pražském hradě nelze 

opomenout. V apsidě jižní kaple nacházíme opět Krista v mandorle s Deésis, ve 

spodním pásu sedící apoštoly s uprostřed trůnící Pannou Marií. Dále legendární výjevy 

na stěnách kaple a na oblouku směrem do lodi postavu sv. Kryštofa a sv. Michaela jako 

Psychostastis.46 Zvláštní ikonografii pak nesou starší malby v kapli sv. Kateřiny ve 

Znojmě z roku 1134, kde fresky vypodobňují panovnické cykly Přemyslovských knížat 

a jejich historii. 

Od závěru 13. století se pak změnil systém výzdoby i funkce obrazů. Došlo 

k rozšíření devočních obrazů a monumentální malířství se změnilo do podoby oltářního 

obrazu. Nebyly tak líčeny celé cykly v horizontálně členěných pásech nad sebou, ale 

stěny chrámů zdobily většinou cykly apoštolů a světců v jedné řadě, které mohly 

dokreslovat složitější výjevy blízkých oltářů (např. světci se sv. Dorotou v kostele sv. 

Vavřince pod Petřínem). V důsledku toho došlo k rozšíření zobrazované škály světců, 

někdy byli také zobrazování světci uctívaní spíše v sousedních zemích (Průhonice). 

Mimo světců nově přibyli také různá vyobrazení genealogie biskupů (Kyje, Opava). 

Složitější teologické náměty se nacházejí spíše v prostředí klášterů. Objevují se nové 

legendické cykly, např. legendy o sv. Zikmundovi v klášteře augustiniánů kanovníků 

v Třeboni, nebo téma Sedmi svátosti ve Zdětíně a mnoho dalších. Objevuje se také téma 

Bolestného Krista s nástroji umučení (Průhonice, Dům U Kamenného zvonu v Praze), 

nebo vyobrazení Marie Magdalény. Po celá staletí však zůstávala určitá témata, která 

neprocházela většími změnami. Jedním z takovýchto motivů byl Nebeský Jeruzalém, 

                                                                                                                                          
43 MAŠÍN 1954, 33-38.; MERHAUTOVÁ / TŘEŠTÍK 1983, 202. 
44 MERHAUTOVÁ / TŘEŠTÍK 1983, 216. 
45 VŠETEČKOVÁ 2011, 6. 
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který zastával nejvyšší princip již na Karla Velikého. Z našeho prostředí je patrně 

nejznámější malba klenby s tímto námětem v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě z doby 

kolem roku 1200, nebo mladší výzdoba kaple sv. Kříže na Karlštejně, kde výzdoba, ne 

jen malířská, navozuje právě téma Nebeského Jeruzaléma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                          
46 MAŠÍN 1954, 11, 43-47.; MERHAUTOVÁ / TŘEŠTÍK 1983,  207. 
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3. Bývalý kostel sv. Vavřince pod Petřínem  
Nevelkou stavbu dnes bývalého kostela sv. Vavřince pod Petřínem lze 

v pramenech a literatuře nalézt také pod názvy kostel sv. Vavřince pod horou Petřín, 

kostel sv. Vavřince na Menším městě pražském, kostel sv. Vavřince v Nebovidech nebo 

Na Újezdě. Kostel s farou leží v západní části Hellichovy ulice na Malé Straně v Praze, 

dnes každá stavba stojí na samostatné parcele. Kostelík původně obklopený hřbitovem 

se nachází pod č. p. 553/II na adrese Hellichova 18. Bývalou faru lze nalézt pod č. p. 

396/III na adrese Hellichova 16. V literatuře se objekt bývalé fary objevuje také pod 

názvem „Dům u červeného slunce“47 nebo také „Dům u Popelků“ 48 Tato stavba sloužící 

dnes jako sídlo festivalu Pražského jara vznikla přestavbou staré zvonice, která 

přináležela na jižní straně ke kostelu sv. Vavřince, jižní zeď odpovídá staré hřbitovní 

zdi. Dnešní novodobá podoba nevypovídá nic o dřívějším vzezření budovy ani její 

funkci.[1] Oba objekty náleží do vlastnictví festivalu Pražského jara a především kostel 

plní funkci výstavní a koncertní síně. 

Osudy kostela jsou velmi pestré vzhledem k jeho poslání svatyně malé osady 

ležící původně vně Prahy. Původní románský kostel vyrostl na místě ještě starší stavby. 

Románský farní kostel přináležel ke klášteru benediktinek u sv. Jiří na Pražském Hradě, 

klášteru vpodstatě patřila část obce Nebovidy. Později prošel výraznou gotickou a 

barokní přestavbou, kdy se stal pouze filiálním kostelem. Po roce 1784 postihl kostel 

stejný osud jako mnoho jiných svatyň, v důsledku Josefínských osvíceneckých reforem 

byl zrušen, prodán za 450 zlatých a necitlivě přestavěn na nájemní dům.[2, 3] Ve 30. 

letech 20. století koupila bývalý kostel církev československá, jež měla v úmyslu objekt 

rehabilitovat a využívat podle vzoru sv. Václava na Zderaze. Tento pokus o vzkříšení se 

nezdařil, nicméně další pokus byl již úspěšný. Velká obnova objektu bývalého kostela 

s restaurováním nástěnných maleb úspěšně proběhla během 90. let 20. století.[5, 6] 

Nynější objekt kostela i přiléhající fary využívá festival Pražské jaro jako výstavní a 

koncertní síň. 

 

                                                
47 BEDRNÍČEK 2002, 437. 
48 ŠULC 1926, 19. 
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3.1. Formování Prahy s podhradím a bazilikou sv. Jiří na Pražském 

hradě 

Praha se podle nejstarších zpráv i nejnovějších archeologických výzkumů jeví 

kolem poloviny 10. století jako hlavní hrad Čechů, ale také živé obchodní centrum na 

trase dálkových evropských kupeckých cest.49 Podle zprávy Ibrahíma ibn Jakúba z roku 

965 bylo „město Frága postaveno z kamene a vápna“, „nejbohatším z měst zbožím“50 a 

podhradí „menší než jsou města a větší než jsou vesnice“.51 Ačkoli nejvíce osídleným 

územím byla plocha Pražského hradu jako sídlo přemyslovských knížat, velký význam 

ve formování města měl rozvoj podhradí a předhradí. Archeologické zprávy potvrzují 

existenci významné sídelní aglomerace na levém břehu Vltavy již kolem poloviny 10. 

století. Především archeologické nálezy jižního hradního svahu a Malostranské kotliny 

svědčí o existenci poměrně hustého osídlení dokonce již před polovinou 9. století. 

Zhruba do poloviny 10. století došlo ke vzniku hustě zastavěného a opevněného sídliště 

raně městského typu v levobřežní části Vltavy v podhradí přemyslovského sídla 

s centrem v oblasti dnešní Malé Strany. Společně s formováním Pražského hradu, 

hradčanského předhradí a tímto malostranským podhradím se utvořil nový rozsáhlý 

sídelní komplex, který na sebe postupně soustředil hospodářské, správní a kulturní 

funkce vznikajícího přemyslovského státu.52  

Hospodářský růst Pražského hradu i jeho podhradí za Boleslava I. ukazuje na 

ekonomický rozkvět, který byl ještě povýšen v roce 950 potvrzením samostatnosti 

českého přemyslovského státu, čímž se otevřel prostor k mocenské expanzi. Praha se 

tak za vlády Boleslava II. stala nejen mocenským centrem, ale také důležitým místem 

šíření nové křesťanské ideologie a kultury.53 Zásadní událostí bylo vyvázání se 

z obedience bavorských biskupů v Řezně a Pasově a založení pražského biskupství 

v roce 973. Sídlem se tak stala rotunda sv. Víta tehdy povýšená na katedrální chrám 

s hrobem jeho patrona, mučedníka knížete Václava, záhy po své smrti uznávaného za 

                                                
49 „Praha se v průběhu 1. pol. 10. st. stala velmi významným tržním centrem na jedné z evropských 
obchodních cest, vedoucí z cordobského chalífátu údolím Rhóny k Rýnu a odtud Podunajím přes Řezno a 
přes území českého státu do jantonosného Pobaltí, Kyjeva, povolžské země Chazarů a Chorému. Došlo 
k tomu důsledkem zániku starších tržních center a přerušení podunajských obchodních tepen vpádem 
Maďarů do Karpatské kotliny, politickomocenským vývojem Středozemí a obchodní politikou Benátek, 
která vytlačila hispano-arabské a židovské kupce na suchozemské severní trasy.“ LEDVINKA / PEŠEK 

2000, 53. 
50 Zpráva Ibrahíma ibn Jakúba. LEDVINKA / PEŠEK 2000, 52-3. 
51 HOFFMANN 1992, 28. 
52 LEDVINKA / PEŠEK 2000, 54. 
53 Praha byla nazývána jako „metropolis Sclavinie“ nebo „principalit urbs Sclavorum“. Tedy „hlavní 
město Slovanů“. LEDVINKA / PEŠEK 2000, 56. 
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svatého. Postupně docházelo k zakládání nových církevních institucí, které zastávaly 

funkci středisek dobové vzdělanosti. Současně s jmenováním prvního biskupa, saského 

mnicha Thietmara – Dětmara (973-982) došlo k uvedení řádu benediktinek do Čech 

v čele se sestrou knížete, první abatyší Mladou (řádovým jménem Marií), svěcenou 

v Římě, kde pobývala v letech 965-7.54 Ženský benediktinský konvent u baziliky sv. Jiří 

na Pražském hradě se tak stal nejstarším klášterem na našem území. 

Kostel sv. Jiří postavený již za vlády Vratislava (905-921) patrně před rokem 

920 jako druhý hradní kostel, byl vysvěcen až za vlády Boleslava II. v roce 925 

v souvislosti s uvedením řádu benediktinek.55 Řezenský biskup tehdy přicházel do 

Prahy velmi zřídka, což bylo příčinou pozdějšího svěcení kostela. U této příležitosti 

došlo k první přestavbě Vratislavovy baziliky sv. Jiří za působení abatyše Mlady. 

Bazilika se tehdy stala výškovou dominantou východního cípu hradního okrsku a 

prvním monumentálním výrazem nového náboženství a církve. Zároveň s nově 

vzniklým knížecím palácem položila také základ počínající souhry státní a církevní 

moci.56 Významnou událostí k dalšímu kulturnímu rozkvětu pražského centra bylo 

ustanovení Vojtěcha Slavníkovce druhým pražským biskupem po smrti Dětmara v roce 

928. Vojtěch, jeden z nejvzdělanějších osobností své doby a aktivní prosazovatel 

reformy církevního života, vzešlého z burgundského clunyského hnutí, podnikl dvě 

cesty z Prahy do Říma. (988-992, 994). Z první výpravy přinesl kult sv. Vavřince, ale 

k samotnému rozšíření tohoto kultu a rozsáhlému zasvěcování chrámů sv. Vavřincovi 

na našem území došlo až po návratu z druhé jeho italské cesty. 

Po stavbě chrámu sv. Jiří za abatyše Mlady, kdy byl stavebníkem kníže 

Boleslav II., stavební činnost svatojiřské baziliky na dlouhou dobu patrně polevila. 

Písemné prameny z 11. století nezmiňují žádné rozsáhlejší úpravy na stavbě, ani 

v souvislosti s požárem blízkého svatovítského kostela v roce 1091. Významnou 

přestavbou prošla svatojiřská bazilika až v roce 1142 v souvislosti s velkým ohněm, kdy 

byl Pražský Hrad obléhán vojskem Konráda Znojemského. Podrobně líčí tuto zprávu 

kanovník vyšehradský: „Jeptišky…vidouce všechny své svatyně a příbytky 

spáleny…našedše znenadání východ z hradu, prchly a uchýlivše se na jedno místo pod 

horou Petřínem, zůstaly u kostela sv. Jana Křt. jako ve vyhnanství, v smutku a v pláči, 

                                                
54 Kosmova Kronika česká v PALACKÝ  1873, 35.  
55 CIBULKA 1936, 7. 
56 MERHAUTOVÁ 1966, 32. 
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dokud by nespatřily obnovení vlastního kláštera.“57 „Brzy ..slyšely zprávu, že strážci na 

hradbách, rybáři a chudí lidé, v noci pracující, viděli, jak z jejich kostela vyšly plameny 

a vznesly se až k nebi“.58 Podobně tuto událost líčí i Palacký: „Král Kunrat…vypravil se 

s vojskem na rychlost sebraným do Čech… Metány ohně do města, na kláštery, chrámy 

a domy. Střela ohnivá zapálivši kostel sv. Víta, obrátila jej v popel se všemi jeho 

poklady. Také panenský klášter u sv. Jiří ztráven jest zážehem, a panny utekly se k sv. 

Janu pod Petřínem…“59 Dále se kanovník vyšehradský zmiňuje, že po návratu 

benediktinek do kostela sv. Jiří došlo k prozkoumání kostela a jeho pokladů a ještě 

téhož roku se započalo s velkou přestavbou, které se podrobně věnuje Anežka 

Merhautová ve své monografii.60 Obnova chrámu se uskutečnila pod vedením abatyše 

Berty, která je označována jako secunda fundatrix - druhá zakladatelka chrámu a 

kláštera. Takto nalezneme Bertu vyobrazenou na reliéfu pocházejícího z kostela sv. Jiří, 

kde společně s Mladou, první zakladatelkou chrámu, klečí u nohou trůnící madony.61 

Přestavbu chrámu vedl kamenický a zednický mistr Verner (Wernherus), příbuzný 

kancléře Gervasia, s pomocníky. Verner je dnes považován za cizince pracujícího zde 

krátkou dobu. Svatojiřským abatyším náleželo území obce Nebovidy kolem kostela sv. 

Vavřince pod Petřínem, stejně tak i podací právo k tomuto kostelíku. Právě přestavba 

sv. Jiří po požáru v roce 1142 je stavební událost, se kterou se úzce spojuje také 

založení románského kostela sv. Vavřince pod Petřínem v Nebovidech. Stejně tak i 

stavitel Verner je Vladimírem Píšou označován jako možný stavitel kostela sv. Vavřince 

pod Petřínem.62 

 

3.2. Vývoj malostranského předměstí – osada Nebovidy  

Území obce Nebovidy i dalších v oblasti dnešní Malé Strany, které náleželo 

svatojiřským abatyším, se formovalo již od 10. století. Vývoj městských aglomerací byl 

na přelomu 10. a 11. století podstatně ovlivňován existencí obou přemyslovských 

mocenských center – Pražského hradu a Vyšehradu – které poskytovaly jak ochranou 

tak správní funkci. Od počátku 11. století do počátku 13. století se centrum 

přemyslovského knížectví rozvíjelo jako specifický raný vývojový stupeň urbanizace - 

                                                
57 MERHAUTOVÁ 1966, 41.  
58 MERHAUTOVÁ 1966, 41.  
59 PALACKÝ 1894, 233. 
60 MERHAUTOVÁ 1966, 41-48. 
61 Podrobněji např. MERHAUTOVÁ / TŘEŠTÍK 1983, 229. 
62 PÍŠA 1955, 111. 



 32  

raně středověké město. Rozvíjející se oblasti byly vpodstatě vymezeny na pravém břehu 

územím dnešního Staroměstského a Karlova náměstí, na levém břehu dnes zaniklým 

ramenem Vltavy, od Čertovky přes Valdštejnskou zahradu k ústí Brusnice (Klárovu). 

Hlavními osami osídlení se staly dálkové komunikace s místními cestami, které 

směřovaly k přechodům přes Vltavu. Na levém břehu to byla jižní cesta z Řezna a 

Pasova v ose dnešní ulice Újezdské a Karmelitské a hlavní západní cesta z Porýní a 

horního Podunají sestupující přes hradčanské předhradí, Pražský hrad a malostranské 

podhradí k Vltavě. Na pravém břehu pak Karlova ulice přes dnešní Staroměstské 

náměstí. Centrem osídlení pravděpodobně i s hlavním tržištěm bylo dlouho po roce 

1000 opevněné levobřežní podhradí, kterému zaručovala prosperitu a ochranu blízkost 

knížecího dvora a jeho vzrůstající nároky. Mimo toto území zde však existovaly další 

zemědělsko-řemeslnické, rybářské nebo kupecké osady rozprostírající se na obou 

březích Vltavy.63 Ekonomickým centrem však zůstával levý břeh, na což poukazují 

archeologické nálezy kamenných domů, polozemnic, přestavěné starší opevnění a 

existence poměrně velkého počtu románských kostelíků- kostel sv. Václava, sv. 

Ondřeje, sv. Martina, sv. Michala, kostel sv. Petra v osadě Rybáře, sv. Vavřince 

v Nebovidech, sv. Jana Křtitele na Prádle, sv. Jana Evangelisty na Újezdě, sv. Prokopa u 

johanitů nebo sv. Jana Křtitele v Oboře - které zčásti nahradily starší objekty a zčásti 

přibyly v důsledku rozrůstání města.64 Nejstarší levobřežní osady – Rybáře, Trávník, 

Obora, Újezd nebo Nebovidy (zvané též Nepovidy) připomíná dnes jen název jedné 

ulice poblíž Malostranského náměstí, ulice Nebovidská. Ačkoli se osady objevují 

v pramenech již před polovinou 12. století, současné archeologické nálezy doposud 

potvrdily jejich existenci ve 12. století pouze u některých. Podle Hoffmanna byly tyto 

osady spontánně rostoucí aglomerace, a pražské podhradí bylo jediné, ze kterého se 

později vyvinulo město.65 Nejvýznamnějším činitelem tohoto rozvoje bylo období vlády 

knížete a pozdějšího krále Vladislava II. (I.) (1140-1172), který přesunul panovnické 

sídlo na Pražský hrad. Během panování Vladislava II. došlo k největšímu stavebnímu 

rozmachu právě také v podhradí. Hlavním iniciátorem zakládání prvních staveb na 

levobřežním území byl Vladislavův rádce, olomoucký biskup, Jindřich Zdík. 

Nejtypičtější novou stavební formou na území jižní obchodní cesty byly objekty 

v podobě dvorců často s vlastními kostelními stavbami. Tyto dvorce většinou 

                                                
63 Dle popisu města - Ibrahím ibn Jakúb. 
64 LEDVINKA / PEŠEK 2000, 64-70. 
65 HOFFMANN 1992, 30. 
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přináležely venkovským klášterním komunitám a církevním hodnostářům. Předpokládá 

se také vlastnictví dvorců některých šlechtických členů panovníkova dvora či družiny. 

Část vsi Nebovidy s kostelem sv. Vavřince i s podacím právem k tomuto kostelu 

přináležel přímo abatyším svatojiřského kláštera na Pražském hradě.66 Levobřežní 

podhradí ve vrcholně románském období tak nabývalo jak na významu reprezentační 

funkce díky blízkosti Pražského hradu a obchodní prosperitě, tak pevnostně strategické 

funkce, kdy fungovalo v podstatě jako ochranné území Juditina mostu.67 

Toto podhradí bylo a stále je podrobováno archeologickým zkoumáním. 

Podrobně se vývoji podhradí Pražského hradu v nejstarších obdobích věnují Jarmila 

Čiháková a Zdeněk Dragoun. Jejich zkoumání a archeologické nálezy dokládají osídlení 

dnešního malostranského prostoru již od poloviny 9. století.68 Z období 11. a 1. 

poloviny 12. století bylo také objeveno několik starších pohřebišť na místech později 

vybudovaných kostelů, jako např. u sv. Jana v Oboře a také u kostela sv. Vavřince pod 

Petřínem.69 

První rozsáhlejší výzkum tohoto území, především pak Újezdu, se uskutečnil 

v roce 1977, kdy zde byla kopána 60m dlouhá rýha pro plynovod v Hellichově ulici. Ve 

výkopu se nalezlo velké množství sídlištních objektů (ohniště, jámy, pícky na 

zpracování železa z 2. pol. 12. století). Další archeologický výzkum Malé Strany 

proběhl v roce 2008 v ulici Újezd, kdy došlo k objevu 3m široké raně středověké 

komunikace tvořené převážně z říčních valounů, na kterých se nacházely patrné stopy 

vyjetých kolejí. Západní partie výkopu odkryla část pohřebiště přináležejícímu ke 

kostelu sv. Vavřince na úpatí Petřína. Výzkum odhalil také další sídlištní situaci přesně 

neurčeného druhu, ale jistě spadající do období 2. pol. 12. st. - 1. pol. 13. století. Tyto 

výsledky archeologického bádání umožnily poměrně spolehlivě ztotožnit nálezy 

s bývalou vsí Nebovidy. Nebovidy byly patrně osadou nezemědělského typu, podle 

rozborů písemných pramenů historika Jindřicha Tomase, jež termín „vicus“, kterým 

jsou Nebovidy v listinách označeny, ztotožňuje právě s takovýmto typem osady.70 

Přímá zmínka ke vsi Nebovidy, se vztahuje až k roku 1235. Tehdy král Václav daroval 

                                                
66 EKERT 1996, 345. 
67 VLČEK / VŠETEČKOVÁ a kol. 1999, 602. 
68 ČIHÁKOVÁ / DRAGOUN 1994, 3. 
69 TRYML 1988, 184. 
70 ZAVŘEL 2012, 101. 
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ves purkrabímu Pražského hradu Mstidruhovi.71 Nicméně existence osady posléze vsi 

Nebovidy je díky archeologickým výzkumům doložena již ve 12. století. 

 

3.3. Kostel sv. Vavřince pod Petřínem 

V utváření osad na levém břehu Vltavy, dnešní Malé Strany, hrálo mj. 

významnou úlohu také geomorfologické prostředí této lokality. Nejstarší historie stavby 

kostela je nerozlučně spjata s horou Petřín na Malé Straně v Praze, na jehož úpatí se 

nachází. Především legendy a pověsti vrchu Petřína v době pohanské a spojitosti s ranně 

křesťanskou dobou v českých zemích ukazují posvátnost a význam tohoto místa s jeho 

chrámy. Petřín samotný se do písemných středověkých pramenů dostával jen velmi 

málo, přestože je opředen mnoha legendami a spojen s mnoha významnými událostmi a 

počiny. Počátkem 30. let 20. století jej při svém zkoumání Alžběta Birnbaumová 

označila jako „jednu z nejkrásnějších bizarností Prahy“.72 Ještě ve 20. století před 

parkovými úpravami působil jako „venkov“ v centru města. Význam Petřína však 

nespočívá pouze v jeho posvátnosti pro Slovany, ale především v úloze, ve které plnil 

funkci nejdůležitějšího ložiska opuky, jež se zde po staletí těžila a formovala vzhled 

Prahy od jejích „kamenných“ počátků až do počátku 20.století, kdy byly lomy 

definitivně uzavřeny. V průběhu staletí nabyl také na významu díky vinicím, které zde 

údajně založil sám kníže Bořivoj a díky pověsti popravčího vrchu. 

 

Petřín 

Vrch Petřín je již od nejstarších dob vnímán jako posvátný. Samotný název se 

dodnes nepodařilo zcela objasnit a lze tak uvést alespoň některé z výkladů. Kosmas 

uvádí: „Mons nimis petrosus, qui a petris dicitur Petrin“, tedy „Vrch náramně skalnatý, 

který od skal (petris) nazývá se Petřín“.73 Tento výklad byl zpochybněn až v 19. století 

Janem Dolenským, jehož názor se odvracel od Kosmova pojetí. Nepředpokládal, že by 

český lid – Slované, v době pohanské, kdy latina byla pouze jazykem vzdělaných, běžně 

používal místního názvu Petřín, odvozeného od latinského slova – petris.74 Jiný výklad 

poskytují nejstarší německé dějepisné prameny tzv. Letopisy korutanské, které odvozují 

název hory od zasvěcení hory pohanskému bohu Perunovi – Pronberg, tedy vrch Peruna 

                                                
71 ZAVŘEL 2012, 132. 
72 KOLÁŘ 2012, 72. 
73 ŠULC 1926, 4. 
74 DOLENSKÝ 1935, 565. 



 35  

(„pron“ německy Perun).75 Ještě jiný původ názvu Petřín osvětluje Jan Evangelista 

Krbec, který ho odvozuje od slovesa „patřiti“. Podle toho by se vrch měl správně 

nazývat Patřín. Patřínem se označoval v dřívějších dobách každý vrch nebo hora, která 

poskytovala výhled do širokého okolí, byl tedy jakýmsi strážným nebo hlídkovým 

vrchem „wartenberg“, z jehož vrcholu bylo dobře vidět – patřit (ve staré češtině).76 

Několik vsí s názvem Petřín se na našem území dodnes vyskytuje, ačkoli etymologický 

výklad směřuje spíše k odvození od osobního jména Petr, podle zakladatele. Zajímavý 

výklad nacházíme také u Gelasia Dobnera, který v Památkách dějepisných Čech dosud 

předtím nevydaných77 kriticky hodnotí kroniku Přibka Pulkavy z Tradonína napsanou v 

letech 1374-8, který označuje vrch jako „locum Zizi“ (zizi, žiži – oheň, tedy hora ohně). 

Další snaha o vysvětlení názvu Petřína přišla od Pavla Stránského, který odvozuje 

původ jména od „petrovští“, tj. lapkové a loupežníci, kteří měli na hoře své úkryty. Tato 

teorie byla ale velmi brzy zamítnuta. Lze nalézt mnohé další výklady pojmenování 

Petřína, většina však určitým způsobem směřuje k ohni nebo skále, od čehož lze odvodit 

patrocinium obou chrámů sv. Vavřince na Petříně a sv. Vavřince pod Petřínem. 

