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Anotace 
 

 Diplomová práce s názvem Renesanční malované epitafy v Čechách (1560–

1620) rozpracovává a rozvíjí předchozí práci bakalářskou. Úvodní kapitoly představují 

úvahy a pohled na vnímání smrti v předbělohorských Čechách. Tyto obecné aspekty se 

však snaží více zacílit na postavu či postavy, které jsou přímo spjaty s renesančními 

malovanými epitafy. Pozornost je věnována například českému příkladu Ars Moriendi, 

tedy Knížce o smrti, kterou sepsal Mikuláš Krupěhorský pro Petra Kokořovce 

z Kokořova. V kapitole věnující se kšaftům je pracováno s autentickými posledními 

vůlemi Jaroslava Smiřického ze Smiřic a Václava Hlavy z Kyršfeldu, o jejichž epitafech 

pojednává katalogové heslo. 

Renesanční malované epitafy jsou nejprve obecně charakterizovány 

představením raných děl epitafního charakteru (epitafy Mistra I.W. a nástěnná malba 

v klášteře Čtrnácti sv. Pomocníků), následně je pozornost věnována problematickým 

otázkám spjatých s konfesijní (ne)vyhraněností renesančních malovaných epitafů. Na 

základě platných charakteristik je zde řešen problém definice a specifikace katolických 

a nekatolických epitafních památníků. 

Hlavní kapitolu, která završuje diplomovou práci, tvoří katalog třiceti 

malovaných epitafů vzniklých zejména na území Čech. Důraz je kladen na důkladný 

popis a ikonografickou interpretaci, případně na komparaci s grafickou předlohou, 

jáchymovské epitafní oltáře jsou rekonstruovány dle své původní podoby. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit malované epitafy jako významnou kapitolu 

českého renesančního malířství a přinést co nejucelenější pohled na tento fenomén. 

Klíčová slova 
 

Malované epitafy, renesance, Čechy, smrt, konfesionalita, katolická díla, nekatolická 

díla 

 



Abstract 
 

This masters degree work named Painted renaissance epitaphs in Bohemia 

(1560-1620) elaborates and develops the preceding bachelors work. The opening 

chapters present reflections and view of the perception of the death in Bohemia before 

the battle of Bílá hora. Yet these general aspects are focusing on the person or persons 

directly connected with the named painted epitaphs. Attention is paid for instance to the 

czech example of the Ars Moriendi, the Book about death, written by Mikuláš 

Krupěhorský for Petr Kokořovec from Kokořov. In the chapter dedicated to the 

testaments, the work handles the original last wills of Jarosav Smiřický from Smiřice 

and Václav Hlava from Kyršfeld, whose epitaphs form part of the catalogue. 

 The painted renaissance epitaphs are firstly generally characterized with use of 

the presentation of the early works of this kind (epitaphs of the Master I.W. and the wall 

painting in the convent of the Fourteen Holy Helpers), then the attention is paid to the 

questionable issues related to the confessional (non)distinctiveness of the painted 

renaissance epitaphs. The question of definition and specifics of the catholic and non-

catholic epitaph monuments is being solved here on the base of the rightful 

characteristics. 

 Main chapter which crowns the work is formed by the catalogue of thirty painted 

epitaphs originating mainly from Bohemia. Emphasis is placed on the minute 

description and iconographic interpretation, or on the comparison with the graphic 

model. Jáchymov epitaphs are reconstructed according to their original form. 

 The aim of the work is to evaluate the painted epitaphs as an important chapter 

of the Czech renaissance painting and to bring a view of this phenomenon as coherent 

as possible. 

Keywords 

Painted epitaphs, renaissance, Bohemia, death, confession, Catholic works, non-catholic 

works 
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I. ÚVOD 

 

Diplomová práce Renesanční malované epitafy v Čechách (1560–1610) 

navazuje na stejnojmennou práci bakalářskou, kterou dále rozvíjí. Úvodní kapitoly 

seznamují s vnímáním smrti v předbělohorské společnosti. Oproti předchozí práci 

se však pokouší tyto obecné aspekty více zacílit na postavu nebo postavy, které jsou 

přímo spjaty s malovanými epitafy, jímž je věnován hlavní prostor předkládané práce. 

Proto je například v kapitole věnující se kšaftům pracováno s autentickými  posledními 

vůlemi šlechtice Jaroslava Smiřického ze Smiřic a měšťana Václava Hlavy z Kyršfeldu, 

o nichž se více dozvídáme dále v katalogovém hesle představující umělecké dílo, tedy 

renesanční malovaný epitaf, který vznikl k připomenutí jejich památky.  

Důležitou část předkládané práce tvoří kapitola zaměřující se na raná díla 

epitafního charakteru. Zde je prostor věnován malbám Mistra I.W. a nástěnné malbě 

v klášteře Čtrnácti sv. Pomocníků. Vedle představení těchto výjimečných uměleckých 

děl jsou zde částečně obecně charakterizovány památky epitafního charakteru, které 

jsou platné i pro později vzniklé epitafy. Těm je věnována následující stať, která 

vyslovuje problematické otázky spjaté s konfesijní (ne)vyhraněností těchto uměleckých 

děl. Na základě platných charakteristik je zde řešen problém definice a specifikace 

katolických a nekatolických epitafních památníků. 

Výrazný prostor je věnován rovněž oděvu postav na renesančním malovaném 

epitafu. Kapitola pojmenovaná příznačně Renesanční malovaný epitaf jako obraz 

dobové módy se snaží představit dva hlavní inspirační zdroje pro oděv druhé poloviny 

16. století a počátek století 17. – doznívající tzv. reformační šat, inspirovaný postavou 

Martina Luthera, a honosný španělský kostým. 

Stěžejní kapitolu předkládané diplomové práce tvoří katalog renesančních 

malovaných epitafů v Čechách, který mapuje třicet uměleckých památek tohoto druhu. 

Problematické se zde může jevit geografické označení „v Čechách“. Zde je třeba 

zdůraznit, že pozornost je zaměřena zejména na geografické území Čech (vyjma 

Moravy a Slezska). Obecně lze říci, že se výzkumný zájem ubíral geograficky opačným 

směrem než-li zájem Ondřeje Jakubce,
1
 jehož katalog malovaných renesančních epitafů, 

který byl pro tvorbu předkládané práce inspirací, mapuje zejména umělecké památky 

vzniklé na území Moravy a Slezska (Příloha č. 1).  

                                                 
1
 JAKUBEC 2007. 
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Vedle renesančních malovaných epitafů, kterým byla pozornost věnována již v 

katalogu předchozí bakalářské práci, je zde představeno patnáct nově zpracovaných 

hesel. Nutno však podotknout, že většina katalogových hesel, které čerpají poznatky 

z předcházející práce, je dále rozpracováno. Jáchymovské epitafní oltáře jsou doplněny 

o popis predely a nástavce a následně rekonstruovány dle své původní podoby. 

Dohledány jsou i některé grafické předlohy epitafních oltářů, jejichž komparace 

s grafickou předlohou je začleněna do samotného popisu uměleckého díla. Vybraná díla 

se rovněž snaží více akcentovat osobnost, jíž je dílo určeno.   

Nově jsou přidány epitafy vzniklé na dvoře Rudolfa II., tedy tzv. pražské 

malované epitafy, výrazná pozornost je věnována uměleckým dílům vzniklým ve 

středních Čechách (Český Brod, Kouřim, Zápy, Nymburk).  

Cílem studia malovaných epitafů byla v první fázi zejména možnost poznat 

umělecké dílo z autopsie. Z třiceti katalogových hesel jsem osobně prostudovala 

sedmadvacet (epitaf Floriana Gryspeka z Gryspachu se v době tvorby předkládaného 

textu restauroval,
2
 predelu epitafu z Lokte od Augusta a Philipa Corda jsem neměla 

možnost vidět
3
, stejně jako epitaf s námětem Proměnění Páně, který je uložen 

v depozitáři Strahovské obrazárny
4
). Následně je dílo za pomoci kritické práce 

s dostupnými prameny popsáno a ikonograficky rozebráno. Pozornost je věnována 

rovněž komparaci malovaného epitafu s dohledanou grafickou předlohou. 

Předkládaná diplomová práce není syntézou ani soupisem děl. Snaží se pouze 

shrnout vlastní studium této problematiky, jemuž jsem věnovala velkou část svého 

vysokoškolského studia. Text přináší řadu nových poznatků a zároveň otevírá množství 

stále nezodpovězených otázek a šíři problematiky renesančního malovaného epitafu 

v Čechách. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Zde patří poděkování panu Otakaru Bukačovi za laskavé poskytnutí kvalitní fotodokumentace 

k uměleckému dílu. 
3
  Zde patří poděkování slečně Bc. Evě Smilkové z NPÚ v Lokti za laskavé poskytnutí kvalitní 

fotodokumentace k uměleckému dílu. 
4
 Strahovskou obrazárnu jsem kontaktovala písemně formou oficiální žádosti i telefonicky, přesto mi i 

přes příslib nebyl umožněn přístup do depozitářů ani fotodokumentace k uměleckému dílu. 
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Příloha č. 1  

Porovnání lokalit sledovaných v mé diplomové práci (TZ) 

s lokalitami sledovanými Ondřejem Jakubcem (OJ) 

 

 
1. TZ – Jáchymov                                                

2. TZ – Loket                                                       

3. TZ – Kralovice                                                 

4. TZ – Plzeň                                                        

5. TZ – Starý Plzenec                                           

6. TZ – Most                                                         

7. TZ – Praha                                                         

8. TZ – Brandýs nad Labem 

9. TZ – Nymburk 

10. TZ – Český Brod 

11. TZ – Kouřim 

12. TZ – Kostelec nad Černými lesy 

13. TZ – Jindřichův Hradec 

14. TZ – Nudvojovice 

15. TZ – Opočno 

16. TZ – Litomyš

 

1. OJ – Chrudim 

2. OJ – Moravská Třebová 

3. OJ – Mrákotín 

4. OJ – Brno 

5. OJ – Vranov u Brna 

6. OJ – Rájec-Jestřebí 

7. OJ – Olomouc 

8. OJ – Opava 

9. OJ – Velké Losiny 

10. OJ – Javorník ve Slezsk
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II. PŘEHLED DOSAVADNÍHO BÁDÁNÍ 
 

Následující řádky, v nichž si kladu za cíl shrnout uměleckohistorickou literaturu 

zabývající se epitafním malířstvím, započnu alespoň stručným souhrnem literatury 

zahraniční, která sice při tvorbě předkládané práce nebyla stěžejním pramenem, přesto 

však považuji za důležité ji zde představit. 

Renesanční epitafy nejsou pro historiografii nikterak novým tématem. Již od konce 

19. století se v německých zemích objevují soupisové práce, které mapují sepulkrální 

památky, epitafy nevyjímaje. Pro příklad uveďme Sammlung von Abbildungen 

mittelalterlicher Grabdenkmale aus den Ländern der Österreichisch-Ungarischen 

Monarchie Karla Linda,
5
 kteřý ve své práci uplatnil katalogizační přístup, jež také 

v dnešní době tvoří jednu z hlavních linií studia sepulkrálních památek obecně.
6
  

V 80. a 90. letech 20. století se zájem badatelů přesouvá z čistě formálního popisu 

sledované umělecké památky na sociální a funkční stránku epitafů. Zejména Susanne 

Bäumler
7
 a Karin Tebbe

8
 ve svých textech zahrnují rovněž souvislosti politické, zamýšlí 

se nad otázkou víry objednavatelů a vnímají epitafy jako jistou formu reprezentace. 

Německá historiografie umění poměrně v nedávné době otevřela otázku 

konfesijního charakteru památek, kde zejména Kilian Heck
9
 se ve své stati Das Grab 

als Buch. Zum Image lutherischer Landesherrn um 1600 zabývá, jak název napovídá, 

otázkou protestanských uměleckých děl, které plní v intencích luteránské nauky 

didaktickou funkci.  

Pro české historiky umění jsou, vedle studií německých a rakouských badatelů, 

velmi důležité statě polských autorů, na něž ve svých textech plně navázal současný 

český historik umění Ondřej Jakubec. Polská historiografie již od 60. let 20. století 

systematicky mapovala malované epitafy. První soubornou studií s názvem Malowane 

epitafia mieszczańkie na Ślasku w latech 1520-1620 vytvořila Bozena Steinborn.
10

 Ta 

opět tvořila velmi cenný soupis památek tohoto druhu, nad rámec jej však doplnila o 

                                                 
5
 LIND 1892. 

6
 Od roku 2000 je soupisu sepulkrálních památek obecně věnován intenzivní zájem historiků umění, který 

je prezentován na konferencích zabývající se touto problematikou. Koordinátorem projektu mapujícího 

památky sepulkrálního charakteru je Jiří Roháček. Výstupy z konferencí pravidelně vychází knižně 

formou sborníku; ROHÁČEK (ed.) 2005; ROHÁČEK (ed.) 2009; ROHÁČEK  (ed.) 2011. 
7
 BÄUMLER 1987, 231–243.     

8
 TEBBE 1996. 

9
 HECK 1998, 179–195.    

10
 STEINBORN, 1967,  7–138.    



 

7 

 

ikonografický popis, který jí následně posloužil ke zhodnocení katolických a 

nekatolických děl. Na její práci později navázal Jan Harasimowicz.
11

 

Výše zmíněný přehled bádání sice, jak již bylo poukázáno, nebyl primárním 

zdrojem teoretické základny pro tvorbu diplomové práce s názvem Renesanční 

malované epitafy v Čechách (1560-1610), posloužil však k obecnějšímu seznámení se 

studovanou problematikou, někdy byl rovněž  inspirací. 

Přesuneme-li se do českého prostředí, vidíme, že literatury a odborných studií, jež 

by se primárně renesančním malovaným epitafům věnovaly, je velmi málo. Poprvé se s  

renesančními malovanými epitafy v Čechách seznamujeme Zlaté době měst českých od 

Zikmunda Wintera,
12

 který hovoří o zdatnosti českého malířství a jako příklad popisuje 

„renesanční oltářní tabule (…) v chrámě Černého Kostelce u Brodu Českého.“ 

Vyzdvihuje jejich kvalitu, ale zároveň upozorňuje na proporční nedostatky. Obecně 

potom epitafy charakterizuje jako oltářní obrázky, které si nechávali do kostelů malovat 

bohatší měšťané.
13

 Winter
14

 dále ve svých Dějinách kroje v zemích českých popisuje 

oděv 16. století, který charakterizuje na vybraných malovaných epitafech. 

V polovině 50. let 20. století Jaroslav Pešina
15

 v článku Skupinový portrét v českém 

renesančním malířství specifikuje skupinový portrét jako svébytný obor českého 

renesančního malířství. Vedle malovaných epitafů, kterým se zde dostává velké 

pozornosti, charakterizuje skupinový portrét rovněž na vybraných památkách knižní 

malby, mezi nimiž můžeme uvést například Graduál kutnohorský (kol. 1490), 

Kancionál smíškovský (1490-1495) a Graduál královehradecký (1592-1604) od 

Matouše Radouše, který byl rovněž autorem četných malovaných epitafů zejména 

v oblasti Chrudimi. 

Pěšina ve své stati rozebírá skupinový portrét na velkém množství malovaných 

epitafů, pro příklad uveďme epitafní oltáře Smiřických, Žerotínský epitaf, epitafy spjaté 

s již jmenovaným Matoušem Radošem a pražské epitafy z okruhu Bartolomea 

Sprangera.
16

 Zaměřuje se však pouze na portrétní složku uměleckého díla, upozaďuje 

námětovou složku a ikonografickým popisem se vůbec nezabývá, přesto díky jeho textu 

získáváme cenné a poměrně rozsáhlé informace o epitafní malbě v Čechách. 

                                                 
11

 HARASIMOWICZ 1992. 
12

 WINTER 1991
2,
 145–149.  

13
 WINTER 1991

2
, 162. 

14
 WINTER 1983, 381, 382, 405, 407, 415, 416. 

15
 PEŠINA 1954, 269–294. 

16
 Pešina ve svém článku připisuje Strahovský epitaf s Proměněním Páně B. Sprangerovi.  
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Velmi významným počinem, který se poprvé zabývá pouze renesančními 

malovanými epitafy, je článek Jarmily Vackové
17

 s názvem Pozdně renesanční epitafy v 

Brně. Podává zde do této doby nejvýstižnější syntézu, jež se však věnuje výhradně 

problematice brněnských děl. Vacková se ve své studii již zabývá ikonografickým 

popisem uměleckého díla, uvádí cenné informace vztahující se k osobě donátora a 

rovněž se věnuje osobě autora, pokud je znám.  

Jednou z nejcennějších prací, která se věnuje primárně renesančním malovaným 

epitafům, je studie téže autorky s názvem Epitafní obrazy v předbělohorských 

Čechách,
18

 jež se však nebrání nepříliš lichotivému hodnocení, jíž je zejména nízká 

kvalita epitafních prací. Budeme-li schopni přehodnotit některá tvrzení Vackové, jsme 

nuceni i přes to říci, že její článek je v dnešní době klíčovým vodítkem pro badatele, 

kteří se zabývají tímto tématem. Vacková zde podává obecné informace; vysvětluje 

pojem „epitaf“ a typologii epitafů. Snaží se vyzdvihnout zejména významná díla a 

celky, i když jim je v textu určen jen malý rozsah.  

Nejcennější částí několikastránkové stati je katalog epitafů, řazených abecedně dle 

umístění, v němž podává Vacková základní informace: námět, provenience, autor, 

pokud je znám, a literatura, vztahující se k jednotlivým dílům. Obrazová příloha tohoto 

článku však zahrnuje pouze díla uvedená v samotném hlavním textu. Je však nutné 

vyzdvihnout tuto studii, neboť materiálově posunula kupředu studium malovaných 

epitafů v Čechách.    

Dalším textem, zabývající se epitafní produkcí, je opět stať Jarmily Vackové,
19

 která 

je součástí druhého dílu Dějin českého výtvarného umění. Zde v kapitole nazvané 

Závěsné malířství a knižní malba v letech 1526 až 1620 podává ucelené informace o 

malířství této epochy. Zatímco ve výše zmíněném článku se autorka zabývá pouze 

epitafy, zde se seznamujeme s Matoušem Radoušem nejen jako s významným 

chrudimským malířem epitafních děl, ale také jako s tvůrcem knižních iluminací. V 

části věnující se epitafům pak opět vyjmenovává zásadní díla tohoto druhu. Neopomíjí 

ve svém výčtu dva oltáře Smiřických v Kostelci nad Černými lesy, jindřichohradecké 

epitafní oltáře, ani jáchymovský soubor děl. Větší pozornost pak soustřeďuje zejména 

na již zmíněného Matouše Radouše a s ním spojenou Chrudim, olomouckého Eliase 

Hauptnera, brněnské epitafy a epitafy ze hřbitovního kostela v Moravské Třebové. 

                                                 
17

 VACKOVÁ 1960, 587–600. 
18

 VACKOVÁ 1969, 131–156. 
19

 VACKOVÁ 1989, 92–106. 
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Kapitolu pak završuje epitafy pražskými, které jsou spjaty zejména s osobností 

Bartolomea Sprangera. 

Je s podivem, že v přehledové knize  Renaissance in Böhmen
20

 se s epitafními 

pracemi nesetkáváme vůbec. Obecně je možno říci, že malířství je zde zaměřeno jen na 

umění na dvoře Rudolfa II. a na knižní grafiku. Středem zájmu autorů je zejména 

architektura české renesance. 