Zasvěcení horního i dolního chrámu sv. Vavřinci (Lawrence, Laurenze) dalo zpětně 

v průběhu 18. století Petřínu nové německé označení – Laurenziberg – Vavřincova hora. 

 

Patrocinium svatého Vavřince 

Zasvěcení chrámů sv. Vavřinci na Petříně a na úpatí Petřína nebylo tedy 

náhodné. Důvod tohoto výběru světce můžeme hledat již v době pohanské, jak ukazují 

legendy v Kronice české Václava Hájka z Libočan. Pověsti obklopující vrch Petřín, 

především věčný oheň a podivuhodné úkazy zjevující se v plamenech, ukazují na 

velkou úctu pohanského lidu k tomuto místu. V době christianizace Českých zemí, 

navštívil sv. Vojtěch Řím, odkud do našich zemí přinesl kult sv. Vavřince. Obliba toho 

světce během středověku velmi rychle vzrostla. Vůbec prvním křesťanským chrámem 

zasvěceným tomuto světci byl právě kostel sv. Vavřince na Petříně, postavený pro 

upevnění křesťanské víry na velmi významném a posvátném pohanském místě. Lze tu 

tedy spatřovat vztah mezi pohanskou „ohňovou horou“ a mučednickou smrtí ranně 

křesťanského světce Vavřince, jenž zemřel v plamenech ohně. Patrocinium kostela sv. 

Vavřince pod Petřínem se stejně tak může opírat o přítomnost osady železářů u kostela 

                                                
75 ŠULC 1926, 4. 
76 KRBEC 1844, 10. 
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sv. Vavřince na Starém Městě, která byla spojena cestou přímo s kostelem sv. Vavřince 

na Újezdě.78 

Vrch Petřín byl od pradávna považován za posvátnou horu, na jejímž vrcholu 

se nacházelo obětiště „kupala“ a plál zde podle Kosmovy kroniky nepřetržitý - věčný 

oheň k poctě nejvyššího pohanského boha Peruna. Oheň před vyhasnutím chránil 

zvláštní sbor kněžích, byla zde pronášena vůle boha Peruna i největší přísahy, jejichž 

nedodržení se trestalo jako zrada. Vyhasnutí posvátného ohně pak značilo předzvěst 

špatných věcí, války, hladu, neúrody nebo jiných pohrom. Také se zde měl nacházet 

starobylý dub těšící se stejné úctě jako oheň. Sloužil jako shromaždiště a útočiště pro 

tehdejší lid v dobách nebezpečí. Již v 9. a 10. století se zde nacházely také lomy na 

kámen-opuku, z níž byly stavěny pražské chrámy. Petřínská opuka zásadním způsobem 

ovlivnila počátky města, byly z ní postaveny nejstarší kostely na Pražském Hradě, most 

přes Vltavu a téměř celá románská Praha.79 V jamách po vytěženém kameni se pálily 

ohně a podle pověstí se v nich zjevovaly zvláštní úkazy spojované s velkou úctou a 

prováděním pohanských obětí. Boleslav II. nechával tyto ohně uhasit, pokácet starobylý 

dub spojený s pohanskou úctou a postavit chrámy zasvěcené právě sv. Vavřinci.80 Dle 

prvního českého kronikáře Václava Hájka z Libočan byl právě neustálý oheň na vrcholu 

hory podnětem Boleslavu II. k vystavění chrámu zasvěcenému svatému Vavřinci, čímž 

se stala hora Petřín „svatou“ také pro křesťany.81 Jedním z Hájkovi nejvěrnějších, 

katolický kněz a spisovatel Julius Košnář popisuje legendu, v níž se Boleslavu II. zjevil 

rozhořčený strážný duch vrchu Petřína, kterému se nezamlouvaly zásahy do posvátného 

háje boha Peruna. Duch pak zapálil ohně, které měly zvěstovat návrat pohanského 

náboženství. Aby návrat k pohanským bohům Boleslav II. odvrátil, dal na radu biskupa 

Vojtěcha a nechal postavit křesťanský chrám zasvěcený sv. Vavřinci, který podstoupil 

                                                
78 „Při kostele sv. Vavřince na Starém Městě máme v širokém okolí prokázánu železářskou výrobu. Je 
zajímavé, že od kostela sv. Vavřince vedla k západu přímá cesta na brod. Od brodu, jehož ústní na levý 
břeh bylo při paláci čp. 508/III, vedla cesta mírným obloukem k jihozápadu přímo k újezdskému sv. 
Vavřinci. Je dodnes zachována ve směru severní části hřbitovní zdi a uličky k Čertovce jižně od zahrady 
paláce čp. 486/III, francouzského velvyslanectví.“ PÍŠA 1969, 117. pozn. 38. 
79 První známá písemná zmínka o využití petřínské opuky pochází od Mnicha sázavského z roku 1134. 
Dřívější využití této opuky dokládá složení zdiva nejstaršího pražského kostela Panny Marie na Hradě 
z konce  9.století a kostela sv.Jiří na Pražském Hradě založeného kolem roku 920. ZAVŘEL 2012, 23. 
80 „ Času jarního na tom místě jako prvé opět někdo oheň zapálil a lid pohanský tam valně běžal a chtíce 
toho jako mocí brániti, aby ten oheň od žádného udušen nebyl, jedni druhým pravili, že mnohém kražší 
osoby v tom ohni toho času, než léta předešlého, se ukazují. Kníže jako pán křesťanský z vuole biskupa 
svého poslav tam mnohem větší počet než prve služebníkuov, kázal oheň udusiti a jámu zasauti a hned 
bez meškání rozkázal, na tom místě kostel ve jméno sv. Vavřince založiti a rychle dokonati. A proto, 
poněvadž takovau  chtivost má lid pohanský se ohni klaněti, aby raději poctivost i oběť činěna byl tomu, 
kterýž skrze trápení ohně mučedníky své k sobě přijímal, jakožto sv. Vavřince.“ Přepis Kroniky české V. 
H. z Libočan v  FLAJŠHANS 1923, 151-3. 
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mučednickou smrt ohněm.82  I když tyto nejstarší zprávy přinášejí více legend než 

historicky ověřených faktů, mohla být krutá smrt ranně křesťanského mučedníka sv. 

Vavřince, kterou skonal umučením na rozžhaveném roštu v roce 258 n. l., impulsem pro 

zasvěcení kostelů právě sv. Vavřinci. Vytlačení pohanského kultu ohně nahrazeného 

planoucím křesťanským světcem nebylo tedy tak násilné. Navíc samotné založení 

křesťanského chrámu na takto významném pohanském místě posílilo křesťanskou víru.  

Kult sv. Vavřince do českých zemí uvedl sv. Vojtěch, který pobýval 

v benediktinském klášteře na Aventinu v Římě, odkud přivezl ostatky svatého 

mučedníka a jáhna římské církve. Zasvěcení českých kaplí a kostelů tomuto světci se 

rozšířilo teprve po roce 992, tehdy se Vojtěch vrátil z druhé cesty po Itálii do Prahy83. 

Prvním kostelem v Čechách postaveným pod záštitou tohoto světce se stal kostel sv. 

Vavřince na Petříně.84 V kontextu těchto souvislostí lze vysvětlovat i stejné patrocinium 

kostela sv. Vavřince pod Petřínem. I zde se uvádí zasvěcení kostela samotným sv. 

Vojtěchem. Obliba tohoto světce od té doby velmi vzrostla, po celý středověk se toto 

jméno používalo při zasvěcování božích chrámů a velmi často i při křtech.85 86  

Ačkoli neexistují četnější doklady, traduje se, že zde bývalo také popraviště. 

Zcela jistě zde k několika popravám došlo, jisté jsou popravčí události z roku 1108, kdy 

z rozkazu knížete Svatopluka došlo k popravě několika příslušníků rodu Vršovců 

obviněných ze zrady proti knížeti a k roku 1249 popraven královský sudí Ctibor se 

synem Jarošem za vzpouru proti králi Václavu I.87 O více takových událostech prameny 

mlčí, tyto akty byly politickým varováním před podobnými činy, které by ohrožovaly 

bezpečí krále. Přesto původní stavbu na místě dnes stojícího bývalého kostela sv. 

Vavřince pod Petřínem literatura uvádí jako popravčí kostel svěcený samotným sv. 

Vojtěchem. 

                                                                                                                                          
81 ŠULC 1926, 4. 
82 KOLÁŘ 2012, 72-3. 
83 Sv. Vojtěch byl svěcen na biskupa během první cesty do Itálie, v roce 983, podle Kroniky V. H. 
z Libočan.  FLAJŠHANS 1923, 109. V roce 988 opustil sv. Vojtěch Prahu podruhé, pobýval v Itálii 
v klášteře Monte Cassino, později v řeckém kláštěře Valle Luca a nakonec v reformním benediktinském 
klášteře na římském Aventinu.  
84 ŠULC 1926, 20. 
85 HRUBEŠ / HRUBEŠOVÁ 2002, 28. 
86 Sv. Vavřinec, křesťanský mučedník a arcijáhen španělského původu, zemřel mučednickou smrtí na 
rozžhaveném roštu v roce 258 n. l. Papež Sixtus II. mu po svém uvěznění nařídil, aby rozdal církevní 
majetek chudým a nemocným. Vavřinec tak učinil, ale krátce na to mu římský prefekt Valerián nařídil, 
aby poklady vydal jemu. Vavřinec shromáždil všechny chudé a nemocné, přivedl je k Valeriánovi a 
prohlásil: „Zde jsou poklady církve.“ Prefekta tento počin roznítil, Vavřince dal uvěznit a poté umučit na 
rozžhaveném roštu. Svůj trest Vavřinec prý přijal pokorně a při mučení pronesl: „Jedna strana je již dosti 
opečena, nyní mě obrať a opeč na druhé.“  HALL 1991, 471.; REMEŠOVÁ 1991, 54. 
87 PALACKÝ 1894,199,323.  
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3.4. Znovuobjevení románského kostela  

V roce 1955 došlo k víceméně náhodnému znovuobjevení kostela, tehdy 

fungujícího jako nájemní dům. Později, v roce 1957 se přistoupilo k provedení 

průzkumu Vladimírem Píšou. Při komisním řízení ve vedlejším objektu ministerstva 

školství si Vladimír Píša povšimnul románského kvádříkového zdiva v severní části 

stavby odhaleného díky odpadnutí omítky v důsledku dlouhodobého zatékání dešťové 

vody. Provedl se částečný stavebně-historický průzkum v takovém rozsahu, který 

dovoloval současný stav budovy v té době ještě obydlené nájemníky. Proto bylo 

provedeno zaměření kostela a sondy především na vnějšku a uvnitř budovy pouze na 

chodbách.88 Průzkum se věnoval především románské stavbě, byl podepřen 

hloubkovým stavebně archeologickým zkoumáním. Další stavebně-historické bádání 

vyvolala plánovaná rekonstrukce objektu spojená s přestavbou na koncertní a výstavní 

síň. Výzkumné práce pokračovaly až v době, kdy byl objekt postupně vybydlen. 

V návaznosti na Píšův průzkum pokračoval až v roce 1983 Jiří Kučírek a následně 

v roce 1985 Státní ústav pro rekonstrukce památek měst a objektů (SÚRPMO) pod 

vedením Dobroslava Líbala (Archiv NPÚ). Další poznatky se objevovaly v průběhu 

restaurátorských prací postupně prováděných v letech 1984-1991. Nejnovější informace 

přinesla zkoumání provedená ve výkopech kanalizace a hydroizolace v roce 2008, které 

nebyly doposud podrobně publikovány. 

Jedním z významných objevů učiněných v rámci archeologického průzkumu 

v letech 1984-5 a potvrzen v roce 2008, se stal nález staršího již zmiňovaného 

kostrového pohřebiště jednoznačně porušeného románskou stavbou kostela sv. Vavřince 

a obvodovou zdí přináležejícího hřbitova. Důkazem této datace jsou nálezy střípků 

keramiky z 11. nebo 1. poloviny 12. století v zásypech hrobů. Další nález 

v severovýchodním kvadrantu lodi kostela odkrýval silně porušený blok zdiva (1,8 x 

2,4m), který je částečně překryt základovou zdí románského kostela a současně 

porušuje nejstarší hřbitovní horizont. Není jednoznačně konstatováno, zda se jedná o 

části starší stavby nebo blíže neurčenou vedlejší fázi stavby stojícího kostela.89  

Nicméně tento nález dokládá existenci staršího pohřebiště datovaného do 11. nebo 1. 

poloviny 12. století, na kterém byly později vystavěny základy románského kostela sv. 

                                                
88 Poznatky průzkumu, který pokračoval v následujících letech, sepsány a vydány až ve Sborníku Staletá 
Praha 1969. Do této doby v objektu sloužily tři nájemní byty a farní úřad církve československé ke 
kostelu sv. Jana Křtitele na Újezdě. PÍŠA 1969, 100-101. 
89 VLČEK / VŠETEČKOVÁ 1999, 602.; ZAVŘEL 2012, 101-104. 
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Vavřince, podobně jako u kostela sv. Jana v Oboře.90 Kostel tedy nebyl postaven na 

zeleném drnu. Tímto výzkumem vyvstala otázka, zda se jednalo o starší pohřebiště bez 

vazby na sakrální stavbu nebo zda předpokládat starší patrně dřevěnou svatyni. 

Takovéto hřbitovy bez kostela, ale s vysvěcenou půdou, nejsou v pražském prostředí 

neobvyklé.91  Ačkoli existenci starší svatyně průzkumy nedokládají, mohl se zde starší 

kostel nacházet. Pověsti přisuzovaly kostelu sv. Vavřince úlohu popravčího kostela 

spíše do 12. století. Je tedy možné předpokládat starší dřevěný, možná popravčí kostel, 

který byl nahrazen kamennou stavbou až při vhodné příležitosti obnovy Prahy po 

napadení a poničení města požáry způsobené vojskem Konráda Znojemského v roce 

1142.  

Otázka data vzniku románského kostela sv. Vavřince pod Petřínem není zcela 

vyjasněna. Objevuje se několik názorů. Podací právo k tomuto farnímu kostelíku 

náleželo abatyším u sv. Jiří na Pražském hradě, z nedostatku pramenů není ale jasné, od 

kdy jim přináleželo. Nejčastěji je vznik románského kostela datován do doby kolem 

poloviny 12. století v souvislosti s opravou kostela sv. Jiří na Pražském hradě vedenou 

abatyší Bertou po požáru v roce 1142 (dříve V. Menclem datovanou do roku 1091). Zde 

se dle průzkumu Vladimíra Píši objevují nápadné shody některých architektonických 

prvků a detailů u obou kostelů. SHP provedený v roce 1985 Dobroslavem Líbalem 

shodně datuje vznik kostela kolem poloviny až třetí čtvrtiny 12. století. Novější názor se 

přiklání k době vzniku až ke konci 12. století.92 Nicméně se objevuje i myšlenka, že 

díky naprosto ojedinělému a výjimečnému dispozičnímu řešení kostela lze datovat 

kostel také do doby před rokem 1100.93 Tato teorie však nebyla jinde podpořena.  

Románský kostel, dnes včleněný do gotické přestavby ze 14. století, je ve své 

nejstarší fázi jednolodní s téměř čtvercovým presbytářem [7]. Budova kostela se velmi 

nápadně odlišuje od obvyklých podélných kostelíků, budovaných ve 12. století při 

panských sídlech – dvorcích. Odlišuje se poměrně vysokou obdélnou lodí a poměrně 

nižším téměř pravoúhlým presbytářem na východní straně, později zaklenutým křížovou 

klenbou bez žeber. Toto dispoziční řešení, především pravoúhle zakončený presbytář, je 

v pražském prostředí 12. století ojedinělé. Navíc bylo při průzkumu zjištěno, že 

presbytář měl na všech třech stranách štíty.94 Ačkoli byly tyto stavební prvky známé, 

                                                
90 DRAGOUN 1988, 414. 
91 ZAVŘEL 2012, 102. 
92 VLČEK / VŠETEČKOVÁ a kol. 1999, 602. 
93 Jako kostel sv. Petra v Rybářích. Dle LEDVINKA / PEŠEK 2000, 64. 
94 KUČÍREK 1983. 
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nejčastěji se používalo kněžiště ve formě půlválcové jednoduché apsidy. Neobvyklý je 

také masivní oblouk půlkruhového tvaru, vsunutý mezi loď a presbyterium, který nesl 

věž. 

 Chrámek byl postaven z pravidelně kladených opukových kvádříků, 

získaných z opuky přímo v petřínských lomech. Z kvádříků se nejprve vyzdila líc po 

obou stranách a teprve následně se vyplnil střed zdi lomovou opukou pojenou maltou.95 

Tento způsob zdění je typický pro období kolem poloviny 12. století.96 Rozměry této 

stavby jsou přibližně: 12x7 m vnější rozměry lodi, 4x5 m vnější rozměry presbyteria, 

tloušťka zdiva dosahuje zhruba 90 cm. Již při prvním Píšově průzkumu se zjistilo 

zesílení severního a jižního zdiva lodi na 120cm směrem ke kněžišti, v délce přibližně 

2,5m. Toto zesílení ukazuje na existenci věže v prostoru mezi lodí a kněžištěm. O 

vzhledu původní románské věže lze dnes spekulovat, zda měla příčně podélný půdorys 

a zaujímala celou šířku lodi [8], nebo zda byla subtilní a podobala se spíše sanktusníku 

pozdějších gotických kostelů. Takto zachycenou ji nalezneme na Hollarově velmi 

popisném vyobrazení Prahy z roku 1636, kde se ukazuje již gotická podoba věže [9]. 

Hollarovo zakreslení věže, přesně umístěné nad původní románskou stavbou 

(korespondující s umístěním podle průzkumu), dokazuje přesnost, s jakou tento pohled 

na Prahu provedl. Díky přítomnosti věže vznikl jakýsi chór v podvěžním prostoru, 

otevřený do prostoru lodi čelním obloukem a do kněžiště obloukem podpíraným pilíři. 

Tvořil optický a funkční přechod z lodi kostela do presbytáře. Tento podvěžní prostor 

byl patrně sklenut valenou klenbou, která oddělovala samotnou věž. Valená klenba byla 

omítnuta a patrně celá vymalována. Teorie sklenutého a vymalovaného podvěžního 

prostoru se opírá o nálezy, které velmi podrobně popisuje Vladimír Píša. Věž asi 

dvaapůlkrát přesahovala výšku zdiva lodi. Během gotické přestavby prošla patrně 

proměnou a zbořena byla nejspíše až při barokních úpravách a rozšíření kostela.  

Loď kostela překrýval pravděpodobně rovný trámový strop nebo byla otevřena 

do krovu o nevelkém sklonu, který dokládá zachovaný západní kvádříkový štít v průčelí 

lodě.97 Pravděpodobnou románskou křížovou klenbu kněžiště kryla sedlová střecha. Do 

románského kostela se přistupovalo od jihu jednoduchým ústupkovým portálem, který 

se při pozdější gotické přestavbě včlenil do hmoty kostela. Cenným detailem z této 

stavební etapy se stalo drobné okénko v severní zdi lodi kostela. Další románské okénko 

                                                
95 PÍŠA 1969, 111. 
96 HOŠEK / LOSOS 2007, 18-25. 
97 LÍBAL 1985, 19. 
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bylo zjištěno v průběhu restaurátorských prací na severní stěně presbytáře, okénko 

s polygonální, ven se rozevírající vnější špaletou.  

V západní části lodi se většinou u románských kostelů nacházela pavlačová 

tribuna, která spočívala na římsách, vystupujících na stěnách lodi a uprostřed na 

masivním pilíři. Nalezený segment slepého oblouku na severní stěně by mohl souviset 

se schodištěm, kterým se stoupalo na tribunu.98 Obvykle měly románské kostely vazbu 

na sídlo pána (panské tribunové kostely), tedy nacházely se uprostřed dvorců – 

opevněného sídla pána, archeologický důkaz zde ale chybí.  

Průzkum Vladimíra Píši velmi podrobně zkoumá také opracování jednotlivých 

kvádříků, architektonických prvků a použité malty se způsobem jejího roztírání. 

Připomíná nápadnou podobnost mezi způsobem opracováním těchto prvků v kostele sv. 

Vavřince pod Petřínem a v kostele sv. Jiří na Pražském hradě po přestavbě po požáru 

v roce 1142. Vyslovuje i velmi odvážnou myšlenku, že kostel sv. Vavřince mohli 

postavit při obnově kostela sv. Jiří titíž kameníci, není vyloučen ani samotný mistr 

Verner.99 Navíc půdorys kostela svou skladbou, zvláště postavením věže, připomíná 

vesnické kostely Saska, kde tvořily opevněná jádra menších sídelních celků.100 Teorii o 

shodných kamenících Dr. Píša opírá o fakt, že při napadení Prahy v roce 1142 se 

svatojiřské abatyše uchýlili do nedalekého kostela sv. Jana Křtitele pod Petřínem. 

Hypotéza stejných kameníků však není podepřena žádným písemným pramenem.  

I přes rozporné názory na přesnou dataci vzniku kostela, je jasné, že kostel byl 

dostavěn v průběhu druhé poloviny 12. století. Vnější zdi zůstaly patrně bez omítnutí, 

vnitřní pak omítnuty kolem roku 1200, nejpozději v prvním desetiletí 13. století, kdy na 

nich byly provedeny nástěnné malby. Datace spadá také do doby vzniku nástěnné malby 

v opraveném kostele sv. Jiří na Pražském hradě. Z tohoto nejstaršího období se v kostele 

sv. Vavřince dodnes zachovaly malby na severní zdi lodi kostela přesahující na vítězný 

oblouk oddělující presbytář. Malby jsou torzem někdejší výzdoby, přesto dokazují 

jedinečnost románského malířství. Dodnes se zachovaly tři výjevy, nejrozsáhlejší 

Snímání z kříže, původně Ukřižování, na nějž navazuje na stěně vítězného oblouku 

světice či světec. Pod Ukřižováním se nacházejí další dva výjevy, vlevo Klanění tří 

králů a vpravo navazující Zvěstování pastýřům. Další nález románské výmalby je ukryt 

                                                
98 VARHANÍK 2012, 133.  
99 PÍŠA 1969, 111. 
100 PÍŠA 1969, 114.  
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pod novějšími omítkami s malbou ze 14. století, nachází se v presbytáři – malé okénko, 

které v ostění a špaletě nese zbytky ornamentální románské malby.101 

 

3.4.1. Románská nástěnná malba 

Nejstarší monumentální malířská výzdoba kostela zahrnuje dnes pouze část 

christologického cyklu. Tyto malby zaujmou především po ikonografické stránce. Tři 

christologické scény na severní stěně kostela se odvíjejí ve dvou pásech, v horním pásu 

se nachází mnohofigurální scéna Snímání z kříže, ve spodním Klanění tří králů a 

Zvěstování pastýřům. Spodní třetí pás lze pouze vytušit z drobných fragmentů omítky 

s neurčitou malbou zachovanou na zdi. Lze předpokládat, že malba zdobila i jižní stěnu 

původní románské stavby. Výzdoba se datuje do doby kolem roku 1200, nejpozději do 

prvních dvou desetiletí 13. století, proto tedy – logicky – nevznikla krátce po dokončení 

stavby, ale s určitým časovým odstupem. 

Největší zachovanou scénu Snímání z kříže [14] malíř umístil do jednoduché 

iluzivní architektury tvořené stlačeným obloukem, po stranách podepřeným románským 

sloupkem s prstencovitou hlavicí. Oblouk iluzivní architektury v horní části přetíná lišta 

nesoucí torzo původního nápisu, který určuje scénu: (IESVS) NAZ(ARETUS) (REX) 

IVDEORUM.102 Pozadí výjevu vymezené architekturou je neurčité, dnes pouze barevně 

rozlišitelné – ve spodní třetině červené, střední třetině zelené a horní třetině modré. 

Kompozice výjevu se odvíjí od uprostřed umístěného žlutého kříže, nesoucího frontálně 

zobrazené ukřižované tělo Krista. Kříž je malířsky pojednám jako dřevěný, jehož 

ramena se ke konci rozšiřují. Během restaurátorských prací na konci 20. století zde byly 

patrny zelené lístky vyrůstající z kříže, jejichž zbytky lze dnes spatřit jen při blízkém 

zkoumání. Jedná se tedy o určitý typ kříže zobrazovaného ve výtvarném umění jako 

Strom života (Arbor vitae). Tento typ kříže se zobrazoval od ranně křesťanské doby. 

Nejčastěji ho lze nalézt jako stromový nebo větvový kříž s osekanými větvemi, které se 

prohýbají pod tíhou Spasitelova těla.103 Zde se jedná o latinský kříž s rozšířenými 

břevny ozdobený „živými“ zelenými lístky, které odkazují na živoucí kříž jako symbol 

vykoupení a nového života. Kristus je na kříži přibyt čtyřmi hřeby. Výjev ukřižovaného 

je akcentován motivem kalicha umístěného pod křížem, do něhož stéká Kristova 

                                                
101 LÁTAL / LÁTALOVÁ 1991. nepag. 
102 VLČEK / VŠETEČKOVÁ a kol. 1999, 604. 
103 ROYT 2007, 141. 
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krev.104 Původní scéna Ukřižování se čtyřmi hřeby protínajícími dlaně a chodidla 

Krista, spolu s dole umístěným kalichem, jednoznačně ukazuje projev eucharistické 

úcty.105 Jeho hlava se sklání k pravému rameni, bederní rouška sahá ke kolenům. 

V současném stavu je dobře čitelná změna kompozice z původního výjevu Ukřižování, 

která byla patrně provedena malířem již během vytváření nástěnné malby. Na změnu 

kompozice poukazuje červenohnědá lineární podmalba v místech Kristovy hlavy a 

pravé paže. Podmalba ukazuje původní rozvrh, kde měl Kristus hlavu snad rovně 

v přímém pohledu na diváka nebo mírně nakloněnou a pravici ještě přibitou hřeby na 

kříži. Spasitelův oválný obličej lemovaly tmavé vlasy a červený křížový nimbus. Po 

obou stranách kříže se v horní části nacházejí dva motivy, které se staly nedílnou 

součástí výjevu ukřižování ve středověku, vlevo červené slunce a vpravo modrý měsíc. 

Na výjevu Snímání z kříže jsou tyto symboly však neobvyklé, souvisí tedy s původně 

zamýšleným Ukřižováním. Červené slunce nese podobu medailonu s uprostřed černou 

linií provedenou polopostavu muže s žehnajícím gestem, obvod slunce připomíná 

ohnivé paprsky. Způsob zobrazení slunce jako kotouče s paprsky a mužem uvnitř, 

známe vpodstatě již ze způsobu vyobrazení z antiky. Tuto část malby můžeme spatřit 

jak na zdi, tak na spodní straně transferu mladších vrstev, umístěného v interiéru jižní 

lodi kostela [17].106 Tyto symboly lze vyložit jako sluncem obklopeného Adama a 

měsícem zahalenou Evu. Další interpretace ukazuje na spojení slunce a měsíce 

s druhým příchodem Krista.107 Zajímavý prvek výzdoby, který dnes již nespatříme, se 

nacházel na modrém měsíci, jež byl podle restaurátorů manželů Látalových stříbřené 

plátkovým stříbrem. Takovéto dekorativní pojednání některých partií nástěnné malby 

mohlo být inspirováno předlohou v podobě knižní iluminace, kde zlacení či stříbření 

bylo běžnou záležitostí.  

Po Kristově pravici se nachází Josef Arimatejský [16], Pilátův radní a tajný 

učedník Krista, který jej podpírá nebo objímá. Podle evangelií108 si Josef Arimatejský 

                                                
104 ROYT 2007, 139. 
105 Motiv eucharistického kalicha pod křížem mohl souviset s reformě zaměřeným klášterem v Hirsau, 
který ovlivnil kláštery v Bavorsku. Podobná úcta k eucharistii jako v Cluny. VŠETEČKOVÁ 2010b, 308. 
106 Otisk malby medailonu se podařilo zachránit unikátním způsobem. Během restaurátorských prací 
v roce 1990 bylo nutné přistoupit k provedení dvou transferů. Jedna z transferovaných částí malby se 
nacházela přímo na výjevu Snímání. Právě v této části, kde se nachází medailon v podobě červeného 
slunce, byly sejmuty horní vrstvy malby. Na spodní straně transferované partie zůstal dokonale otisk 
románské malby s červeným sluncem. Omítka s malbou byla vsazena mezi dvě skla a umístěna v interiéru 
kostela. Zajímavým způsobem se tak zpřístupnily dvě časové vrstvy malby. Obě malby zůstaly bez retuše 
a tmelů. Dnes tak udivuje stupeň zachování barevnosti.  O transferu: LÁTAL / LÁTALOVÁ 1991, nepag. 
107 VŠETEČKOVÁ 2010b, 306. 
108 Mt 27, 57; Mk 15, 43; L 23, 50. 
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vyprosil Kristovo tělo od Piláta, aby ho pohřbil, protože podle římských zákonů měl i 

odsouzený na smrt právo na řádný pohřeb. Zde vidíme Josefa z Arimathije 

vyobrazeného jako honosně oděného muže v červeném svrchním šatu s pravděpodobně 

knížecí korunou a červeným nimbem.109 Po Kristově levici klečí u paty kříže malá 

postava donátora, oděná v bílém šatu a černé obuvi, s gestem sepjatých rukou 

vyjadřující úctu a pokoru ke Kristu. Stejné gesto nacházíme i u dalších postav výjevu. 

Určení dalších dvou figur, stejné velikosti jako Josef z Arimatei, umístěných 

pod břevny kříže není jednoznačné. Kristovu pravici drží tmavovlasá postava muže 

oděná do tmavě modrozeleného šatu s bílým pláštěm. Mohlo by se jednat o postavu 

Jana Křtitele nebo Nikodéma. Přítomnost Jana Křtitele mezi osobami historického 

komparsu je sice neobvyklá a nemáme pro ni žádné paralely110, přesto jde zde o 

postavu, která je velmi blízko Kristu a přímo se ho dotýká. Tedy i v symbolickém 

významu jde o velmi důležitou osobu, která zaujímá významné místo a je jí umožněno 

přímo se dotknout Kristova mrtvého těla. Existuje ovšem druhé vysvětlení, že postava 

představuje Nikodéma. Podle Zuzany Všetečkové se tato méně obvyklá kompozice 

s Nikodémem dotýkajícího se Kristovy dlaně opírá z textu apokryfního Nikodémova 

evangelia, z kapitoly o Kristově pohřbu.111 Stejně veliká postava s kleštěmi po Kristově 

levici by pak podle Zuzany Všetečkové zachycovala pacholka pomáhajícího kleštěmi 

uvolňovat hřeby z kříže, což dokládá jeho nepěkné vzezření obličeje olemovaného 

krátkými vlasy a vousy. Pakliže by po Kristově pravici byl zobrazen Jan Křtitel, postava 

Nikodéma by byla právě tato, po jeho levici. K této domněnce přispívá také velikost 

zobrazené postavy a vpodstatě velmi podobné odění jako má Josef Arimatejský. 

Pacholek či pomocník by byl patrně menší velikosti a nepřesahoval by klečícího 

donátora. Lze také předpokládat i strožší oděv.  

Po stranách kříže vidíme umístěny dvě velké postavy natočené směrem k 

ukřižovanému, představující po levé straně Pannu Marii a vpravo u kříže sv. Jana 

Evangelistu. Panna Marie je namalována v červeném šatu a s bílou svatozáří kolem 

hlavy, sv. Jan Evangelista v modré tunice s bílým pláštěm a červenou svatozáří. V ruce 

drží knihu, jeden z jeho hlavních atributů. Zcela vpravo se nachází další postava oděná 

                                                
109 „Josef Arimatejský bývá v některých scénách od konce 15. století v Čechách zobrazován oblečen 
v nákladném oděvu a s knížecí korunou na hlavě. Je to s velkou pravděpodobností v důsledku posunu 
latinského překladu Písma (Vulgáty) do češtiny (např. Bible olomoucká nebo Bible drážďanská), v němž 
je radní (řec. Búleutés, lat. derucio) Josef označován „šlechtic a vladař dvorský“ či „kniežete ode dvora“. 
ROYT 2007, 269. 
110 ROYT 1983, 85. 
111 VŠETEČKOVÁ 2010b, 306. 
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v bílém šatu se zlatým lemem, velikostí srovnatelná s Pannou Marií a sv. Janem. 

Postava je natočena směrem ke kříži a vztahuje k němu ruce v prosebném gestu, stejně 

jako donátor či Panna Marie. Ženská postava by mohla představovat jednu z Marií, 

které šly pomazat Kristovo tělo. Rozpuštěné vlasy mohou poukazovat na Marii 

Magdalénu, jiný atribut zde však chybí. Pravděpodobně stejná ženská postava oděna 

v bílém šatu a natočena směrem ke kříži se nachází také zcela vlevo, pravděpodobně se 

jedná o druhou Marii. Tuto část malby nelze zcela jasně přečíst kvůli poškození. Obě 

tyto postavy v bílém odění a gestem sepjatých rukou vyjadřující bolest uzavírají výjev 

z obou stran. Zuzana Všetečková ovšem vyslovila také názor, že ženská postava zcela 

vpravo může zobrazovat prostovlasou donátorku. V tom případě by vyvstanula otázka, 

zda druhá téměř shodná postava zcela vlevo představuje další donátorku či donátora a 

zda mohou být na jednou výjevu tedy celkem tři donátoři. Při podrobném zkoumání 

postavy zcela vlevo nelze vyloučit ani možnost, že žena má na hlavě zobrazenou 

korunu. Vyvstává tak další otázka, zda malíř nemohl vyobrazit královský pár po 

stranách Snímání z kříže. Takovéto vyobrazení královského páru Přemysla Otakara I. 

s manželkou Konstancií Uherskou známe např. ze Žaltáře lantkraběte Hermanna, 

bratrance Přemysla Otakara I.112 Na počátku 13. století se česká malba orientovala díky 

těmto příbuzenským a politickým vztahům na sasko-durynskou oblast, proto ani tento 

vliv na nástěnnou malbu v českém prostředí a možnost vyobrazení panovnického páru 

nemůže být vyloučena. Další teorie o zachycení jeptišek z kláštera sv. Jiří na Pražském 

hradě se nezdá být dostatečně podepřena, jelikož jedné z těchto postav malíř namaloval 

rozpuštěné vlasy a ani jedna z nich není patřičně oděna. 

Podobný typ ukřižovaného nalezneme v českém prostředí např. 

v iluminovaném rukopise Žaltáře ostrovského (3. /4. čtvrtina 12. století), kde ačkoli se 

jedná o jednodušší kompozici pouze se třemi hlavními postavami, je možné pozorovat 

shody především v postavě Krista. Jedná se také o typ čtyřhřebového ukřižování se 

zobrazenými symboly slunce a měsíce.113 Podobně koncipovaná nástěnná malba 

Ukřižování s kalichem pod křížem mimo české prostředí se nachází v kostele Saint-

Pierre-les-Eglises ve Vienně, také z 12. století. Do českého prostředí se tyto vlivy mohly 

teoreticky dostat přes mnichy Břevnovského kláštera, kteří měli úzké vazby ke klášteru 

sv. Emmerama v Řezně.114 Stejně tak některý z proboštů svatovítské kapituly, pečující o 

                                                
112 MAŠÍN 1984, 123. 
113 Vyobrazení např. in MATĚJČEK 1931, 80-81. 
114 VLČEK / FOLTÝN / SOMMER 1997, 596-604. 
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svatojiřské benediktinky na Pražském hradě, mohl být aktivním účastníkem při tvorbě 

ikonografie Ukřižování / Snímání v kostele sv. Vavřince v Praze. Analogii můžeme 

hledat také ve výjevu Snímání z Neunbekenu v Rakousku datované kolem roku 1230. 

K výjevu Ukřižování navazuje na severní stěně triumfálního oblouku výjev 

s postavou světice či laického donátora [15]. Malba zobrazuje stojící figuru oděnou 

v červeném dlouhém šatu přepásaným cingulem či opaskem s přezkou. Velikostí se 

shoduje s největšími postavami na Ukřižování. Na krku lze spatřit světlý jednoduchý 

medailonek. Dvěma prsty pravé ruky svírá prsten a i přes poškození malby v dolní partii 

je patrné nakročení pravé nohy. Přitom se pohledem obrací k ukřižovanému. Postava 

působí mladistvým dojmem v obličeji s okrovým inkarnátem. Vynikají velké elipsovité 

oči, dlouhý nos, výrazné rty a zkadeřené hnědé kratší vlasy. I zde se objevuje několik 

interpretací této postavy. Je možné, že se jedná o zobrazení světice nesoucí prsten 

Kristu, tedy odkaz na nevěstu Kristovu, ve kterém můžeme spatřovat pomyslné 

zasnoubení. Vezmeme-li v úvahu způsob zobrazení a dobový kontext, můžeme 

uvažovat o sv. Anežce České (1211-1282)115. Sv. Anežka Česká byla již za svého života 

považována za svatou, i když její kanonizace přišla až v průběhu 20. století. Pokud 

bychom řadily vznik maleb do prvních dvou desetiletí 13. století, musela by zde být 

vyobrazena již za svého života. Vzhledem k tomu, že řeholní sliby složila až v roce 

1234, by bylo její vyobrazení velmi časné. Navíc zobrazení této světice nenalézáme 

příliš často. O něco pravděpodobnější se může jevit teorie o zobrazení jiné Anežky, 

Anežky římské, mučednice ze 4. století n. l., která bývá zobrazována s prstýnkem.116 

Pravá spodní třetina se nedochovala, proto se lze domnívat, že pokud by se jednalo o sv. 

Anežku římskou, mohl se právě zde nacházet její atribut – beránek, většinou 

zobrazovaný u nohou světice. Opustíme-li teorii o zobrazení světice, nabízí se další 

vysvětlení podle názoru Zuzany Všetečkové, podle níž se jedná o zobrazení muže ze 

zámožné rodiny. Poukazuje právě na sponu opasku, která je symbolickou ochranou před 

zraněním, přírodními živly a před nepřáteli v boji. Zda jde o zobrazení velmože – 

bojovníka vždy připraveného bránit křesťanskou víru, není zcela jednoznačné, neboť 

muž nemá za opaskem meč, nelze je tedy jednoznačně identifikovat jako rytíře – miles. 

Spíše jej tedy můžeme vidět jak bojovníka duchovního. Prsten, který postava svírá 

                                                
115 Osobní konzultace s ak.malířem a restaurátorem J. Látalem. 
116 Svatá Anežka římská zemřela mučednickou smrtí ve velmi mladém věku, zřejmě ji nebylo více jak 13 
let. Odmítla se zasnoubit a zasvětila se Bohu. Během pronásledování křesťanů odešla z domova a 
dobrovolně podstoupila mučednickou smrt. Zemřela obvyklým římským způsobem poprav – 
probodnutím hrdla. ATTWATER 1993, 47. 
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v pravé ruce, vysvětluje Z. Všetečková jako symbol věrnosti, lásky a víry v ochranu 

Krista a Boha Otce.117 Gesto druhé ruky, vytočená dlaň před sebe, pak symbolizuje 

pokoru, odevzdanost, prosbu o milosrdenství či spásu a vykoupení duše.118 Pozadí 

výjevu barevně koresponduje s ostatními scénami této časové roviny, zde však bylo 

určeno modrozelené mramorové obložení, které evokuje vzácnost patrně sakrální 

stavby. Z. Všetečková  dokonce uvádí možnost, že inkrustované pozadí mramorem 

symbolizuje zdi Šalamounova chrámu a lapides vivi Nebeského Jeruzaléma. 

Prsten, ampule či enkolpion, který postava svírá v pravici, mohou být také 

darem tohoto člověka nesoucího jej Kristu, ne tedy symbolem zasnoubení. I když i toto 

poukazuje na symbol vazby a spojení. Dar v podobě prstenu vysvětluje Z. Všetečková 

v souvislosti s úctou k Šalamounovu prstenu, který se společně s relikvií sv. Kříže a 

posvátným rohem krále Šalamouna nacházel v chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. 

Poukazuje tedy na možnost, že se zobrazený muž společně s dalšími poutníky, mohl 

vydat na cestu do Svaté země, Říma nebo Compostelly a přinést prsten jako dar kostelu, 

v němž pak nechal namalovat celý christologický cyklus a vypodobnit sám sebe 

nesoucího prsten ukřižovanému Kristu.119 Teorii donátora podpírá tvrzením zámožnosti 

muže, kterou dokazuje jeho oděv. V tomto případě by se jednalo o neobvyklé zobrazení 

stojícího donátora a poměrně velké velikosti. Hypoteticky lze spojit pouť tohoto 

donátora s II. či III. k řížovou výpravou v závěru 12. století nebo IV. křížovou výpravou 

konanou v roce 1204 pod vedení Přemysla Otakara I. Podobnou malířskou výzdobu 

spojenou se šťastným návratem z křížové cesty, ač mladší, lze vidět na hradě v 

Jindřichově Hradci pocházející z první poloviny 14. století. Stejně jako tento muž, snad 

jako laický bojovník v družině křížové výpravy, se na poutě vydávalo mnoho českých 

velmožů, víme o účasti  Všebora a Hroznaty, zakladatelů kláštera Božehrobců na 

Zderaze. Nabízí se i další výklad, kdy dárcem mohl být šlechtic podílející se na 

výstavbě nedaleké komendy johanitů na Malé Straně. K založení této nejstarší komendy 

johanitů v Čechách došlo v roce 1147, v době kdy se král Vladislav II. s družinou rytířů 

                                                
117 V ruce může postava držet i ampuli nebo enkolpion, malba není zcela čitelná. VŠETEČKOVÁ 2010b, 
313. 
118 SCHMITT 2004, 228-230.; Toto gesto nelézáme v románské malbě často, v české prostředí ho lze spatřit 
např. na nástěnných malbách z poslední čtvrtiny 12. století. v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi ve 
výjevu Sv. Klimenta poslaného do vyhnanství. Nebo např. na iniciále S s postavami světic v Žaltáři 
svatojiřském z poloviny 13. století. viz obr. MATĚJČEK 1931, 82. 
119 Teorii o prstenu jako daru ze svaté pouti zakládá Z. Všetečková na badání Konráda Burdacha. Ten se 
zabýval interpretací a úctou k šalamounovu prstenu ve spojitosti s písemnými zprávami poutníků 
vykonávajících cestu do Svaté země. VŠETEČKOVÁ 2010b, 313, 322. 
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vydal na II. křížovou výpravu do svaté Země.120 K této komendě johanitů se řadili rytíři 

i řeholní laici, nepodléhali právně ani biskupovi ani panovníkovi, dostávalo se jim 

suverénního postavení. Přivážené dary ze svatých poutí mohly mít i jiný charakter, vždy 

ale přinášely něco posvěceného z dané pouti a posléze byly věnovány chrámovému 

pokladu. Stejně jako prsten, mohl být přivezen kruhový enkolpion, obsahující kousek 

země z posvátných míst nebo na pergamenu napsaný biblický verš, nebo ampule 

s posvátným olejem. Na základě konzultace s restaurátory manželi Látalovými, kteří si 

malbu měli možnost prohlédnout z bezprostřední blízkosti během restaurátorských prací 

v roce 1990/1, se lze přiklonit spíše k zobrazení prstenu. Analogií k tomuto momentu 

darování prstenu, jak uvádí Z. Všetečková, může být perokresba v kodexu 

z augustiniánského kláštera v Diessen. V rukopise na fol. 35 se nalézá kresba s trůnící 

Pannou Marií s Ježíškem a vlevo klečící vévoda Jindřich z Wolfratshausenu, který 

podobným způsobem svírá mezi prsty pravé ruky prsten a podává jej Panně Marii.  

Zda je zobrazená postava světicí, členem johanitské komendy, jiným laickým 

donátorem, který vlastnil některý z blízkých dvorců, nebo potomkem účastníka křížové 

výpravy nelze s jistotou určit. Chybí zde identifikace popisnou páskou a stejně tak 

doklad písemnými prameny.  

Christologický cyklus na severní stěně kostela pokračuje ve spodním páse 

dvěma výjevy v jednom poli. V ose pod Ukřižovaným s eucharistickým kalichem pod 

křížem se nachází trůnící Panna Marie s malým Kristem, což zdůrazňuje její význam.121 

Podobně umístěnou ji nacházíme v apsidě jižní kaple Svatojiřského kostela.122 Směrem 

vlevo se děj rozvíjí ve scéně Klanění tří králů, směrem vpravo pak Zvěstováním 

pastýřů. Čteme-li výjevy logicky zprava doleva, pak se nejeví správné chronologické 

řazení scén. Prvním výjevem by mělo být Zvěstování pastýřům a až následně Klanění 

králů.  

Na výjevu Klanění tří králů [18] vidíme trůnící Pannu Marii oděnou 

v červeném šatu, pravděpodobně s maforiem na hlavě a s bílým nimbem okolo hlavy, 

podobně jako na výjevu Snímání z kříže. Pohledem směřuje k přicházejícím králům. 

Prsty pravé ruky svírá květinu, podobným způsobem jako donátor nesoucí prstýnek 

Kristu na triumfálním oblouku. Mezi prsty (palcem a ukazováčkem nebo zde možná 

                                                
120 MERHAUTOVÁ/ TŘEŠTÍK 1983, 180.; ŽEMLIČKA 1997, 233-234. 
121 Některými teology je Panna Marie vnímána jako „prostřednice a přímluvkyně“ za spasení duše. Petr 
Damiánský jí označuje jako prostřednici spásy – Mediatrix (skrze Marii k Ježíši). ROYT 2007, 195. 
122 MERHAUTOVÁ / TŘEŠTÍK 1983, 207. 
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prostředníčkem) svírá snítek pětilisté růže odkazující na Mariino panenství.123 Na 

oválné tváři se dochovala kresba očí prázdnými bílými zornicemi a drobná ústa červené 

barvy. Na klíně spatřujeme stojícího malého Ježíška, kterého přidržuje Panna Marie 

svou levou rukou.124 Malý Kristus oděný do zelenomodrého šatu s okrovým vrchním 

pláštěm hledí směrem k mágům a pravou rukou jim žehná. Místo obličeje a levé ruky se 

nezachovalo. Vedle Mariiny hlavy se na modrém pozadí nachází výrazná červená 

sedmicípá hvězda, ležící v jedné ose s červeným sluncem u ukřižovaného Krista ve 

scéně Snímání situované přímo nad ní. V počtu sedmi cípů hvězdy můžeme spatřovat 

symboliku Sedmi radostí Panny Marie, kde čtvrtý výjev zastupuje právě Klanění králů. 

Tento cyklus bývá zobrazován jako protiklad Sedmi bolestí Panny Marie.125 Hvězda nad 

Betlémem byla symbolem ukazujícím na místo, kde se nacházela Marie s Kristem.126 

Můžeme ji také interpretovat jako odkaz na Kristovo božství nebo také odznak 

královské hodnosti dítěte.127 Z přicházejících mudrců se dochovali pouze dva. První, 

nejblíže k Marii, zobrazený jako mladý bezvousý muž v bílém oděvu hledí směrem 

k Marii. Dochovaná část ukazuje kresbu obličeje a krátkých hnědých vlasů, na kterých 

spočívá královská koruna. Přes špatnou čitelnost malby se můžeme pouze domnívat, 

jaký dar předkládá Kristovi, mohlo by se jednat o zlato jako symbol královské 

důstojnosti.128 Druhý z králů je tmavovlasý muž s plnovousem, oděný v červeném šatu a 

na hlavě posazenou světlou korunou. Oděv se dochoval spíše ve spodní partii. 

Vyobrazení třetího krále se nedochovalo, pouze část červeného pláště zcela vlevo. Tři 

mágové spojováni se třemi světadíly (Afrika, Asie a Evropa) byli podle původu ve 

vyobrazení typologicky odlišeni. Lze předpokládat, že ani zde tomu nemuselo být jinak. 

Celkovou kompozici výjevu Klanění tří králů jdoucích zprava, v dispozici kostela od 

západu k východu, k Panně Marii s hvězdou můžeme vysvětlit na základě Matoušova 

evangelia: „A hle hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila na 

místě, kde bylo dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a 

                                                
123 Podobnou symboliku má např. myrha a další mariánské květy. ROYT / ŠEDINOVÁ 1998, 80. 
124 „Pseudo – Matouš udává, ž mágové přišli až dva roky po narození Krista, proto je také někdy Kristus 
na vyobrazení starší.“ ROYT 2007, 111.   
125 ROYT 2007, 211. 
126 „Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle mudrci od východu se objevili 
v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a 
přišli jsme se mu poklonit.“ Mt 2. 
127 ROYT 2007, 113.; ROYT / ŠEDINOVÁ 1998, 13. 
128 „ Dary, které přinesly podle Bedy Venerabilis (asi 673-735) symbolizovaly Kristovy královskou 
důstojnost (zlato), jeho božství (kadidlo), utrpení a pohřbení.“ ROYT 2007. 112. 
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uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené 

dary.“(Mt 2, 10).  

Jistou analogií nebo možná předlohou by mohla být malba Klanění tří králů 

v kostele sv. Jakuba v Rovné, která je datována do poslední čtvrtiny 12. století. Výjev 

má velmi podobnou kompozici, ikonograficky navíc obohacenou patrně o postavu sv. 

Josefa. 

Směrem vlevo od Panny Marie se odvíjí scéna Zvěstování pastýřům [19]. 

Výjev zachycuje moment, kdy archanděl Gabriel zvěstuje narození Spasitele pastýřů. 

Podle Lukášova evangelia se Zvěstování odehrálo v noci, kdy se narodil Syn Boží: „A 

pastýři byli v té krajině, ponocujíce, a stráž noční držíce nad svým stádem. A, aj anděl 

Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou. Tedy řekl 

jim anděl: „ Nebojte se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu. 

Nebo narodil se vám dnes Spasitel, který jest Kristus Pán, v městě Davidově.“  (Lk 2; 8-

10)  Gabriel se natáčí k na východě nedochovanému keři s polopalmetovými listy, pod 

kterým se patrně nacházeli překvapení pastýři. Úponkový dekor nese blízkou podobu 

s rostlinným dekorem z chóru baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Zvěstování pastýřům 

nebylo náhodné, pastýři se řadili k nejpohrdavějším skupinám izraelitské společnosti. 

Nejčastěji se v tomto výjevu zobrazují tři pastýři přinášející Kristu prosté dary.129 Pokud 

bychom předpokládali i zde tři pastýře, může scéna být jakýmsi protějškem Klanění tří 

králů. Na prvním výjevu se tři z nejbohatších klaní dítěti v lidském světě pocházejícího 

z prostého prostředí, na druhém výjevu pak andělská bytost zvěstuje třem z nejchudších. 

Podobně jako ostatní postavy, má archanděl Gabriel oválný obličej s dochovaným 

okrovým inkarnátem. Hlavu obklopuje červený nimbus a tělu přiléhají dvě velká bílá 

křídla.  