Na nutnost přehodnocení některých tvrzení Jarmily Vackové, která předbělohorské 

epitafy tituluje slovy ,,miserere českého měšťana“, upozornil v devadesátých letech 

Michal Šroněk.
21

 Ve své studii Sochařství a malířství v Praze 1550-1650, jež je součástí 

publikace Rudolf II. a Praha, vydané ku příležitosti stejnojmenné výstavy, uvádí, že tato 

charakteristika sugerovala obecně nízkou úroveň těchto prací. Hovoří, že pokud 

konfrontujeme toto tvrzení s dochovanými památkami a ,,zejména písemnými zprávami 

o vybavení měšťanských domácností“,
22

 jsme nuceni tuto charakteristiku korigovat. Na 

tomto místě však uznává, že mnohé malované epitafy mají řemeslnou úroveň, zároveň 

však vyzdvihuje jáchymovský soubor epitafů, jež „zřetelně odráží vlivy dvorského 

rudolfínského umění.“
23

 Dále se stručně zaměřuje na epitafy Bartolomea Sprangera a 

hodnotí tématiku a náměty epitafních prací.
24

 

Nejnověji a velmi intenzivně se problematice renesančních malovaných epitafů 

věnuje Ondřej Jakoubec,
25

 vedoucí katedry Semináře dějin umění na filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně, jehož katalog Ku věčné památce. Malované renesanční 

epitafy v českých zemích, který vznikl ku příležitosti stejnojmenné výstavy, konané roku 

2007 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, je dnes jedním z klíčových děl, zabývajících 

se problematikou epitafní malby. Jakubec rozdělil publikaci do dvou částí. První část 

vyplňují studie ke spolupráci přizvaných odborníků. Ti se nezaměřují pouze na 

malované epitafy, ale jejich statě se zabývají například komemorativní kulturou v 

českých zemích raného novověku, či malovanými posmrtnými portréty. Velká pozornost 

je pak věnována brněnským epitafům a dvěma významným malířským osobnostem, 

                                                 
20

 SIEBT 1985. 
21

 ŠRONĚK 1997, 355–375. 
22

 ŠRONĚK 1997, 361–362. 
23

 ŠRONĚK 1997, 361–362. 
24

 Obecně můžeme říci, že v souvislosti se studiemi věnovanými rudolfínskému umění se setkáváme 

velmi často se seznámením s epitafní malbou, a to zejména v souvislosti s Bartholomeem Sprangrem a 

jeho epitafem zlatníka Müllera, nikdy se však nejedná o texty, které se primárně zabývají renesančními 

malovanými epitafy. Např.: NEUMANN 1977, 400–448; NEUMANN 1978, 303–347; DACOSTA KAUFMANN 

1985. 
25

 JAKUBEC 2007. 
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Matouši Řadouši a Eliasi Hauptnerovi. O renesančních malovaných epitafech pak 

pojednává přímo Jakubec
26

 v kapitole Renesanční epitaf jako médium společenské a 

náboženské reprezentace. Zde se souhrnně zabývá renesančním epitafem, snaží se jej 

vymezit terminologicky, obecně charakterizovat katolická a nekatolická díla, následně 

pak odlišuje jejich námětovou složku. Do této několikastránkové studie nezahrnuje 

pouze díla, jež jsou součástí druhé části publikace, katalogu, dostává se nám rovněž 

stručných informací o jáchymovských dílech. Pozornost věnuje také epitafu Karla 

Kokořovce z Kokořova, jež je typickým příkladem katolické manifestace donátora,  

hovoří také o významném nekatolickém Žerotínském epitafu. Tato publikace je jistě 

přínosem nejen proto, že je první tohoto druhu, ale také proto, že přispěla ke kritické 

recepci některých starších pramenů. Autoři zde například v kapitole věnované Matouši 

Radouši na základě archivního studia publikovali nové biografické informace o tomto 

malíři. 

Ačkoliv však zní podtitul publikace „Malované renesanční epitafy v českých 

zemích,“ je zde stěžejní pozornost věnována především Moravě a Slezsku. Čechy jsou 

reprezentovány chrudimskými epitafy Matouše Radouše. Katalog, jak sám Jakubec v 

úvodu píše, není soupisem. O nepřítomnosti některých významných děl uvádí, že ,, (…) 

nejsou zastoupeny prestižní práce jako například epitafy Bartolomea Sprangera či 

okruh jáchymovských epitafů. Absence těchto prací je především dána objektivními 

důvody. Řada těchto památek je stále uložená v nevyhovujících podmínkách kostelů, kde 

hrozí nebezpečí jejich fyzické degradace, tak i možného zcizení.“
27

 V kapitole věnované 

renesančním malovaným epitafům autor stručně soubor jáchymovských děl 

charakterizuje. Uvádí však, jak je zřejmé již z výše zmíněné citace, že se nacházejí ve 

špitálním kostele Všech svatých. Zde však musím zdůraznit, že tento významný soubor 

devíti děl se již od sedmdesátých let v kostele nenachází. Právě kvůli oné fyzické 

degradaci byl přemístěn do Krajského muzea Karlovarského kraje. Chybnou 

provenienci Jakubec uvádí i v případě epitafu Karla Kokořovce z Kokořova, který se 

nenachází v kostele Nanebevzetí Panny Marie, nýbrž v kostele Narození Panny Marie 

ve Starém Plzenci. Tuto chybnou informaci autor pravděpodobně kopíruje ze starší 

literatury. Nicméně v článku Evy Bukolské,
28

 který se věnuje Votivnímu obrazu 

                                                 
26

 JAKUBEC 2007, 63–72. 
27

 JAKUBEC 2007, 10. 
28

 BUKOLSKÁ 1959, 278. 
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Kokořovců z Kokořova je provenience uváděna správně. Chybné určení pak 

zaznamenáváme o deset let později v článku Jarmily Vackové.
29

 

Lze tedy bezpochyby říci, že publikace Ondřeje Jakubce je významným počinem, 

který vyplnil v uměleckohistorické literatuře dlouhotrvající mezeru. Zájem zde byl 

primárně zaměřen na olomoucké, brněnské a chrudimské práce, a to s důrazem 

kritického přístupu k pramenům. Upozaděna však zůstala díla jáchymovská, epitafní 

oltáře Smiřických v Kostelci nad Černými lesy, či oltářní archy jindřichohradecké a řada 

dalších epitafů vyskytujících se zejména na území Čech. Pokud zde jsou některá z 

těchto děl alespoň stručně charakterizována, jako je to v případě epitafů v Jáchymově, je 

třeba podrobit je další a hlubší recepci, díky níž následně odhalíme nejen chybně 

uváděnou provenienci, ale budeme je moci rovněž důkladněji interpretovat. 

Na tomto místě je nutné podotknout, že ačkoliv Jakubcův katalog představuje pouze 

díla orientovaná zejména na Chrudim, Olomouc a Brno, byla tato publikace klíčovou 

inspirací při tvorbě předkládané diplomové práce, v níž se snažím představit zejména 

památky epitafní malby v Čechách, kterým byl v Jakubcově textu vymezen pouze malý 

prostor, ale také umělecká díla, jímž se autor nevěnoval vůbec. 

Jakubec
30

 se k problematice epitafů vrací ještě v článku Smrt a vzkříšení jako epitaf. 

Renesanční malované epitafy a jejich výklad, kde shrnuje fakta, jež byla již vyřčena ve 

výše zmíněné publikaci. Týž autor dále například
31

 ve spolupráci s Radkou Miltovou 

publikoval článek v časopisu Umění, kde se zaměřuje na osobnost Matouše Radouše a 

Eliase Hauptnera.  

Velmi významným počinem byla výstava Umění české reformace (1380-1620), 

která probíhala na přelomu let 2009 a 2010 v Císařské konírně Pražského hradu, na níž 

se bylo možné seznámit také s vybranými uměleckými památkami epitafní malby. 

Stejnojmennou rozsáhlou publikaci k výstavě autoři
32

 rozčlenili do jednotlivých kapitol, 

v rámci nichž utvořili katalog, vztahující se k příslušným dílům spadajícím do dané 

problematiky. Autorem kapitoly Malované renesanční epitafy předbělohorské éry jako 

                                                 
29

 VACKOVÁ 1969, 151. 
30

 JAKUBEC 2008, 33–36. 
31

 JAKUBEC/MILTOVÁ 2009, 149–171. 
32

 HORNÍČKOVÁ / ŠTONĚK 2010; Editory katalogu k výstavě byli Kateřina Horníčková a Michal Šroňěk, 

na odborných studiích a katalogových heslech se dále podíleli: Milena Bartlová, Eliška Baťová, Vladimír 

Brych, Petr Hlaváček, David Ralph Holeton, Ondřej Jakubec, Jiří Just, Tomáš Malý, Martin Nodl, Robert 

Novotný, Jakub Smrčka, Dana Stehlíková, Milada Studničková, Martina Šárovcová, Vojtěch Vaněk, Pavel 

Vlček. 
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zrcadlo náboženského vyznání byl opět Ondřej Jakubec,
33

 který vytvořil rovněž 

katalogová hesla k vystaveným epitafům. Vedle toho, že se zde zabývá epitafy 

chrudimského malíře Matouše Radouše, shrnuje rovněž informace o Žerotínském 

epitafu a Sprangerovy epitafy. Součástí katalogu je rovněž epitafní oltář Smiřických 

s námětem Narození Páně a dva epitafy z jáchymovského souboru (epitaf Uttmannů a 

Lerchenfelderů a epitaf Georga Pullachera). U prvního jmenovaného díla autor stručně 

shrnuje informace o objednavateli, charakterizuje námětovou složku a zároveň se 

zabývá protějškovým epitafem Smiřických s námětem Poslední večeře Páně, který však 

nebyl na výstavě prezentován. Poslední odstavec textu k tomuto významnému 

uměleckému dílu Jakubec věnuje popisu interiéru kaple sv. Vojtěcha na zámku 

v Kostelci nad Černými lesy, odkud oba zmíněné epitafní oltáře pocházejí. Dvěma již 

zmíněným jáchymovským epitafům je opět věnován jen velmi malý prostor. Ačkoliv 

popis těchto dvou děl má být katalogovým heslem, opět se nám dostává spíše obecných 

informací, shrnující vazby Jáchymova na protestantské Sasko a charakterizující opět 

celý soubor epitafů. Námětovou a ikonografickou složku autor shrnuje pouze do 

několika vět. Oproti Jakubcovu
34

 katalogu z roku 2007, je zde však správně uvedena 

provenience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                 
33

 JAKUBEC 2010, 385–397.  
34

 JAKUBEC 2007. 
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III. POHLED NOVOVĚKÉHO ČLOVĚKA NA SMRT 
 

3.1. Úvahy o smrti 
 

Smrt byla pro člověka v novověku stálým průvodcem života. Neustále 

opakovaná věta „Memento mori“, nebo-li „Pamatuj na smrt“, připomínala, že člověk 

neví dne ani hodiny ba dokonce ani místa, kde se se smrtí setká.
35

 Strach a smrt byly 

tedy doslova druhové renesance.
36

 Člověku byla smrt neustále připomínána, ať už to 

bylo na zádušních mších, na pohřbech, či v běžném životě - byla zkrátka součástí 

života. Uvědomění si pomíjivosti, 

nestálosti života provázelo člověka 

prakticky od narození. Novověký člověk 

na smrt nahlížel zcela opačným 

způsobem než dnešní lidé. V současné 

době je smrt odsunuta, takřka 

tabuizována.
37

  

 V novověku se setkáváme se 

snahou poskytnout víru, která více 

uspokojuje člověka činit dobro a žít bez 

hříchu, což mělo smrti ubrat na její 

děsivé podstatě. S touto tendencí se 

setkáváme u některých předreformních 

osobností, jakou byl například Erasmus 

Rotterdamský, který věří, že klid 

spravedlivého zažene strach ze smrti. Silný ve své víře kráčí „křesťanský rytíř“ svou 

cestou s jistotou, že odolá veškerým nástrahám ďábla. Téma tohoto rytíře můžeme 

spatřovat například na Dürerově grafice Rytíř, smrt a ďábel [I.]. Dílo tohoto umělce 

vychází z velmi intenzivního vnitřního prožitku, který má svůj původ v mystickém 

proudu, jež vychází právě z Erasma Rotterdamského.
38

 Ústřednímu motivu rozvážně 

kráčejícího rytíře kontrastuje tvrdá a drsná krajinná scenérie, z níž z temnoty vystupuje 

postava smrti a ďábla. Smrt není zobrazena jako tradiční kostra, personifikace smrti, ale 

                                                 
35

 BŮŽEK/HRDLIČKA/KRÁL/VYBÍRAL 2002, 364. 
36

 CORVISIER 2002, 56. 
37

 ARIÉS I. 2000; ARIÉS II. 2000. 
38

 PANOFSKY 1955, 151. 

I. Albrecht Dürar: Rytíř, smrt a ďábel, 1513 
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jako rozkládající se mrtvola se smutnýma očima bez rtů a bez nosu. Kolem hlavy a krku 

má obtočené hady. Smrt se natahuje k rytíři a zbytečně se snaží zastrašit ho přesýpacími 

hodinami, symbolem končícího života.
39

 Podobným příkladem, kdy není smrt 

znázorněna jako tradiční kostra, ale jako rozkládající se mrtvola, je v našem prostředí 

socha Brigity v kostele sv. Jiří v Praze [II.]
40

 Zde smrt vyhlíží zvláště děsivě – kostru 

pokrývají cáry kůže, z břicha vylézají žáby a hadi,
 
kteří mají symbolizovat vytrysknutí 

vnitřní hniloby z tělesné schránky.
41

 Socha je tajemná nejen svou podobou, ale také 

pověstmi, jimiž je opředena. Jedna hovoří o tom, 

že byla vytvořena poté, co jistý sochař zavraždil ze 

žárlivosti svou milenku. Hodil ji do Jeleního 

příkopu a před popravou vytesal svou oběť v 

podobě, ve které byla nalezena.
42

   

 Musíme si ale uvědomit, že v křesťanské 

koncepci smrt představuje pro vyvolené zrození do 

nového života na věčnosti a spatření Boha, pro 

zavržené zatracení.
43 

Otázkami smrti a posmrtného 

života se v novověku zabývalo více literárních 

útvarů, v první řadě jde o nábožensko – moralistní 

spisy o „čtyřech posledních věcech člověka“.
44

  

V českém prostředí bychom toto téma našli 

například v díle kněze Františka Kostera, které 

vyšlo roku 1606 v Olomouci. Jeho vydání schválil 

sám biskup František kardinál z Ditrichštejna. 

Autor popisuje smrt jako věčné zabavení života.
45

 

Strach ze smrti je způsoben ztrátou požitků – 

duševních, smyslových a tělesných. 

Koster tu čtenářům radí, jak strachu ze 

                                                 
39

 PANOFSKY 1955, 151–154. 
40

 WÖRGÖTER 2007, 27. 
41

 Toto zobrazení má dozajista svou tradici; např. socha tak zvaného Knížete světa, jež se nachází    na 

jižním portálu západního průčelí katedrály ve Strasburku, jež je vyobrazen jako hrdý muž držící v ruce 

jablko. Z jeho zad však vylézají hadi a žáby, stejně jako v případě Brigity. 
42

 KYZOUROVÁ 2007, 125. 
43

 CORVISIER 2002, 57. 
44

 KRÁL 2004a, 43. 
45

 KRÁL 2004a, 44. 

II. Socha tzv. Brigity, 1520-1530, Správa 

pražského hradu, kostel sv. Jiří v Praze 
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smrti předejít. Doporučuje návštěvy pohřbů, časté myšlení na smrt a pobyt v 

přítomnosti mrtvého. 

 Se smrtí však duše člověka neumírá. Je souzena a podle zásluh na pozemském 

světě, buď vstoupí do ráje, přičemž představy o něm jsou spíše duchovní, nebo do 

pekla. O tom
 
jsou představy mnohem barvitější. Také Františkem Kosterem bylo peklo 

charakterizováno tak, jak to bylo v jeho době běžné - totiž jako obávané místo trestu 

situované do podzemí. Mezi jeho základní atributy jsou pak přidány tma, sžíravý oheň, 

dusivý zápach a štiplavý dým smrti.
46

 

 Od 12. století však existuje ještě jedno obávané místo, o kterém nábožensko-

mravoučná literatura příliš nemluví. Jde o očistec.
 
Tam se mohli dostat lidé, kteří měli 

dobré i špatné vlastnosti. V očistci pak mohly být jejich duše díky modlitbám a 

přímluvám církve očištěny od hříchu.
47

 

 Představa očistce se vyvíjela velmi pomalu a vždy měla své kritiky.
48

 

Nepochybně také proto, že se v Písmu tento vymyšlený onen svět nevyskytoval.
49

 

Očistec je jakýsi prostřední onen svět, kde mrtví postupují určitou zkoušku. 

„Prostředníkem“ je jednak z hlediska času, leží mezi smrtí jedince a Posledním soudem, 

a jednak z hlediska čistě prostorového, jako místo nacházející se mezi rájem a peklem.
50

 

 Teologové v době středověku a novověku popisují toto místo jako očistný oheň, 

protože jeho působení bylo považováno za nesmírně bolestivé. Nicméně pro malé či 

středně těžké hříšníky otevíral cestu k ráji. Církev navíc ujišťovala, že modlitby živých, 

almužny, mše a odpustky mají schopnost zkrátit dobu pobytu v očistci.
51

  

 

 

 

 

                                                 
46

 KRÁL 2004a, 48. 
47

 ROYT 2004, 19.  
48

 DINZELBACHER 2004, 63. 
49

 LE GOFF 2003, 18. 
50

 LE GOFF 2003, 18. 
51

 Zajímavá je i otázka postoje na očistec v Čechách. Například Mistr Jan Hus očistec uznával; jeho víra v 

očistec nebyla v rozporu s katolickým dogmatem. Jako první proti očistci vystoupil krátce po Husově 

smrti Mikuláš z Drážďan, proti němuž vystoupil čelní reformní bohoslovec Jakoubek ze Stříbra; o několik 

let později například Petr Chelčický ve svém dvoudílném spisku ,,Řeč o pravém a jistém a nejistém 

očistci“ klade důraz na očistu od hříchů v tomto světě, ale kritizuje a vyvrací církevní učení o posmrtném 

očistci. Více k problematice očistce a jeho vnímání v českém prostředí od první zmínky o očistci u nás a 

následné spory jeho se týkající; více ŠMAHEL 2001, 330–345. 



 

16 

 

3.2. Ars Moriendi 
 

 Smrt představovala pro člověka raného novověku konec jeho existence, a proto 

bylo třeba se na poslední okamžiky řádně připravit. K takovéto přípravě napomáhaly 

knihy dobré smrti – Ars Moriendi, podle nichž měl člověk v poklidu opustit tento svět. 

Původ těchto knih je třeba hledat ve středověku, kdy krátký text o správném chování 

tváří v tvář smrti byl doplněn sadou jedenácti tématicky zaměřených dřevořezů. Ty i pro 

nevzdělané a negramotné vyobrazovaly pět pokušení, jak obklopují lůžko umírajícího a 

jsou od něj zahnány za pomoci pěti andělských zásahů. Prvních deset vyobrazení cyklu 

představovalo pět protikladných dvojic. První obraz v páru vždy znázorňoval 

umírajícího muže, který je pokoušen a směřuje 

ke špatné, zatracující smrti; druhé vyobrazení 

naproti tomu ukazovalo nemocného, který má 

nakročeno ke spasení. Poslední jedenáctý 

dřevořez stál vždy osamoceně a alegoricky 

představoval dobrou smrt.
52

  

 Postupem času se obliba těchto knih v 

Evropě velmi rozšířila a vznikla i delší verze, 

která obsahovala většinou šest částí, jejichž 

obsahem byly například rady, jak správně 

zemřít, modlitby pro umírajícího, předepsané 

chování a modlitby pro okolí umírajícího a 

duchovní cvičení pro nemocné a umírající. 

Dobrá smrt vyžadovala trpělivost a pokoru. K 

překonání těžkých okamžiků sloužila právě 

především modlitba. V katolickém prostředí 

samozřejmě nemohl u smrtelného lože chybět 

kněz, jenž přinášel ulehčení v podobě svátosti 

posledního rozhřešení a generální zpovědi.
53

 

 V Čechách se tyto knihy staly oblíbenými v druhé polovině šestnáctého století a 

na počátku století sedmnáctého, kdy se nejprve setkáváme s četnými překlady 

evropských děl. Mezi nejvíce překládané humanistické tisky patřil spisek Erasma 

                                                 
52

 KRÁL 2004a, 62–63. 
53

 BŮŽEK/HRDLIČKA/KRÁL /VYBÍRAL 2002, 367. 

 

III. Ilustrace k českému překladu knihy 

Erasma Rotterdamského z roku 1564, 

Kniha v kteréž jednomu každému 

křesťanskému člověku naučení i napomenutí 

se dává, jak by se ke smrti hotoviti měl. 