Vzpřímeným postojem anděla, obličejem i drapérií připomíná Zuzana 

Všetečková nápadnou podobnost s malbami v severní boční lodi Svatojiřské baziliky na 

Pražském hradě.130 Zdůrazňuje především paralelní mísovité záhyby trůnícího Krista, 

kterého považuje za možnou předlohu pro malíře kostela sv. Vavřince. Pokud se 

přikloníme k úvaze Vladimíra Píši, který zcela nevylučuje účast stejných kameníků na 

stavbě sv. Vavřince, jako v případě velké přestavby Svatojiřského kláštera po požáru 

v roce 1142, můžeme se domnívat, že zde pracovala i stejná malířská dílna, která 

vyhotovila malby v severní boční lodi v kostele sv. Jiří kolem roku 1200. Malířská dílna 

                                                
129 ROYT 2007, 167. 
130 VŠETEČKOVÁ 2010b, 312. 
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mohla však pouze vycházet se stejných předloh podle běžné středověké praxe. Samotný 

námět Zvěstování pastýřům známe v českém prostředí  z kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Dolních Počernicích, datované až do 2. poloviny 13. století. Výjev je i podobně 

koncipován, zcela vlevo stojí anděl zvěstující novinu třem pastýřům v pravé části. 

Podobné slohové analogie nalezneme v postavě archanděla Gabriela v kostele sv. 

Klimenta v Boleslavi, kde lze vidět podobnost s archandělem Michaelem, namalovaným 

na západní stěně empóry nebo postavou apoštola (viz obr. 46 in: MATĚJČEK 1931, 74). 

„Anděla můžeme porovnat s díly salcburské malířské školy a též s rukopisy ze skriptoria 

v benediktinském klášteře na Göttweigu, které byly ovlivněny malířstvím kláštera 

v Prüfeningu u Řezna. Malířskou výzdobu v kostele sv. Vavřince lze comparovat 

s monumentálními malbami v karneru v bavorském Perschenu z konce 12. století. Vliv 

mohlo mít i umění na dvoře Babenberků a Kuenringů, kteří sousedili s jihočeskými 

Vítkovci ve Vitorazsku.“ 131   

Románské nástěnné malby v kostele sv. Vavřince navazují na straší malby 

z druhé poloviny 12. století, především na malby v kostele sv. Jiří na Pražském hradě, 

sv. Klimenta ve Staré Boleslavi nebo v  kostele sv. Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice. 

Ačkoli nedosahují monumentality těchto velkých chrámů, jsou důležitým 

dokladem vývoje románského umění. Podobné malby nalézáme i v dalších menších 

kostelech v Praze a okolí, kterým se budu věnovat v další části práce.  

 

3.5. Stavební úpravy po požáru 2. poloviny 13. století  

Během 2. poloviny 13. století, blíže 3. čtvrtina 13. století, došlo k další dosti 

náročné stavební úpravě. Patrně v důsledku požáru, jehož stopy byly zjištěny.132 Loď 

kostela, do té doby patrně otevřená do krovu, nebo uzavřena plochým trámovým 

stropem, byla opatřena valenou lomenou klenbou, členěnou uprostřed hranolovým 

pasem, který spočíval na jednoduchých římsových konzolách [11, 13]. Pravděpodobně 

v této stavební fázi došlo k osazení dřevěného táhla stahujícího klenbu. Tato stavební 

úprava dokládá mimořádnou pozornost, která byla kostelu věnována, lomená valená 

klenba je v české románské architektuře zcela ojedinělá. Venkovský kostel s klenutou 

lodí byl ve 13. století vzácnou výjimkou jak v předměstských aglomeracích, tak 

v menších městech.133 Kolébkou lomené valené klenby je Francie, na naše území se 

                                                
131 VŠETEČKOVÁ 2010b, 312. 
132 PÍŠA 1969, 101-102.; VARHANÍK 2012, 134. 
133 VARHANÍK 2012, 134. 
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tedy dostala patrně přes cisterciácké prostředí. Stavební činnost cisterciáckého řádu na 

našem území po polovině 13. století je spjata především s budováním velkých klášterů 

jako projevem první vlny nastupujícího gotického umění. Kromě zakladatelské činnosti 

církevních řádů, měla velký podíl na rozvoji také zakladatelská a donátorská aktivita 

královského dvora.134 Král Václav věnoval Nebovidy v roce 1235 purkrabímu 

Pražského hradu Mstidruhovi135, který mohl být iniciátorem přestavby a zároveň tento 

fakt může osvětlovat mimořádnou pozornost věnovanou kostelu. V období vrcholení 

románského slohu prováděli významné stavební počiny nezávislé migrující hutě, jejichž 

příslušníci pocházeli převážně z jiných zemí, měli značné odborné znalosti a široký 

umělecký rozhled. Pracovníci těchto hutí s sebou přinášeli především obohacení slohu a 

patrně i technologií z významných center tehdejší doby, především Francie a Itálie. To 

se pak projevilo v používání různých novinek a také větší dispoziční složitostí staveb.136 

Těsná blízkost dvora díky purkrabímu Mstidruhovi, potřeba vlastní reprezentace a 

pravděpodobně nutná oprava kostela po požáru, mohla být příčinou, proč se kostelu 

věnovala taková pozornost, a bylo použito toto u nás vzácné zaklenutí. 

 

3.5.1. Nástěnné malby lineárního stylu 1. poloviny 14. století 

V souvislosti s touto přestavbou nebyla ihned provedena nová malířská 

výzdoba.  Nová výmalba spadá až do průběhu 1. poloviny 14. století. Tato vrstva dnes 

částečně překrývá románskou malbu ve spodní části severní zdi kostela. Během odkryvu 

v roce 1984 byla ale respektována a v nalezeném stavu zachována. Dnes lze určitě 

pouze dvě scény, vlevo pravděpodobně podle Zuzany Všetečkové Zmrtvýchvstání 

Krista, scéna vpravo představuje nevěřícího Tomáše. Výzdoba tvoří torzo někdejší 

cyklu. Podle Pavla Bedrníčka se jednalo o soubor Dvanácti apoštolů.137 Tento názor 

nově přebírá i Veronika Horová, která určila výjevy jako torza dvou apoštolů.138 

Z dnešního pohledu se výška posazení postav zdá být nelogická a postavy by musely 

být přeťaty úrovní podlahy. Při průzkumu v roce 1955 bylo zjištěno dvojité navýšení 

podlahy až téměř o 60 cm, které vysvětluje zdánlivě nelogické rozměry. Zobrazení 

apoštolů tedy sahalo původně mnohem níže.  

                                                
134 KUTHAN 2008, 210. 
135 VARHANÍK 2012, 132. 
136 HOŠEK / LOSOS 2007, 21-22. 
137 BEDRNÍČEK 2002, 439. 
138 HOROVÁ / SOJKA 2011, 20. 
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Z výjevu Zmrtvýchvstání, nebo apoštola? [18] se dochovala část s poprsím 

mužské postavy oděné v zelený šat s červeným pláštěm a s nimbem kolem hlavy. Dle 

ruky v žehnajícím gestu, bych se přikláněla spíše k výjevu Zmrtvýchvstání. Kristus 

mohl tedy být zachycen v momentu těsně po vystoupení ze sarkofágu. Zmrtvýchvstalý 

žehnající Ježíš vystupující z otevřeného hrobu se vyskytuje spíše v zobrazení ve 

vrcholném středověku.139 Vlevo od Krista lze pozorovat torzo další postavy, dnes 

přesně neurčené. Druhá scéna s Nevěřícím Tomášem [19] zachycuje Krista s apoštolem 

v momentě, kdy Tomáš vkládá prsty do Ježíšovy rány v boku. Tomáš nebyl přítomen, 

když se Spasitel zjevil po Zmrtvýchvstání, proto ostatním neuvěřil. Uvěřil až po té, co 

vložil prsty do rány.140 Scéna ukazuje typ světlovlasého a světlovousého Krista, stejně 

jako u prvního výjevu oděného v zeleném šatu se svatozáří kolem hlavy. Jeho stojící 

postava shlíží ke klečícímu apoštolovi, levou rukou si odkrývá šat a Tomáš vkládá prsty 

do rány. Určení scény potvrzuje torzálně dochovaný nápis nad postavou apoštola (THO) 

MAS. Stejný výjev nacházíme např. v kostele Všech svatých v Kozohledech, datovaný 

kolem roku 1340. Současně s těmito malbami vznikly pravděpodobně ornamentální 

motivy na triumfálním oblouku. Rostlinné motivy zasazené do černého pásu 

ohraničeného pevnou černou linií kopíruje tvar lomeného oblouku. 

Výrazný rys malby charakterizuje jistá černá obrysová linie, která přesně 

definuje obrysy postav, především hlavu Krista a Tomáše s vlnitými světlými vlasy. 

Zuzana Všetečková dále oceňuje kvalitní růžový inkarnát obličeje se zbytky vnitřní 

kresby, zachycující tvar mandlovitého oka a drobná ústa.141 Tento lineární či 

kaligrafický styl malby s výraznou černou obrysovou linií se vyvinul v první polovině 

14. století také díky hojně vznikajícím knižním malbám, které se stávaly často 

předlohou pro nástěnné malířství. Nejvýznamnějším rukopisem provedeným v 

lineárního stylu je v našem prostředí Velislavova Bible z roku 1340 či Liber depictus, 

vzniklý před polovinou 14. století. Tento styl jak v knižní, tak nástěnné malbě 

charakterizuje černá obrysová linie, která dokáže s minimálními prostředky zachytit 

hluboké výrazy jednotlivých postav. V této souvislosti lze zmínit malbu sv. Onufria 

v kostele sv. Vavřince v Brandýse nad Labem datovanou kolem roku 1320. Z doby před 

                                                
139 ROYT 2007, 315. 
140 „ Tomáš, jinak Didymos, nejed z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci 
mu řekli: „Vid ěli jsme Pána“. Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud 
nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého dne potom byli učedníci 
opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „ pokoj 
Vám“. Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém 
boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „ M ůj Pán a můj Bůh“. Jan 20, 24-28. 
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rokem 1330 je nutné připomenout také christologický cyklus z ambitu johanitské 

komendy ve Strakonicích, kde se kromě narativních scén věnovaným Kristovým činům 

ve Svaté zemi nachází řada apoštolů s Janem Křtitelem.142 Další analogie přinášejí 

malby vysoké kvality v kostele Narození Panny Marie Holubicích z doby kolem roku 

1340, nebo velmi produchovnělé vyobrazení Panny Marie s dítětem v kostele sv. 

Martina v Kostelci u Křížku, datované před rok 1350.  

 

3.6. Gotická přestavba kostela po rozšíření Prahy po roce 1360 

Kostel prošel další závažnou stavební úpravou po polovině 14. století, stalo se 

tak v souvislosti se začleněním obce Nebovidy do rozšířené Malé Strany tehdejší 

středověké Prahy. Díky tomuto zahrnutí obce do součásti města se zvýšil přísun financí, 

čímž se podnítilo rozšíření kostela.  Karel IV. nechal rozšířit Malou Stranu v letech 

1360 až 1362, zároveň byly vybudovány nové hradby a tzv. Hladová zeď ohraničující 

nově vymezený prostor. Malá Strana se tak stala v tuto dobu jedinou rozšířenou částí 

Prahy, důvodem k tomu byla blízkost a hospodářská závislost na Hradě. V ostatních 

směrech došlo k vybudování malých předměstí.143 Nicméně Nebovidy ještě dlouho 

neztratily vesnický charakter. 

K vrcholně gotickému rozšíření kostela došlo pravděpodobně v roce 1378, jak 

dokládá letopočet vyrytý v omítce, který tam byl vytvořen pravděpodobně krátce před 

osazením oltáře sv. Doroty. K tomuto oltáři je dochována jedna z mála písemných 

zmínek, a to k roku 1399, kdy došlo k osazení tohoto oltáře v kostele Petrem zvaným 

Apotékář.144 Přestavba připojila jižní boční loď zaklenutou křížovými klenbami s žebry 

hruškového profilu, stejného zaklenutí se dočkal i presbytář. Technicky náročné 

propojení obou staveb nestejného stáří se zdařilo velmi dobře. V jižní zdi románské lodě 

došlo k proražení dvou širokých arkád. Při tomto zásahu zároveň zanikl románský 

vstupní portál, po kterém lze nalézt pravoúhlý ústupek na hraně nově vzniklého pilíře. 

Užší arkáda byla proražena také v jižní zdi podvěží a poslední arkáda odstranila 

vpodstatě celou jižní zeď presbytáře. Z původního obvodového zdiva kostela na jižní 

straně tak zůstaly pouze čtyři hranolové pilíře různého tvaru a průřezu, které nesly horní 

přisedající část zdiva, hmotnou lomenou valenou klenbu a konzoly s výběhy vrcholně 

                                                                                                                                          
141 VLČEK / VŠETEČKOVÁ a kol. 1999, 604. 
142 STEJSKAL 1984, 298. 
143 POCHE 1983, 29. 
144 RUTERLE 1935, 3. 
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gotické klenby jižní lodi.145 Tento zásah do stavby dokládá vysokou technickou úroveň 

gotického stavitelství. Přístup do kostela zůstal na jižní straně, posunutý však do nově 

vzniklé jižní obvodové zdi. Ostění gotické portálu je zachované v interiéru kostela. Na 

portál navazovala gotická předsíň, ze které postupem času vyrost jednopatrový domek. 

Nová jižní loď byla zvenku členěna stupňovitými opěráky, na nárožích pak 

diagonálními, a otevírala se do venku velkými hrotitými okny s ostěním profilovaným 

hlubokým výžlabkem. Téměř shodné okno bylo proraženo v čelní zdi presbytáře, 

přičemž zdivo muselo být navýšeno. V této gotické nadezdívce je dochován již 

zmiňovaný starší románský štít. Do této gotické přestavby spadá patrně i nově 

postavená sakristie, připojená na severní straně ke staršímu presbyteriu. Po připojení 

sakristie bylo zakryto zmiňované románské okénko s malířskou výzdobou. Stavba byla 

završena vysokou valbovou střechou nad severní lodí, která přecházela v pultovou 

střechu nad novou jižní lodí. 

 

3.6.1. Nástěnné malby 2. poloviny 14. století po přestavbě kostela  

Interiér kostela byl po tomto gotickém rozšíření opatřen soudobými malbami 

velmi vysoké úrovně. V některých partiích zakrývá starší románskou malířskou 

výzdobu a samotné románské okénko. Malířskou výzdobu ze 14. století nalezneme jak 

na severní stěně původního pravoúhlého presbytáře (Umučení sv. Vavřince), tak na 

východní zdi presbytáře původní i nově vzniklé části presbytáře (malby světců a 

světice). Také se sem řadí transferovaná malba ze severní stěny lodi kostela s výjevem 

světce. 

Vznik maleb na severní stěně presbytáře spadá do velmi krátkého období po 

přestavbě v roce 1360, a překrývá románské okénko. Do dnešní doby se z této časové 

vrstvy dochoval pouze částečně poškozený výjev Umučení sv. Vavřince [20]. Malby 

zabírají prostor střední části stěny nad pravoúhlým sanktuáriem sedlovým portálem. 

Kompozice se odvíjí od nahé postavy sv. Vavřince podstupující mučednickou smrt na 

diagonálně umístěném rozžhaveném roštu. Vpravo od něj stojí zezadu zobrazená 

postava vojáka v bílém oděvu, který přikládá pod rošt. „Jeho protirotační pohyb 

připomene zejména dvorskou malbu Karlštejna a Emauzského kláštera, což potvrzuje i 

plasticky provedená hvězda, odpovídající výzdobě niky v kapli sv. Kateřiny na 

Karlštejně. Je zřejmé, že v kostele sv. Vavřince na konci 60. nebo 70. let 14. století 

                                                
145 VARHANÍK 2012, 135. 
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pracoval malíř, který prošel dvorským malířským ateliérem.“146 Kvalita malby je 

hodnocena na velmi vysoké úrovni. Plasticky provedená štuková hvězdička dekorující 

pozadí výjevu se do dnešního dne dochovala pouze v otisku, víme o ní především z této 

zmínky a díky konzultacím s restaurátory Látalovými.147 Můžeme předpokládat větší 

množství těchto hvězd, které se ovšem dodnes nedochovaly. Častěji nacházíme tento 

způsob dekorace provedený pouze malířsky, plastické provedení (pastiglia) známe např. 

z Karlštejna. Nelze tedy vyloučit, že malíř popř. dílna, která vytvořila malby v kostele 

sv. Vavřince, skutečně prošla dvorským malířským ateliérem. Vlevo od rozpáleného 

roštu se pak nachází torzo další postavy. Z dochované partie lze vyčíst části červené 

bohatě řasené drapérie sedící postavy provedené s výraznou černou obrysovou linií. 

V horní oblasti pak navazuje hlava s červeně provedenou královskou korunou a 

zakroucenými vlasy muže.  Jiří Látal se k této dochované části malby vyjádřil, že by zde 

mohl být zachycen sedící římský prefekt Valerián [21], který přihlíží mučednické smrti 

arcijáhna Vavřince, k čemuž se přikláním.  

Scéna mučení vychází ze středověké Zlaté legendy Jakuba z Voragine.148 

Malbu charakterizuje velmi výrazná černá obrysová linie, i když měkčeji podaná než na 

starších malbách Zmrtvýchvstání a Nevěřícího Tomáše provedené v lineárním slohu 1. 

poloviny 14. století. Podobný o něco mladší výjev s umučením světce známe v českém 

prostředí z kostela sv. Jakuba v Libiši z doby kolem roku 1390. Libišské martyrium sv. 

Vavřince působí klidněji díky horizontálně položenému roštu, na kterém leží nahé tělo 

jáhna Vavřince klidně přijímající svůj úděl. Podobně jako v kostele sv. Vavřince pod 

Petřínem zde malíř vypodobnil vojáka, vykonávajícího mučení a zcela vpravo císaře 

Valeriána, který dal příkaz k Vavřincovu umučení. 

Ze 14. století pochází další vrstva malířské výzdoby nacházející se v horní 

části východní stěny původního i nově přistavěného presbyteria. Výzdoba souvisí patrně 

s rokem 1378, který je vyryt na stěně presbytáře, k němuž byl později přistavěn 

k malbám se vztahující oltář sv. Doroty, svěcený v roce 1399. Výjevy zachycují 

Umučení sv. Erasma, sv. Dorotu a sv. Ondřeje. Malby jsou shodné především v použité 

barevnosti, převažuje zde teplý červený odstín tvořící pozadí výjevů. Tento prvek 

nacházíme v tvorbě Mistra třeboňského oltáře a je jedním hlavních znaků nastupujícího 

krásného slohu. Dalším jednotícím prvkem maleb je silná linie opisující tvar oblouku 

                                                
146 VLČEK / VŠETEČKOVÁ a kol. 1999, 604. 
147 Manželé Látalovi se pokusili vytvořit otisk plastické hvězdičky z kostela sv. Vavřince a porovnat jej 
s hvězdičkami na Karlštejně. Jednotlivé formy se lišily.  
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jednotlivých stěn. Výmalbu badatelé připisují „pozoruhodnému malíři, který se 

nepochybně vyškolil v dílně Mistra třeboňského oltáře.“149 Uvádí se dokonce spojitost 

mezi sv. Ondřejem a sv. Filipem na zadní straně Zmrtvýchvstání z Třeboně a mezi sv. 

Dorotou a sv. Kateřinou na rámu Madony Aracoeli.150 Karel Stejskal uvádí, že Mistr 

třeboňského oltáře mohl být dvorním malířem Václava IV. Jeho dílna se tak mohla 

podílet na výzdobě kostela sv. Vavřince, ke kterému měly podací právo svatojiřské 

abatyše. Vysvětluje, že obraz Madony Aracoeli navazující na byzantský vzor, byl patrně 

určen pro katedrálu sv. Víta. Další doklad spolupráce mezi dílnou Mistra třeboňského 

oltáře a královským dvorem přisuzuje iluminaci titulního listu Alfonsových tabulek ve 

Vídeňském astronomickém sborníku Václava IV. z roku 1391-2. Mimo to, točenici 

stylizovanou do heraldické podoby u proroka Jeremiáše z rámu Madony Aracoeli 

známe z královských rukopisů.151 

V pravé části východní stěny původního presbytáře nalézáme ne přilíš 

rozšířený výjev Umučení sv. Erasma [23]. V horní části přisedá k rámovanému výjevu 

pás složený z iluzivní architektury, který v pokračování navazuje směrem vpravo nad 

výjev sv. Doroty. Scénu martyria svatého Erasma završuje plochá arkáda, tvořená vždy 

jedním tureckým a z každé strany přiléhajícím segmentovým obloukem. Arkádu zdobí 

plasticky malované kosodélníky. Malíř výjev soustředil na střed neurčitého prostoru 

s červeným pozadím ohraničeným iluzivní architekturou. Podobně jako u ostatních 

výjevů vyplňuje plošné pozadí opakující se dekor. Vidíme zde moment mučení sv. 

Erasma, jenž zobrazuje téměř obnaženého ležícího světce pod vysokým rumpálem, na 

který jsou namotávána světcova střeva.152 Na hlavě má biskupskou mitru a jako jediné 

odění bederní roušku. Okolo něho se nacházejí tři biřicové provádějící mučení. Dva 

z nich namotávají střeva na rumpál, třetí uprostřed přidržuje otevřenou ránu na břiše 

světce a v pravici drží nůž. Nad světcem se vznáší poprsí Krista v plášti a tmavou 

čapkou na hlavě s pohledem upřený k divákovi. Odvrací pohled od mučednické smrti 

světce, jakoby vykonávaného aktu nebyl přítomen. Jeho poprsí, stejně jako nohy biřice, 

vystupuje z prostoru vymezeného iluzivní architekturou. Figura mučitele se vlevo 

nedochovala, pouze torzo s rukou pohánějící nástroj mučení. Přes mohutné pojetí biřice 

                                                                                                                                          
148 HOROVÁ / SOJKA 2011, 21. 
149 VLČEK / VŠETEČKOVÁ a kol. 1999, 604. 
150 STEJSKAL 1984, 346. 
151 STEJSKAL 1984, 346. 
152 Svatý Erazmus, Erazim, antiochijský biskup žijící ve 3. a 4. století n. l., který byl pronásledován za 
dob Diokleciána, došlo k jeho zatčení a mučení. Po propuštění znovu kázal. Po jednom kázání při bouři se 
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nejvíce vpravo, jsou linie velmi jemné a elegantní. Kult sv. Erasma se na našem území 

rozšířil až v 2. polovině 14. století. Způsob jeho mučení přesně literatura nepopisuje, je 

ale možné, že takového vypodobnění martyria světce vychází z malířského cyklu o sv. 

Erasmovi z italského města Gaeta. Zde se vyskytuje jeden z mála podrobných cyklů 

věnovaných jeho životě a smrti.153 

Druhou zobrazenou světici tohoto cyklu představuje sv. Dorota nacházející se 

již v přistavěné části presbytáře jižní lodi vlevo od okna [24], vpravo od okna pak 

navazuje sv. Ondřej. Stejně jako předchozí výjev se postava světice nachází na 

červeném pozadí vyplněném opakujícím se dekorem, dle stavu dochování patrně bílé 

barvy. Tyto dekory jsou typickou výplní pozadí jak knižních iluminací, tak posléze 

nástěnných maleb.154 V horní a dolní části plynule navazuje iluzivní architektura 

z předešlého výjevu, která se nad světicí uzavírá v baldachýn.  Malba představuje ženu 

natočenou směrem k oknu. Hlavu obklopuje svatozář a zdobí zlatá koruna. Oblečena je 

v zelených šatech s bohatým červeným pláštěm sepnutým na hrudi zlatou sponou. 

Levicí si plášť přidržuje, ten tvoří bohaté kaskádovité záhyby, typické pro nastupující 

krásný sloh. V pravici svírá palmovou ratolest a košík s jablky či růžemi.155 Svatá 

Dorota zemřele mučednickou smrtí jako ve 3. století n. l. poté, co odmítla sňatek 

s pohanským místodržícím. Cestou na smrt se jí vysmíval pohanský písař Teofil, který 

aby uvěřil, požadoval kytici růží ze zahrady jejího snoubence. Po výsměchu se objevil 

malý chlapec s košíkem růží. Toto se mělo odehrát v zimě a Teofil pak uvěřil. Podle 

této legendy bývá sv. Dorota zobrazována, s malým chlapcem nebo malým Kristem a 

v ruce s košíkem růží, často také s korunou na hlavě.156 Určení sv. Doroty zde dokládá 

již zmiňovaná zpráva od Petra Apotekáře, arcibiskupského písaře, o vystavění oltáře sv. 

Doroty z roku 1399.157 V zobrazení světice nacházíme již všechny typické prvky 

nastupujícího krásnému slohu, bohaté kaskádovité záhyby tvořené řasením pláště, 

nařasení šatu nad vyčnívajícím chodidlem z pod oděvu, mírné esovité prohnutí těla 

světice s protáhlými prsty a typické červené pozadí, které charakterizuje tvorbu 

především Mistra třeboňského oltáře a jeho okruhu. Vyobrazení sv. Doroty Karel 

Stejskal přirovnává ke sv. Kateřině na rámu Madony Aracoeli, malbu pak datuje před 

                                                                                                                                          
nad ním udělalo jasno a klid, proto byl po té znovu zatčena a mučen tak, že mu byly vyrvány a namotány 
střeva na rumpál. Podrobně: RULÍŠEK 2011, nepag.; GIORGI 2003, 119.; FARMER 1978, 159. 
153 HOROVÁ / SOJKA 2011, 24. 
154 Viz různá vyobrazení In: KRÁSA 1990. 
155 Podle legendy tři jablka a tři růže. REMEŠOVÁ 1991, 20. 
156 Srov. RULÍŠEK 2001, nepag.; REMEŠOVÁ 1991, 20.; ATTWATER 1993, 106.; RAVIK 2002, 20.; FARMER 

1978, 136. 
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rok 1390.158 Podobu lze také spatřovat v zobrazení světic, sv. Kateřiny a Marie 

Magdaléna na zadní straně desky Krista na Olivetské hory od Mistra třeboňského oltáře. 

Třetí výjev zcela vpravo představuje světce sv. Ondřeje [25]. Světec je natočen 

k sv. Dorotě a pohledem spolu oba komunikují. Postavu světce malíř zasadil o něco níže 

než sv. Dorotu. Pozadí tvoří iluzivní edikulová architektura se třemi průchody. Horní 

část završuje iluzivní trojdílný baldachýn s křížovou kytkou ve vrcholu středního 

tympanonu, pod níž se nachází trojlistá rozeta. Boční strany zakončují červené malé 

kupole. Ve středu architektury stojí sv. Ondřej oděný v zeleném plášti a vzhlížící 

směrem ke světici. V ruce nese „ondřejský“ kříž.159 Spodní červený oděv malíř doplnil 

bílou manžetou na ruce a límcem okolo krku. Svatý Ondřej jeden z Kristových učedníků 

a následovníků (stejně jako jeho bratři Petr a Šimon), byl za Neronovy vlády zatčen 

místodržícím Egeem, jehož manželku Maxmiliánu pokřtil. Za tento čin jej místodržící 

nechal bičovat a poté ukřižovat. Styl malby velmi výrazně připomíná karlštejnské malby 

Mistra Theodorika, zejména výrazem v obličeji, mohutností postavy zahalené do oděvu 

a hlavně měkkostí modelace pláště. „Světec má velmi dobře zachovaný obličej, typem 

jeho tváře malíř navázal na tvorbu Mistra Theodorika, který věnoval pozornost 

především charakteristice obličeje a výrazu očí“ .160  Malba světce bývá srovnávána 

s postavou sv. Filipa na zadní straně Zmrtvýchvstání z Třeboně Mistra třeboňského 

oltáře [26]. Podobu lze vidět v kompozice i typu postavy a obličeje, figura sv. Ondřeje 

je však pojata více mohutně. Přestože je jemně proveden, chybí zde subtilnost a štíhlost 

postav jaká se nachází v malířském projevu Mistra třeboňského oltáře. Kolem roku 

1380 nastává určitý zlom ve vývoji především deskové malby, která společně 

s rukopisy, byla jednou z možných předloh nástěnného malířství. Podle Jaroslava 

Pešiny přichází nová vlna duchovní senzuality, kterou v postavách světců jasně 

spatřujeme. Druhým charakteristickým prvkem tohoto období je dematerializace 

zobrazených postav (např. díla Mistra třeboňského oltáře), která se zde nenachází 

v plném rozsahu. Četné podobnosti s díly okruhu Mistra třeboňského oltáře vykazují 

perokresby v Brunšvickém skicáři, kde většina vytvořených kreseb spadá k roku 1380. 

Monumentální pojetí kreseb nasvědčuje, že autor pracoval pravděpodobně v oboru 

                                                                                                                                          
157 VLČEK / VŠETEČKOVÁ a kol. 1999, 604. 
158 STEJSKAL 1984, 346. 
159 Ondřej byl ukřižován na kříži ve tvaru X, ten se stal jeho individuálním atributem. Přesto žádný 
pramen neuvádí přesně tento kříž. Je možné, že tento tvar vyšel z Ondřejova přání, být ukřižován na 
odlišném kříži než Kristus. GIORGI 2003, 24.; Někdy také zvaný burgundský. PFLEIDERER 1992, 108. 
160 VLČEK / VŠETEČKOVÁ 1999 a kol., 604. 
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nástěnného malířství.161 Nemůžeme tedy vyloučit ani variantu, že autor skicáře nebo 

spíše někdo z jeho okruhu, mohl být spoluautorem i těchto maleb světců. Malíř byl ale 

jistě úzce svázán s okruhem Mistra Třeboňského oltáře, nebo se vyškolil přímo v jeho 

dílně, a jistě také s deskovou malbou 70. a 80. let 14. století.  

Vpravo navazuje výmalba na jižní stěnu kostela, kde téměř u nohou sv. 

Ondřeje, nalézáme malou postavu klečícího donátora oděného v červeném plášti a se 

zelenou čapkou na hlavě [27]. Před ním malíř vyobrazil erb. U malby se téměř 

nedochovaly modelační vrstvy, nejvýrazněji působí černá obrysová linie. U erbu dnes 

neurčíme detaily, které by vedly k identifikaci donátora. Nicméně podle členění erbu 

Milan Buben konstatoval, že erb nepochází z českého prostředí.162 Erb je půlený, 

v pravé části horizontálně členěný břevny bílé a patrně černé barvy. Členění erbu vede 

tedy k předpokladu, cizího původu donátora nebo jeho potomků, kteří zde žili a měli 

nějaký vztah k Malé Straně nebo přímo ke kostelu sv. Vavřince pod Petřínem. Po sňatku 

Jana Lucemburského s první manželkou Eliškou Přemyslovnou, lze jistě předpokládat 

usazení nově příchozí královy družiny v Praze. Jedním z členů takovéto družiny mohl 

být i Dománek z Pfaffentálu. Pfaffentál je středověká část města Luxembourg, dnešního 

hlavního města Lucemburska. Členění donátorova erbu v kostele sv. Vavřince se 

poměrně dosti podobá právě erbu Luxembourgu. Máme také dochovanou listinu z roku 

1355 se záznamem, kde Dománek z Pfaffentálu kupuje dům na Újezdě pod Petřínem na 

Malé Straně přímo pražské kapituly. (Archiv pražského arcibiskupství 1221-1525, sig. 

16) Vezmeme-li v úvahu, že tento muž musel mít dobré postavení a vlastnit určité 

jmění, aby zakoupil dům, pak by čistě hypoteticky mohl být i donátorem maleb 

v kostele právě Dománek z Pfaffentálu nebo jeho potomek. Donátor si tak zaplacením 

malířské výzdoby chtěl zajistit náklonnost světců, ochranu a přímluvu za spasení své 

duše v den posledního soudu. Stejně tak bylo donátorství maleb reprezentací postavení a 

moci ve společnosti. Nicméně styl oděvu donátora může poukazovat i na něco mladší 

vyobrazení, nelze vyloučit ani vznik malby na přelomu 14. a 15. století nebo dokonce 

počátku 15. století. 

K této časové vrstvě se maleb také řadíme spodobnění sv. Vavřince, dnes 

transferované z původního umístění v kostele. Malba byla odborně sejmuta ze severní 

stěny kostela v místě, kde zakrývala románské Snímání z kříže. Výjev světce se řadí ke 

                                                
161 STEJSKAL 1984, 346. 
162 Osobní konzultace s PhDr. Milanem Bubnem. 
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třetí vrstvě malířské výzdoby na této stěně.163 Její vznik se datuje do 80.-90. let 14. 

století a spadá tak, do doby vzniku předchozích čtyř výjevů – světců a donátora. Na 

transferované partii lze vidět hlavu sv. Vavřince s modrým roštem v ruce. Dnes je 

oceňována neobyčejná barevná svěžest zachovaná v obličeji světce a na jeho plášti. 

Transfer se dnes nachází přímo v kostele, jak bylo již zmíněno u románské výmalby. 

Díky odbornému restaurátorskému zásahu se malba dochovala na obou stranách 

transferu. Z jedné strany tak můžeme spatřit otisk románské malby (detail Slunce ze 

Snímání z kříže) a z druhé strany gotickou malbu sv. Vavřince.164  

Do malířské výzdoby 14. století spadá také původní výzdoba klenebních polí 

presbytáře (původní i nově přistavěné jižní části) a polychromie žeber hruškového 

profilu. Do této doby spadají také iluzivně malovaná žebra valené lomené klenby hlavní 

(původní) lodi kostela. Žebra tvoří pouze silná tmavá linie, dnes dochovaná torzálně 

pouze na několika místech klenby. Fragmenty iluzivně malovaných žeber se nacházejí 

po levé straně klenby hlavní lodi, těsně lemují triumfální oblouk a s náběhem na iluzivní 

zvýrazněná žebra křížové klenby směřují do středu prvního pole valené lomené klenby. 

Téměř shodný fragment se nachází ve druhém poli valené lomené klenby, navíc se zde 

dochoval střed, kde dochází ke křížení iluzivních žeber [13]. Při bližším zkoumání 

žeber, lze spatřit jejich detailní provedení. Žebra jsou pojednána jako živé větve, ze 

kterých pravidelně vystupují trny. Trny mohou odkazovat na utrpení Krista, nebo být 

mohou odkazem přímo na Kristovu trnovou korunu. Stejně tak můžeme spatřovat 

souvislosti s tzv. Arbor vitae – živoucím stromem, kdy jednotlivá „trnová žebra“ mohou 

spodobňovat jednotlivé větve stromu s odkazem na utrpení Pána. Utrpení Páně ve 

spojitosti se stromem můžeme spatřovat např. v žalmu 109: „…smrt zemřela, když na 

tom stromě, život visel mrtvý.“ Dále v žalmu 147: „…uprostřed Jeruzaléma roste strom 

života a listí tohoto stromu slouží národům jako lék.“165 „V průběhu času se nástroj 

smrti (strom-kříž), měl stát díky umělecké symbolice nástrojem života a vykoupení.“166 

Takto pojednaná žebra s vystupujícími trny, můžeme v přeneseném smyslu tedy vnímat 

jako odkaz na utrpení Krista a jeho následné zmrtvýchvstání. V kostele lze tedy 

spatřovat zdůraznění přítomnosti Krista a možnosti vykoupení. 

                                                
163 Nejstarší vrstva kolem roku 1200 s výjevy Snímání z kříže, Klanění tří králů a Zvěstování pastýřům. 
Následující vrstva kolem 1330 zobrazující Cyklus apoštolů. Třetí nejstarší vrstva kolem roku 1380 
s výjevy světců v presbytáři a sv. Vavřincem na této stěně. 
164 Transferování malby spadá do let 1990-1, kdy probíhali v kostele restaurátorské práce pod vedením 
manželů Látalových. Antireflexní sklo, použité pro oboustranný pohled transferu, bylo tehdy dovezeno 
z Francie.   
165 ROYT 1983, 79. 
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3.7. Malby po přelomu 14. a 15. století  

Přelom 14. a 15. století charakterizuje stále krásný sloh, který je ale 

s příchodem husitských nepokojů nezvratně přerušena na dlouhou dobu. Do tohoto 

období  přelomu století spadají dva výjevy umístěné v presbytáři. 

Na východně stěně presbytáře se nalézá výjev Sv. Jeronýma doplněný textem 

[31]. Navazuje na spodní okraj martyria sv. Erasma a zobrazení sv. Doroty, v podstatě 

vyplňuje prostor mezi okny presbytáře, v horní části pak navazuje dnes osekaná konzola 

s vybíhajícími žebry klenby. Malba opticky navazuje na výjevy světců, ale stylově se již 

mírně odlišuje. Markantní je změna v použité barevnosti, na místo červené dominují 

zelená a okr. Obvod výjevu rámuje červený pás, v levé a spodní části se znatelnou 

černou obrysovou linií. Spodní polovinu malby tvoří text ve dvou sloupcích. Sedící 

světec, oděný v červeném splývavém plášti s kapucí, se ocitá v iluzivně malovaném 

interiéru uzavřeném několika nízkými arkádami. Zcela vlevo malíř vyobrazil vstupní 

dveře završené sedlovým portálem. Nade dveřmi lze spatřit kosodélný plastický 

ornament, shodný s ornamentem po obvodu obou předchozích výjevů. Předpokládám, 

že se tak malíř snažil pracovat v návaznosti na starší výmalbu v kostele. Za postavou sv. 

Jeronýma se nalézá několik okének připomínající trpasličí galerie románského slohu.167 

Není možné tedy vyloučit starší předlohu pro tuto malbu, ať již nějaký iluminovaný 

rukopis nebo jiné nástěnné malby. Zcela vpravo umístěná skříňka se třemi otvory 

pojímá Jeronýmovy knihy a psací potřeby. Střed výjevu zabírá samotný světec otočený 

k psacímu pultu v momentě, kdy pravděpodobně vytahuje lvovi trp z tlapy, čímž si ho 

podle legendy ochočil. Lev se stal jedním z hlavních jeho atributů. Dalšími atributy, 

které zde také můžeme vidět je kniha, psací pult s psacími potřebami, kardinálský plášť 

a klobouk.168 Malby se v místech hlavy církevního Otce nedochovala, přesto můžeme 

předpokládat vyobrazení s kardinálským kloboukem. Způsob vyobrazení světce 

s navazujícím textem jistě souvisí s Jeronýmovým překladem Bible do latiny. Latinský 

text se dochoval torzálně, souvisle lze přečíst pouze útržky. Text se rozkládá ve dvou 

sloupcích na devíti řádcích, je psán latinsky, knižní minuskulou. Typologicky se jedná o 

písmo 14. století.169 Zachována je část: „In (ipsa?) scriptura Sc. Jeronime…“ V prvním 

odstavci v pátém řádku lze přečíst souvislou větu: „Ut sim salvus tuo dono…“ (Ať jsem 

                                                                                                                                          
166 ROYT 1983, 80. 
167 Jinde uváděna iluzivní architektura kostela s gotickými okny. Viz VLČEK / VŠETEČKOVÁ a kol. 1999, 
604. 
168 Více o zobrazení RULÍŠEK 2001, nepag.; GIORGI 2003, 179. 
169 Osobní konzultace s PhDr. PetremKubínem, PhD. 
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spasen tvým darem/přispěním…).170 Přes malbu byl později namalován konsekrační 

kříž v podobě zeleného věnce. Paralelou k vyobrazení lva v českém prostředí může být 

symbol Evangelisty Marka – okřídlený lev v kostele sv. Jakuba a Filipa v Mnichovicích, 

i když mladšího data, řadíme jej do 2. poloviny 15. století. Výjev se sv. Jeronýmem a 

lvem z počátku 15. století nacházíme v bývalé knihovně augustiniánského kláštera 

v Roudnici nad Labem.171 Prototyp scény byl zjištěn v byzantinizujících benátsko-

dalmatských ikonách, z nichž jednu přinesli hlaholáši kláštera na Slovanech.172 

Druhým výjev řazený do brzkého počátku 15. století Kristus na hoře Olivetské 

[29] vyplňuje spodní část vrcholu lomeného oblouku severní stěny presbytáře. Nad 

výjevem se nachází prázdná plocha, je možné, že se malba nedochovala nebo k její 

realizaci vůbec nedošlo. Scénu rámuje červenou linií provedený rám, doplněný patrně 

později, v některých částech totiž pokračující malba prosvítá pod ním. Ústřední postava 

klečícího Krista se sepjatýma rukama v momentu modlitby vzhlíží směrem k Bohu Otci, 

zobrazeného žehnajícího na nebesích vpravo nahoře. Světlovlasý a světlovousý Kristus 

je oděn do bílého roucha. Před ním se nachází světlovlasý anděl vzhlížící k němu. „Tu 

se zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě 

usilovněji.“  Lk 22; 43, 44. Podobně jako v předchozích malbách světců z 80. let 14. 

století zde malíř použil červené pozadí. V levé poškozené části výjevu můžeme 

předpokládat vyobrazení spících Apoštolů Petra, Jakuba a Jána., kteří se vydali 

s Kristem do olivového háje. Byli Kristem vyzváni, aby zůstali bdělí, oni však usnuli.173 

Dochovaná část v levé straně ukazuje hroty kopí a přilbice vojáků, kteří je doprovázeli. 
174 Na malbě zaujme především dochovaný růžový inkarnát Kristova obličeje a rukou, 

stejně jako u anděla. Vynikají také vlasy Krista a anděla provedené ve výrazně žluté 

barevnosti, která kontrastuje s černou obrysovou linií a bílým oděvem. Naproti těmto 

postavám je Bůh Otec namalován pouze obrysovou černou linkou vznášející se na 

šedavém obláčku, bez jakékoli barevnosti. Malba vychází z tvorby Mistra třeboňského 

oltáře a opět lze zmínit Brunšvický skicář, který mj. jeho dílo zprostředkovával. Malba 

v kostele připomíná přímo deskový obraz Mistra třeboňského oltáře se stejným 

                                                
170 Osobní konzultace s PhDr. PetremKubínem, PhD. 
171 STEJSKAL 1984, 352. 
172 KRÁSA 1975, 97 n. 
173 „Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu, učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl 
jim: „Modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a 
modlil se. „ Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle staň se.“ Pak vstal do 
modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: „ Jak to, že spíte? Vstaňte a 
modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ Lk, 22; 39-40, 44. 
174 Jan 18; 1, 15. 
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námětem Krista na Olivetské hoře (kolem roku 1380, NG), i když s drobnými 

odchylkami (např. umístění kalichu).  Podobnou kresbu nalezneme právě i ve skicáři.175 

Malby se vyznačují určitou kresebností, která v mnohém připomíná techniku 

lavírované kresby, se kterou se malíři seznamovali v dostupných rukopisech a 

vzornících. Vyznačují se výraznou obrysovou kresbou, záhyby tunik jsou lehce 

lavírovány světlými tóny. Jistou podobnost v postavě Krista lze spatřit na nástěnné 

malbě v kostele sv. Klimenta na Novém Městě v Praze, na výjevu Kristova vjezdu do 

Jeruzaléma vzniklým kolem roku 1440 [29], i když je tato malba v mnohém podána 

měkčeji. Kresebnost se projevila i na dalších nástěnných malbách např. v kostel sv. 

Václava na Zderaze nebo v kostele sv. Štěpána v Kouřimi na postavách dvacetičtyř 

andělů s hudebními nástroji datované kolem roku 1400. 

 

3.8. Další osudy kostela  

Během husitských nepokojů došlo k vyplenění Malé Strany, nejčastějším cílem 

útoků byly kostely a jejich vybavení. Z písemných pramenů jednoznačně nevyplývá, že 

by kostel sv. Vavřince byl poničen, nejsou ani žádné doklady např. zničujícího požáru. 

Je tedy možné předpokládat, že kostel přečkal husitské boje bez větší úhony. Nicméně 

veškeré zařízení, vzhledem ke kvalitě maleb můžeme uvažovat o velmi kvalitním, bylo 

patrně zničeno či nenávratně ztraceno. Malířskou výzdobu z této doby, poloviny 15. 

století, zastupují v kostele dvě malby – expresivně pojaté Ukřižování a torzálně 

dochovaný Kněz celebrující mši svatou, i když nejnovější názor je datuje již k roku 

1400, nebo na počátek 15. století.176 

Následnou malířskou vrstvu dokládá pouze jeden epitaf, datovaný na přelom 

15. a 16. století. Kde je vyobrazen zajímavý moment, muž jako „živý nosič atributu“, 

místo samostatně vyobrazeného atributu. Z průběhu 16. a 17. století se nezachovaly 

téměř žádné významné dokumenty a zápisy, které by dokládaly rozsáhlejší zásahy do 

budovy. Dochovaná zpráva z roku 1598 se vztahuje pouze ke zvýšení hřbitovních zdí.177 

Až do roku 1611 vykazují zmínky o kostele spíše praktické záležitosti, díky kterým 

docházelo na poničeném kostele postupně především k drobným opravám. Došlo 

k opětovné výmalbě části interiéru. Částečně doznala změn i sakristie spojená 

                                                
175 HOROVÁ / SOJKA 2011, 22. 
176 HOROVÁ / SOJKA 2011, 26. 
177 „ 20.octb., když se zdi povyšovaly okolo krchova, dáno zedníkům za teyden 5 kop 33 gr., za dvě fůry 
vápna 3 kopy 36 gr., za tři fůry písku 1 kopa 6 kr.“ HRUBEŠ / HRUBEŠOVÁ 1996, 28. 
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s presbytářem profilovaným portálkem a během renesance opatřená hřebínkovou 

klenbou, vyzdobenou novou dekorativní malířskou vrstvou. 

Téměř vždy, když došlo na území Prahy k nějakým bojům, utrpělo největší 

škody levobřežní území Prahy, nejvíce pak Malá Strana díky svému strategickému 

položení v blízkosti Pražského Hradu. Největší škody přišly za třicetileté války, vpády a 

plenění tohoto území zničili vše, co se od husitských válek vzpamatovalo.178 V této 

době, v roce 1628, se stal kostel sv. Vavřince filiálním k malostranskému kostelu sv. 

Václava. O. Ruterle zmiňuje, že kostel „jen na sv. Vavřince oživl velkou mší a poutí“179. 

V této době kostel postupně upadal. V účtech se objevuje mnoho zpráv týkajících se 

pouze nutných oprav. Došlo také k nové částečné výmalbě interiéru. K roku 1666 byla 

z iniciativy Malostranské obce vymalována především jižní loď se znakem obce.180 

Výmalba je doložena nápisem na severní stěně jižní lodi „M. Danielis Basilita 

Daudschenberg´r. N. P.1. g Rectoris Scholae Micropragensis“. 

Radikální přetavbu přinesla 1. čtvrtina 18. století, kdy byl k západní stěně 

postaven přístavek k západnímu průčelí románské lodi kostela. Tato západní stěna pak 

byla proražena novým triumfálním obloukem, čímž se vpodstatě nenávratně porušila 

západní stěna kostela. Do přístavku byl přenesen presbytář, kostel tak dostal novou 

orientaci.181 V roce 1775 došlo k další změně, kostel přešel od fary sv. Václava ke sv. 

Mikuláši. V 18. století postihl stavbu stejný osud jako stovky dalších kostelů a klášterů. 

V roce 1784 došlo v důsledku Josefínských reforem ke zrušení kostela se hřbitovem, 

jeho odprodání do vlastnictví soukromých majitelů manželů Mohlhansovým a následné 

velmi necitlivé přestavbě na nájemní dům, při které došlo k přepatrování, k novému 

dispozičnímu rozdělení budovy a nenávratnému poškození jednotlivých 

architektonických detailů stavby.  Kostel se přestavbou začlenil do okolní zástavby a 

teprve ve 30. letech 20. století díky novému majiteli církvi Československé došlo 

k prvním snahám o obnovu kostela. 

V 80. letech 20. století došlo k rehabilitaci celého objektu. Některé mladší 

přístavky byly odstraněny, došlo i k obnově gotických architektonických článků a 

restaurování nástěnných maleb. Tomuto období rehabilitace objektu a restaurování 

                                                
178 Švédové odešli z Malé Strany až v roce 1649. RUTERLE 1935, 8. 
179 RUTERLE 1935, 8. 
180 EKERT 1996, 345. 
181 VLČEK / VŠETEČKOVÁ a kol. 1999, 602. 
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nástěnných maleb jsem věnovala podrobnou část v bakalářské práci.182 Stavba je 

v současnosti využívána pro potřeby Pražského jara jako koncertní a výstavní síň.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
182 BĚLOHLÁVKOVÁ 2010, 19-25. 
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4. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech 
Velmi podobným kostelem v dispozičním řešení, tak i časovou rovinou 

dochovanou románskou malířskou výzdobou s kostelem sv. Vavřince pod Petřínem, je 

kostel zasvěcený Stětí sv. Jana Křtitele v dnešních Dolních Chabrech. Podobně jako 

kostel sv. Vavřince v někdejší obci Nebovidy původně nepatřil do města Prahy a byl 

přičleněn až během rozšíření města Karlem IV. po polovině 14. století, tak i obec 

Chabry s kostelem byly přičleněny k Praze až během 20. století při dalším rozšiřování 

města. Po celý středověk zaznamenávají písemné prameny pouze Chabry, teprve od 

roku 1528 jsou zřetelně odlišeny Dolní a Horní Chabry. Nejstarší, ale neověřená zmínka 

o vsi pochází z roku 1176183, první bezpečně doložená až z roku 1273, kdy ves patřila 

Strahovskému klášteru.  

Románský kostel pochází z 3. čtvrtiny 12. století. Michal Tryml, podobně jako 

Václav Mencl, jeho vznik datuje především na základě podobnosti s kostelem 

v Řečanech, jehož znakem jsou především pilastry uprostřed lodi.184 Podle průzkumů 

této románské stavbě předcházely ještě starší svatyně, podobně jako u kostela sv. 

Vavřince pod Petřínem, nejstarší patrně dřevěná, následovně kamenná neurčeného 

půdorysu a třetí v podobě rotundy s podkovovitou apsidou185. Po stavební stránce dnes 

stojícího románského kostela jde o jednoduchou obdélníkovou stavbu s půlkruhovou 

apsidou na východě, postavenou z opukových kvádříků s pravidelným řádkovým 

zdivem. Původně se do kostela vstupovalo z jižní strany, dodnes vymezeným portálem. 