Národní knihovna v Praze, sg. 65 F 1835 
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Rotterdamského De Praeparatione ad mortem,
54

 který vyšel v Basileji roku 1534. Do 

češtiny byl přeložen v druhé polovině 16. století během šestnácti let celkem pětkrát. Na 

ilustraci k českému překladu [III.], vydanému roku 1564,
55

 Erasmus Rotterdamský 

nabádá lid: „Pamatuj na nejposlednější čas a nikdá nebudeš hřešiti .. Kdož chceš v 

životě svém hříchův vjíti, tento erb před očima hleď vždy míti. Smrt tvou často budeť 

připomínati, tak budeš vždycky v bezpečenství státi. Dejž Kriste ať tě pravým srdcem 

ctíme, z darův tvých ve dne v noci velebíme Tebe.“ 

 Na ilustraci je znázorněn v levé části muž a v pravé žena. Oba bychom mohli 

chápat jako rámec celého výjevu, jež je tedy určen nejen pro muže, ale také pro ženy. 

Dominantní roli zde hraje erb, na němž je zobrazena lebka, kterou měl mít každý člověk 

neustále „před očima“. V této době se také můžeme setkat s běžnými předměty, jež jsou 

vyhotoveny ve tvaru lebky, nebo je na nich lebka nějakým způsobem zachycena. Hojně 

se nosily například prsteny s lebkami nebo podobnými znaky smrti. Také Girolamo 

Savonarola doporučoval, aby při sobě lidé nosili kostěnou lebku, na níž se měli často 

dívat,
56

 a připomínat si tím konečnost lidského bytí. 

 Příklad české formy Ars Moriendi, který by byl úzce spjat s postavou na 

malovaném epitafu, jsem pro předkládanou práci nedohledala, nicméně Knížka o smrti: 

kterak se křesťané k smrti strojiti mají a co se k takovému přihotovení vzbuditi má, se 

váže k rodině Kokořovců z Kokořova, konkrétně k Petru Kokořovci z Kokořova. Jedná 

se o bratra Karla Kokořovce z Kokořova, jehož epitafní oltář s Assumptou je součástí 

katalogu předkládané práce.  

 Knížku o smrti [IV.] sepsal Mikuláš Krupěhorský.
57

 Ten byl pověřen pronesením 

pohřebního kázání za zemřelého Petra Kokořovce z Kokořova, které bylo roku 1594 za 

podpory Karla Kokořovce z Kokořova vydáno v Praze. 

                                                 
54

 KRÁL 2004a, 65–66. 
55

 SVATOŠ/SVATOŠ 1985, 291. 
56

 WÖRGÖTTER 2007, 29. 
57

 Mikuláš Krupěhorský se narodil mezi léty 1552 až 1553 v Českých Budějovicích, v letech 1579 až  

1580 byl vysvěcen na kněze. Působil například v Nahořečicích na Karlovarsku, v Chýši a později se stal 

evangelickým duchovním správcem na ve Žluticích na statcích Karla Kokořovce z Kokořova, kde působil 

po dobu šesti let. Někdy se užívá německá forma příjmení Troppelberger. 
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 Kniha se skládá ze 

tří částí. V první jsou 

sebrány promluvy svatého 

Pavla, týkající se smrti, 

umírání a posmrtného 

života. Autor je zasadil do 

rámce nauky o dobrém 

umírání. V druhé části 

knihy se Krupěhorský 

zamýšlí nad tím, proč je 

příprava na smrt důležitá. V 

této části vyjmenovává 

sedm „tovaryšů a 

drabantů”,
58

 kteří člověka 

ve chvílích přicházející 

smrti ohrožují. Prvním 

„tovaryšem” je bolest a 

nemoc, druhým strach, 

třetím lítost nad odloučením 

od blízkých osob, čtvrtým a 

pátým nebezpečenstvím 

jsou vlastní hříchy a boží 

hněv, šestým je pak ďábel, 

jež okamžik smrti využívá 

jako poslední naději ke svedení umírajícího ze správné cesty. Sedmým, posledním, 

„tovaryšem” smrti je obava z budoucího osudu a možného zatracení v pekle. Třetí částí 

Krupěhorského Knížky o smrti je klasické poučení dobré smrti, v níž autor uvádí 

praktické rady, jak by se měl člověk připravovat na smrt. Nezbytná je především 

duchovní příprava, která spočívala hlavně ve zbožném životě. Autor nabádá čtenáře, 

aby navštěvovali chudé a nemocné, stejně tak jako častou přítomnost na funerálních 

slavnostech. Pohřeb totiž považuje za nejlepší místo, kde může člověk meditovat a 

přemýšlet nad otázkami života a smrti. „Kde (…) jinde člověk může lépe k srdci 

                                                 
58

 KRÁL 2004a 70; KRÁL 2006 147. 

IV. Titulní list knihy Mikuláše Krupěhorského, Knížka o smrti. 

Kterak se křesťané k smrti strojiti mají a co je k takovému 

přihotovení vzbuditi má, Praha 1594 
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připustiti a bedlivě povážiti bídu, krátkost a nejistotu života našeho, jako při pohřbu 

mrtvých. Kde se spíše člověk zbuzuje ku pokoře, ku pokání a přihotovení na smrt jako 

při pohřbu?“
59

  Krupěhorský dále radí, aby lidé ještě za zdravé mysli vypořádali 

všechny majetkové záležitosti, tedy aby sepsali poslední vůli. „(…) jest dům svůj 

poříditi, kšaft učiniti, poručníky voliti, na záduší, totiž na kostel, faru, školu, špitál 

anebo obecné potřeby nezapomínati tak, aby po tvé smrti naříkání nebylo, že jsi ji 

zanedbal a tudy příčinu dal k soudům, svádám a společné přátel nenávistí.“
60

 

Za nezbytné rovněž považuje včasný výběr posledního odpočinku. V neposlední 

řadě se Krupěhorský vyslovuje také k tomu, jak by se měl člověk zachovat na smrtelné 

posteli. Zde doporučuje modlitbu a přítomnost kněze, který utěšuje nemocného 

modlitbami. Krupěhorský se vyslovuje, že ve chvílích přicházející smrti by neměl zůstat 

nikdo bez pomoci kněze, který je prostředníkem mezi umírajícím a bohem.
61

 

 Kniha evangelického duchovního představuje model dobové dobré smrti. Opět 

můžeme hovořit o velmi cenném pramenu v poznání raně novověké předbělohorské 

společnosti úzce spjaté s osobou znázorněnou na epitafním oltáři. 

3.3. Kšafty, nebo-li poslední vůle 
 

 Jednou z důležitých rad obsažených v Ars Moriedni byla potřeba vyřízení všeho 

nezbytného na pozemském světě. Knihy dobré smrti nabádaly čtenáře, aby tyto 

„důležitosti“ nenechávali na poslední chvíli. Touto „důležitostí“, bez níž by člověk 

neměl opustit svět, bylo sepsání listu kšaftovního, nebo – li poslední vůle.
62

  

 Pro poznání vztahu člověka ke smrti mají testamenty rozhodující význam. V 

okamžiku, kdy šlechtic či šlechtična sepisovali poslední vůli, si zřetelně uvědomovali 

nevyhnutelnost přibližujícího se konce.
63

 Na neurčitou dobu se museli rozloučit s 

příbuznými a blízkými, navždy pak s majetkem a světskými rozkošemi. Stejně jako 

když si při dočasném loučení s přáteli vytvářel památku na společně strávenou dobu 

zápisem do památníku, i před tímto neurčitě dlouhým odloučením si člověk snažil 

zajistit „nesmrtelnost“ v myslích okolních lidí.
64

 Sepisovatelé závěti se s obavami o 

svou duši dívali do budoucna a snažili se připravit si výhodnou pozici. Vedle 

                                                 
59

 KRÁL 2004a, 73. 
60

 KRÁL 2004a, 74. 
61

 K tomu více PLETZER 1972, 177-181; KRÁL 2004a, 68-75; KRÁL 2006, 141-153. 
62

 Též také testament, kšaft, zřízení, pořízení, či poručení. 
63

 BŮŽEK/HRDLIČKA/KRÁL/VYBÍRAL 2002, 365. 
64

 Král 2007, 174. 
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rozmanitých zbožných odkazů kostelům, církevním institucím a chudým lidem tak 

zanechávali nemalé peněžité částky na zádušní mše. Vždyť jejich množství mohlo 

zkrátit tolik obávaný pobyt v očistci,
65

 o němž jsem hovořila v úvodu kapitoly. Síla 

duchovní přímluvy, stejně jako doba přetrvání v paměti, spočívá v pravidelném 

opakování – čím více zádušních mší se odsloužilo, tím větší byla šance, že duše opustí 

očistec; čím častěji jméno zemřelého zaznělo v kostele či klášteře, tím déle přetrvával v 

kolektivní individuální paměti okolí.
66

 

 Nejdůležitější částí testamentu bylo bezpochyby rozdělení rodového majetku a 

určení poručníka nezletilým potomkům, což náleželo ke krokům ponejvíce nezbytným, 

neboť výběr vhodného poručníka se záhy odrazil na dalších osudech rodu. Proto bylo 

třeba rozhodnutí náležitě zvážit.  

 Oba tyto úkony hrály v prostředí novověké nobility stěžejní roli, protože 

šlechtici – na rozdíl od ostatních společenských vrstev – zpravidla vlastnili značný 

movitý i nemovitý majetek, který byl v jejich rodě shromažďován po generace. 

Zabezpečení tohoto majetku se v jejich myšlení rovnalo jednomu z kroků, který vedl k 

zajištění nepřetržité tradice urozenosti.
67

  

  O povolení sepsání poslední vůle, a tím náležející volnou dispozici s majetkem, 

musel šlechtic až do roku 1627, kdy ji upravilo Obnovené zřízení zemské, v první řadě 

získat královské svolení ve formě mocného listu. Ten vydával panovník z titulu českého 

krále na základě žádosti šlechtice či šlechtičny.
68

 Obnovené zřízení zemské pak 

testament definovalo takto: „Kšaft nic jiného není nežli vysvědčení a vyjevení poslední 

vůle lidské, jak by kdo chtěl, aby po smrti jeho s statkem a věcmi jemu vlastně 

náležejícími a v moci jeho zůstávajícími zachováno býti mělo.“
69

 

 Smrt bez poslední vůle znamenala katastrofu nejen pro duši zemřelého, ale i pro 

celý rodový majetek. Po úmrtí blízkého člena rodu se sešli nejbližší příbuzní k přečtení 

závěti. Ta právně vstupovala v platnost až po vložení do desek zemských. Lhůta mezi 

smrtí šlechtice a vložením testamentu do zemských desek neměla podle zemského 

zákona překročit dvanáct týdnů.
70

 

 V testamentu zpravidla nechyběly ustálené formule, v nichž se pisatel zamýšlí 

nad nestálostí lidského bytí, nad nevyhnutelností smrti a podobně. Široký prostor 
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věnovali testátoři představám o osudu svých mrtvých těl. Rozepisovali se o místě 

posledního odpočinku, o průběhu pohřební slavnosti, o pohřebním rouše i o podobě 

rodinné nekropole.
71

 Zejména pro testamenty konce šestnáctého století a první poloviny 

sedmnáctého století je charakteristické, že autoři vyjadřovali přání, kde by měla být 

pochována jejich těla. Bezpochyby to souviselo se zvyšující se barokní zbožností a se 

zvětšenou obavou o osud duše po smrti. Nicméně svou roli zde hrál i koncept uchování 

paměti na svou osobu. Testátoři zpravidla žádali spočinout v rodinných hrobkách. 

 Otázkou stále zůstává, kde byly testamenty sepisovány, neboť mnohým chybí 

zmínka o místu vyhotovení. Pavel Král se ve svých četných studiích, které se touto 

problematikou zabývají, domnívá, že velmi pravděpodobným místem, kde poslední vůle 

vznikaly, bylo zámecké sídlo či tvrz, jež vlastnil daný šlechtic. Je však jisté, že tyto 

dochované závěti nám v dnešní době velmi napomáhají seznámit se blíže s mentalitou 

společnosti raného novověku. Slouží jako velmi důležitý pramen k poznání společnosti 

na prahu novověku.  

3.3.1. Recepce kšaftu Jaroslava Smiřického ze Smiřic a Václava Hlavy 
z Kyršfeldu  

 

 Vzhledem k velké oblibě a zejména důležitosti, kterou bylo sepsáni listu 

kšaftovního jsem se rozhodla v archivu vyhledat závěti, jež jsou úzce spjaty s postavami 

na epitafech. Jedná se o kšaft šlechtice Jaroslava Smiřického ze Smiřic a nymburského 

primátora Václava Hlavy z Kyršfeldu. 

 Následující část textu této absolventské práce si klade za cíl charakterizovat a 

porovnat dvě zcela odlišné závěti, které však sepsali ve své době velmi uznávaní muži a 

které vznikly stejného roku.  

 Věnujme nejprve pozornost závěti Jaroslava Smiřického ze Smiřic z roku 1594, 

která je vložena do Velkých desek zemských [V.]. Mocný list k sepsání závěti získal 

Jaroslav Smiřický ze Smiřic roku 1556 od císaře Ferdinanda I. Úvodní strany velmi 

obsáhlé závěti Jaroslav věnuje rovněž připomenutí vydání mocného listu. „Dále pak 

jakož já zpočátku psaný Jaroslav Smiřický z Smiřic etc. mám list mocný od nejjasnějšího 

knížete a pána pana Ferdinanda z Boží milosti toho času římského krále po všeckny 

časy rozmnožitele říše (…) Je to královská milost, jakožto král český mě své milostivé 

poroučení dáti jest ráčil, abych mohl moct statek svůj všechen všelijaký movitý i 
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nemovitý dědičný neb zápisný, který mám nebo ještě míti budu, odkázat a poroučiti buď 

za zdravého života neb na smrtelné posteli komuž by se mi líbilo a zdálo.“
72

 

 Kšaft začíná ustálenou formulí: „Ve jménu smrti a nerozdílné Trojice, Otce a 

Syna a Ducha svatého všejediného Pána Boha našeho odvěkého až na věky 

požehnaného. Amen.“
73

 

 

V. Titulní list Kšaftu Jaroslava Smiřického ze Smiřic 
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První řádky pak vyplňují ustálené teze, v nichž se testátor zamýšlí nad 

pomíjivosti lidského života. Nutno podotknout, že úvodní listy závěti působí velmi 

poeticky. Je z nich patrno, že závěť byla skutečně důkladně připravována. Jaroslav zde 

píše:  „Nestálost světa toho kterak věru nic stálého a ustavičného míní a jak člověk tak 

všechno jiné stvoření a cožkoliv  se narodí to míti závěť musí. Pak my ludé smrtelní, jenž 

jistšího jako smrt a nic nejistšího jako hodinu smrti před sebou nemáme, a všichni smrti 

poddáni jsme, což já sobě často přemýšlejíc, avšak hodiny ani dne nevědouc kdy milý 

Pán Bůh skrze časnou smrt mne z tohoto bídného světa povolati a pojíti ráčí.“
74

  

Jaroslav Smiřický ze Smiřic rovněž v úvodní části svého kšaftu upozorňuje, že 

vše, co sepisuje, činí stále ve zdravém rozumu a s pamětí dobře sloužící.  

V obsáhlé části svého kšaftu, v níž se věnuje svému dědictví, neopomíjí žádnou 

z možných variant, k nimž může do doby jeho smrti dojít a podle níž by se mělo 

postupovat, pokud by měl jednoho syna, dva syny, případně dcery. Popisuje, jak se má 

s jeho majetkem naložit, pokud nebude mít žádná dítka. V takovém případě všechny své 

statky odkazuje nejstaršímu žijícímu muži z rodu Smiřických. Nezapomíná zde však 

jmenovat povinnosti, které mají přímí
75

 i nepřímí
76

 dědici vůči jeho manželce „milé“ 

paní Kateřině z Házmburka. Dědic je povinen Kateřině být na blízku do doby 

„proměnění stavu jejího vdovského,“
77

 případně do její smrti. 

Jaroslav Smiřický měl se svou ženou Kateřinou čtyři děti, dva syny a dvě dcery. 

Jejich potomci se však nedožili dospělého věku a v době, kdy Jaroslav svůj kšaft 

sepisoval, byli již po smrti. Ačkoliv Kateřině bylo tehdy již skoro 70 let, hovoří Jaroslav 

ve své závěti o možnosti potomků, které by mohl, dokud nezemře, se svou „milou“ 

Kateřinou ještě mít. 

Své manželce odkázal zámek a dvůr Koloděje se všemi svršky, nábytky a 

klenoty. Jaroslav ve své poslední vůli dokonce hovoří o týdenním přídělu sudu piva 

bílého pro svou ženu a jednoho sudu piva řídkého pro čeleď z pivovaru uhříněveského. 

Při každém výlovu slavětínského rybníku měla jeho žena obdržet jeden džber kaprů a 

džber okounů a karasů. Jaroslav ve své poslední vůli dokonce pamatuje na to, co si 

Kateřina může odnést z panství kosteleckého na svůj poděděný zámek s dvorem 

v Kolodějích.  
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„Mimo své vlastní věci od zlata a stříbra, jako koflíky, řetězy zlaté, zápony, 

prsteny s drahým kamením, lžíce a jiné nádobí stříbrné, též šaty nosící prádlo a což 

k okrase ženské náleží, šatů ložních a dobrá tři lože, cích, prostěradel neb povlak, což 

na tři lože náleží, pláten všech polovici, ubrusů a ručníků, což toho na Kostelci jest, 

toho všeho neb každého třetí díl.“
78

 

Z pozdějších přípisků, které jsou součástí závěti, víme, že rok po smrti Jaroslava 

Smiřického ze Smiřic († 1597) se na kostelecké panství přistěhoval Jaroslavův nejstarší 

synovec Zikmund Smiřický. Následně se Kateřina i kvůli nepříliš dobrým vztahům, 

které mezi ní a novými majiteli zámku v Kostelci panovaly, uchýlila na zámek 

v Kolodějích, kde žila až do své smrti roku 1604. 

Nejzajímavější částí testamentu, v němž je zcela patrný koncept uchování paměti 

na osobu testátora Jaroslava Smiřického a v němž jsou připomenuty nejdůležitější činy, 

se kterými je spjat, nalézáme až téměř na samém konci kšaftu. Součástí této části textu 

je rovněž vyslovení místa, kde má být jeho tělo pohřbeno. 

„Jakož jsem kostel pro čest a chválu Pána Boha všemohoucího, v němž by pravé 

slovo boží v čistotě kázáno bylo a jiné církevní s slovem božím se srovnávající 

služebnosti se vykonávaly a v kterémž  kostele chci, aby také tělo mé mrtvé v místě tomu 

již připraveném pohřbeno jsouc leželo a veselého od mrtvých vstání očekávalo. Při 

zámku mém Kostelci s nemalým mým nákladem tolikéž špitál pro vychování ludí 

chudých při městečku Kostelci vystavěti dal. O takovém kostelu a špitálu již vystavěnými 

tolikéž o domu farním a škole kterejž jsem v městečku Kostelci stavěti začal a dále 

ponecháli mne Pán Bůh na světě dostaviti míním.“
79

 

V závěrečné části kšaftu si Jaroslav Smiřický ze Smiřic vymiňuje, že ještě na 

smrtelné posteli může komukoliv cokoliv odkázat. Ve své bezmála 

čtyřiadvacetistránkové poslední vůli, která musela být bezpochyby poměrně dlouhou 

dobu a velmi pečlivě připravována, Jaroslav Smiřický ze Smiřic neopomíjí žádnou 

skutečnost, která by se v době mezi sepsáním jeho závěti a jeho smrtí mohla uskutečnit. 

Snaží se tak vyhnout případným zmatkům, které by mohly po jeho smrti v souvislosti 

s jeho odkazem nastat. Ačkoliv čtení kšaftu není nikterak snadnou záležitostí,
80

 při 

studiu textu Jaroslavovy závěti nás, vedle obsahové „přeplněnosti“, zaujme poetický 

                                                 
78

 NA Praha, DZV 128, fol. E9r. 
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tón, kterým jsou psány první strany kšaftu, v němž se zamýšlí nad nestálostí lidského 

života, vedle strohého faktického výčtu dědictví, jež je obsahem zbylé většiny textu. 