Až do husitských nepokojů neprošla stavba většími změnami, během nich pak utrpěla 

značné poškození, které došlo opravy patrně až kolem roku 1439. Tuto opravu dokazuje 

kamenická značka vytesaná na půdě kostela.186 Po roce 1500 došlo k přistavení nové 

sakristie, nové klenuté předsíni a výstavbě zvonice. Během třicetileté války došlo ke 

zpustošení kostela, po skončení bojů pak k jeho poslední větší opravě. Důležitým rokem 

je rok 1905, kdy se vybudoval v Dolních Chabrech nový hřbitov a zároveň došlo 

k prohlídce kostela, při níž byly objeveny románské nástěnné malby v apsidě kostela.187 

Téhož roku se přistoupilo k odkrytí maleb ing. J Hoffmannem a k nevhodnému 

                                                
183 SEDLÁČEK 1908, 305. 
184 MAŠÍN 1954, 47.; TRYML  2011, 6. 
185 TRYML  2011, 9-12.; DRAGOUN / TRYML 1977, 221-224.; Existence prvních dřevěných raně 
středověkých svatyň, které většinou předcházely kamenným stavbám, je dnes obecně přijímána, i když 
konkrétních archeologických nálezů je minimum.    
186 LAŠŤOVIČKA / JOSEFÍK 1974, 230. 
187 DVOŘÁK 1948, 50. 
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restaurování, které provedl Petr Maixner. Nový restaurátorský zásah provedl koncem 

roku 2011 ak. malíř a restaurátor Miroslav Koželuh.188 

První zmínka o malířské výzdobě pochází od Antonína Podlahy v Posvátných 

místech království českého a z téhož roku 1907 i u Ferdinanda J. Lehnera.189 Další se 

k malbám vyjádřil Antonín Matějček v roce 1931, který konstatuje: „…malby apsidy, 

přemalbou vší ceny zbavené, v kostele v Dol. Chabrech, v nichž je schema soestského 

chrámu sv. Patrokla bezmála doslovně opakováno.“ 190 Dále se podle jeho názoru řadí 

chaberské malby do okruhu působnosti saského malířství a poukazuje na blízkost 

s malbami apsidy v kostele sv. Jiří na Pražském hradě. Podobně jako tyto malby datuje 

do počátku 13. století. Matějčkův názor převzali později i Jiří Mašín (1954, 47-48) a 

Karel Stejskal v Praze středověké (1983). Stručná zmínka o kostele s výzdobou se 

nachází i v Uměleckých památkách Čech (I. díl). Během restaurování v 70. letech 20. 

století došlo k odrytí spodního pásu maleb pod okny. K nejnovějšímu hodnocení 

malířské výzdoby se vyslovil Jan Royt.191 

Apsidu rozdělují tři pásy výzdoby. Konchu vyplňuje Kristus v mandorle 

s postavami andělů a Pannou Marií se sv. Janem Evangelistou, střední pás v úrovni oken 

zabírají postavy apoštolů a ve spodní části se nachází patrně nejstarší mariánský cyklus 

v českém prostředí [32]. Spodní partie nad zemí bývá dekorována iluzivním závěsem. 

Takovéto dělení apsidálního prostoru je pro románské období typické. Nejbližší 

dobovou i ikonografickou analogií, nebo přímo předlohou mohly být malby apsidy ve 

sv. Jiří na Pražském Hradě. Podobný systém výzdoby máme dochovaný např. i v kostele 

sv. Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice z poslední čtvrtiny 12. století, nebo starší 

výzdobu v kostele sv. Petra a Pavla v Albrechticích z 3. čtvrtiny 12. století. O něco 

mladší malby, kolem roku 1300, ale s podobným členěním apsidálního závěru 

nacházíme také v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Interiér lodi chaberského 

kostela nese i další drobné fragmenty maleb od románského období po 19. století, které 

se ale během restaurování v 70. letech 20. století zakryly.192 Apsidě dominuje rozměrná 

postava trůnícího Krista oděná do světlé spodní tuniky s vrchním purpurovým 

královským pláštěm přehozeným přes pravé rameno. Pravicí žehná a v levici svírá 

otevřenou knihu s latinským nápisem: EGO SVM PRIMUS ET NOVISSIMUS (Zjev. 

                                                
188 Podrobněji restaurátorská zpráva KOŽELUH 2011. 
189 PODLAHA 1907, 288-289.; LEHNER 1907, 269.; PAVEL 1947, 48. 
190 MATĚJČEK 1931, 73-74. 
191 ROYT 2011, 19-22. 
192 MRŇAVÁ  2011, 27. 
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sv. Jana 1, 17). Trůnícího Krista obklopuje duhová mandorla (symbol úmluvy mezi 

člověkem a Bohem), jejíž pozadí vyplňuje modré nebe s hvězdami. Zobrazený typ 

zachycuje Krista Pantokratóra – krále, Vševládce. Ve spodní části mandorlu pozdvihují 

dva andělé v bílých tunikách s červenými plášti, v horní části ji další dva andělé 

přidržují. Po Kristově pravici stojí Panna Marie a po levici sv. Jan Křtitel. Dle Jana 

Royta jde o vyobrazení Deésis, tedy přímluvců v den Posledního soudu, známé 

především z byzantského prostředí. Panna Marie byla nazvána přímluvkyní – 

prostřednicí (Mediatrix) mezi Bohem a lidmi Basileem ze Selucie.193 Značnou podobu 

maleb apsidy a těsnou vazbu s malbami v kostele sv. Jiří na Pražském hradě nelze 

přehlédnout, zde ale chybí symboly čtyř evangelistů. 

V druhém pásu procházejícím linií oken se nacházejí tři identifikované postavy 

apoštolů [32] a torza dalších, které přes poškození nelze určit. Zajímavé jsou barevně 

střídající se jednotlivá pozadí za apoštoly, která rytmizují pás s apoštoly. Stejně tak 

malíř zdůraznil kontrast pozadí a oděvu jednotlivých postav. Na světlém pozadí mají 

apoštolové červené pláště, na červeném pozadí bílé pláště. Nicméně pozadí je oprati 

dobovým analogiím poměrně jednoduché, nenacházíme ani poměrně časté zasazení 

světců do iluzivně malované architektury. Střed pásu tvoří okénko se špaletami 

malovanými stylizovaným úponkovým motivem. Vpravo od tohoto středového okna 

vidíme apoštola Petra s klíči, vlevo od okna apoštola Pavla. Zcela vlevo se nachází sv. 

Jakub Větší. Postavy apoštolů jsou protáhlé a uzavřené ve svých objemech.194 Protáhlý, 

až „manýristický“ kánon se vyskytuje v malbách konce 12. s počátku 13. století 

často.195 Vyobrazení řady apoštolů lze najít u dalších malířských výzdob kostelů, 

v našem prostředí známe již zmiňované cykly, i když o něco starší, např. 

v Albrechticích u Týna, datovaný do posledních dvou desetiletí 12. století a v kostele 

sv. Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice. 

Tyto malby patrně vznikly dříve než spodní pás s mariánským cyklem. Jan Royt 

předpokládá vznik maleb v období mezi lety 1230-1240. Dataci podpírá náznaky ostře 

zalamovaných drapérií na oděvu apoštolů. Tento styl lámaných drapérií „Zackenstil“ 

souvisel s příbuzenskými vztahy Přemysla Otakara I. s bratrancem Hermannem 

Duryňským. České země se na počátku 13. století silně orientovaly na sasko-duryňskou 

oblast a v malbě přebíraly styl i způsob zobrazování. 

                                                
193 ROYT 2007, 194. 
194 ROYT 2011, 195. 
195 VŠETEČKOVÁ 2011, 255. 
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Druhou časovou vrstvu tvoří spodní pás s pozoruhodnými výjevy mariánského 

cyklu. První scéna cyklu zleva byla zničena zasazením sanktuaria. Druhá scéna 

znázorňuje pravděpodobně Narození Panny Marie [33]. Výjev se odehrává 

v interiérovém prostoru s červeným pozadím. Z vrchu se spouští drapérie, která může 

představovat závěsnou drapérií umístěnou na nebesích postele, což zde není jasně 

čitelné, nicméně významně utváří horní část prostoru. Na lůžku se nachází žena se 

svatozáří kolem hlavy, patrně sv. Anna, které podává další torzálně dochovaná figura 

ženy misku s polévkou. Zcela vpravo se nachází druhá ženská postava, která drží dítě se 

svatozáří, patrně novorozenou Pannu Marii. Třetí scéna zachycuje pravděpodobně 

Uvedení panny Marie do chrámu [34]. Odehrává se v chrámovém prostoru v centrální 

části završené kopulí. V pravé části za oltářním stolem, který zdobí zlatý velký latinský 

kříž, kněz s mitrou na hlavě, oděný v bílé tunice s červeným svrchním oděvem, pravicí 

žehná. Vlevo od oltáře se nachází sv. Anna oděna patrně ve světlém rouchu a se 

svatozáří kolem hlavy. V ruce drží obětní svíci a uvádí malou Pannu Marii do chrámu, 

ta drží v ruce nápisovou pásku odvíjející se směrem ke kříži. Nápis na pásce se do dnes 

nedochoval. Doprovází je další postava se svatozáří, přinášející pravděpodobně dvě 

holubice. Jan Royt se domnívá, že jde o další ženskou postavu. Panna Marie byla ale 

uvedena do chrámu ve věku tří let svými rodiči, proto bych předpokládala, že další 

zobrazená postava může zachycovat sv. Jáchyma. Za pozornost stojí velmi pokročilé 

řešení prostoru s pilířem představeným před postavu světice. Navazující třetí scéna 

zachycuje dvě ženské postavy se svatozářemi v levé části výjevu. Dále přechází přes 

výjev rozsáhlý tmel, který znemožňuje přesné určení scény. Mohlo by se jednat o výjev 

Zvěstování Panně Marii či Navštívení [34]. Postava zcela vlevo s červeným oděvem 

přikládající si dlaň k obličeji by mohla být Panna Marie podle barevnosti vlasů 

v porovnání s předchozím výjevem Uvedení, snad zobrazena v momentě úleku, když 

spatřila anděla. Druhá postava s bílým maforiem na hlavě oděná v tmavém svrchním 

šatu má sepjaté ruce před sebou v modlitbě. Poslední scéna zobrazuje Smrt Panny Marie 

typu dormitio [35]. Na lůžku leží tělo Panny Marie se svatozáří, oděné v červeném šatu 

a se složenýma rukama na hrudi. Uprostřed výjevu stojí Kristus v červeném plášti, který 

drží odcházející duši Panny Marie zobrazenou jako malou postavu se svatozáří. Za 

hlavou Panny Marie stála patrně další postava, ze které se dochovalo torzo ruky nesoucí 

patrně svíci. Vpravo u postele, u nohou zesnulé vidíme postavu v hlubokém poklonu, 

snad líbající Mariiny nohy? Postava se svatozáří má na sobě shodný oděv jako na 
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výjevu Uvedení žena nesoucí patrně holubice. Dále vpravo se nachází ne příliš čitelný 

zástup čtyř apoštolů. Celý výjev se odehrává na modrém pozadí.  

Dále Jan Royt uvádí, že se jedná o zkrácený mariánský cyklus, často totiž po 

Uvedení do chrámu následují scény Vyvolení sv. Josefa nebo Zasnoubení se sv. 

Josefem. Narození Marie není vylíčeno v kanonických evangeliích, ale v apokryfním 

textu Jakubově evangeliu. Malby mariánského cyklu tak řadí oproti předchozím 

malbám do 50. – 60. let 13. století. Hlavním důvodem je pokročilé prostorové řešení ve 

výjevu Uvedení, kde postavy předstupuje sloup, a celkově jiný charakter maleb. 

Nejbližší analogie nebo přímo předlohy musíme hledat v rukopisech, vzhledem 

k nedochovaným nástěnným malbám tohoto období. Nejbližší se tak v této době jeví 

Antifonář Sedlecký či Mater Verborum před polovinou 13. století. 
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5. Kostel sv. Jana a Pavla v Krtni (Třebonice) 
Další z podobných nevelkých staveb ležících dnes na území Prahy je kostel sv. 

Jana a Pavla v zaniklé obci Krteň (dnes Třebonice) v Praze 5. Kostel je zmiňován jako 

farní k roku 1352. Ve středověku patřila osada českým králům, později v době husitství 

svatovítské kapitule. Dnes již zaniklou obec, která se stala součástí Třebonice, 

připomíná vpodstatě pouze tento kostel na vyvýšeném vrchu. Podobně jako další 

uváděné kostely osad, byl kostel s přilehlým územím přičleněn k Praze až v průběhu 20. 

století. Původní románská jednolodní stavba z 13. století s pravoúhle uzavřeným 

presbytářem sklenutým křížovou klenbou bez žeber, byla výrazně přestavěna v období 

baroka. Z románského kostela se dodnes dochovalo pouze zdivo presbytáře, část lodi a 

spodní část věže, v presbytáři pak na východní stěně nástěnné malby ve špatném stavu. 

Malby byly v kostele objeveny v roce 1950-51, následně o nich poprvé napsala 

Vlasta Dvořáková.196 Následující roku 1952 došlo k restaurování výmalby Vladimírem 

Teršem. O existenci nově objevených maleb se pouze v poznámce zmínil Jiří Mašín 

(1954, 77, pozn. 2), podrobněji je analyzovala Anežka Merhautová-Livorová (1955, 

205-210). Nenovější rozbor maleb uvedla Zuzana Všetečková (2011, 159-161).  

Malby zabírají plochu východní stěny presbytáře se špaletou románského 

okénka uprostřed, dříve pokračovaly i na jižní a severní stěnu a patrně vytvářely celý 

christologický cyklus. Mimo východní stěnu se nalézají v pokračování torza výzdoby, 

která nelze přesněji určit. Datovány jsou na základě rozboru do 1. čtvrtiny 13. století, 

patrně krátce po vzniku stavby kostela. Stěnu rozdělují tři horizontální pásy vzájemně 

od sebe oddělené ornamentálními pruhy, nejspodnější část dekorovala iluzivní drapérie 

tak, jak se to v románské výzdobě apsidy běžně provádělo. Výjev v horním páse vlevo 

představuje Křest Krista [36], který znamená jeden z nejdůležitějších předělů Kristova 

pozemského působení. Spasitel s křížovým nimbem kolem hlavy stojí uprostřed výjevu, 

po pás ponořený do řeky Jordánu s okolo namalovanými skalisky. Natáčí se mírně vlevo 

ke sv. Janu Křtitelovi, který mu udělil k řest (Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; L 3, 21-22; J 1 

29-34). Sv. Jan Křtitel se mírně natáčí ke Kristu a přikládá mu pravici na hlavu 

v momentě, kdy v souhlasu se slovy Písma na něj vstupuje Duch svatý v podobě 

holubice. Za Janem Křtitelem oblečeným ve světlém rouchu a velbloudí srsti stojí zcela 

vlevo postava anděla s kadidelnicí. Zcela vpravo stojí andělská bytost s velkými 

rozpjatými křídli s vykreslenými perutěmi, hledí na Krista a patrně mu nese roucho 

                                                
196 DVOŘÁKOVÁ  1951-1952, 310. 
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novokřtěnce.197 Podobné vyobrazení Křtu Krista nacházíme v Salzburském rukopisu 

Svatopetrského ženského kláštera z počátku 13. století, Cod. IX, fol.40.198 [37] 

Iluminace v rukopisu mohou být, dle mého názoru, dokladem orientace českého 

prostředí ve 12. století na Salcburskou oblast. Nacházíme zde velmi podobnou 

kompozici celého výjevu, uprostřed stojícího Krista přijímajícího křest od vlevo 

komponovaného Jana Křtitele, vpravo pak anděla bez křídel nebo nějakého světce 

přinášejícího roucho novokřtěnce. Na malbách v kostele se navíc zcela vlevo nachází 

postava anděla s kadidelnicí. I přes značné poškození krteňské malby, kde se ve většině 

již nenacházejí modelační vrstvy, můžeme ale jasně vidět jejich jednodušší provedení. 

Nicméně nástěnné malby jsou provedeny s větší autentičností, především v postavách 

andělů s velkými křídly a vyznačenými jednotlivými perutěmi a také v postavě sv. Jana 

Křtitele oblečeného do roucha s velbloudí srstí. V iluminaci se již projevuje styl 

zalamovaných linií - zackenstil, který krteňské malby ovlivnil pouze v řasení spodních 

rouch postav u dalších výjevů. Iluminace působí ale také dynamičtějším dojmem 

především díky nakročení sv. Jana Křtitele na skaliska.  

V pravé části horního pásu se nachází druhý výjev, Sen Josefův [38]. Scéna se 

odehrává v interiéru s iluzivní architekturou a zachycuje okamžik andělského sdělení. 

„…anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „ Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout 

Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého…“(Mt 1, 20) 

Stejně tak se mu ve snu zjevil anděl, aby mu zvěstoval bezpečný návrat do Izraele: „Ale 

když Herodes umřel, hle anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: 

„Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří 

ukládali dítěti o život.“ (Mt 2, 19-20) Uprostřed ležící postava sv. Josefa přijímá zprávu 

od anděla, který natočen k Josefovi mu dává pokyn pravou rukou. Anděl se velmi 

podobá vyobrazení ke Křtu Krista, shodně je oděn ve světlý spodní šat s vrchním 

tmavším rouchem, stejně i zde upoutají výrazná křídla s jednotlivými perutěmi. 

Zajímavý je zde čtvercový dekor zdobící lože a přikrývku Josefa. Dekor se opakuje i na 

výjevu Představení v chrámu. Shodný, horizontálně natočený dekor nacházíme v rozích 

mladší iluminace s námětem Zvěstování v Brevíři národní knihovny vídeňské (č. 1939) 

z doby kolem 1300. (viz obr. 56 In: Matějček 1931, 83) 

V druhém páse vlevo spatřujeme výjev Představení v chrámu [40]. Výjev se 

odehrává okolo uprostřed namalované oltářní menzy, kterou malíř ozdobil již 

                                                
197 VŠETEČKOVÁ 2011, 159. 
198 Obr. 19 in: DAHM,1997, 478. 
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zmiňovaným dekorem, připomínajícím byzantské motivy ikon, které na počátku 13. 

století postupně pronikaly do evropského prostoru. Často se malíři inspirovali 

byzantskou malbou, ale předlohy volněji přetvářeli a používaly podle svých potřeb.199 

Vlevo od oltáře se nachází Panna Marie v poklonu, a v natažených rukou drží 

žehnajícího Krista. Kristus namalovaný z profilu, vyobrazen již poněkud starší, doslova 

sedí na Mariiných rukou. Na řasení spodního roucha Marie můžeme pozorovat projev 

stylu zalamovaných drapérií, který se ale jinde v malbách neprojevil. Vpravo od oltáře 

malíř vyobrazil sv. Simeona se zachovaným obrysem obličeje, delšími světlými vlasy a 

výraznou svatozáří. Postava vedle Simeona představuje sv. Annu oděnou v tmavší 

tunice se světlým svrchním pláštěm. Sv. Anna pozdvihuje levou ruku, pravicí si 

přidržuje plášť nebo v ní svírá předmět, který dnes již nelze určit. Zcela vlevo za Marií 

se nachází další postav, dnes pouze v obrysové kresbě, která mohla nést holubice, jako 

obětní dar.       

Na pravé straně druhého pásu je vyobrazen výjev, určený v literatuře jako 

Sedes Sapientiae [40].200 Uprostřed výjevu spatřujeme trůnící postavu s korunou na 

hlavě, oděnou ve spodní světlé tunice a vrchním tmavém šatu. Pravděpodobně pravou 

rukou žehná a levou rukou přidržuje pásku společně s ostatními postavami. Po stranách 

jsou vyobrazeny vždy dvě postavy mírně natočené bokem k ústřední trůnící figuře, s 

pravou rukou vždy s pozdviženým prstem a levou přidržující pásku, jenž všem přechází 

přes kolena. Postranní figury nesou stejné odění, světlý spodní šat s tmavším vrchním, 

kolem hlavy mají svatozáře. Zuzana Všetečková označuje ústřední postavu za Sapientii, 

obklopenou čtyřmi starozákonními evangelisty. Opírá se přitom o iluminaci 

v Evangelistáři z Brandenburga (1221-1242) spojenou s textem Nanebevzetí Panny 

Marie. Zde typ trůnící Panny Marie koresponduje s Korunovanou Sapientií. Čtyři 

starozákonní postavy představovaly Izaiáše, Siracha, Davida a Šalamouna. Dva z nich 

se vztahují k Panně Marii a dva z nich k Sapientií, došlo zde tedy k propojení typů 

Marie a Sapientie.201 Starší výklad Anežky Merhautové interpretuje ústřední figuru jako 

Krista v podobě Ecclesia doctans, obklopeného čtyřmi evangelisty. Tato interpretace se 

opírá o zobrazení čtyř evangelistů, protože tři z nich byli vousatí a sv. Jan bezvousý. 

Páska se vysvětluje jako symbol evangelií a zvířata v dekorativním pruhu jako symboly 

                                                
199 KRÁSA 1990, 34-35. 
200 VŠETEČKOVÁ 2011, 159. 
201 VŠETEČKOVÁ 2011, 160. 
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evangelistů.202 Protože cyklus není celiství, neznáme přesně navazující scény a 

nedochovaly se ani popisy, je těžké přesně určit scénu.     

Jednotlivé pásy horizontálně oddělují dekorativně malované pruhy. Horní 

pruh, jednodušeji pojatý, člení klikavý vzor. Vzniklá pole pak dekoruje úponkový 

motiv. Spodní pruh je členěn spojeným úponkovým motivem objevujícím se ve 

vymezených polích horního pruhu. Pravidelně utváří medailony nesoucími bájná 

zvířata, která se mohla vztahovat k nedochovanému christologickému cyklu. Určitá 

zvířata také mohou připomínat symboly evangelistů. Některé z těchto tvorů se vztahují 

přímo ke Kristu, jeho zesnutí i zmrtvýchvstání. Podobný úponkový motiv a bájná 

zvířata nacházíme v klenebním pásu přízemní kaple v Domě U Kamenného zvonu na 

Staroměstském náměstí v Praze, datované ale až ke konci 13. století. Identický motiv 

pásky s medailony nacházíme v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři [41], malby se 

zde datují až kolem roku 1300. 

Malby jsou dochovány ve špatném stavu, navíc doretušovány během 

restaurování v 60. letech 20. století. Nicméně lze vyčíst poměrně štíhlé vyobrazení 

figur, především štíhlý kánon v obličejích evangelistů, s měkce zvlněnými mísovitými 

záhyby drapérií, ale také se zalamovanou drapérií spodního šatu Panny Marie na výjevu 

Představení v chrámu s tejně tak u ústřední trůnící postavy vedlejšího výjevu. 

Pravděpodobně používal malíř soudobé předlohy s měkce podanou kresbou, ale jistě ho 

ovlivnil „zalamovaný styl“, který se projevil v utváření spodních rouch. Slohovým 

východiskem mohla být podle Zuzany Všetečkové malířská výzdoba v bazilice sv. Jiří. 

Zde pracovala malířská dílna, s jejímž projevem porovnává malby v Krtni, především 

postavu světce s palmovou ratolestí, který se nachází již mimo presbytář kostela. Datace 

výzdoby spadá do 1. čtvrtiny 13. století. V těchto malbách se poměrně silně ukazuje 

prolnutí byzantinismů pronikajících sem skrze sasko-durynskou oblast a vlivů 

salcburského okruhu.  

 

 

 

                                                
202 MERHAUTOVÁ - LIVOROVÁ 1955, 205-210. 
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6. Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích 
Dalším z malých kostelů původně nepatřících do středověké Prahy 

s dochovanou románskou a gotickou výmalbou je kostel sv. Bartoloměje v Kyjích. Ves 

patřila ve 13. století pražskému biskupství, kostel tak nechal postavit přímo biskup Jan 

II. (1226-36). Nacházel se přímo v dnes nedochovaném dvorci pražských biskupů, což 

samo o sobě osvětluje přímý vztah centra s venkovským kostelem. Stavba pevnostního 

charakteru má obdélný půdorys se čtvercovým presbytářem a hranolovou věží v šíři 

západního průčelí. V západní části věže se dochovala empora a ve věži původní 

sdružená okénka s jetelovým obloukem.203 Rozsáhlou stavebně historickou studii ke 

kostelu napsal Dalibor Prix ve spolupráci se Z. Všetečkovou.204 Protože stavba kostela 

není předmětem této práce, zaměřuji se také především na malířskou výzdobu. 

K odkrytí gotických nástěnných maleb došlo již během 60. let 19. století 

v roce 1856, jejich popis následně uvedl Bernhard Gruber a František Lehner na konci 

19. století. V roce 1901 se k nim vyjádřil i Antonín Podlaha.205 K malbám biskupů se 

vyjádřil také Jan Květ (1948, 171). Nejnověji se především gotické výzdobě zahrnující 

postavy biskupů velmi podrobně věnuje Zuzana Všetečková.206 Malby prošly 

restaurátorským zásahem v letech 1989-1991 pod vedením manželů Hany a Miroslava 

Slavíkových, kteří odkryli na východní stěně presbytáře románskou malbu Ukřižování, 

pod ním mladší malby zachycující biskupa Tobiáše z Bechyně a dva apoštoly. Na 

severní stěně se ve vrcholu pak nachází Pozdvižení sv. Marie Magdalény na nebesa a 

pod výjevem mladší malby biskupa Jana z Dražic a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Jiří 

Mašín píše o informaci k malbám z Pamětní knihy kyjské fary od faráře J. Šlezingera, 

který uvádí popis s náčrtkem maleb: „V choru byly prý černými konturami nakreslené 

postavy biskupů. Na jižní straně lodi se nalezly stopy obrazu Posledního soudu, v němž 

trůnil Kristus mezi světci a světicemi, v pásu pod ním mrtví vstávali z hrobů. Na 

poprsnici kruchty byla nakreslena klečící postava s nápisovou páskou „Ora pro nobis S. 

Joannes“. Malby byly odkryt r. 1856, zničeny však při restauraci kostela v letech 1862-

56.207 Restaurátorské průzkumy dokládají existenci dalších maleb v lodi kostela, které 

z nedostatku finančních prostředků zůstávají zakryty. 

                                                
203 POCHE 1977, 200. 
204 PRIX / VŠETEČKOVÁ 1993, 231-261. 
205 PODLAHA / ŠITTLER, 1901, 208, 214. 
206 VŠETEČKOVÁ 2010a, 178-181. 
207 MAŠÍN 1954, 64. 
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V současném stavu nacházíme na východní stěně presbytáře zcela ve vrcholu 

nevelký výjev Ukřižování [43]. Podobně jako v kostele sv. Vavřince pod Petřínem zde 

malíř použil vícefigurální kompozici Ukřižování, která nebyla zcela obvyklá. Tato 

malba spadá ale do mladšího období, kolem poloviny 13. století. V malířském pojetí se 

projevil styl lámaných záhybů „zackenstil“ na pláštích postav obklopujících 

ukřižovaného Krista, podobně jako na starší vrstvě malířské výzdoby chaberského 

kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Dále se tu velmi silně projevuje expresivita v pojetí 

Kristova vytočeného těla přibitého na kříž. Scéna se odehrává v iluzivně malované 

architektuře vymezené ve střední části pěti oblouky, které nesou po stranách sloupy 

oddělující menší části. Podobnou kompozici architektury nacházíme na torzu nástěnné 

malby v domě čp. 144/1 v Karlově ulici na Starém Městě v Praze 1, i když zde se 

nacházejí výjevy z dvorského prostředí profánní společnosti. Střed kompozice 

Ukřižování v Kyjích zabírá Kristus přibitý na kříži s nápisovou tabulkou a dnes 

nečitelným nápisem INRI. Hlava Krista se sklání k jeho pravici. Podobně jako na 

výjevu Snímání v kostele sv. Vavřince pod Petřínem, se i zde nacházejí nad křížem 

symboly Slunce a Měsíce. Po Kristově pravici stojí Panna Marie s nimbem kolem 

hlavy, oděná se spodní modrý šat s červeným vrchním pláštěm. Po levici vidíme 

světlovlasého sv. Jana Evangelistu se svatozáří, oděného v červeném šatu a s knihou 

v ruce. Expresivita se projevuje také zde u sv. Jan, který si v utrpení přikládá dlaň 

k obličeji. Dále vlevo přistupují dvě světice, první v červeném rouchu se sepjatýma 

rukama k modlitbě, druhá oděná v modrém šatu s gestem ruky vyjadřující pokoru, 

odevzdanost a přímluvu za spasení duše. Shodná gesta nacházíme opět v malbě Snímání 

a donátora s prstenem v kostele sv. Vavřince pod Petřínem. Vpravo vidíme další dva 

světce, prvního jak přináší dar. Druhým zobrazeným v modrém plášti, mitrou na hlavě a 

s berlou v ruce je patrně zakladatel kostela biskup Jan II. z Dražic. V ruce svírá 

nápisovou pásku, dnes však nečitelnou. Projevená expresivní složka a styl lámaných 

drapérií dovoluje poukázat na podobnost, nikoli však příbuznost, s malbami o něco 

mladšími, v kostele Narození Panny Marie v Písku datované do třetí čtvrtiny 13. století. 

Expresivní složku ve výjevu Ukřižování nacházíme mimo české prostředí již o něco 

dříve např. na Verdunském oltáři v Klosterneuburgu z roku 1181.208   

Do další časové vrstvy se řadí postava pražského biskupa Tobiáše z Bechyně 

(1278-1296) zobrazeného v nadživotní velikosti (260x200 cm) [44]. Kostel v Kyjích mu 

                                                
208 DAHM 1997, 191. 
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patrně skýtal útočiště po účasti na politických aktivitách krále Václava II., jehož rádcem 

se později stal. Biskupa identifikuje částečně dochovaný nápis nad jeho hlavou: 

EP(I)SC(OPVS) EC(CLESIE). Frontálně vyobrazená postava je zahalena do bílé alby a 

červenohnědé dalmatiky, ostře řasenými mísovitými záhyby a výraznou klikatkou 

lemů.209 Na hlavě má mitru a v levé ruce držel berlu s praporcem, na němž byly 

namalovány rodové znaky biskupa v podobě zavinuté střely.210 Do podobné časové 

roviny se řadí také část malby na jižní části východní stěny presbytáře, zachycující dva 

apoštoly na červeném pozadí se svatozářemi, vyobrazeni tu jsou sv. Jan a sv. Jakub 

[45]. Styl malby je modifikovaný lineární styl paralelně se prosazující vedle slohu 

lámaných drapérií již v poslední čtvrtině 13. století. Podobně upravený lineární sloh 

vidíme také ve výzdobě kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři. 

Mladší malba z 1. poloviny 14. století zachycuje dalšího biskupa, Jana 

z Dražic [46]. K jeho identifikaci přispívá torzální nápis nad jeho hlavou: FVNDATOR 

HVIVS. ECLE/SIE/ . IOH/ANN/ES. PRAG/ENSIS / EP/IS/C/OPV/S. Z nápisu vpravo 

lze přečíst pouze: …VS. EIVSDEM. ECCLEST. EPISCOPVS. RES/ T/ AVRAVIT. 

Nicméně nápis přesně neurčuje, zda se jedná o vyobrazení zakladatele kostela Jana II. 

z Dražic, nebo Jana IV. z Dražic, který nechal přestavět kostel v 2. pol. 14. století. 

Postava provedená také v nadživotní velikosti (240 x 200 cm), zobrazená frontálně s 

mitrou na hlavě, oděný v albě s kasulí členěnou měkkými mísovitými záhyby. V pravici 

držel dnes téměř nedochovanou berlu a levicí směrem dolů žehná. Vyobrazení frontální 

postavy s modelem kostela, Jana IV. z Dražic, známe z Roudnického sborníku z roku 

1338 (fol. 201). Iluminátor ho namaloval do iluzivního portálu městského paláce. Z. 

Všetečková připomíná určitou podobnost této architektury s architekturou namalovanou 

na pásu maleb v domě na Starém Městě v Praze čp. 144/1.211 

Třetí postava biskupa představuje pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic 

[48]. Malba vznikla nejdříve po roce 1344, vzhledem k tomu, že je nazýván již 

arcibiskupem.212 Osobou arcibiskupa se zabývala Zdeňka Hledíková, která mu věnovala 

celou monografii, stejně jako Janu IV. z Dražic.213 Z její studie vyplývá, že zobrazení 

často zachycuje trůnícího nebo klečícího biskupa. Zde vidíme arcibiskupa zobrazeného 

stojícího téměř frontálně, pouze s mírným natočením hlavy a ramen se sepjatýma 

                                                
209 VŠETEČKOVÁ 2010a, 178. 
210 POKRAČOVATELÉ KOSMOVI 1974, 112. 
211 VŠETEČKOVÁ 2010a, 179. 
212 ROYT 2002, 32. 
213 Jan IV. z Dražic: HLEDÍKOVÁ 1991. Arnošt z Pardubic: HLEDÍKOVÁ 2008. 
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rukama směrem k východu. Biskup je umístěn v levé střední části severní stěny, hledící 

na malbu Ukřižování na východní stěně presbytáře. Zaujme výrazná fyziognomie 

obličeje, provedená červenohnědou obrysovou linií. Obličej lemují krátké zvlněné vlasy 

a na hlavě má mitru. Oděn je do spodní bílé alby s černou kasulí. Do stejného časového 

období řadíme také neobvyklý výjev Pozdvižení sv. Marie Magdalény andělskými 

chóry na nebesa [47], umístěný ve vrcholu severní stěny nad vyobrazením Arnošta 

z Pardubic. Výjev dokládá velkou úctu Arnošta z Pardubic k této světici, která je jeho 

osobní patronkou a nechal vypodobnit výjevy z jejího života na svých pečetích (Noli me 

tangere, Povznesení Marie Magdalény na nebesa.). Podstatným momentem při tvorbě 

koncepce středověké nástěnné malby se stala idea duchovních či vlastníků kostelů. 

Takovýto ideový rozvrh nacházíme nejlépe právě zde, na genealogii biskupů v kostele, 

který vlastnili přímo Pražští biskupové, kde se jasně ukazuje obliba světice Marie 

Magdalény. Arcibiskup Arnošt z Pardubic zde nechal svou patronku zobrazit 

v momentu oslavy - pozdvižení na nebesa. Arnošt z Pardubic se mohl také podílet na 

ideové koncepci scén s Marií Magdalénou v kapli sv. Kříže na Karlštejně. 214 Kvalitní 

provedení malby poukazuje na možnost, že ji provedla stejná dílna jako nástěnné malby 

ze stejného období v kostele Narození Panny Marie v Holubicích u Prahy. I přes 

poškození kyjského výjevu s Marií Magdalénou je patrný podobný protáhlý kánon 

postav. Na výjevu je čitelný střed malby, kde se odehrává právě pozdvižení světice se 

sepjatýma rukama v modlitbě, okolo se vznáší z každé strany trojice polopostav andělů 

s mohutnými křídly vynášejících Marii Magdalénu na nebesa. Podobnost s malbami 

kostele v Holubicích lze sledovat i mezi postavou arcibiskupa Arnošta z Pardubic a 

světeckých postav z Holubic, např. postavě sv. Klimenta umístěného na malovaném 

podstavci. Lze porovnávat podobné postavení figur a řasení spodních rouch, postava 

arcibiskupa v Kyjích však působí více mohutněji.  

Určitou podobnost s řadou biskupů v Kyjích s malbami panovníků z domu čp. 

102/1 na Starém Městě v Praze připomíná Jan Květ.215 Zobrazení panovníků vychází ze 

slohu lámaných drapérií, který se prosadil především v 1. polovině 13. století, ale 

v modifikované podobě se dále uplatňoval i v 2. polovině 13. století. Dobovou analogií 

řady biskupů mohou být malby tří biskupů u oltáře v kapli sv. Dominika 

v dominikánském klášteře v Opavě, jejichž výmalbu si objednal Mikuláš II. z Opavy a 

vysvětil je olomoucký biskup Jan IV. Volek v roce 1336. Malby byly součástí legendy 

                                                
214 ROYT 2007, 151. 
215 KVĚT / MENCL 1948, 171.  
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sv. Jana Křtitele a sv. Štěpána.216 Zuzana Všetečková uvádí analogii nástěnných maleb 

s velmi kvalitní malbou postav kolínských arcibiskupů na zadní straně lettneru dómu sv. 

Petra v Kolíně nad Rýnem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
216 VŠETEČKOVÁ 2010a, 180. 
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7. Kostel Nanebevzetí P. Marie v Dolních Počernicích 
Dolní Počernice jsou dalším příkladem osady s malým kostelem, u které došlo 

k připojení k Praze až v průběhu 20. století. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé 

připomínán teprve k roku 1323.217 Původní románský kostel byl však vystaven patrně 

již ve 12. století jako vlastnický panský tribunový kostel a není vyloučena ještě starší 

nedochovaná podoba. Nejstarší kamenná stavba jednolodního prostoru s pravoúhle 

uzavřeným presbytářem se odchovala ve dvou třetinách půdorysu dodnes. Stavba 

kostela je pravděpodobně úzce spjata s nedalekým kostelem sv. Bartoloměje v Kyjích. 

Starobylé zasvěcení Panně Marii i jeho jednoduchý půdorys by mohly svědčit o 2. 

polovině 12. století jejího vzniku, nelze ale vyloučit, že vyrostl o něco později, za účasti 

stavební hutě budující mezi lety 1226 až 1236 pro pražského biskupa Jana II. kostel 

svatého Bartoloměje v blízkých Kyjích.218 Oba kostely mají také shodné dispoziční 

řešení, obdélný jednolodní prostor uzavřený pravoúhlým presbytářem. 

Malířskou výzdobu východní, severní a jižní stěny presbytáře začal odkrývat a 

následně restaurovat v roce 2010 akademický malíř a restaurátor Miroslav Koželuh.219 

Ovšem povědomí o románské výmalbě existovalo již od počátku 20. století.220 

Nacházíme zde podobný systém malířské výzdoby jako v ostatních zmiňovaných 

kostelech, ovšem v poněkud zjednodušené formě. V horní části východní stěny vidíme 

Trůnícího Krista s anděly, pod ním dekorativní pás, který odděluje spodní 

christologický cyklus. Chybí zde tedy apoštolská řada, což patrně neumožňovaly 

rozměry svatyně. 

V horní části malíř vyobrazil Trůnícího Krista [49] v podobě Maiestas Domini 

oslavovaného anděly. Přes značné poškození výjevu, lze rozpoznat postavu Krista 

sedícího na trůnu, který jakoby vyrůstá z okénka ve středu východní stěny. Kristus oděn 

do červeného pláště a patrně namalován s nimbem kolem hlavy a v ruce s rozevřenou 

knihou. Okolo trůnu se nacházejí dva andělé, natočených směrem ke Kristu 

s prosebným gestem rukou. Oba jsou oděni do spodní bílé tuniky s červeným svrchním 

pláštěm [50]. V spodní partii odděluje tento výjev od ostatních dekorativně pojednaný 

                                                
217 První zmínky se týkají také majitele vsi. Zdislav, zvaný Kobliha z Počernic a Průhonic, a Typold 
Benešovský se uvádějí jako majitelé vsi Počernic Průhonic. TOMEK 1871, 457-460. 
218 Bylo upozorněno na podobnost kvádrů, ze kterých byly kostely postaveny oba kostely. Další analýza 
stavby in: KAŠIČKA / NECHVÁTAL 1975, 173-185. 
219  Podrobně v restaurátorské zprávě KOŽELUH 2010. 
220 Dokládá to dopis zaslaný F. J. Lehnerem a E. Šittlerem v roce 1903 Křesťanské akademii s různými 
doporučeními a opatřeními, které měly vést k zachování co nejlepšího stavu kostele a popřípadě 
nalezených maleb ze 13. století. VŠETEČKOVÁ 2011, 84. 
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pás, tvořený úponkovým motivem, složeným z polopalmetových listů. Tvoří ho černá 

pevná obrysová linie s červeně vyplněnými plochami. Podobný úponkový dekor zdobí i 

okenní špaletu. 

 Spodní pás tvoří christologický cyklus, z něhož se na východní stěně vpravo 

dochoval výjev Zvěstování pastýřům [51]. Výjevu dominuje anděl Páně vlevo, který 

zvěstuje dvěma stojícím a jednomu vpravo dole poklekajícímu pastýři. Oděn je také do 

spodní bílé tuniky a svrchního červeného roucha. Pravicí ukazuje směrem k betlémské 

hvězdě, která označovala místo narození Spasitele. Z anděla se dochovala kresba 

obličeje ukazující jeho výraz a zajímavou fyziognomii. Oči jsou mandlovitého tvaru 

s dochovanými panenkami a bělmem očí, nos poměrně široký a plná ústa. Stejně tak 

zaujmou křídla s perutěmi vyznačenými černou linií. Podobně výrazné tváře mají i 

pastýři, dlouhé protáhlé obličeje, kruhové oči a plná ústa vyznačuje dochovaná tmavá 

obrysová linie. Výrazné je také lineární členění vlasů u všech postav, u všech postav se 

také dochoval inkarnát v obličeji. Prostřední z pastýřů ukazuje také patrně k betlémské 

hvězdě, jeho ruka se dochovala velmi výrazně. Vpravo dole se dochoval pastýř, který 

jako jediný, pokleká před andělem. Výjev doplňuje iluzivně malovaná architektura 

věžičky s okny umístěná vpravo nahoře. Chybějící modelační vrstvy malby ukazují 

velmi světlou scénu, i když se podle evangelií odehrála v noci (Lk 2, 8-10). 

Vpravo od románského okénka východní stěny vidíme výjev Navštívení 

Panny Marie sv. Alžbětou [52], umístěný také do iluzivní architektury tvořené 

obloukem dosedajícím na prstence hlavic románských sloupů po stranách. V pozadí 

spatřujeme vížky s okny. Panna Marie a sv. Alžběta držící v ruce knihu stojí uprostřed 

výjevu hledící na sebe. Obě ženy zahaluje dlouhé roucho tmavočervené barvy, tvořené 

podobně jako u předchozího výjevu dlouhými mísovitými záhyby. Vpravo stojící Panna 

Maria gestem ruky zdraví sv. Alžbětu podle (Lk 1, 39-43): „ Marie v těch dnech odešla 

na hory a chvátala do města Judova. I vešla do domu Zachariášova a pozdravila 

Alžbětu.“  Obě ženy zahaluje i červený plášť na hlavě (na hlavě Panny Marie se 

dochoval černý křížek) a obrys malby definuje jejich obličeje, ovšem mnohem jemněji 

než na výjevu Zvěstování pastýřům. Linie jsou černé, mimo ústa Panny Marie 

provedené jemnou červenou linkou. Panna Maria má zavřené oči, zatímco Alžběta do 

široka otevřené a při tom se mírně usmívá. Dochovaly se i titulí identifikují obě ženy „ 

maria“, „elizabeth“. Zuzana Všetečková datuje tyto malby podle rukopisu malíře krátce 

před polovinu 13. století. 
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Uprostřed východní stěny ve spodní části pod středovým okénkem nacházíme 

malý výjev Ukřižování [54]. Scéna ukazuje klasické třífigurální Ukřižování s hlavní 

postavou ukřižovaného Krista, po stranách pak stojí Panna Maria a torzálně dochovaná 

postava sv. Jan Evangelisty. Malbu opět určuje černá obrysová linie, zda příliš 

nedochovaná a červená podmalba téměř celé malby. Výjev je dochován ve velmi 

špatném stavu a jeho umístění za oltářem, ukazuje na možnost, že malovaný výjev 

nahradil dražší retáblum.221 Kvalita malby Ukřižování ukazuje pravděpodobně na malíře 

menších zkušeností v porovnání s kvalitou ostatních scén. 

Na severní přiléhající zdi pokračuje malířská výzdoba torzem Narození Krista, 

tedy výjevem chronologicky předcházejícím Zvěstování pastýřům (podle Lk 2, 7; 12, 

16). Lze vyčíst pouze postavu malého Ježíška ležícího v jesličkách patrně s hlavy oslíka 

a volka. Výjev „rámuje“ iluzivně malovaná architektura v podobě trojobloukového 

baldachýnu s porušeným motivem trojlistu. Na jižně stěně presbytáře pokračuje pás také 

torzálně zachovaným výjevem Kristova vjezdu do Jeruzaléma [53]. Rozeznat lze 

především levou část malby, kde se nachází stojící postav muže v červeném oděvu a 

krátce střiženými vlasy, které mu lemují obličej, ve střední části sčesanými dozadu.222 

Zajímavý je způsob, kterým malíř vymodeloval jeho obličej. Použil dva typy inkarnátu, 

světlejší a tmavší, černou linkou pouze naznačil oči, noc a rty a bílou linkou vyznačil 

modelaci čela, nosu a brady. Podobný postup malby dokazuje i dochovaná malba ruky. 

Výrazně se zachovala jeho pravice, jíž má namalovanou v gestu směřujícím vzhůru, 

znamenajícím snad výhružky či posměšky. Před tímto mužem se patrně ve středu 

výjevu objevuje Kristus na oslátku, „na němž dosud nikdo z lidí neseděl“ (Iz, 62, 11), 

které předtím měli jeho učedníci pokrýt svými plášti. Na výjevu má oslice pokryt hřbet 

světlou látkou se čtvercovým vzorem. Kristus žehnající rukou vzhlíží směrem vzhůru, 

pohled upírá pravděpodobně na bohatého celníka Zachea, který vylezl do koruny 

stromů, protože byl malý „…Zacheus, který byl bohatý a byl žádostiv vidět Ježíše, 

neviděl přes zástupy, neboť byl malý. A běžel napřed, vstoupil na strom aby jej (Ježíše) 

viděl. Když přišel Ježíš k tomu místu, pohleděl vzhůru, uzřel jej a řekl: „Zachee, spěšně 

sestup dolů, nebo dnes v tvém domě, musím zůstat….“  (Lk 18, 38-43). Ačkoli se cyklus 

nedochoval celý, lze jej rozdělit na část Kristova pozemského dětství, tedy lidskou 

podobu (Narození Krista, Zvěstování pastýřům a Navštívení Panny Marie) a část 

Kristova utrpení (Kristův vjezd do Jeruzaléma a Ukřižování). 

                                                
221 VŠETEČKOVÁ 2011, 87. 
222 Tento typ účesu nacházíme na malbách v německých zemích do poloviny 13. století. 
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Na západní části jižní stěny objevil následný průzkum další scény, které patrně 

navazovaly na tento cyklus, což dokládá shodný rukopis a pás s vegetabilním motivem, 

který zde pokračuje. Průzkum odhalil scénu umístěnou do iluzivně namalované 

obloukové architektury s věžičkami po stranách. Zachycuje další mužské postavy, vlevo 

frontálně pojednaný muž, vpravo od něj muž z profilu. Ten má na hlavě typický 

židovský špičatý klobouk a horizontálně posazenou levicí poukazuje k východu, stejně 

jako další dvě postavy dochované torzálně. 

Jak již bylo zmiňováno, malby mohli vytvořit dva mistři, z nich jeden provedl 

hlavní výmalbu christologického cyklu společně s Trůnícím Kristem a druhý malíř mohl 

pojednat výjev Ukřižování. Tato malba se jeví méně kvalitní i přes velké poškození, 

ačkoli zrovna Ukřižování je jeden z nejvýznamnějších výjevů a většinou zaujímá 

výsostné postavení v daném prostoru. Také rozměry ostatních scén předčí tento výjev. 

Celkově malbě dominuje výrazná černá obrysová linie, doplněná významně červenou 

barevností. Na postavách zaujme v některých případech neobvyklá fyziognomie, 

především obličej zvěstujícího anděla [51], nebo např. velmi protáhlý kánon postavy 

muže u Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Velmi zajímavý je i výrazný dekorativní pás 

oddělující spodní část nesoucí christologický cyklus od horní výmalby. Podobné 

dekorativní pásy nalézáme např. v apsidě kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři nebo 

kostela sv. Jana a Pavla v Krtni. Především mezi dekorativním pásem v Krtni a Dolních 

Počernicích se podařilo identifikovat téměř shodný dekor (viz kapitola 5 - Kostel sv. 

Jana a Pavla v Krtni). Vezme-li v úvahu dataci těchto dvou dekorativních maleb, dále 

jemnou modelaci postav a plynulou kresbu záhybů, můžeme malby datovat do 2. 

poloviny 13. století, popř. krátce po polovině století. Dalším výrazným prvkem malby 

nebo charakteristikou rukopisu malíře je způsob malování gest rukou jednotlivých 

postav. Gesta se tu stávají momentem komunikace a hlavním líčitelem dějů. 

Hledáme-li analogie těchto maleb pro bližší dobové i stylové zařazení, musíme 

přihlédnout především k rukopisům. Zuzana Všetečková, podobně jako u maleb v Krtni 

(1. čtvrtina 13. století) nebo mladších v Hostivaři (kolem 1300), připomíná rukopis 

Cursus Sanctae Mariae. Rukopis považovaný některými badateli za český, vzniklý 

v klášteře v Louce223, některými za vycházející z bamberského okruhu, zobrazuje mimo 

jiné i námět Trůnu Boží milosti, podstatný především pro interpretaci maleb v Hostivaři 

a námět Navštívení Panny Marie (fol. 19). Kompozice Navštívení se nápadně podobá 

                                                
223 MAŠÍN 1984, 113. 
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právě výjevu v kostele, kde jsou obě ženy zahaleny do plášťů. Alžběta má na hlavě 

vyobrazen křížek a v ruce pásku se jménem elyzabeth. Podobnou pásku nese i Panna 

Marie, se svým jménem „maria“. Dále nelze opomenout malby v kostele sv. 

Bartoloměje v Kyjích. Už bylo poukázáno na možnou souvislost mezi oběma kostely 

v rámci stavebního vývoje. Ačkoli malby v Kyjích jsou datovány do závěru 13. století 

(Tobiáš z Bechyně a apoštolové), jistě můžeme vidět určitou podobnost.  
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8. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři 
Podobu s malbami v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích spatřujeme také 

s nedávno objevenou malířskou výmalbou kostela v Hostivaři. Především ve stylu 

malby – zvláštně upraveném lineárním stylu výmalby konchy. Kostel Stětí sv. Jana 

křtitele v Hostivaři, podobně jako kostely v Dolních Chabrech a Kyjích, nepatřil 

dlouhou dobu na území Prahy, součástí hlavního města se stal až během 20. století. 

Původní jednolodní románský kostel s půlkruhovou apsidou na východě nese původní 

zajímavou výmalbu apsidy, datovanou kolem roku 1300. Ves Hostivař patřila od roku 

1132 Sázavskému klášteru, kam lze směřovat vlivy promítnuté do malířské výzdoby 

apsidy. 

Nástěnnou malbu odkryl a restauroval Miroslav Slavík v letech 2007-2010 na 

základě provedeného sondážního průzkumu. Malbám se věnovala Zuzana Všetečková 

(2011). 

Na první pohled nacházíme klasické malířské členění apsidálního závěru. 

Malba se horizontálně dělí na tři pásy výzdoby oddělené od sebe dekorem v podobě 

ornamentální pásky [55]. Zcela ve spodní části můžeme předpokládat iluzivně 

malovanou drapérii v podobě závěsu, dodnes nedochovanou. Konchu vyplňuje Kristus 

v mandorle s anděly a symboly čtyř evangelistů, tedy nebeská sféra, střední pás 

zachycuje řadu světců a ve spodním páse nacházíme christologický cyklus. Znovu mohu 

připomenout podobné členění prostoru apsidy, které nacházíme u starších malířských 

celků v kostele v Dolních Chabrech, v Rovné u Stříbrné Skalice nebo v Albrechticích 

nad Týnem. Konše apsidy dominuje u nás neobvyklý výjev Trůnu Boží milosti [56]. 