 

VI. Titulní list Kšaftu Václava Hlavy z Kyršfeldu 

Porovnáme-li kšaft nymburského primátora Václava Hlavy z Kyršfeldu [VI.], 

jež byl stejně jako kšaft Jaroslava Smiřického ze Smiřic sepisován roku 1594, vidíme 

jasné odlišnosti. Ačkoliv oba muži byli velmi úspěšní a uznávaní, jen velmi těžko je 

můžeme stavět do stejné roviny, a to i v případě jejich kšaftu. I přesto jsem poslední vůli 
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Václava Hlavy z Kyršfeldu nevybrala náhodou. Ve výše zmíněné charakteristice, která 

se zabývá testamenty a v níž jsem vycházela z prací Pavla Krále,
81

 se dozvídáme, že 

šlechtici museli až do roku 1627 žádat panovníka o list mocný a teprve poté mohli 

sepsat svou poslední vůli, která byla následně vložena do Desek zemských. Tato 

charakteristika platí pro kšaft Jaroslava Smiřického ze Smiřic. Jinou praxi pro sepsání 

poslední vůle však sledujeme u kšaftu Václava Hlavy z Kyršfeldu, který jakožto měšťan 

nebyl povinen žádat o povelení v podobě mocného listu u panovníka. 

Obsahově však Václav Hlava z Kyršfeldu při sepsání svého kšaftu postupuje 

zcela obvykle. Stejně, jako ve své závěti Jaroslav Smiřický ze Smiřic, i Václav Hlava 

začíná ustálenou formulací: „Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice, Otce, Syna i Ducha 

sv., jediného Pána Boha. Amen.“
82

 V úvodu se, jak je obvyklé, zamýšlí nad nestálostí 

svého života. „Já Václav Hlava z Kyršfeldu považuje to, že dnové života lidského jsou 

netoliko krátcí a nejistí, ale také že všechněm lidem pro hřích prvních rodičův uloženo 

je podle těla umříti, jsa nemocí od Pána Boha, v jehožto svrchovaných rukou život můj i 

smrt složena jest navštíven (...). Příkladem všech pobožných lidí pro polehčení 

nedostatkův těla, ano i proto, aby po mé smrti nejakých soudův nevzniklo, poručiv duši 

svou Pánu Jezu Kristu, jehožto krví drahou vykoupena a od hříchův očištěna jest, tak že 

v zásluhách jeho blahoslavenství věčného se všemi volenými věrou pravou očekává, o 

svém statku, kterýmž mě Pán Bůh z svého požehnání dařiti ráčil, s dobrým a uvážlivým 

rozmyslem, jistou a dokonalou vůlí svou toto pořízení kšaftovní činím.“
83

 Po těchto 

úvodních slovech, z nichž je patrno, že Václav Hlava sepisoval svou závěť v době, kdy 

byl již nemocen, započíná s formálním popisem svého odkazu. Jako primátor 

nymburský měl poměrně velký majetek, který téměř všechen odkázal své manželce 

Kateřině. Mimo jiné se jednalo o dům na rynku, který v Nymburce na náměstí 

nalezneme ještě dnes. Připomíná jej nápis na portále – WACLAW HLAWA 

NYMBURSKY – KATERZINA MANZIELKA GEHO 1586 [VII.]. K domu, který 

Kateřina zdědila se všemi svršky, nábytky, penězi i klenoty, přináležely sady, louky, 

vinice, dědiny. Václav zároveň vyjmenovává povinnosti, jimiž zavazuje svou manželku 

k užívání dědictví. Po pět let musela Kateřina platit Vítkovi Klatovskému za dědinu, 

synovi Janovi měla podstoupit pět set kop míšenských, pět koní a šest krav. Závěť jí 
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rovněž zavazovala k zaplacení opravy domu na rynku a zaopatření sirotků po Václavově 

bratru Janu Hlavovi.   

 

VII. Portál domu na náměstí Přemyslovců č.p. 165 v Nymburce 

Hlavův kšaft je v porovnání se šlechtickou poslední vůlí Jaroslava Smiřického 

poměrně stručný, stejně jako Jaroslav však ani Václav neopomíjí žádné skutečnosti, 

které by mohly nastat a jež si přeje ve své poslední vůli vyslovit. Píše zde například o 

nenarozených dětech svého syna Jana, na něž v případě, že by se staly sirotami, převádí 

část Janova majetku. 

Podle přípisků, které jsou obsaženy na samém konci závěti, se opět dozvídáme, 

jaký byl osud kšaftu po smrti Václava Hlavy z Kyršfeldu. Ačkoliv manželka Kateřina 

zdědila velkou část Hlavova majetku, nebyla s poslední vůlí svého muže spokojená. 

Proto v srpnu 1594 proběhlo narovnání mezi ní a jejím nezletilým synem Janem, při 

němž byla Kateřina oproštěna od rozdělení poloviny statku a vyplacení pěti sek kop 

míšenských svému synu Janovi. Zároveň se však zavázala k vychování svého syna Jana 

ve cti a chvále boží. 

 

3.4. Pohřební ceremonie novověké šlechty 
 

 Pohřební slavnost je jedním z nejdůležitějších přechodových rituálů, jímž 

prochází člověk v průběhu své existence.
84

 V typologii utvořené na základě sociálního 

kritéria se nachází funerální slavnosti příslušníků šlechtických stavů na pomezí 

slavností rodinných a veřejných. Samozřejmě záleží na společenském postavení 

zemřelého, které se jistě také následně odrazilo na pohřební slavnosti šlechtice. Mohli 
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bychom zde použít přímou úměru; čím vyšší postavení šlechtice, tím nákladnější a 

pompéznější pohřební slavnost s větším počtem významných hostů. 

 Pohřební slavnost byla také specifická tím, že tvořila součást životních cyklů 

dvou šlechticů. Pro zemřelého byla poslední možností prezentace své osoby, která mu 

mohla zajistit nesmrtelnost v myslích příslušníků soudobé společnosti. Pro dědice 

rodové tradice šlo naopak o možnost prezentovat se při nastoupení nové role ve 

společnosti.
85

  

 Funerální ceremonie začínaly smrtí šlechtice a končily až jeho uložením do 

rodinné hrobky a následnými podpůrnými aktivitami, kterými pozůstalí chtěli usnadnit 

cestu zemřelého do říše vyvolených a zkrátit jeho pobyt v očistci. Přičemž pohřeb jako 

takový nebyl jedinou součástí, byl jejím vrcholem. Skládal se z několika etap, které se v 

následující části své práce pokusím ve stručnosti charakterizovat. 

 Aby mohl zemřelý šlechtic nadobro opustit tento svět a přenechat místo novému 

členu rodu, musela jeho smrt vejít v obecnou známost, musel zemřít v myslích široké 

veřejnosti. Nastupující vládnoucí člen rodu a nejbližší rodinní příbuzní oznamovali smrt 

blízkého převážně prostřednictvím dopisů. 

 Společným úkolem pozůstalých, v čele s nastupujícím členem rodu a manželkou 

zesnulého, byla příprava seznamu hostí, kteří měli být na funerální slavnost pozváni. V 

mnoha případech bylo pozvání pouze formální záležitostí a pozůstalí neočekávali, že se 

dostaví všichni oslovení.
 
Šlo spíše o to, aby oficiálně informovali o smrti člena jejich 

rodu, avšak ve svých oznámeních žádali pozvané hosty, aby potvrdili svou účast, čímž 

usnadnili průběh příprav. K zaběhnutým rituálům ze strany adresátů, kteří se nehodlali 

pohřbu osobně zúčastnit, náleželo zdvořilé odmítnutí účasti s omluvou a dále vyjádření 

zármutku nad smrtí zemřelého, často doplněné tradiční formulí o nevyhnutelnosti smrti 

jako přechodu k věčnému životu.
86

 

 Nicméně účast na pohřbu chápali pozvaní šlechtici zpravidla jako svou 

povinnost, kterou mohli prokázat poslední službu zemřelému aristokratovi, ale zároveň 

svou účast považovali za reprezentaci vlastní osoby.
87

 Složení pozvaných hostů mohlo 

vyjadřovat politickou a náboženskou orientaci či příslušnost k jednotlivým stavovským 
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uskupením, což se projevilo hlavně od druhého desetiletí sedmnáctého století s 

prohlubující se konfesionalizací společnosti.
88

 

 Pokud se jednalo o smrt aristokrata, který měl v tehdejší společnosti vyšší 

postavení, širší veřejnost se o jeho smrti dozvěděla ze smutečních tisků, které nechala 

vyhotovit jeho rodina. Ostatní obyvatele zpravovaly o smrti kostelní zvony. Pozůstalí 

platili za několikeré zvonění před smuteční slavností i v době pohřbu.
89

  

 Většina kroků, které následovaly po smutečních přípravách, měla pomocí 

předávání symbolických významů zajistit reprezentaci rodu zemřelého a vyjádřit 

sociální kontinuitu. Jednou z takových akcí bylo vystavení těla zemřelého, tzv. ostentio 

corporis,
90

 v mezidobí před pohřbem. To jistě souviselo s představou raně novověké 

společnosti o dobré smrti, podle níž měl správný křesťan odejít z pozemského života 

poklidnou a nenásilnou cestou a vystavení nabalzamovaného těla mohlo tento průběh 

posledních okamžiků utvrdit. Nebožtík byl oblékán do vzácných drahých látek, většinou 

brokátu a sametu,
91

  neboť poslední pohled na zemřelého měl dlouho přežívat v myslích 

přihlížejících. Pokud však nebylo možné tělo vystavit, mohlo být nahrazeno portrétem 

šlechtice. 

 Dalším znakem smuteční slavnosti, který byl pohřebním hostům i přihlížejícím 

dostatečně zřetelný, byla honosnost a finanční nákladnost, což jistě souviselo s obecným 

renesančním chápáním reprezentace.
92

 Symbolicky nejucelenější součástí pohřebního 

rituálu byl bezpochyby smuteční průvod. Ten se nejčastěji konal v rezidenčním místě 

zesnulého, popřípadě v místě rodinné hrobky. Svým způsobem o postavení zemřelého 

vypovídala doba, která uběhla mezi úmrtím a okamžikem, než se pohřební průvod dal 

do pohybu. Zatímco u předních aristokratů mohlo jít až o několik měsíců, prodleva se 

postupně zkracovala u méně význačných šlechticů. Pouze několik dnů musely na svou 

poslední cestu čekat ženy.
93

 Průvod měl přesný řád a každý zúčastněný hrál v okamžik 

posledního rozloučení důležitou roli. Klíčová byla v tomto ohledu také hierarchická 

symbolika, kterou všichni pozvaní hosté velmi dobře chápali.  Čím blíže se mužský 

účastník funerální slavnosti nacházel u těla zemřelého, tím výraznější postavení v 

soudobé společnosti zastával. Ženy, byť by se mohlo jednat přímo o vdovy po zemřelém 
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či další blízké příbuzné, jako sestry a dcery, nekráčely bezprostředně za rakví. Jejich 

místo se nacházelo až na samém konci slavnostního průvodu.  

 Symbolický význam představovala také nutnost přítomnosti žáků škol, kteří 

svojí účastí na smutečním obřadu zosobňovali mládí a naději do budoucna, stejně tak 

jako nejstarších příslušníků dvora. Ti naopak manifestovali úctu ke stáří jako pramenu 

moudra.
94

  

 Také každý předmět použitý při průvodu zastával svou přesnou funkci při 

vytváření symboliky. Svíce navozující magickou atmosféru symbolizovaly věčnost, na 

kterou se zemřelý odebral, vystavené erby připomínaly jeho zemskou a rodovou 

příslušnost, skloněné praporce mluvily o konečném zániku rodu. Vystavené řády a další 

odznaky urozenosti, jejichž nádhera kontrastovala s černou barvou pohřebního průvodu, 

připomínaly výjimečnost a stavovskou příslušnost zemřelého, církevní atributy na druhé 

straně jeho pobožnost. Černá barva smutečních oděvů zřetelně oddělovala přihlížející 

od účastníků pohřbu, nákladnost vyhotovení smutečního oblečení pak řadové účastníky 

od význačných hostů a rodinných příslušníků. Tím, že se pozvaní dostavili v černé 

barvě, vyjadřovali také respekt k zemřelému. 

 Přímá i symbolická komunikace s účastníky pohřbu vyvrcholila ve smutečně 

vyzdobeném kostele, kam kondukt směřoval. Ve svatostánku se při šlechtických 

pohřbech začala postupně od konce 16. století objevovat tzv. Castrum doloris. Jednalo 

se o slavnostně vyzdobený smuteční stánek, v němž byla po dobu pohřebních obřadů na 

katafalku vystavena rakev.
95

 

 V kostele nejdříve kněz přednesl pohřební kázání nad zemřelým šlechticem. I 

když kázání nalezneme i v katolickém prostředí, byla charakteristická hlavně pro 

protestantské pohřby.
96

 Zpravidla měla ustálený řád, v němž byl obsažen výklad a 

vysvětlení některé biblické pasáže a tak zvané svědectví, které vedle životních osudů, 

samozřejmě s důrazem na zásluhy a hrdinské činy, obsahovalo popis posledních chvil 

zemřelého. Kněz v průběhu kázání zpravidla seznámil přítomné s historií rodu a 

vyzdvihl jeho nejskvělejší příslušníky a předky zemřelého.
97

 Součástí kázání bylo i 

zamyšlení nad nestálostí lidského života a nevyhnutelností smrti, jež zároveň plnilo 

naučnou roli pro shromážděné posluchače.
98

 Tato pohřební kázání mohla být posléze 
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vydána také tiskem. Na naše území se tento zvyk, spojený s pohřební slavností, dostal z 

prostředí německé luteránské šlechty, kde se stal charakteristickým od poloviny 16. 

století. Čeští nekatolíci jej přejímali od počátku sedmnáctého století. Tyto tisky byly 

dedikovány „na památku“ nejčastěji nezletilým dětem zemřelých.
99

 

 Naopak v katolické ceremonii hrála významnou roli zádušní mše, která se v 

průběhu sedmnáctého století postupně stávala nejdůležitějším momentem celého 

pohřebního rituálu. Šlechtici vyžadovali místo honosného pohřebního průvodu co 

největší počet zádušních mší. 

 Celý pohřební rituál uzavírala smuteční hostina s přesně daným zasedacím 

pořádkem, jež odpovídal struktuře smutečního průvodu. Při hostině hrál již dominantní 

roli pořadatel pohřbu, nová hlava rodiny a pokračovatel rodové tradice. I pro pohřební 

hostiny byla charakteristická nákladnost jako prostředek reprezentace.
100

 

 Klíčovou úlohu při posuzování úspěšnosti pohřebních ceremonií sehrávali 

smuteční hosté. Jejich počet, sociální skladba a politická významnost byla důležitá pro 

osobu zemřelého i pro celý rod. S potřebou reprezentace, snahou uchovat odcházejícího 

v kolektivní paměti, ale i s konceptem spásy souvisel další moment funerálních obřadů. 

Jde o přítomnost poddaných a chudých na pohřbech šlechticů. Zatímco v 16. století šlo 

spíše o organizační nutnost, od počátku 17. století šlechtici a šlechtičny ve svých 

testamentech vyjadřovali přání, aby se jejich posledního rozloučení zúčastnil co největší 

počet chudých, kteří měli být také pohoštěni. Taková snaha souvisí s nastupující barokní 

zbožností a s přesvědčením, že modlitba chudých pomůže ke konečnému spasení lidské 

duše. Zároveň však štědrost a pohostinnost pozůstalých vytvářela kladnou představu o 

celém rodu.
101

  

 Pro pohřební ceremonie je neméně důležitá manifestace vyznání rodu, buď v 

duchu katolickém nebo protestantském. Stejně tak, jako později budu hovořit o ideové 

náplni renesančních malovaných epitafů, je i zde patrné, že předbělohorská a 

pobělohorská společnost v Čechách se dělila na dva nejdůležitější tábory. Pro mou práci 

bylo nutno, byť velmi stručně, alespoň náznakem charakterizovat, jak se utvářely úvahy 

o smrti, jakou formou se lidé připravovali na smrt a jaké představy smrt ztělesňovala, 

neboť malované epitafy, které vznikají v této době, se smrtí bezprostředně souvisejí. 
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Stejně tak je na nich patrno, do jaké linie spadají. Ale o rozdílnosti námětů katolických a 

nekatolických budu hovořit později.  

 Na předchozích řádcích jsem tedy specifikovala nejdůležitější body, týkající se 

smrti a odehrávající se v myslích raně novověké společnosti, které mohou pomoci k 

lepšímu objasnění problematiky mé bakalářské práce. Je však velmi důležité si 

uvědomit, že jsem se v předchozích kapitolách, zejména v kapitole Pohřební ceremonie 

novověké šlechty, věnovala modelu vyšší nobility. Ne vždy se na epitafech, o nichž 

budu následně hovořit, objevuje vysoce postavený šlechtic. Na druhou stranu je patrné, 

že si epitafní obrazy objednávali ti, kteří měli ve společnosti, byť v menší míře, nějaké 

významnější postavení. U většiny chybí k poznání společenského statutu 

zobrazovaných pramen, který by toto objasnil.  
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IV. MALOVANÉ EPITAFY 
 

 Nejprve se pokusme objasnit samotný význam slova „epitaf“. V obecném 

smyslu se slovo používá ve významu pohřebního památníku, jenž je umístěn při kostele, 

většinou bývá skromnějších rozměrů a nese pamětní nápis. Samotný termín pochází z 

řeckého epitafeios, znamenající k hrobu příslušející a označující zejména pohřební řeč 

oslavující zemřelého.
102

 Zde však musíme být při výkladu slova obezřetní, neboť pro 

epitafní oltáře neplatí vždy jejich závislost na místě hrobu, případně pohřbu. Ondřej 

Jakubec dokonce hovoří o tom, že pro památky tohoto charakteru je příznačná 

nezávislost na místě pohřbu.
103

 I s tímto tvrzením se však nemůžeme zcela ztotožnit, 

neboť známe epitafy, které jsou spjaty  jak s místem pohřbu, tak s místem hrobu, jako je 

tomu například v případě epitafních oltářů Smiřických. 

Latinské epitaphium můžeme vykládat jako nápis na hrobě, nekrolog, zvláště 

básnický útvar oslavující zemřelého, ale i náhrobní kámen a pomník.
104

 V 

uměleckohistorickém významu jde o umělecké dílo v obecném slova smyslu. Může se 

tedy jednat o památník malovaný, kamenný či kombinovaný. Slovo „epitaf“ lze vymezit 

vůči obdobným sepulkrálním monumentům. Můžeme jím označit malířský případně 

sochařský objekt, jehož hlavním smyslem je zpřítomnění památky zemřelého.   

Epitaf můžeme charakterizovat rovněž na základě jeho obsahové náplně. 

Většinou platí, že se skládá ze tří hlavních komponentů, kterými jsou: ústřední 

náboženský výjev, portrét zemřelého s rodinou a identifikační a oslavné nápisy. Ne vždy 

však musí epitaf obsahovat všechny zmíněné složky. Některé mohou být na úkor jiné 

upozaděny, případně zcela vynechány. 
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4.1. Malované epitafy v českém prostředí (1520-1540) 
 

Podle Jarmily Vackové se renesanční malované epitafy stávají fenoménem od 

osmdesátých let šestnáctého století,
105

 přesto se v českém prostředí setkáváme 

s malovanými epitafy ve větším počtu již přibližně od 20. let 15. století. Jedná se 

zejména o díla, která jsou spjata s osobou Mistra I.W. V následujících řádcích proto 

stručně charakterizuji významná umělecká díla, která nejsou stěžejní částí předkládané 

práce, přesto považuji za důležité je zde uvést zejména z důvodů komplexnějšího 

pohledu na sledovanou problematiku. 

 

4.1.1. Malované epitafní obrazy Mistra I.W. 

 

 Mistr I.W., který působil v oblasti severních a severozápadních Čech přibližně 

mezi lety 1520-1550, je označován za přímého žáka saského mistra Lucase Cranacha. 

Iniciály I.W., jimiž signoval svá díla, se uměleckohistorické literatuře již dlouho nedaří 

identifikovat. Na konci 19. století Karel Chytil
106

 ztotožnil iniciály s malířem Janem 

Wrtilkou z Loun, přesto se však do dnešní doby nepodařilo s jistotou říci, zda je tato 

domněnka oprávněná, či ji případně s jistotou vyvrátit. Většina současných historiků 

umění se přiklání k „obecnějšímu“ pojmenování malíře, tedy Mistr I.W.,
107

 avšak 

nalezneme i názory, které se vracejí k prvotním Chytilovým myšlenkám. Nejnověji se 

k nim přiklonil Jiří Fajt
108

 na výstavě Europa Jagellonica 1386–1572,
109

 kde Epitaf 

z Pšovky u Mělníka připsal právě Janu Wrtilkovi. 

 

4.1.1.1. Epitaf z Pšovky u Mělníka 

 

 Oboustrannému epitafu z augustiniánského klášterního kostela z Pšovky u 

Mělníka [VIII.]se v uměleckohistorické literatuře dostalo již mnoho pozornosti, přesto 

jde o dílo, které stále vzbuzuje řadu otázek, jež se týkají nejenom osoby autora, Mistra 

                                                 
105

 VACKOVÁ 1969, 131. 
106

 CHYTIL 1896, 557. 
107

 Nejnověji o Mistru I.W. hovoří Magdaléna Nespěšná Hamsíková ve své obsáhlé disertační práci; 

HAMSÍKOVÁ 2010, 142. 
108

 FAJT 2012, 248. 
109

 Výstava se konala od 20.5. do 30.9. 2012 v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře. 



 

35 

 

I.W. Zajímavá je rovněž otázka určení klečícího rytíře – donátora. Nejistota vládne i 

v případě přesného vročení obrazu. Vzhledem k tomu, že byl obraz necitlivě seříznut, a 

tím i ochuzen o poslední číslici letopočtu, není datace obrazu jistá. Většina novějších 

autorů, stejně jako Karel Chytil
110

 na konci 19. století, se shoduje na letopočtu 1530, 

k němuž ukazuje i styl malby. 

Obraz znázorňuje na jedné straně námět Nejsvětější Trojice typu Gnadentuhl a 

na straně druhé výjev Vzkříšeného Krista mezi klečícím prosebníkem a Smrtí 

s přesýpacími hodinami a kosou, která má 

symbolizovat pomíjivost lidského života.  

Malíř od svého učitele získal řadu 

nezaměnitelných kompozičních vzorů, 

tvarů a motivů.
111

 Avšak v případě výjevu 

s Kristem, Smrtí a prosebníkem, je přímý 

cranachovský vzor vyloučen. Inspirace 

postavy Krista je čerpána z Dürerova 

mědirytu Kristus Trpitel z doby kolem 

roku 1500.
112

 Mistr I.W. však postavu 

Krista provedl s jemností sobě vlastní. 

Bolestný Kristus má zdvižené ruce, 

podobně jako na vyobrazeních Posledního 

soudu. Ukazuje rány, které zdůvodňují 

hněv proti hříšníkům a vyzývají 

k potrestání těch, pro něž byla nadarmo 

učiněna tato oběť, a připomínají tím soud. Představují však rovněž milosrdenství 

Kristovy oběti, kterou musel podstoupit pro očištění lidstva od hříchů.
113

 

 Na díle je patrná domácí tradice, a to podle Pešiny, zejména v základním 

výrazovém ladění lyričnosti a citlivosti.
114

 Autor prokázal míru vlastní invence už tím, 

že se odklonil, a to jak námětově, tak formálně, od svého učitele, což je čitelné z 

měkčího provedení. Malba je velmi kvalitní, vyniká zejména jemností provedení, která 

je pro Mistra I.W. příznačná.  
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 Vzhledem k tomu, že na obraze není zaznamenána heraldická příslušnost 

donátora, se uměleckohistorická literatura, jak jsem uvedla již výše, stále potýká 

s problémem identifikace klečícího rytíře, která by rovněž napomohla přesnější 

interpretaci tohoto významného díla.  

Ladislav Kesner proto uvádí obecnou charakteristiku a to: ,, ...že byl obraz 

myšlen a koncipován jako obecný, lidský a všem věřícím určený apel na spásu a 

ochranu přinášející víru.”
115

 Mnoho badatelů, kteří se touto problematikou zabývali, se 

však s tímto výkladem nespokojilo, a proto se nám zde otevírá řada teorií, které se 

pokouší problematiku spjatou s osobností klečícího rytíře interpretovat. 

Petr Hlaváček se v jedné ze svých studií zabýval lobkovickou spiritualitou, v níž 

upozornil na řadu opisů literárních děl obsahujících tematiku smrti. Spojil zde postavu 

prosebníka s Jaroslavem  Hasištejnským,
116

 synem Jana Hasištejnského z Lobkovic, 

který zemřel roku 1529. Autor stati uvádí, že Jaroslav nebyl pohřben v Kadani ani na 

rodovém pohřebišti v Přísečnici. Dokládá zde k letům 1504, 1505, 1508 pohřby 

Jaroslavových potomků v kostele pod Mělníkem, kteří zemřeli krátce po narození. Proto 

je hypotéza, podle níž by byl Jaroslav pohřben na stejném místě, možná, ačkoliv ji stále 

nemůžeme opřít o pevné body, jež by ji zcela potvrdili či vyvrátili. Problematické se 

jeví opětovné spojení Jaroslavovy osoby s jinou památkou epitafního charakteru, totiž 

nástěnné malby v klášterním kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani, jíž je 

věnován závěr této kapitoly. 

Zajímavé jsou poznatky Magdalény Hamsíkové,
117

 která ve své disertační práci 

rovněž uvažuje nad identifikací klečícího donátora. Vyslovila zde domněnku, podle níž 

by se mohlo jednat o Radslava Beřkovského ze Šebířova, rytíře, nejvyššího písaře a 

královského sekretáře, který od roku 1521 držel patronátní právo nad kostelem sv. 

Vavřince v Pšovce. Hovoří zde o prozatím neidentifikovaném a značně setřeném 

náhrobním kameni ve stěně před presbytářem, který by mohl patřit Beřkovským ze 

Šebířova. Možnou donaci obrazu nevylučuje ani letopočet jeho smrti; zemřel roku 1537.  

Obě výše uvedené hypotézy, se kterými přicházejí součastní badatelé, jež se 

touto problematikou intenzivně zabývají, ztotožňují postavu donátora s významnými 

osobnosti své doby. Obě domněnky pak do jisté míry podporuje i úmrtí těchto 
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významných mužů (Jaroslav Hasištějnský z Lobkovic zemřel roku 1529 a Radslav 

Beřkovský ze Šebířova roku 1537), k nimž se může vztahovat vznik malby. 

Nejnověji Jiří Fajt
118

 na výstavě Europa Jagellonica ztotožnil postavu prosebníka 

před Smrtí s Bohuslavem z Beškovic, který působil ve službách Pernštejnů na jejich 

pardubickém panství. Spojuje jej však s osobou Vojtěcha z Pernštejna († 1537).  

Studie Vítězslava Prchala, který se v jedné ze svých statí podrobně zabýval 

úřednickým personálem na pernštejnském panství, dokládá, že Bohuslav z Beškovic 

působil na pardubickém panství ve službách Viléma z Pernštejna, a to od roku 1508. 

Prchal jej charakterizuje jako významnou personu správního aparátu Vilémovy doby, 

kterého si Vilém z Pernštejna vybral jako jednoho ze svých služebníků, kteří pečetili 

jeho závěť. Roku 1511 je Bohuslav z Beškovic přítomen ukládání Vojtěchovy závěti do 

brněnského „rathúzu“ a o 9 let později jej Pernštejn pověřil uschováním druhé závěti na 

Staroměstské radnici. Prchal dále hovoří o tom, že po smrti svého chlebodárce Vojtěcha 

z Pernštejna († 1521) se s postavou Bohuslava z Beškovic na pardubickém panství již 

nesetkáme. 

Jiří Fajt
119

 hovoří o Bohuslavu z Beškovic jako o patronátním pánu 

augustiniánského kláštera v Pšovce. Magdaléna Hamsíková
120

 o Radslavu Beřkovském 

ze Šebířova, kterého spojuje s postavou prosebníka před smrtí, také hovoří jako o 

patronátním pánu kláštera v Pšovce. Není však příliš pravděpodobné, aby současně 

drželi patronátní právo dva muži z jiných rodů.  

Podíváme-li se do historické literatury, i zde panují rozdílné informace. Fajt
121

 

ve svém popisu k obrazu uvádí, že Bohuslav z Beškovic společně s Mikulášem z 

Beškovic roku 1543 prodali patronátní právo Smilovi Vlinskému z Vliňevsi. Stejnou 

informaci můžeme vyčíst rovněž ve studii Jaroslava Kadlece,
122

 který se ve svém textu 

zabývá kláštery augustiniánů-eremitů v Čechách a na Moravě. V diplomové práci 

Hynka Rulíška
123

 na téma Dějiny a kulturní vliv augustiniánů na území Čech a Moravy 

objevujeme stejné informace, které jsou pravděpodobně přejaté z Kadlecova textu.
124
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Rozsáhlá studie Pavla Zahradníka
125

 zabývající se historií kláštera, jež je 

podložena řadou dobových pramenů, nám však podává informace, které výše uvedená 

fakta vyvracejí, či spíše upravují.  

Zakladatelé kláštera Smil z Cítova a Pavel z Luštěnic, jak uvádí rovněž Fajt,
126

 

byli předkové Beškovců z Beškovic.
127

 Po husitských válkách se postarali o opravu a 

ochranu kláštera. Práva na klášter v Pšovce jim však dle Zahradníka
128

 skončila na 

samém počátku 16. století. Dne 22. února 1502 král Vladislav II. postoupil dědicky 

všechno své právo na klášter pod Mělníkem hofmistru královského dvora Albrechtovi 

z Kolovrat na Libštejně. Nezávisle na tomto panovníkově rozhodnutí však 14. června 

1503 Bohuslav a Mikuláš z Beškovic prodávají klášter Panny Marie a sv. Vavřince 

Smilovi Vlinskému z Vliněvsi.
129

  

Nyní skutečně nebylo jisté, zda má větší právo na klášter Smil Vlinský 

z Vliněvsi, či Albrecht Libštejnský z Kolovrat. Roku 1506 Albrecht od Smila jeho právo 

na klášter odkoupil. O čtyři roky později, tedy roku 1510, však Albrecht Libštejnský 

z Kolovrat umírá a jeho právo přechází na bratry Bernarda a Jana. Roku 1521 se dle 

Zahradníkovy
130

 studie poprvé setkáváme se jménem Radslava Beřkovského ze 

Šebířova a na Liběchově, jemuž bylo jménem Jana staršího z Valdštejna a Albrechta 

z Valdštejna podstoupeno právo na klášter sv. Vavřince pod Mělníkem. Radslava 

Beřkovského uvádí ve své diplomové práci rovněž Rulíšek.
131

 Ten však píše pouze 

kusou a, jak se zdá, ničím nepodloženou informaci, že roku 1543 Radslav Beřkovský 

získal opravu kláštera.
132

 

 Budeme-li brát studii Pavla Zahradníka, jež je důkladně podložena pramenným 

materiálem, jako bernou minci k historii augustiniánského kláštera v Pšovce, musíme 

přehodnotit některé výše uvedené závěry, které nám však stále nedávají odpověď na 

otázku, kdo je klečícím prosebníkem před smrtí na epitafním oltáři z Pšovky. 
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4.1.1.2. Epitaf Kašpara Kašpárka 

 

Charakter epitafního obrazu má i 

Votivní deska Kašpara Kašpárka [IX.], která 

je signována a datována rokem 1538. Obraz 

znázorňuje Pannu Marii s Ježíškem, který je 

usazen své matce na klíně na polštáři. 

Ladislav Kesner
133

 v interpretaci tohoto 

uměleckého díla hovoří o tom, že: „Mistr I.W. 

malbou zdůraznil něhu a laskavost světského 

údělu mateřství a současně zachoval 

hieratické důstojenství.“ Malý Ježíšek je oděn 

do zcela průsvitné, takřka neznatelné košilky, 

skrze níž je vidět jeho nahé tělo, které má 

naznačovat zpřítomnění Těla Páně. Hrozny 

vína v pravé dlani Panny Marie poukazují na eucharistii a Kristovu krev.
134

 Malý 

Ježíšek se jednou rukou hroznu dotýká, v druhé drží kuličku hroznu přímo nad hlavou 

donátora Kašpara Kašpárka.
135

 

Spodní část je věnována bohatému měšťanu Kašparu Kašpárkovi a jeho 

manželce Uršule. Mistr I.W. znázornil oba manžele, jak bylo příznačné i pro epitafy 

pozdějšího data vzniku, klečící s rukama sepjatýma v aktu modlitby. Kašpar Kašpárek je 

oděný do takzvané šuby, pláště, který je inspirován postavou Martina Luthera, proto o 

tomto typu oděvu většinou hovoříme jako o reformačním.
136

 Ačkoliv šuba měla být 

většinou odrazem prostoty, zde vidíme typ bohatě vyhlížející šuby, jež je podšita 

kožešinou. Postava Kašpárkovy ženy Uršuly splňuje v poslední době velmi 

diskutovanou otázku vdovského šatu. Vedle černého smutečního šatu oděvu dominuje 

zejména pokrývka hlavy, která plní zároveň funkci roušky. Zuzana Safrtalová,
137

 která 

se nejnověji problematikou odívání v době 16. století zabývala, hovoří o tom, že roušky 

mohly zakrývat pouze vlasy, někdy však mohly být kolem hlavy obtočené tak, že 
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IX. Mistr I.W.: Epitaf Kašpara Kašpárka, 

1538, Západočeská galerie v Plzni 
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zakrývaly i větší část obličeje. Roušky měly opět vyjadřovat skromnost a prostotu, měly 

být výrazem cudnosti každé manželky.  

Nápis pod obrazem hovoří o úmrtí a pohřbu Kašpara Kašpárka, který je zde 

rovněž označen jako fundátor oltáře. Text je však přemalbou nebo novějším 

doplňkem,
138

 neboť se zde dozvídáme i datum úmrtí Kašpárkovy ženy Uršuly (†1563), 

která zemřela až 27 let po vzniku oltářního obrazu. 

 

4.1.1.3. Votivní deska mostecká (Epitafní oltář s Assumptou) 

 

 S postavami donátorské dvojice blíže neurčených měšťanů, pravděpodobně 

manželů, se setkáváme rovněž na takzvané Votivní desce mostecké [X.]. Zde Mistr I.W., 

obdobně jako na výše zmíněném uměleckém díle, vyplnil spodní část obrazu modlícím 

se klečícím mužem v přísném 

reformačním oděvu a ženou, která má 

opět hlavu a bradu překrytou rouškou.  

 Obraz bez signování je datován 

rokem 1538. Dominuje mu stojící 

Madona typu Assumpty s malým 

Ježíškem v náručí. Okolo ní jsou 

v šesti kruhových medailonech líčeny 

náměty ze života Panny Marie: 

Zvěstování Panně Marii, Navštívení 

Panny Marie, Narození Krista, Kristus 

zjevující se Panně Marii, Seslání 

Ducha svatého a Smrt Panny Marie.
139

 

 Panna Maria je chápána jako 

patronka dobré smrti, scéna se smrtí 

Panny Marie je vykládána jako exemplum dobré smrti. Zajímavým detailem, který 

můžeme pozorovat rovněž na výše zmíněném uměleckém díle, je růženec v rukou 

modlících žen. Modlitba za růženec patřila k Ars Moriendi. Magdaléna Hamsíková
140

 se 

                                                 
138

 HAMSÍKOVÁ 2011, 243. 
139

 Více k ikonografii a uměleckému popisu ROYT 1999, 146; ROYT 2003, 278–281; KESNER 1993, 33–34; 

KESNER 2005, 138; HAMSÍKOVÁ 2011, 169–170. 
140

 HAMSÍKOVÁ 2011, 170. 

X. Mistr I.W.: Votivní deska mostecká, 1538,          

Oblastní muzeum v Mostě 



 

41 

 

ve své disertační práci zamýšlí nad tím, že donátoři mohli být členy růžencového 

bratrstva, které je v Mostě, odkud obraz pochází, zmiňováno již roku 1491. Poukazuje 

však rovněž na fakt, že souvislost růžencových zobrazení a typu Sedmi svátostí si je 

vzájemně ikonograficky velmi úzká, lze proto jen stěží rozhodnout, k jakému typu 

Votivní deska mostecká patří. 

 

4.1.2. Nástěnná malba epitafního charakteru v klášterním kostele Čtrnácti  
sv. Pomocníků 

 

Pokud se chceme dotknout významných památek epitafního charakteru, které 

mají dokládat nejen existenci epitafních obrazů na našem území ještě před druhou 

polovinou 16. století, kdy vzhledem k množství prací tohoto druhu hovoříme o 

fenoménu své doby, ale také vysokou kvalitu, nesmíme opomenout upozornit na 

v nedávné době objevené nástěnné malby 

v klášterním kostele Čtrnácti sv. 

Pomocníků v Kadani [XI.].
141

 Ty byly 

objeveny na jižní stěně presbytáře. Dvě 

pole, rozdělená příporami, vyplňují scény 

s námětem Ukřižování a Oplakávání.  

Námět, kterým se v souvislosti 

s významnými kadaňskými malbami 

budeme zabývat, představuje Sacra 

conversatione s donátory ve spodním 

pásu [XII.], kteří byli určeni dle 

lobkovického erbu jako Jan Hasištejnský 

z Lobkovic s rodinou nebo jako Jaroslav 

II. Hasištejnský z Lobkovic se syny a manželkou Markétou z Plavna. Jan Royt
142

 i Petr 

Hlaváček
143

 se přiklánějí spíše k Jaroslavu z Lobkovic, Magdalena Hamsíková
144

 toto 

tvrzení rovněž nevyvrací, nicméně se zamýšlí nad tím, zda by bylo možné, aby si 

Jaroslav nechal zhotovit dva obrazy epitafního charakteru (pokud přijmeme jednu 

z výše zmíněných hypotéz identifikující donátora na obraze z Pšovky právě 
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s Jaroslavem). Rovněž uvažuje nad porovnáním donátora na obraze z Pšovky 

s donátorem na kadaňské nástěnné malbě. Podobnost obou postav, oděných do 

obdobného rytířského brnění, si je velmi blízká. Portrétní malba se však v době vzniku 

obou děl formuje
145

 a stále postrádá výrazné individuální rysy, jde tedy spíše o typové 

zobrazení.

 

XII. Nástěnná malba epitafního charakteru v kadaňském klášteře                                                  

Čtrnácti sv. Pomocníků, 1529-1531 

Výjev znázorňuje Sacra Conversatione s donátory, pravděpodobně Jaroslavem 

Hasištejnským z Lobkovic a jeho chotí Markétou z Plavna. Pravou část obrazu vyplňuje 

trůnící Panna Maria, jež sklání pohled patrně k Ježíškovi, který jí sedí na klíně.
146

 U 

Panny Marie je zobrazena klečící Markéta z Plavna oděna ve vdovský černý šat, který je 

doplněn o bílé závití a po stranách splývající fáchy [XIII.].  

Levá část nástěnné malby je věnována Jaroslavu Hasištejnskému z Lobkovic, 

který klečí před svatou Barborou, patronkou dobré smrti [XIV.]. Světice, oděna do 

bohatého dobového šatu, se sklání k donátorovi. V levé ruce drží kalich a pravici klade 

na sepjaté ruce Jaroslava Hasištejnského z Lobkovic, za kterým jsou vyobrazeni jeho 

synové, Jindřich a Štěpán. Za nimi stojí svatá Kateřina s mečem, pasující donátory k 

duchovnímu vítězství.
147

 Ve středu kompozice se v pozadí otevírá průhled do krajiny se 

stavbou, která může být ztotožňována pravděpodobně s rodovým hradem Hasištejnem. 

Jan Royt charakterizuje krajinný motiv jako ,,výtvarně naprosto ojedinělý (…) 

namalovaný jednoduchou výstižnou zkratkou, se smyslem pro koloristické hodnoty.“
148

 

Dále pak krajinnou scenérii srovnává s tak zvaným vídeňským obdobím Lucase 

Cranacha st. Stejně tak kvalita a pojetí detailů, které o umělci vypovídají, že - spíše než 
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freskařem - byl malířem deskových obrazů, vychází pravděpodobně z tvorby Lucase 

Cranacha st., s níž byl nepochybně velmi dobře obeznámen.
149

 

Datace nástěnné malby se opírá o vyobrazení Markéty z Plavna, která je oděna 

do vdovského šatu, proto je vznik tohoto uměleckého díla kladen do doby krátce po 

Jaroslavově smrti († 1529). Markéta z Plavna umírá již roku 1531, proto se uvažuje o 

dataci kadaňské nástěnné malby mezi lety 1529–1531.   