Uprostřed zobrazeného Trůnícího Krista jako Přímluvce s pozvednutýma rukama 

v našem prostředí nenacházíme často. Krásnou mladistvou tvář Krista lemují světlé 

dlouhé vlasy spadající až na ramena. Hlavu obklopuje křížový nimbus. Oděn je do 

spodní světlé tuniky s vrchním pravděpodobně červeným pláštěm přecházejícím přes 

pravé rameno. Členění ukazuje mísovité vějířovitě se rozbíhající záhyby. Zajímavá je 

dochovaná kresba uprostřed Kristova obličeje, která ukazuje provedený rozvrh malířovy 

práce.224 V klíně má umístěný menší krucifix s Ukřižovaným oděným do zelené bederní 

roušky. Krucifix odkazuje na Velkopáteční oběť Krista, červené roucho Trůnícího 

Krista pak na Zmrtvýchvstání.225 Tato kompozice Trůnícího Krista s krucifixem 

                                                
224 Podobnou „pracovní“ kresbu lze spatřit na malbě Trůnící Panny Marie v Písku. 
225 VŠETEČKOVÁ 2010a, 174. 
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poukazuje na Trůn Boží milosti (Thronus gratiae, Gnadenstuhl). Tento pojem pochází 

od Martina Luthera, který ho použil při překladu Listu Židům (9,5), mluví v něm o víku 

archy úmluvy.226 Zpravidla má tento ikonografický výjev podobu sedícího Boha Otce 

majícího v rukou kříž s Ukřižovaným Kristem a nad nimi vyobrazeného Ducha Svatého 

v podobě holubice, ve smyslu Svaté Trojice. Námět Trůnu milosti poukazuje na 

moment, kdy Bůh Otec přijímá do svých rukou ukřižovaného Syna a předává ho lidstvu. 

Jde o vyjádření milosti a lásky Boží k člověku, kterému obětoval svého Syna, aby ho 

spasil.227 

Velmi zajímavé zobrazení Kristova trůnu je aluzí na Boží hrob. Trůn má 

cihlovou podezdívku s dvěma rozetami, levá rozeta nese červenou osmicípou hvězdu, 

pravá pravděpodobně Slunce. Okolí trůnu vyplňuje zelené pozadí uzavřené světlou 

mandorlou, kterou uprostřed zdobí snad bobulový motiv, známý spíše v románské 

architektuře. Kristus má u nohou zobrazeného lva a baziliška podle Žalmu 91, 13 „ Po 

lvu a bazilišku chodit budeš, a pošlapeš lvíče i draka“.  Mandorlu drží po stranách dva 

andělé s velkými křídly oděni v červenobílých šatech. Dále se zde nachází symboly čtyř 

evangelistů: vlevo dole lev s nápisovou páskou s. marcus, symbol sv. Marka, vpravo 

býk s nápisovou páskou s.lucas, symbol Lukáše. V horní části vlevo vidíme orla 

s nápisovou páskou jhs (snad Johannes) symbol Jan [58], vpravo pak malého anděla, 

symbol sv. Matouše. Vyobrazení trůnícího Krista se symboly evangelistů se opírá 

především o text Janova Zjevení (4, 2-11): „Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A 

hle, trůn v nebi, a na tom trůnu někdo… a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné 

očí zpředu i zezadu: První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla 

podobná letícímu orlu.“ Po stranách konchy byly namalovány dva stromy. Zuzana 

Všetečková uvádí, že stromy naznačují setkání Krista s anděli na zemi.228 Stromy však 

mohou být pouze ukončujícím prvkem malby konchy. Stejně tak můžeme spatřovat 

v symbolice stromu odkaz na strom života a strom poznání dobrého a zlého.229 Téma 

Trůnu Boží milosti dominuje malbě 13. - 15. století, u nás se s ním však nesetkáváme 

příliš často. Pravděpodobně se sem tento výjev rozšířil ze sousedních německých a 

rakouských zemí. Dobovou i ikonografickou analogií může být Trůn Boží milosti 

z doby kolem roku 1300 na pilíři minoritského kláštera ve Steinu. V českém prostředí 

nalezneme vyobrazení tohoto motivu v knižní iluminaci vložené do Svatojiřského 

                                                
226 ROYT 2007, 173. 
227 ROYT 2007, 173. 
228 VŠETEČKOVÁ 2010a, 174. 
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plenáře č. 1, pro benediktinky na Pražském hradě, datovaný k roku 1306 někdy 1307 

[61].230 V nástěnném malířství se motiv objevuje také v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně, 

kde jsou zobrazeni Panna Maria se sv. Janem Evangelistou jako přímluvci [57], a 

v kostele sv. Petra ve Stříbře, obojí datované do 30. let 14. století 

Dekorativní pruh, oddělující konchu od druhého pásu s vyobrazením řady 

světců, vyplňuje téměř identický dekor, který se nachází v kostele sv. Jana a Pavla 

v Krtni (viz výše kap. 5). Zde se v jednotlivých medailonech nevyskytují bájná zvířata, 

ale pravděpodobně jedenáct starozákonních králů a královen. Řada světců a světic [59] 

pod ním zabírá nejen plochu zdi, ale i okenních špalet. V obou případech se také Z. 

Všetečková shodně odvolává na rukopis Cursus Sanctae Mariae (1210-1220). Výzdoba 

rukopisu nese některé podobné znaky románského slohu jako malby v Krtni. 

V souvislosti s hostivařskými malbami je rukopis připomínán z pohledu 

ikonografického. Nejstarší zobrazení Trůnu Boží Milosti v českém prostředí známe 

právě z tohoto rukopisu. Pod kompozicí Seslání Ducha svatého a Trůnícího Krista je 

torzálně dochovaný Trůn Boží Milosti, vpravo od něj pak vidíme sv. Václava jako rytíře 

ve zbroji s kopím a štítem.231 Ve světecké řadě vpravo od středového okna nacházíme 

vyobrazení sv. biskupa s mitrou na hlavě a berlou a knihou v rukou, pravděpodobně sv. 

Vojtěcha. Vlevo od okna vidíme vousatého sv. Jana Křtitele, který drží v pravé ruce 

medailon s Beránkem a prsty levé ruky na něj poukazuje [60]. Oba světci jsou umístěni 

v nikách iluzivní architektury s tympanonem a po stranách umístěnými věžičkami. 

Špaletu východního okna zabírají dvě světice, sv. Kateřina zobrazená s kolem v levici a 

palmovou ratolestí v pravici, naproti ní pak další světice, identifikovaná pouze 

mučednickou palmovou ratolestí v ruce. Obě mají na hlavě koruny a pláště řasené 

četnými záhyby. Ve špaletě severního okna jsou vyobrazeni zástupci pozemské církve, 

sv. Petr a Pavel, na kterých se dochoval inkarnát obličeje. V postavách světic a světců 

použil malíř velmi štíhlý kánon a lukovitého prohnutí postav. 

Ve spodním páse, který odděluje další ornamentální pruh, je malba nejméně 

čitelná, lze však rozpoznat christologický cyklus [59]. Přečíst můžeme částečně dva 

výjevy uprostřed pod východním oknem. Vpravo vidíme Narození Krista s Ježíškem 

v jesličkách, okolo s volkem a oslíkem, mezi nimiž se nachází Hvězda, označující místo 

narození Spasitele. Panna Marie odpočívá na lůžku a zcela vlevo přihlíží sedící sv. 

                                                                                                                                          
229 ROYT 2007, 253. 
230 VŠETEČKOVÁ 2010a, 176-177.; Plenáři se podrobněji věnuje Dana STEHLÍKOVÁ  v publikaci Královský 
sňatek (2010, 450-453).; ROYT 2002, 28. 
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Josef, dochovaný nejlépe. Vpravo navazuje scéna Zvěstování pastýřům, která se 

odehrává kolem ústředního motivu keře. Keř malíř vypodobnil zajímavým způsobem, 

v horní části je spojen a vytváří tak tvar oslího oblouku. Podobně pojednaný keř, byť 

torzo, můžeme spatřit i na Zvěstování pastýřům v kostele sv. Vavřince pod Petřínem, 

kde je keř tvořen románským úponkovým motivem, ale v rozvrhu můžeme spatřovat 

podobnost. Pod keřem stojí ovce a kozy krmící se spadaným listovím, zvířata jsou 

symbolem plodnosti a zrození.232 Vpravo se nachází dva pastýři, patrně zde byl i třetí. 

V nejspodnější části apsidy můžeme předpokládat malbu dekorativního závěsu. Celé 

výmalbě dominuje červený odstín, ne pouze v kresbě, v pozadí a dekorech, ale i na 

jednotné barevnosti rouch světců a světic. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
231 VŠETEČKOVÁ 2010a, 176. 
232 Symbolika plodnosti a zrození vyšla ze sumerského Eposu o Gilgamešovi, odtud postupně přešla i do 
křesťanské symboliky. 
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9. Kostel Narození Panny Marie v Průhonicích 
Malby v kostele v Průhonicích se narozdíl od ostatních zde zmíněných 

vyskytují již za hranicemi v této práci vytyčeného území. Nicméně nejsou natolik 

vzdáleny, aby zde nemohly být zařazeny. Navíc analogie maleb nacházíme 

v nejprestižnějších dílech své doby, proto je v rámci kontextu nástěnné malby 13. a 14. 

století také stručně zmiňuji. Stejně tak výjevy ukazují určitý ikonografický posun 

v zobrazování a výzdobě kostelů. K jejich odkrytí a zrestaurování došlo již v roce 1889 

malířem J. Heřmanem, který navíc vytvořil jejich dobové kopie, podobně jako např. u 

maleb v kostele sv. Jiří na Pražském hradě.233 Malbám se věnoval Antonín Podlaha 

(1906, 246-262 a 1907, 146.), Anežka Merhautová (1958, 182-190), Karel Stejskal 

(1984, 297-8). Nejnovější hodnocení provedla Zuzana Všetečková (2011, 243-249), 

která uvádí jejich podrobný rozbor. 

Původní románský tribunový kostel Narození Panny Marie svěcený pražským 

biskupem v roce 1187 byl přestavěn patrně kolem roku 1300. Z této doby pochází 

mladší presbytář uzavřený pěti stranami osmiúhelníka, kostel je jednolodní. Právě po 

této stavební úpravě došlo patrně během 1. třetiny 14. století k malířské výzdobě. 

Donátory maleb byly patrně páni z Říčan, kteří zastávali u dvora významné posty a 

nacházeli se tak v blízkosti dvorského umění, které se díky jejich prostřednictví 

dostávalo i do malířské výzdoby průhonického kostela. Pro vznik maleb se jeví důležitý 

především Zdislav z Průhonic a Počernic, syn Kuráta, který daroval Zderazskému 

klášteru dům na Starém Městě roku 1323.234 Po jeho smrti dostali Průhonice Páni 

z Říčan, z nichž Rudolf a Jan darovali tři dvory průhonickému faráři. Patrně některý 

z nich může být donátorem malířské výzdoby. Malbám se podrobně věnuje Zuzana 

Všetečková, proto je zde zmiňuji stručněji. Důležité je především poukázání na fakt 

vztahu majitele a dvora, díky němuž dochází k šíření kvalitního umění a dále na změnu 

výzdoby prostoru, která se již neodvíjí v klasickém pásovém členění prostoru pevným 

systémem výzdoby.  

Na východní stěně presbytáře nacházíme vyobrazení Zvěstování Panně Marii , 

kde postava anděla zvěstuje novinu stojící Marii, scénu identifikuje andělova páska 

s nápisem AVE MARIA GRATIE PLENA DOMINUS TECUM. Anděl ji levicí žehná a 

přitom ukazuje na Ducha svatého v podobě holubice vznášející se v červeném obláčku. 

                                                
233 Kopie maleb z Průhonic publikoval A. Podlaha In: PA XXII, 1906. Kopie maleb ze Svatojiřské 
baziliky publikoval A. Matějček in: MATĚJČEK 1931, 76. 
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Maria je oděna v červenomodrý šat,  hlavu má zahalenou rouškou. Na severním poli 

presbytáře malíř zobrazil Trůnící Pannu Marii s malým Kristem v klíně [62]. Panna 

Marie sedí na poměrně vysokém architektonicky stavěném trůnu, jehož vnitřní stěny 

pojednává červená barva. Iluzivní architektura se jeví poměrně jednodušší, než které 

známe z mladších deskových obrazů ovlivněných italismy (např. Madona kladská). 

Krásná tvář Marie hledí pohledem vpravo na malého Ježíška, který jí přikládá pravou 

ruku k tváři a hledí na ni. Panna Marie je vyobrazena jako Regina coeli, korunována 

královskou korunou tvořenou listovým motivem, oděna ve volně spadajícím světlém 

svrchním šatu, který ji zahaluje hlavu pod korunou a překrývá spodní zelenou tuniku. 

Ježíšek je vyobrazen zajímavým způsobem, kdy má jednu nohu skrčenou a druhou se 

opírá o Mariin klín. Marie ve své levici drží stylizovanou květinu, která může odkazovat 

na Mariino panenství, snad pětilistá růže nebo myrha. Anežka Merhautová a Karel 

Stejskal upozornili na blízkost této malby s iluminacemi v rukopisech královny Rejčky, 

Rajhradském antifonáři a žaltáři (fol. 188r).235 Zuzana Všetečková upozorňuje na 

zobrazení v monumentálním měřítku, které je výrazem velké mariánské úcty 

v souvislosti s patrociniem kostela. Typ Trůnící madony pochází z konce 13. století a 

můžeme ji spatřit v děkanském kostele v Písku. Madona v Průhonicích působí však 

mnohem volnějším dojmem, štíhlý kánon přidává na větší subtilnosti. Podobně jako na 

postavě Krista s nevěřícím Tomášem v kostele sv. Vavřince pod Petřínem, zde 

lineární/kaligrafický styl první poloviny 14. století dokázal navodit hluboký dojem 

minimálními prostředky – černou obrysovou linií. 

 Navazující scéna na prvním poli severní stěny zachycuje dnes již torzo malby 

Smrti Panny Marie, poničené pozdějším vybouráním okna a stejně tak necitlivým 

restaurováním. Lze spatřit část lůžka s Pannou Marií, okolo umístěné apoštoly a 

uprostřed nad lůžkem lze tušit postavu Krista odnášejícího duši Panny Marie. Vlevo 

klečící postava představuje patrně sv. Jana Evangelistu, další apoštol obracející se ven 

z výjevu držel pravděpodobně kadidelnici. Apoštolové vpravo nesou kříž a svíci. Téma 

smrti Panny Marie nachází v malbě 13. ale především 14. století poměrně často, např. v 

již zmiňovaném mariánském cyklu v Dolních Chabrech výjev se smrtí Marie, nebo 

mladší deskový obraz Smrt Panny Marie z Košátek před polovinou 14. století nese 

podobnou kompozici. Druhé pole severní stěny nese zajímavou scénu Bolestného 

                                                                                                                                          
234 SEDLÁČEK, 1927, 199, 238-239. 
235 STEJSKAL 1984, 297-298. Dále upozorňuje na vztah iluminátora rukopisu královny Rejčky 
k Svatojiřskému klášteru. 
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Krista s nástroji umučení [64]. Velmi podrobně výjev analyzovala Zuzana Všetečková, 

připomíná i srovnání s Pasionálem Abatyše Kunhuty a s malbami v Domě U 

Kamenného zvonu. Arma Christi podtrhují eucharistický podtext. Celý výjev doplňuje 

porušený text ve spodní části, který přináší zprávy o konsekraci oltáře pražským 

biskupem Jindřichem a o relikviích sv. Hedviky, sv. Walburgy a Gereona, uctívaných 

především v Německu, ale také o českých světcích, sv. Jiřím, sv. Václavovi a 

Vojtěchovi, sv. Apolináři a P. Marii. Tento výjev dokládá rozšíření nového 

ikonografického typu i systému výzdoby v menších vlastnických kostelech. V lodi 

vpravo od portálu nacházíme rozměrné vyobrazení sv. Kryštofa [63] s žehnajícím 

Ježíškem na rameni. Tento ve středověku oblíbený světec oděn v zeleném šatu 

přepásaným cingulem stojí v moři a levicí se opírá o strom. Ve vodě zaujme také 

světlovlasá mořská panna s černou korunkou ve vlasech. Vlevo od portálu malíř umístil 

dva apoštoly stojící na soklu s mřížkovým dekorem. S jistotou lze určit sv. Jakuba. 

K malbě apoštolů se řadí také donátorka. Na západní stěně v severní části spatřujeme 

částečně dochovaný výjev Mše svaté, který došel v 1. polovině 14. století velké obliby. 

Z mnohých podobných vyobrazení Mše svaté uvádím např. malbu v Kašperských 

horách, nebo v Albrechticích nad Vltavou. Průhonická kompozice se odvíjí od oltáře 

s kalichem, před nímž stojí kněz a klečící donátor či jáhen. Výzdoba pokračuje i na 

druhé polovině stěny stejným orámováním výjevu. Dále se na západní stěně dochovala 

torza dvou apoštolů oděných v červeném a zeleném plášti. Zajímavá scéna s rytířem na 

koni [65] je poměrně ne jednoznačná na interpretaci. Objevují se názory na výklad 

scény jako Souboj sv. Václava s Radslavem, nebo Boleslava útočícího na sv. Václava, 

či výjev z legendy o sv. Jiřím. Zuzana Všetečková poměrně podrobně rozebírá tuto 

scénu, ovšem poškození malby s rozsáhlými tmely nedovoluje jednoznačné určení 

scény. 

Výzdoba triumfálního oblouku nese výjev Posledního soudu, na němž dominuje 

postava Krista v mandorle, po stranách polopostavy apoštolů se jmény situované do 

iluzivních arkád. Ve spodní části se k nim řadí světci, sv. Jiří s kopím a štítem a sv. 

Václav s vévodskou čapkou, zobrazeni jako patroni rytířů. Dále dekoruje triumfální 

oblouk bohatý úponkový motiv s motivem vinné révy s hrozny. 

Malby se na základě rozboru datují do 30. let. 14. století. Na jižní stěně lodi 

kostela nacházíme další patrně mladší malířskou výzdobu nesoucí torzo třífigurálního 

Ukřižování, které dokládá kresebnost pozdní fáze krásného slohu. Výjev spadá do let 

1420-1430. Podobný kresebně pojatý výjev, o něco starší, ale také z počátku 15. století, 
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nalézáme také v kostele sv. Vavřince pod Petřínem. Jedná se o scénu Krista na hoře 

Olivetské, kde je podobně jako zde utlumena barevnost. Tato průhonická malba je 

provedena černou obrysovou linií na světlé okrové omítce. Dále se zde nachází dvojice 

světců, patrně sv. Vojtěch se sv. Prokopem. 

Šíření kvalitní malířské výzdoby v kostele Narození Panny Marie v Průhonicích 

můžeme podpořit díky vlastníkům pánům z Průhonic a Počernic, kteří zastávali vysoké 

posty u dvora. Ačkoli se malířská výzdoba kostelů odvolává primárně na své didaktické 

poslání, plnila také funkci reprezentace pána a jeho dvora. Zastávali-li tito páni 

významná postavení v dvorském prostředí, lze si velmi snadno představit, že pro 

výzdobu svých kostelů hledali nejkvalitnější malíře a předlohy. 
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Závěr 
Středověké malířství je z dnešního pohledu moderní společnosti poměrně 

komplikovaným tématem, které nelze přiblížit bez širších intencí. V první části práce 

jsem proto věnovala pozornost osvětlení formální stránky malby - samotného vzniku 

nástěnné malby a vymezení termínů v rámci její technologie. Poukázala jsem také na 

funkci malířské výzdoby, která v zde zmiňovaných kostelech nesla především 

didaktické poslání pro negramotnou část středověké společnosti a stala se nástěnnou 

ilustrací Písma svatého. Nastínila jsem vlivy, které české prostředí v rámci 12. a 13. 

století přijímalo z okolních zemí a formovalo malířský projev, jenž se stal svébytným od 

60. let. 14. století díky významným malířským osobnostem ve spolupráci s ideou 

panovníka. Podstatným momentem středověkého malířství je bezesporu ikonografická 

výzdoba a systém členění plochy stěn kostelů, který byl středověkému člověku jistě 

snáze pochopitelný než se patrně dnes jeví nám. Stejně tak je ikonografický výklad 

jednotlivých výjevů nemyslitelný bez znalosti a porozumění Písma svatého. 

Práce se vymezuje na malířskou výzdobu ve vybraných malých kostelech, 

které v době svého vzniku stály mimo území tehdejší Prahy a staly se její součástí až 

v průběhu 20. století. Všechny tyto kostelíky existovaly většinou v rámci nějakého 

dvorce nebo osady, kterou vlastnil přímo některý z klášterů v Praze, biskupové, nebo 

výše postavení páni. Právě tyto vztahy, společně s blízkostí Prahy s nejvýznamnějšími 

uměleckými centry a jejich produkcí, zajišťovaly kvalitu projevu malířské výzdoby i 

v těchto malých kostelech různých osad. I když se na jednotlivých výmalbách nemusely 

podílet přímo malíři/malířské dílny provádějící nejvýznamnější díla své doby, jejich 

blízkost musela nutně ovlivnit i projev ostatních malířů. Důležitou roli sehrály skicáře a 

vzorníky, díky kterým se jednotlivé výjevy šířily do dalších kostelů. Díky těmto 

postupům běžným ve středověké praxi, a díky stylovému a ikonografickému rozboru 

můžeme vysledovat různé vazby mezi jednotlivými malbami. Velmi těsnou souvislost 

tak můžeme vidět mezi malbami vzniklými kolem roku 1200 v bazilice sv. Jiří na 

Pražském hradě a malbami v bývalém kostele sv. Vavřince pod Petřínem, který patřil 

přímo Svatojiřským abatyším. V práci uvádím nejstarší historii stavby kostela sv. 

Vavřince pod Petřínem, který mohl být postaven stejnými stavebníky jako Svatojiřská 

bazilika. Lze se přiklonit i k myšlence stejné malířské dílny, jenž mohla vytvořit malby 

v obou kostelech. Bývalému kostelu sv. Vavřince pod Petřínem jsem věnovala nejvíce 

jistě zasloužené pozornosti. Jeho malířská výzdoba se unikátně zachovala v několika 
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vrstvách prostupujících 13. – 17. století. Poskytuje tedy zajímavou možnost ilustrovat 

vývoj nástěnného malířství od stylu ovlivněného expresivitou a byzantinismy saského 

okruhu počátku 13. století, přes lineární styl 1. poloviny 14. století, styl ovlivněný 

dvorským uměním Mistra Theodorika, umění Mistra třeboňského oltáře až po pozdní 

fázi krásného slohu na počátku 15. století. Podle velmi časného projevení se těchto stylů 

v malbách v kostele sv. Vavřince pod Petřínem, společně s přímým spojením se 

Svatojiřskými abatyšemi a možností komparace jednotlivých maleb s nejkvalitnějšími 

díly dané doby, musím vyzdvihnout především velkou pozornost, která byla kostelu 

v těchto stoletích věnována, přestože dnes i po rozsáhlé rekonstrukci objektu se nachází 

téměř v zapomnění. Práce se nažila ukázat, že se jeho malířská výzdoba řadí k velmi 

kvalitním ukázkám malby poslední třetiny 14. století a je možné ji porovnávat např. 

s malbami ve zrušeném dominikánském klášterním chrámu sv. Anny na Starém Městě 

v Praze. Poukázala jsem na bohatou historii místa silně provázanou s kostelem, četné 

jeho přestavby s upřesněním doby vzniku jednotlivých malířských etap. Jednotlivé 

stavební fáze i neustále obměňované a nově vytvářené malby tedy dokládají význam 

tohoto zdánlivě nevýznamného kostela. Snažila jsem k jednotlivým malbám 

přiřadit dobové či stylové analogie a v některých případech podat novou možnou 

interpretaci maleb.  

Stručněji jsem se pak věnovala dalším kostelům s malířskou výzdobou, která 

ilustruje vývoj nástěnné malby v menších kostelech bývalých osad, a zároveň jsem se je 

snažila uvést do kontextu malířského vývoje a určit některé vzájemně podobné prvky. 

Ačkoli se často malby nachází ve špatném nebo torzální stavu, s nenávratně 

ztracenými horními vrstvami malby, zůstávají významným dokladem kulturního života 

a společnosti ve středověku. Především jsem se nesnažila poukázat na nejlepší 

monumentální umění dvorského prostředí, ale na fakt, že i tyto malé kostelní stavby s 

malbami jsou významnými ukazateli vývoje nástěnného malířství a utváříme si díky 

nim celistvější pohled na umělecký vývoj. Dokonce se stávají velmi důležitými 

v momentě, kdy v nich nacházíme velmi časně vyobrazené náměty, např. nejstarší 

vyobrazení mariánského cyklu v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, dále 

téma Trůnu Boží milosti v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, nebo mnoha 

figurální Ukřižování v bývalém kostele sv. Vavřince pod Petřínem. 

Ačkoli práce neidentifikuje všechny možné vzájemné vazby, může být novým 

pohledem na malířskou výzdobu těchto menších staveb a přispívá k celistvějšímu 

pohledu na vývoj malířského středověkého umění. 
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Seznam použitých zkratek 
 

Cod. – Codex 

DČVU – Dějiny českého výtvarného umění 

Fol. – folio 

J – Evangelium podle Jana 

Lk – Evangelium podle Lukáše 

Mk – Evangelium podle Marka 

Mt – Evangelium podle Matouše 

nepag. – nestránkováno 

PP – Památková péče 

sig. - signatura 
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