 
 XIII. Nástěnná malba v kadaňském klášteře Čtrnácti sv. Pomocníků, 1529-1531,             

celkový pohled 
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XIV. Nástěnná malba v kadaňském klášteře Čtrnácti sv. Pomocníků, 1529-1531, detail 
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V. RENESANČNÍ MALOVANÉ EPITAFY V ČECHÁCH 
 

Tímto nezanedbatelným, byť jen velmi stručným úvodem, jsme plynule přešli k 

epitafům vzniklým v druhé polovině šestnáctého století, kdy se stávají jistým 

fenoménem od osmdesátých let a jejich éra postupně končí ve století sedmnáctém. 

Oblibu epitafů v této době dokládají také speciální knihy grafických předloh epitafů či 

vznik specifického typu epitafních knih, které zaznamenávaly například popisy 

pohřebních monumentů. Mezi nejčastější autory grafických předloh patřili například 

Jost Amman, Adriaen a Jan Collaertové, Albrecht Dürer, Philapp Gale, Crispijn de 

Passe, členové sadelerovské rodiny, Virgil Solis, nebo Maarten de Vos. Grafické 

předlohy epitafů, které jsou součástí hlavní kapitoly předkládané práce, tedy katalogu, 

ve svém článku již určila Jarmila Vacková.
150

 Přesto se však, až na výjimky, v pozdější 

uměleckohistorické literatuře nesetkáme s jejich obrazovou reprodukcí. Rovněž v mé 

předcházející práci jsem, po vzoru Vackové, grafické předlohy pouze zmínila. Nyní 

jsem se zaměřila na snahu o dohledání grafické předlohy k danému uměleckému dílu. 

Otázky grafických předloh konkrétních ukázek epitafní produkce v českém prostředí 

jsou tedy řešeny na místě příslušných katalogových hesel.  

 Vraťme se ale zpět k charakteristice malovaných epitafů. Zde je třeba opakovaně 

zdůraznit onen nepotěšující fakt, že bádání renesančního malířství v Čechách zůstává ve 

stínu poznání ostatních uměleckých epoch. Opět na tomto místě připomínám, že 

renesančním malovaným epitafům se věnovala Jarmila Vacková,
151

 jejíž stať je do 

dnešní doby velmi cenným vodítkem pro badatele, kteří se touto problematikou 

zabývají. Je nutno ovšem podotknout, že některým nepříliš lichotivým názorům na tyto 

práce, jimž se autorka ve svém článku nebrání, lze v dnešní době oponovat.  Ke studiu 

poznání renesančního malířství přispěl také Michal Šroněk,
152

 který podotýká, že umění 

této doby má prokazatelně vyšší kvality, než jaké mu byly doposud připisovány. Znovu 

na tomto místě musím také vzpomenout Ondřeje Jakubce,
153

 kurátora moravské výstavy 

a autora řady studií, zabývajících se renesančními epitafy zejména v prostředí Moravy, 

jež je pro poznání této problematiky dnes jistě jednou z klíčových osobností. 
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 V následující kapitole se opírám zejména právě o výše zmíněné práce, které se 

pokusím doplnit vlastními poznatky, k nimž jsem během častých cest „za renesančními 

epitafy“ došla.   

 Jedním z možných stěžejních důvodů obliby epitafů v šestnáctém a sedmnáctém 

století byla potřeba reprezentace, kterou v tomto ohledu můžeme spojit také s výše 

zmíněnými funerálními slavnostmi. I při nich rodina vystavovala na odiv své 

společenské postavení, rodovou reprezentaci. Umírání a smrt byly v období raného 

novověku veřejnou záležitostí. Dalším důležitým aspektem pro vznik těchto děl byla 

idea dobré smrti. Člověk měl podle dobových knih Ars Moriendi nejen zemřít v Kristu, 

ale být mu věrný po celý jeho život.
154

 Epitafy zde zcela nepochybně můžeme spojit 

s literaturou o smrti, jak o tom hovoří ve svém textu rovněž Tomáš Malý.
155

 

Ikonografické náměty, s nimiž se na epitafních oltářích setkáváme, se opíraly o stěžejní 

body literatury o smrti. Často se setkáváme s odkazy na prvotní hřích v podobě lebky 

Adamovi, nebo odkazy na vykupitelskou roli Kristovu v podobě nástrojů Kristova 

umučení, nebo-li Arma Christi. 

 

5.1. Otázky konfesijní (ne)vyhraněnosti malovaných epitafů 
 

 Rozlišnosti mezi katolickými a protestantskými epitafy jsou relativní. 

Nejčastějším námětem přejatým ze středověku je zobrazení klečícího zemřelého, který 

prosí o spásu své duše Pannu Marii, jako tomu bylo v případě epitafu Jana z Jeřeně 

z roku 1395, který můžeme pokládat za nejstarší příklad malovaného epitafu v 

Čechách.
156

 Další oblíbená témata představovala Oplakávání Krista, Ukládání do hrobu 

či Zmrtvýchvstání Krista. Ondřej Jakubec se ve své stati jasně vyslovuje, že je stále 

sporným problémem ona míra konfesionality daných památek. Mnohdy se zdůrazňuje, 

že nejčastěji užívaná obrazová témata jsou natolik křesťansky obecná, že je nelze 

spojovat s konkrétní konfesijní vyhraněností.
157 

Na druhou stranu to ovšem neznamená, 

že jednotlivé konfese nevytvářely svůj ikonografický “program”. To souvisí 

bezpochyby i s tím, že obě strany zaujímaly ke smrti, umírání a posmrtnému životu z 

věroučného hlediska odlišný postoj, ať už to bylo zamítnutí očistce nekatolíky a s tím 
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spojené zavrhnutí celého katolického systému přímluvných modliteb a zádušních mší za 

zemřelé, o něž umírající tolik žádali ve svých testamentech. Nekatolíci oproti tomu 

udržovali komunikaci s mrtvými skrze pohřební kázání či právě epitafy, jejichž 

zřizování podporoval přímo Martin Luther.
158

 Na následujících řádcích se pokusím 

alespoň popsat odlišnosti mezi katolickými a nekatolickými díly na konkrétních 

příkladech epitafní malby, ačkoliv si uvědomuji, že některé níže vyřčené charakteristiky 

můžou být mnohdy platné pouze pro konkrétní umělecké dílo. Musíme si uvědomit, že 

ne vždy byl objednavatel obrazu totožný s postavou zemřelého, případně s ním nemusel 

sdílet totožné náboženské vyznání. 

 Nekatolická díla, v tomto případě epitafy, byly propagovány přímo Lutherem, 

podle kterého měla být epitafní malba „viděným slovem“.  Do nekatolických epitafů se 

promítala specifická náboženská imaginace, která se zformovala již v prvních letech při 

spolupráci Lucase Ceanacha st. s Lutherem a Melanchtonem, a následně se odrazila do 

koncipování nových obrazových schémat. Zvláště pak jde o známou alegorii Zákon a 

Milost, jejíž tzv. Pražský typ
159

 je součástí sbírky Národní galerie v Praze. Obraz, jež je 

stromem rozdělen na dvě části, je postaven na antitezi Starého a Nového zákona.
160

 

Obdobný námět nese také freska na zámku v Pardubicích,
161

 o níž se hovoří jako o 

první protestantské památce na našem území.
162

 

Ikonografická složka epitafů katolických byla odlišná také kvůli již zmíněnému 

odlišnému pojetí a vnímání posmrtného života. Zatímco nekatolické památníky bychom 

mohli charakterizovat jako ikonograficky složitější,
163

 katolická díla akcentují silný kult 

Panny Marie a svatých patronů jako přímluvců za duše, jež se nacházejí v očistci. 

Zemřelý zde často sám vystupuje v roli adoranta
 
prosícího za spásu a je aktivním 

účastníkem náboženského výjevu.
164

 Katolická díla se tedy drží spíše devocionálního 

charakteru, jako je tomu například na raně vzniklém Epitafu Jana z Jeřeně. Jarmila 

Vacková ve svém článku uvádí, že malovaný epitaf v podstatě není katolickou 

záležitostí. Pravdou je, že početnější zastoupení doposud probádaných památníků 

představují protestantsky vyznívající díla, avšak také katolíci jsou častými objednavateli 
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epitafů. To dokládá také práce Ondřeje Jakubce,
165

 který hovoří o tom, že katolickým 

památkám se dlouhodobě věnuje pouze okrajová pozornost. Ke katolicky laděným 

epitafům musíme připsat práce olomouckého malíře Eliase Hauptnera a také díla 

chrudimského malíře Matouše Radouše, který pravděpodobně po roce 1620
166

 

konvertoval ke katolictví, což se odrazilo na námětech jeho děl, které později velmi 

často akcentují onen zmíněný kult Panny Marie. 

 

5.1.1. Žerotínský epitaf  

  

 Významným dokladem vysoké kvality epitafů je známý Žerotínský epitaf, který 

je považován za typický příklad nekatolického památníku. Vznikl roku 1575 na paměť 

úmrtí syna Barbory z Bibrštejna a Jana Jetřicha ze Žerotína. Jde o názornou obrazovou 

ilustraci protestantských svátostí, které vykonává luteránský kněz Jakub Kunvaldský, 

působící ve Starém Jičíně na panství Karla ze Žerotína.
167

 V pěti seskupeních se na 

obraze odehrává svatba, křest, zpověď, kázání a přijímání za přítomnosti Barbory z 

Bibrštejna a jejího chotě Jana Jetřicha ze Žerotína.  

 Jedinou scénou, na níž je zobrazena Barbora z Bibrštejna sama, je zpověď. Autor 

zachytil Barboru při takzvané ušní zpovědi (ad auriculam).
168

 Jedná se o soukromou 

formu vyznání hříchů Bohu skrze kněze, který věřícím naslouchá. Tato individuální 

(ušní) zpověď se uplatňuje v katolické církvi od dob iroskotské misie v 7. století.  

Protestantské církve většinou preferují hromadnou zpověď, individuální zpověď však 

nevylučují.  

Rod Bibrštejnů vyznával katolickou víru. Můžeme se tedy domnívat, že Barbora 

byla této víře věrná celý život. Jednalo by se o příklad dvou konfesí žijících vedle sebe, 

které nejsou ani v oblasti epitafního umění žádnou výjimkou. Jako příklad můžeme 

uvést epitafní oltáře Smiřických z kaple sv. Vojtěcha v Kostelci nad Černými lesy, kde 

je vyobrazen luterán Jaroslav Smiřický ze Smiřic se svou manželkou Kateřinou 

Smiřickou z Házmburka. Ta byla vychovávána v katolické víře, které zůstala věrná po 

celý život. 
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Epitaf je příznačně proložen jedenácti latinskými a sedmi českými
169

 biblickými 

nápisy. V krystalické podobě tu dominuje ona zmiňovaná didaktičnost protestantských 

památek tohoto druhu, která ,,chce věcně vyprávět poučujíc obrazem i psaným 

slovem.”
170

 Jarmila Vacková tento výtvarně čistě provedený obraz srovnává s 

miniaturami mnichovského malíře Hanse Mielicha
171

staršího.
 
V době nedávné vyslovila 

svůj názor na autorství také Marie Mžyková, která uvádí “nabízející se” domněnku o 

autorství Nizozemce Pietra Petriho, působícího od roku 1574 na Moravě v okruhu 

žerotínského příbuzenstva.
172

 Jeden z obrazů, vystavovaných na moravské výstavě, 

Úmrtní portrét Jana z Boskovic, byl s nejasností připsán právě Pietru de Petri. O tomto 

malíři se v této souvislosti dozvídáme, že je původem z Brugg a že se onoho roku 1574 

pravděpodobně přistěhoval na Moravu, nejprve do Brna, poté do Moravské Třebové, 

kde měl vytvořit nejen několik portrétů členů boskovického a žerotínského rodu, ale 

také obrazy s náboženskými motivy.
173

  

  

5.1.2. Jáchymov a soubor jáchymovských epitafů  

 

 Věnujme nyní pozornost známému hornické městu Jáchymovu, které je úzce 

spjato s nekatolickými osobnostmi, a také v pozdější době vznikající epitafy jsou 

tvořeny v protestantském duchu. Město založil v letech 1516 až 1517 Štěpán Šlik
174

 a 

členové tohoto rodu, stejně jako později celý Jáchymov, se přiklonili k učení Martina 

Luthera. Již roku 1519 byl Jáchymov povýšen na svobodné horní město. Štěpán Šlik 

zemřel deset let po založení Jáchymova v bitvě u Moháče, ale vláda Šliků v Jáchymově 

trvala až do roku 1545, kdy byla předána do rukou krále Ferdinanda I.  

Jáchymov navštívil roku 1521 stoupenec wittenberského reformátora Tomáš 

Münzter a o několik let později Filip Melanchton.
175

 Významnou postavou v dějinách 

Jáchymova  šestnáctého století byl vedle Gregoria Agricoly, známého městského lékaře, 

Johannes Mathesius, který prošel studiem v Norimberku, Ignolstadtu, ale také ve 

Wittenbergu, kde navštěvoval přednášky Martina Luthera. Roku 1532 mu byl nabídnut 

post rektora jáchymovské latinské školy a o devět let později kazatelský úřad.  
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Jan Royt
176

 uvádí, že typické pro počátky reformace v Jáchymově bylo časté 

střídání kazatelů různé orientace, katolické i luteránské. Byl to například Magistr Jan 

Silvius Egranus, první jáchymovský kazatel, který nejprve udržoval úzké vztahy s 

Martinem Lutherem, avšak pět let po nastoupení kazatelské činnosti v Jáchymově, roku 

1524, se s jeho učením rozešel, nebo luterán Magister Filip Eberhardt. Až Johannes 

Mathesius, jak píše Jaroslav Jiskra,
177

 v Jáchymově setrval poměrně dlouhou dobu, do 

roku 1565, kdy 8. října umírá. O jeho kazatelské činnosti se hovoří jako o velmi 

přínosné. Během svého života vypracoval řadu spisů psaných v jazyce německém.
178

 

Známá je například jeho Hornická postila s krátkou jáchymovskou kronikou. Jednou z 

nejvýznamnějších Mathesiových prací je potom Životopis Martina Luthera. 

 Také památky, vytvořené v době krátce po vzniku Jáchymova, jsou velmi cenné. 

Reformačním učením byla inspirována tématika Cranachova oltáře z roku 1545 v 

kostele svatého Jáchyma.
179

 Oltář objednali Jeroným a Vavřinec Šlikové k poctě 

zakladatele Jáchymova, Štěpána Šlika, a podle Jana Royta zřejmě také k věčné slávě 

města.
180

 Toto významné dílo první poloviny šestnáctého století se bohužel 

nedochovalo, neboť roku 1873 shořelo při velkém požáru města.
181

 Oltář měl podobu 

polyptychu se střední deskou, pevnými a pohyblivými křídly, nástavcem a predelou s 

námětem Poslední večeře Páně, která byla pojata velmi zajímavě. Mezi znázorněnými 

se vedle apoštolů objevili také některé významné osobnosti reformace: Martin Luther, 

saský kurfiřt Fridrich Saský a také samotný Lucas Cranach se synem. V pravém rohu 

predely byla Cranachova signatura v podobě okřídleného dráčka.
182

 Pravděpodobně 

žákem Lucase Cranacha byl vytvořen obraz sv. Kryštofa, jež visel na epištolní straně 

kostela svatého Jáchyma. Obraz byl později přenesen do špitálního kostela, kde byl na 

počátku dvacátého století nalezen na půdě.
183

 Nyní je obraz umístěn v Královské 

mincovně v Jáchymově, jedné z poboček Muzea Karlovy Vary.
184

 

 Dalším pozoruhodným dílem je oltář ve špitálním kostele Všech svatých, 

vytvořený pod vlivem tvorby Lucase Cranacha ml. Toto dílo zde vzpomínám proto, 
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abychom si uvědomili, že Jáchymov byl již před vytvořením souboru epitafů pln 

výjimečných uměleckých děl. Nutno zde však zdůraznit, že tento oltář není 

protestantský, nýbrž katolický.  

 Střední deska oltáře představuje mystické zasnoubení svaté Kateřiny, na němž je 

Cranachův vliv nejzřetelnější.
185

 Kateřina, jež se shýbá k Ježíškovi, který jí navléká 

snubní prsten, je oděna v nádherný svatební brokátový šat.
186

 Dalšími náměty oltáře 

jsou Zvěstování a Navštívení Panny Marie na vnitřní části pohyblivých křídel, na vnější 

straně křídel svatý Jan Evangelista a svatý Jakub Větší. Dvoudílný nástavec představuje 

Smrt Panny Marie a Korunování Panny Marie.
187

 Také Jan Royt uvádí, že na první 

pohled je patrný rozdíl ve výtvarné kvalitě mezi střední deskou s vyobrazením svaté 

Kateřiny a ostatními náměty. Nevylučuje, že tato deska byla objednána přímo v dílně 

Lucase Cranacha ml., čemuž by odpovídaly velmi dobře zvládnuté krajinné motivy v 

pozadí a typologie postav.
188

 

 Události, které se odehrály v první polovině 16. století, měly bezpochyby vliv 

také na soubor epitafů, umístěných původně ve špitálním kostele Všech svatých. Také 

jáchymovské památníky jsou příkladem tradiční konfesijní vazby na Sasko, což 

dokládají výše zmíněné osobnosti a umělecká díla. Jarmila Vacková jejich vznik spojuje 

s krátkodobou obnovou stříbrného dolování. Uvádí však, že byly vytvořeny v časovém 

úseku let 1598–1604.
189

 Uveďme zde na pravou míru tvrzení Vackové spojující vznik 

epitafů s krátkodobou obnovou dolování stříbra. Z práce Lubomíra Nemeškala a Petra 

Vorla
190

 však víme, že jáchymovská huť fungovala kontinuálně.  

Ondřej Jakubec ve své práci uvádí ještě méně konkrétní dataci, kterou se však 

přiklání k tvrzení Vackové. Podle něj jáchymovské epitafy vznikly kolem roku 1600.
191

 

S tímto faktem však nemohu souhlasit. Sedm děl umístěných původně v prostorách 

jáchymovského špitálního kostela Všech svatých vzniklo v letech 1598 – 1610. Dva o 

více než půlstoletí později. Epitaf Jakuba Schedlicha pochází z roku 1663 a epitaf 

Zuzany Schedlichové je datován rokem 1665, proto také tato dvě díla nejsou zahrnuta v 

katalogu z důvodů oné poměrně velké časové odchylky.  
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Objasněme a zdůrazněme na tomto místě ještě jednu nepřesnost, uváděnou 

opakovaně v odborné literatuře. Jde o otázku současného umístění jáchymovského 

souboru děl, kterou přejímá ze starší literatury také literatura novější.
192

 Přibližně již od 

sedmdesátých let dvacátého století se epitafy nenacházejí ve špitálním kostele Všech 

svatých v Jáchymově,
193

 ale jsou součástí expozice Krajského muzea Karlovarského 

kraje, přičemž v dnešní době je sedm epitafů, zejména jejich středních částí, umístěno v 

Královské mincovně v Jáchymově,
194

 jeden v Muzeu v Karlových Varech
195

 a jeden je 

nyní uložen v depozitáři
196

 společně s ostatními díly epitafních oltářů. V katalogu 

předkládané práce jáchymovské epitafní oltáře rekonstruuji na základě Schmidtova
197

 

Soupisu, zatímco v bakalářské práci
198

 jsou uvedeny pouze střední části, které jsou 

vystaveny přímo v expozici.  

 Tato díla, náročnější a protestantsky výrazná, jsou například vedle chrudimských 

epitafů Matouše Radouše
199

 obsahově nápaditější. Většinou se jedná o nákladné epitafní 

oltářní obrazy, které zřetelně odrážejí vlivy dvorského rudolfínského umění.
200

 Na 

jáchymovském souboru děl můžeme charakterizovat i další, pro protestantské památky 

příznačný příklad, tak zvaný “obrazový kostel” nebo-li Bildkirche,
201

 který tvořily 

protestantské monumenty spolu s dalšími památkami, jež byly součástí sakrálního 

prostoru kostela. Stejně jako výše zmíněný Žerotínský epitaf, také tato díla jsou plna 

bohaté ikonografie.  

 Zvláštní místo mezi jáchymovskými obrazy zastupuje epitaf rodiny Uttmannů a 

Lerchenfelderů s námětem Zmrtvýchvstání, který se podle Jarmily Vackové vyděluje z 

průměru domácí produkce.
202

 Obraz je často spojován s díly italských manýristů
203

 nebo 

také s tvorbou rudolfínského dvorského okruhu.
204

 Ojedinělý je bezesporu také díky 

signatuře, která je čitelná na dolní části obrazu uprostřed. Monogramista AF (AG?) toto 

dílo vytvořil roku 1598.  
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Dílo bylo nepřímo spojováno 

s Augustem Cordem,
205

 malířem, který je 

spjat s epitafy v Horním Slavkově a 

Lokti. Vytvořil například epitaf Andrease 

Oelhanse, datovaný a signovaný AC k 

roku 1581, který byl původně umístěn v 

hřbitovním kostele v Horním 

Slavkově.
206

 Dochovala se také predela 

epitafního oltáře s námětem Večeře Páně na líci a s donátorskou
207

 scénou na rubu. Oltář 

se nacházel v kostele svatého Jana v Lokti. V nedávné době byl přemístěn do depozitáře 

Národního památkového ústavu v Lokti.
208

  

Do jisté míry je jistě tato domněnka oprávněná, neboť Loket i Jáchymov spadaly 

do vlastnictví Šliků. Loket byl dokonce jedním z prvních center luterství.
209

 Pro možné 

autorství Augusta Corda epitafu Uttmanů a Lerchenfelderů by hovořila doba vzniku, 

neboť podle dochovaných děl malíř tvořil v poslední čtvrtině století šestnáctého. Také 

lokalita, v níž ve stejné době díla vznikala, by mohla nasvědčovat k připsání epitafu 

Uttmannů a Lerchenfelderů Augustu Cordovi. Stylově však k sobě díla nemají příliš 

blízko. Epitaf rodiny Uttmanů a Lerchenfelderů s námětem Zmrtvýchvstání je malován 

v duchu manýrismu. Ve srovnání s jinými díly lze hovořit o expresívním znázornění 

oblíbeného námětu epitafních prací, který zároveň působí velmi živě. Oproti postavám 

na jáchymovském epitafu působí postavy znázorněné na predele epitafu od Augusta 

Corda s námětem Poslední Večeřě Páně, jíž jsem mohla poznat, poněkud schematicky a 

loutkovitě. Na druhou stranu pravdou zůstává, že predela, případně nástavec epitafních 

oltářů, se mnohdy kvalitativně liší od střední části oltářního celku.    

Zajímavé je také porovnání signatury Monogramisty AF (AG?) [XV.] se 

signaturou Augusta Corda [XVI.].
210

 Zde vidíme jasnou odlišnost. Signatura Augusta 

Corda bezpochyby vychází ze signatury Albrechta Dürera, mezi jehož žáky mimo jiné 

patřil také Augustus Cordus: „Z jeho žáků jsou známi následující pozdější umělci: (...) 

August Cordus, který byl díky svému umění velmi oblíbený v milosti u saského kurfiřta 
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Jana Bedřicha”
211

  Zde je však nutné podotknout, 

že ani po tomto porovnání, nemůžeme dojít 

k přesvědčivému závěru, neboť někteří malíři své 

signatury často měnili.  

K jistému vyvrácení vyslovené domněnky, 

že autor epitafu Uttmannů a Lerchenfelderů by mohl 

být Augustus Cordus, by napomohl restaurátorský 

průzkum. Vzhledem k podkladům, které mi bylo 

umožněno prostudovat, se však přikláním spíše k 

tvrzení, že Augustus Cordus není autorem jáchymovského epitafu Uttmannů a 

Lerchenfelderů.
212

  

Zůstaňme ještě u Epitafu Uttmannů a Lerchenfelderů, o němž se v literatuře
213

 

hovoří jako o jednom z nejkvalitnějších děl tohoto okruhu, který se vyděluje z průměru 

domácí produkce a oprávněně je kvalitativně srovnáván s díly rudolfínských manýristů. 

Zde je namístě specifikovat toto bezesporu pravdivé tvrzení, které je však platné pouze 

pro střední část oltářního celku se scénou Zmrtvýchvstání. Predela s námětem Křtu 

v chrámě a Nejsvětější Trojice v nástavci epitafního oltáře jsou pravděpodobně 

vzhledem k schematickému a řemeslnému stylu malby provedeny jinou rukou. Pokud 

tedy vyzdvihujeme vysoké kvality Epitafu rodiny Uttmannů a Lerchenfelderů, musíme 

vždy specifikovat, že toto hodnocení se vztahuje pouze na střední díl oltáře, tedy námět 

Zmrtvýchvstalého Krista. 

Pokud hovoříme o kvalitních dílech, které se v souboru jáchymovských epitafů 

vyskytují, nesmíme opomenout Epitaf Georga Pullachera s námětem Kladení Krista do 

hrobu, který je inspirován mědirytem Hendricka Goltzia z cyklu Pašijové scény, na 

jehož kvality není v literatuře nikterak poukazováno. Žádný z badatelů, kteří se 

jáchymovským souborem epitafů zabývali, neupozornil na shodnou dataci a signaturu, 

která se objevuje na predele Epitafu Georga Pullachera s vyobrazením klečícího Georga 

v krajině před Beránkem Božím. Jde o signaturu AF (AG?) a letopočet 1598. Oba tyto 

údaje nese již výše zmíněný epitaf Uttmannů a Lerchenfelderů. Oproti němu však 

                                                 
211

 Nürnbergisches Gelehrten-Lexicon 5 1802, 257. 
212
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predela i nástavec s námětem Nanebevstoupení, které jsou součástí oltářního celku, 

odpovídají kvalitám střední části. Námět Nanebevstoupení se shoduje se stylem malby 

střední části Epitafu Uttmannů a Lerchenfelderů se Zmrtvýchvstalým Kristem, a to 

zejména v provedení postav a v barevnosti. Predela s klečícím Georgem Pullacherem se 

rovněž blíží pojetí krajinných motivů, které můžeme vidět na střední části epitafu 

Uttmannů a Lerchenfelderů. 

 Mezi další díla jáchymovského celku patří Epitaf Paula Beera, Epitafní obraz s 

námětem Proměnění Páně na motivy mědirytu Lukase Kiliana z roku 1593 podle Paola 

Veronese, Epitafní obraz s námětem Zmrtvýchvstání, Predela pitafu Ruprechta 

Pullachera a Epitafní obraz dětí Centuria Lengenfeldera.  

5.1.3. Epitaf Karla Kokořovce z Kokořova a Epitaf Guilléna De San Clemente 

 

Ideálním příkladem katolického památníku je Epitaf Karla Kokořovce 

z Kokořova ze Starého Plzence
214

 a Epitaf Guilléna de San Clemente z okruhu 

pražských dvorských umělců. 

 Oba epitafy jsou příkladem typického katolickým devocionálním památníku. Na 

staroplzeňském epitafu je znázorněn pouze rytíř Karel Kokořovec z Kokořova adorující 

Pannu Marii o spásu duše, o čemž vypovídá také nápisová páska vycházející z rukou 

rytíře sepjatých v modlitbu: ,,Mater Dei memento mei.” Také další nápis na predele 

epitafu: „Pientissimo Ortodoxo Romano Catholico” přesvědčuje o katolické manifestaci 

objednavatele. 

 Také Epitaf španělského vyslance Guilléna de San Clemente z kostela sv. 

Tomáše na Malé Straně je příkladem katolického památníku. Katolická vyznání je 

rovněž patrné z nápisu na spodní části rámu.
215

 

Ústředním námětem je zde Ukřižovaný Kristus, u něhož se modlí Guillén 

doprovázený Máří Magdalenou, která má na hlavě položenou korunku, jež má 

symbolizovat nebeské vyznamenání, které se jí dostalo během života ve svatosti, kdy se 

vzdala všech pozemských rozkoší a žila v pokání.  
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 Dílo se nenalézá v kostele Nanebevzetí Panny Marie, nýbrž v kostele Narození Panny Marie ve Starém 

Plzenci; chybné určení provenience např.: VACKOVÁ 1969, 154; JAKUBEC 2007, 23; JAKUBEC 2008, 36. 
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5.1.4. Matouš Radouš a Elias Hauptner 

 

 Hovoříme-li o katolicky laděných 

dílech, je třeba se na tomto místě 

dotknout dvou autorů, kterými se 

podrobněji zabývají práce Ondřeje 

Jakubce.
216

 Proto jim zde bude věnována 

jen okrajová pozornost.  

 Matouš Radouš je významnou 

osobností českého renesančního malířství 

a to nejen proto, že známe celé autorovo 

jméno, ale také proto, že dochovaný fond 

malířových památek je poměrně 

rozsáhlý. Místem jeho působiště byla 

Chrudim, kde se také patrně roku 1550 

narodil a roku 1631 zemřel. Radouš je 

autorem nejen epitafních obrazů, ale také 

četných iluminací. Jako příklad uveďme 

výzdobu Královéhradeckého kancionálu.  

 Významnou roli v umělcově životě hraje konverze ke katolictví, která je patrna 

na změně ideové náplně jeho děl. Otázkou do dnešní doby zůstává přesné datum 

konverze Matouše Radouše, která je někdy spojována s rokem 1626,
217

 jindy se hovoří 

o tom, že se odehrála krátce po Bílé hoře.
218

  

 V předbělohorském období se v Chrudimi setkáváme s díly akcentujícími více 

nekatolicky vyznívající ideu. To můžeme pozorovat také na tvorbě Matouše Radouše. 

Porovnejme proto například epitaf Marty Boleslavské z Kočice [XVII.] a jejich 

manželů s vizí Ezechielovou vzniklým roku 1610 s epitafem Samuela Lagarina s 

Pannou Marií [XVIII.], který byl vytvořen po roce 1630. Na prvním díle je skupina 

portrétovaných představena před jakési podium, na němž se odehrává vlastní 

náboženský výjev. V tomto případě se setkáváme s motivem vize Ezechielovi, který měl 

nést osvobození od smrti. Druhý epitaf, v němž můžeme spatřovat podobnost v podiu, 
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XVII. Matouš Radouš: Epitaf Marty Boleslavské 

z Kočice s vizí Ezechielovou, 1610, Církevní 

arciděkanský depozitář v Chrudimi 
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před nějž jsou i v tomto případě 

představeni členové rodiny Samuela 

Lagarina, akcentuje pro katolíky tolik 

typický kult Panny Marie. Zde můžeme 

podle již uvedené charakteristiky 

katolických a nekatolických děl 

porozumět změně námětové náplně děl 

Matouše Radouše.
219

 Námět děl však 

nevystihuje konfesijní vyznání jejich 

autorů ale objednavatelů, kteří v případě 

Matouše Radouše pocházeli z řad vysoké 

chrudimské elity a byli to pravděpodobně 

také jeho přátelé, neboť sám umělec se 

věnoval veřejnému politickému životu.  

 Dalším autorem epitafů, jehož jméno je spojeno s Olomoucí, je Elias Hauptner, 

který pocházel ze Šenova u Nového Jičína, kde se pravděpodobně kolem roku 1575 

narodil.
220

 Prošel studiem v Novém Jičíně a později v Opavě, odkud přišel do 

Olomouce. Na tomto místě je nutno uvést, že Opava byla městem protestantským a 

Olomouc městem katolickým. O důvodech stěhování můžeme dnes jen spekulovat. 

Jistou roli zde však mohla sehrát otázka prestiže a profesního růstu. Uveďme ještě, že v 

době Hauptnerova působení v Opavě byl jeho častým objednavatelem Albrecht 

Sedlnický z Choltic, který byl horlivým katolíkem.
221

 Ondřej Jakubec
222

 uvádí, že také 

Elias Hauptner byl pravděpodobně katolík. I zde musím, stejně jako u Matouše Radouše 

připomenout, že konfesijní vyznání autorů bylo druhořadé. Na jejich dílech se odráželo 

vyznání objednavatelů. 

 Epitafy Eliase Hauptnera jsou v Olomouci spojeny s prostředím katolického 

kléru. Soubor děl byl určen do kanovnické sakristie katedrály sv. Václava. Jde o pět 

obrazů malovaných na měděném plechu. Jako příklad uveďme Epitaf Jana Šternského 

ze Štern [XIX.], který patří mezi nejstarší z řady Hauptnerových děl v katedrále sv. 

Václava. Byl vytvořen roku 1607. Pole epitafu vyplňuje celoportrét probošta Jana 
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XVIII. Matouš Radouš: Epitaf Samuela 
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Šternského ze Štern mezi Pannou Marií a Janem Křtitelem. Na tomto díle musím 

poukázat ještě na jeden typický prvek, který je spojen s tvorbou tohoto umělce. Při 

tvorbě epitafů vycházel z grafické předlohy. Nejinak je tomu i v případě epitafu Jana 

Šternského ze Štern, kde se autor inspiroval grafikou s námětem Korunování Panny 

Marie s dítětem na půlměsíci od Raphaela Sadelera.
223

  

 
XIX. Elias Hauptnar, Epitaf olomouckého probošta Jana Šternského ze Štern, 1607,                    

katedrála sv. Václava v Olomouci 
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5.2. Renesanční malovaný epitaf jako obraz dobové módy 
 

Malované renesanční epitafy jsou vzhledem k častému zobrazení donátorů 

s rodinou rovněž velmi cenným pramenem pro poznání renesanční módy, s níž se 

setkáváme v českém prostředí. Na epitafech ranější datace je patrný odraz, respektive 

ozvuk módy reformační, která proniká zejména na území severozápadních Čech a je 

inspirována postavou Martina Luthera. Na epitafech z přelomu 16. a 17. století se 

setkáváme s inspirací módy španělské.  

Následující text předkládané práce si klade za cíl na vybraných uměleckých 

dílech charakterizovat „módu epitafů“. Tyto řádky vznikly především na základě 

poznatků shromážděných v již vyšlé disertační práci Zuzany Safrtalové
224

 s názvem 

Oděv, schránka lidského těla i duše, která sleduje proměny renesančního odívání přes 

celé 16. století až do počátku století 17. Významným zdrojem informací pro popis 

renesančního oděvu mi byla rovněž Obrazová encyklopedie módy Ludmily Kybalové, 

Olgy Herbenové a Mileny Lamrové,
225

 kniha Dějiny odívání – renesance rovněž od 

Ludmily Kybalové
226

 a samozřejmě Wintrovy
227

 Dějiny kroje v zemích českých od 

počátku XV. věku až po dobu bělohorské bitvy, které obsahují řadu zásadních prvotních 

poznatků, jež byly obohaceny ve výše uvedených studiích. 

 

5.2.1. Mužský oděv na renesančním malovaném epitafu 

 

Postava muže plní na epitafních obrazech velmi důležitou roli, neboť je to 

většinou právě muž, komu je obraz věnován a jehož osoba má být připomínána a 

oslavována. Ne vždy je zobrazen v černém oděvu, ačkoliv tato barva na šatu mužů 

znázorněných na epitafech převažuje. 

Obvyklým mužským oděvem téměř během celého 16. století je tak zvaná šuba, 

svrchní plášť nebo kabát, často podšitý kožešinou.
228

 Tento typ pláště sahal ke kolenům 

nebo až k zemi. Vzhledem k tomu, že je šuba silně spjatá s postavou Martina Luthera, 

měla by akceptovat reformační myšlenky.
229

 Ne vždy však odrážela střízlivost a 
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prostotu. Někteří muži, kteří dbali na krásu těla a čistotu 

ducha, nosili šubu bohatě zdobenou, zřasenou, vroubenou 

či podšitou vzácnou kožešinou.
230

  

Pokud mají muži na sledovaných malovaných 

epitafech plášť, ne vždy o něm můžeme hovořit jako 

o šubě, většinou jde o ozvuk, či variaci tohoto typu 

kabátce. Jan Lán z Varvažova [XX.] má však na svém 

epitafu, umístěném na pilíři severního podvěží 

kouřimského kostela sv. Štěpána, plášť, který bychom 

mohli ztotožnit se šubou. Podobně, jako na svých četných 

vyobrazeních Martin Luther, působí i postava Jana Lána 

velmi hmotně a hrubě, což je dáno nejen střihem tohoto 

typu pláště, ale 

také mohutnými 

vycpávkami v oblasti ramen. Přísný typ černé 

šuby můžeme sledovat také na epitafu 

Ruprechta Pullachera, který má oděv doplněný 

o pokrývku hlavy, pravděpodobně určitý typ 

baretu, který byl užíván po celé 16. století. 

Vedle většinou strohé tmavé šuby, která 

na sledovaných epitafech převládá, však 

pozorujeme i velmi silný vliv španělské 

renesanční módy, která pronikla do českého prostředí zejména kvůli intenzivním 

stykům místní šlechty se Španělskem. Rozvoj španělské kultury v Čechách je podpořen 

nejen sňatkem arcivévody a pozdějšího císaře Maxmiliána s infantkou Marií, dcerou 

Karla V., roku 1548, ale také následným sňatkem Vratislava z Pernštejna s Marií 

Maxmiliánou Manrique de Lara y Mendoza roku 1555. Ta vedla svou domácnost dle 

španělských zvyků a tradic. Její sídlo na Hradčanech se stalo střediskem kulturního a 

politického života a styků španělské a české šlechty.  
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 SAFRTALOVÁ 2010, 113. 

XX. Epitaf Jana Lána z 

Varvažova,  1598, kostel sv. 

Štěpána, Kouřim, detail 

XXI. Žerotínský epitaf,  1575, NPÚ 

v Josefově, státní zámek Opočno, detail 
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Španělský kostým se v Čechách rozšířil zejména na dvoře 

Rudolfa II., který byl vychováván právě ve Španělsku. Přestože je 

tedy španělský šat v Čechách především otázkou císařského dvora 

a vysoké šlechty, setkáváme se i na malovaných epitafech, které 

nevznikly v okruhu pražského dvora, s četnou inspirací 

španělského kostýmu. 

Na Žerotínském epitafu je Jan Jetřich ze Žerotína na všech 

scénách oděn do prostého reformačního šatu, obohaceném o bílé 

okruží, které je inspirováno španělskou módou [XXI.]. Výjimku 

tvoří scéna popisující svatbu Jana 

Jetřicha ze Žerotína s Barborou 

z Bibrštejna. Zde mužský oděv odpovídá španělské módě. Jan 

má přiléhavý kabátec, krátké vycpávané kalhoty, kamaše 

zvané kanony,
231

 malé okruží a krátký pláštík bez rukávů 

[XXII.].
232

  

Okázalým příkladem mužské španělské módy 

zaznamenané na malovaném epitafu je vyobrazení Jaroslava 

Smiřického ze Smiřic s jeho dvěma malými syny [XXIII.], 

kteří jsou oděni do bohatě zdobeného šatu připomínajícího 

brnění. Oděvu dominuje výrazné okruží. Zajímavé a od konce 

16. století velmi obvyklé je vyobrazení Jaroslavových synů, 

kteří jsou oděni jako již dospělí muži. Jejich oděv s oděvem 

Jaroslavovým však není zcela totožný. U šatu synů Jaroslava 

Smiřického ze Smiřic můžeme vidět pro španělskou 

renesanční módu velmi typické poctivice, neboli ksás.
233

 Jde o 

velmi krátké vycpané kalhoty kulovitého tvaru sotva kryjící 

stehna. Ksás patřil mezi okázalý kus šatníku, který byl často 

ušit z velmi drahých látek, nejčastěji z brokátu. 

Oděv Jaroslava Smiřického ze Smiřic a jeho synů je ukázkou španělské módy, 

s níž se Jaroslav mohl setkat během styků s pražským prostředím. Zároveň ji můžeme 

chápat jako odraz bohatství a moci, kterou Jaroslavův rod bezpochyby měl. 

                                                 
231

 KYBALOVÁ 1996, 164. 
232

 SAFRTALOVÁ 2010, 157. 
233

 SAFRTALOVÁ 2010, 181. 

XXII. Žerotínský 

epitaf,  1575, NPÚ 

v Josefově, státní 

zámek Opočno, detail 

  

XXIII. Monogramista TS: 

Epitafní oltář Smiřickách, 

1588, zámecká kaple sv. 

Vojtěcha v Kostelci nad 

Černými lesy, detail 
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Se silnou inspirací španělskou módou se 

setkáváme na epitafech vzniklých v pražském prostředí. 

Zejména Sprangerovy epitafy Mikuláše Müllera a 

Michaela Peterleho z Anabergu jsou obrazem módy, která 

byla přítomná na pražském dvoře. Na těchto dvou 

zmíněných epitafech oceňme Sprangerovu dokonalou 

preciznost zobrazených detailů šatů, které působí velmi 

autenticky. Studujeme-li důkladně oděv Mikuláše 

Peterleho z Annabergu [XXIV.], musíme ocenit velmi 

citlivě a detailně vyvedené bělostné okruží, na němž 

můžeme sledovat každou nitku. 

Zajímavým, byť ne nezanedbatelným detailem, je 

úprava vlasů a vousů na sledovaných epitafech, která je 

obdobná a poměrně prostá. Nejčastěji měli muži střižené 

krátké vlasy. Často se setkáme s bradkou, jak vidíme na 

epitafu Václava Hlavy z Kyršfeldu, a plnovousem, jako je 

tomu například na epitafu Floriána Gryspeka z Gryspachu [XXV.], či epitafu Michaela 

Peterleho z Annabergu. 

 

XXV. Epitaf Václava Hlavy z Kyršfeldu, kolem 1595, Polabské muzeum v Poděbradech; Epitaf 

Floriána Gryspeka z Gryspachu, 1583, kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích, detail 

 

5.2.2. Ženský oděv na renesančním malovaném epitafu                            

 

Důležitou roli na sledovaných renesančních malovaných epitafech plní rovněž 

postava ženy, která je většinou vdovou po svém zesnulém muži. Otázku spjatou 

s problematikou vdovského šatu, kterou jsem již otevřela v předchozí bakalářské 

XXIV. Bartholomeus 

Spranger: Epitaf Michaela 

Peterleho z Annabergu, 1587, 

Arcibiskupství pražské, detail 
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práci,
234

 se nyní pokusím doplnit o nové poznatky vycházející 

zejména z již citované práce Zuzany Safrtalové.
235

 

Oděv žen vyobrazených na epitafech je, až na výjimky, 

strohý černý. To jistě odpovídá postavení žen ve společnosti 16. 

a počátku 17. století, kdy žena měla být vnímána jako vzorná 

dcera, manžela, matka či vdova. Oděv ženy v novověké 

společnosti neměl vyzdvihovat vnady 

ženského těla, měl být naopak 

odrazem skromnosti a počestnosti.
236

  

Pravým výrazem cudnosti, který je přítomen na 

většině sledovaných uměleckých děl, byly roušky 

nejrůznějšího provedení zahalující vlasy. Zajímavým, a ne 

příliš obvyklým způsobem, má roušku pod baretem 

obtočenou Kateřina, manželka Václava Hlavy z Kyršfeldu 

[XXVI.]. Vdova po zlatníku Mikuláši Müllerovi [XXVII.] 

má roušku pokrytou kloboukem, s ním se v šatníku žen v 16. 

století setkáme poměrně poskrovnu. Vyztuženou roušku, která zakrývá i krk, můžeme 

vidět na epitafu Matěje ze Sonnenbergu z plzeňského kostela sv. Bartoloměje, stejně 

jako na epitafu rodiny Vackářových z kostela sv. Kříže v Litomyšli, nebo na epitafu 

Bryknara z Brukštejna [XXVIII.].  
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XXVI. Epitaf Václava 

Hlavy z Kyršfeldu,  

kolem 1595, Polabské 

muzeum 

v Poděbradech, detail 

XXVII. Bartholomeus 

Spranger: Epitaf Mikuláše 

Müllera,  1592 –1593,  

Národní galerie v Praze, 

detail 

XXVIII. Epitaf Matěje ze Sonnenbergu, 1612, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni; Epitaf Jana Lána 

z Varvažova,  1598, kostel sv. Štěpána v Kouřimi; Epitaf Bryknara z Brukštejna, 1590, zámek 

v Brandýse nad Labem, detail 
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Velmi oblíbenou a poměrně obvyklou 

pletenou roušku má na sobě vdova po Mikuláši 

Peterlem [XXIX.]. Typ precizně vyvedené roušky 

můžeme vidět na vyobrazení Rosiny, manželky 

Floriána Gryspeka z Gryspachu[XXX.]. Takovýto 

typ roušky představuje již opravdovou chloubu 

šatníku. Naopak velmi přísně vyhlížející roušku 

vidíme na predele epitafu Ruprechta Pulachera 

[XXXI.], kde mají dospělé ženy zakrytu i bradu a 

ústa. S takovýmto typem vyobrazení se, jak 

upozorňuje rovněž Safrtalová,
237

 setkáváme 

výhradně na sepulkrálních památkách. 

Nutno však 

podotknout, že roušky 

byly běžným doplňkem dámského šatníku a hodily se ke 

každé příležitosti. Roušky jednodušší nosily ženy jako 

součást domácího nebo pracovního oděvu. Bohatě zdobené 

roušky z velmi jemných materiálů, nejčastěji hedvábných, 

byly chloubou šatníku každé zámožné ženy.
238

 Stále si však 

udržely svůj charakter, pro nějž je ženy nosily. 

Symbolizovaly ženskou počestnost a zdrženlivost. 

Modifikované, většinou strohé a nezdobné, stále však bílé 

typy roušek, jak jsem uvedla výše, vidíme na epitafních 

obrazech. 

 Vdovský šat se, až na barvu nijak výrazně nelišil, od běžného ženského oděvu. 

Obecně můžeme konstatovat, že od 16. století se v Evropě začíná černá barva 

ztotožňovat se smutkem. Vdovský oděv byl pak charakterizován právě onou černou 

barvou – jak pro muže, tak pro ženy. Vdovy jej pak doplňovaly o bílé závití a dlouhé po 

stranách splývající fáchy, které zesilovaly kontrast s černým šatem.
239

 Ty můžeme vidět 

opět na ženách znázorněných na predele epitafu Ruprechta Pulachera, nebo na 
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XXIX. Bartholomeus Spranger: Epitaf 

Michaela Peterleho z Annabergu, 1587, 

Arcibiskupství pražské, detail 

 

XXX. Epitaf Floriána 

Gryspeka z Gryspachu, 

1583, kostel sv. Petra a Pavla 

v Kralovicích, detail 
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nudvojovickém epitafu Jiřího Reinolfa ze Štiřína [XXXII.]. Zikmund Winter
240

 uvádí, 

že fáchy (také „předky“ nebo „křídla“) si v 16. století vkládají ženy pod roušku. 

Charakterizuje je jako „viseliny“ při rouše, které se větrem zmítají a „fochrují“. Winter 

rovněž hovoří o tom, že pokud „paní chodí v dlouhých 

fáchách, značí, že chodí ve smutku.“
241

  

Údělem vdov křesťanské společnosti raného 

novověku se zabýval především Erasmus Rotterdamský v 

díle Vidua Christiana, které sepsal pro Marii 

Habsburskou.
242

 Spis přeložil do češtiny Jan Kherner 

Plzeňský roku 1595. Erasmův 

text ještě doplnil poznámkami z 

domácího prostředí. Dochoval se 

však pouze jeden český exemplář tohoto spisku, v němž navíc 

bohužel chybí několik úvodních stran, proto není objasněno, 

komu byl překlad určen.
243

 I ve svém textu se Erasmus 

Rotterdamský krátce zabývá šatem vdovy. Píše, že tento oděv 

by se měl lišit od oděvu manželky: „jináč se zavíjí vdova a 

jináč manželka”.
244

  Šlechtičny nosily smuteční oděv zpravidla 

několik týdnů. Některé vdovy pak neodložily černý šat do 

konce života. Erasmus vzpomíná také na ženy, které se hodlaly 

opět vdát. Ty pak měly nosit smuteční šat až do posledního dne 

před svatbou. Barbora z Bibrštejna, která se vdávala rok po 

smrti svého prvního muže Viléma Trčky z Lípy, je však na 

svatební scéně stále oblečena jako vdova v černém šatu 

[XXXIII.], jemuž kontrastuje bílá dlouhá rouška. Její svatební 

oděv tak stále odrážel její rodinný – vdovský – stav. 

Běžným svrchním šatem od dvacátých let 16. století až 

do počátku století 17. byla, stejně jako u mužů, šuba,
245

 která je k vidění i na některých 

sledovaných dílech. Kateřina Hlavová je oděna do tmavé šuby, podšité kožešinou. 
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XXXI. predela epitafu 

Ruprechta Pullachera, kolem 

1563,  Krajské muzeum 

Karlovarského kraje, detail 

XXXII. Epitaf Jiřího 

Reinolfa ze Štiřína, 1570,  

hřbitovní kostel sv. Jana, 

Nudvojovice u Turnova, 

detail 
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Manželka Matěje ze Sonnenberku má na sobě variantu šuby, 

která byla oblíbená od osmdesátých let 16. století, tedy bez 

rukávů, sahající až na zem [XXXIV.].  

 Vedle stroze vyhlížejícího šatu, inspirovaného zejména 

reformačním oděvem počátku 16. století, však můžeme 

sledovat i přepychový šatník žen, který byl odrazem 

oblíbeného a velmi okázalého španělského kostýmu. Na 

Žerotínském epitafu, jak již bylo uvedeno, je Barbora 

z Bibrštejna na svatbě oděna stále jako vdova. Její šat, ač 

smuteční, vykazuje prvky španělské módy. Na ten poukazuje zejména drobné okruží. 

Na ostatních scénách, jež jsou na uměleckém díle zachyceny, je Barbora oděna rovněž 

do černých svrchních sukní. Španělské módě odpovídá vedle všudypřítomného okruží i 

krátký bezrukávý pláštík. Hosté, kteří 

doprovázejí Jana Jetřicha ze Žerotína a 

Barboru z Bibrštejna, jsou při 

slavnostních událostech svatby a křtu 

oděni do bohatě zdobených 

španělských kostýmů, doplněných o 

drahé šperky. I zde však ženy 

v prostředí kostela Nejsvětější Trojice, 

kde se scény odehrávají, respektují 

místo svatostánku, proto své okázalé 

šaty doplnily alespoň o roušky, které 

zahalují jejich vlasy. 

 Do okázalého španělského šatu je oděna rovněž Kateřina z Házmburka 

[XXXV.]. Černá barva oděvu odpovídá události, při níž je zobrazena. Opět zde vidíme 

oblíbené okruží, tentokráte velmi výrazné, a bezrukávý pláštík. I Kateřina doplnila svůj 

oděv o nezbytnou roušku, která je, jak vidíme, vyvedena z velice jemné látky, skrze níž 

prosvítají Kateřininy tmavé vlasy. 

 Okruží bylo, vedle roušky, zejména od druhé poloviny 16. století obvyklým 

doplňkem šatníku mužů i žen, jak nám dokládají i epitafní malby. Na některých sice 

stále převládá přísný, reformačním stylem ovlivněný oděv, často je však doplněn o bílé 

více či méně výrazné okruží. 

XXXIII. Žerotínský 

epitaf,  1575, NPÚ 

v Josefově, státní zámek 

Opočno, detail 

XXXIV. Epitaf Václava Hlavy z Kyršfeldu,  kolem 

1595, Polabské muzeum v Poděbradech; Epitaf 

Matěje ze Sonnenbergu, 1612, katedrála  

sv. Bartoloměje v Plzni, detail 
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XXXV. Monogramista TS: Epitafní oltář Smiřickách, 1588, zámecká kaple sv. Vojtěcha v Kostelci 

nad Černými lesy, detail  

 

5.2.3. Dětský oděv na renesančním malovaném epitafu 

 

 Vedle dospělých rodinných příslušníků se 

na epitafních oltářích setkáváme i s postavami 

malých či dospívajících dětí. Obecně však 

můžeme říci, že jsou děti většinou oděny do 

obdobného šatu jako dospělí rodinní příslušníci. 

To bylo dáno tím, že společnost v raném 

novověku nečinila příliš velké rozdíly při 

vnímání těla dětského a dospělého. Děti se 

většinou oblékaly do kopií šatu svých rodičů. 

Jediným výrazným rozdílem je barva dětského šatu. Zatímco dospělí si na pro 

významné reprezentační účely oblékali tmavé barvy, dětem příslušely barvy světlé.
246

 

Barva oděvů dětí na sledovaných epitafech však většinou odráží smutnou událost, pro 

níž jsou na desce zachyceny. I zde jsou tedy často děti vyobrazeny, stejně jako dospělí, 
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XXXVI. Monogramista TS: Epitafní 

oltář Smiřickách, 1588, zámecká kaple 

sv. Vojtěcha v Kostelci nad Černými 

lesy, detail  
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v černém šatu. Výjimku tvoří nejmenší zobrazení, kteří 

jsou většinou oděni v bílé košilce. Studujeme-li důkladně 

soubor epitafů, které jsem pro předkládanou práci 

shromáždila, vidíme, že u dětí, které můžeme 

charakterizovat tímto typem šatu, je nad hlavou vyobrazen 

křížek. Jedná se pravděpodobně o děti, jež se nedožily 

určitého věku, protože se setkáváme i se znázorněním dětí, 

které mají běžný „dospělý“ oděv a rovněž je nad jejich hlavou vyznačen červený křížek.  

 Výjimku výše zmíněné charakteristiky tvoří epitaf s Jaroslavem Smiřickým a 

jeho manželkou Kateřinou z Házmburka, které na obraze doprovází jejich čtyři 

předčasně zemřelé děti [XXXVI.]. Ty jsou oblečeny 

do bohatě zdobeného barevného šatu, který je 

ukázkou typického okázalého španělského kostýmu. 

 Oděv dospělých a dětských členů rodiny se 

tedy nikterak markantně neliší, přesto, hlavně u 

dopívajících dívek, můžeme sledovat drobné nuance, 

zejména pokud hovoříme o roušce, která 

symbolizovala cudnost a počestnost žen. Některé 

dívky na sledovaných dílech si své vlasy, na rozdíl 

od svých matek, nezakrývaly, ale zdobily je různými 

pletýnkami a věnečky, jež symbolizovaly panenskou 

čistotu, jako je tomu například na epitafu zlatníka 

Müllera [XXXVII.]. Nejmladší dcery vyobrazené na 

epitafu Jiřího Reinhofera [XXXVIII.]mají dlouhé plavé vlasy rozpuštěné bez 

jakýchkoliv dalších příkras či doplňků. 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVII. Bartholomeus 

Spranger: Epitaf Mikuláše 

Müllera,  1592 –1593,  

Národní galerie v Praze, 

detail 

XXXVIII. Epitaf Jiřího Reinolfa ze 

Štiřína, 1570,  hřbitovní kostel sv. 

Jana, Nudvojovice u Turnova, detail 
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VI. KATALOG RENESANČNÍCH MALOVANÝCH 
EPITAFŮ 
 

 Následující katalog renesančních malovaných epitafů je hlavním výstupem 

předkládané práce. Jednotlivá katalogová hesla jsou řazena abecedně dle lokalit (Příloha 

č.2). Pokud se v jedné lokalitě nachází více epitafů, jsou umělecká díla řazena 

chronologicky.  

 

Příloha č. 2 
 

Mapa sledovaných lokalit dle čísel katalogových hesel 
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1. Domácí malíř 

    Epitaf Mikuláše Bryknara z Brukštejna, 1590 
 

Technika: tempera na dřevěné desce, 157 x 160 cm 

Provenience: původně kostel sv. Jakube Většího v Zápech, deponován do kostela sv. 

Václava ve Staré Boleslavi, nyní součást expozice zámku v Brandýse nad Labem 

 

Literatura: PODLAHA/ŠITTLER 1901, 376; PEŠINA 1954, 276; BURDA 2002, 71 

 

 

 Osobnost rytíře Mikuláše Bryknara z Brukštejna se váže k Zápům, také proto byl 

epitaf, který nechal vytvořit pro své zemřelé manželky, původně umístěn do zápského 

kostela sv. Jakuba Většího.  

 Ústřední scénou katolicky vyznívajícího epitafu je Ukřižovaný Kristus s Pannou 

Marií a sv. Janem Evangelistou. Matka Kristova je oděna do dlouhého splývavého 

modrobílého pláště, přepásaného zlatou sponou, jejímž středem je reliéf ve tvaru hlavy 

anděla. Hlavu má překrytou bílou rouškou.  

 V pravé části je vyobrazen Jan Evangelista v zeleném oděvu, který překrývá 

rudý plášť. Svůj pohled, stejně jako Panna Maria, upíná na Ukřižovaného. 

 Bledé tělo Kristovo, které je hřeby přibito ke kříži, na jehož patě čteme letopočet 

1590, je oděno do bílé bederní roušky. Hlavu má pokrytou trnovou korunou. 

 Dolní část obrazu vyplňuje početně zastoupená rodina donátorů. Jednotlivé 

postavy jsou vyvedeny šablonovitě a velmi strnule. Snad jen postava Mikuláše 

Bryknara na levé části epitafu vykazuje autorovu snahu o individualizaci 

portrétovaného. 

 Zlatý nápis pod rodinou Bryknara z Brukštejna, který dnes není součástí epitafu, 

podával řadu informací, důležitých pro interpretaci tohoto uměleckého díla: „Urozeny a 

Stateczny Rytirz P. Mikuláš Bryknar z Bruksstejna niekdy na Zápích Epitaphium toto 

Manzielkam swym nejmilejssim Pani Eufrozinie z Waldsstejna a P. Mandelenie 

Pétipesske z Krasneho Dwora ano i Dítkám swým milým w kaple kostela tohoto 

odpoczinuti a pohrzeb swug magieczim wyzdwihnouti dal kdež oni wesele Z mrtwych 

wzkrzisse odpocziewagiecz oczekawagi.“
247

 

                                                 
247

 PODLAHA/ŠITTLER 1901, 376. 
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 Díky publikaci Michala Burdy,
248

 který se zabývá historií a uměleckými 

památkami Záp, víme o rytíři Mikulášovi Bryknarovi z Brukštejna poměrně mnoho.  

 V roce 1560 zakoupil ves od Ondřeje Zuba z Landštejna. Zápským zavedl 

povinné dávky a poplatky, stejně jako tvrdou robotu. Zvyšoval tak výnosnost svého 

„zboží“, jež měl v plánu v budoucnu prodat. 

  Roku 1586 mu za Zápy nabídla císařská kancelář 12 500 kop českých grošů 

(Zápy od Ondřeje Zuba z Landštejna koupil za 1000 kop českých grošů).
249

 Vzhledem 

k tomu, že Mikuláš neobdržel kupní cenu okamžitě, zůstal v Zápech ještě několik let. 

 

1. Epitaf Bryknara z Brukštejna, 1590, Arcibiskupství pražské,  

zámek Brandýs nad Labem 

                                                 
248

 BURDA 2002, 25. 
249

 BURDA 2002, 25. 
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2. Domácí malíř 

     Epitaf neznámé rodiny, kolem 1600 
 

(Křest v Jordáně) 

 

Technika: tempera na dřevěné desce; střední díl 131 x 96 cm 

Provenience: Původně kostel sv. Gotharda v Českém Brodě; dnes Děkanství 

Římskokatolické farnosti Český Brod 

 

Literatura: POHLAHA 1907, 9-10; VACKOVÁ 1969, 131; RIŠLINK/JOUZA 1999, 56 

 

 

 Deska s ikonograficky oblíbeným námětem Křtu v Jordáně je s největší 

pravděpodobností pozůstatkem epitafního oltáře neznámé rodiny z přelomu 16. a 17. 

století.
250

  

Jan Křtitel, oděný do velbloudího pláště převázaného koženým opaskem (Mt 

3,4; Mk 1,9), působil v poušti u řeky poblíž Jordánu, kde křtil kajícníky na znamení 

lítosti a odpuštění hříchu. V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od 

Jana pokřtít v Jordánu (Mk 1,9). 

  Jan Křtitel je vyobrazen z profilu na vyvýšeném místě s náznakem pokleknutí, 

v postoji hluboké úcty a poslušnosti. O Křtu Páně hovoří všichni evangelisté (Mt 3,13-

17; Mk 1, 9-11; L 3, 21-22; J 1, 29-34). Scéna popisuje okamžik, kdy se otevřela nebesa 

a nad Krista se snesla holubice Ducha svatého doprovázená polopostavou Boha Otce. 

  Scéna Křtu Krista je v pozadí doplněna postavami vystupujícími z řeky a nově 

přicházejícími muži, kteří se rozhodli nechat Janem pokřtít. Velkoryse pojatou krajinnou 

stafáž autor vyvedl se smyslem pro detail. 

 Epitafní oltář je zmiňován v latinské zprávě o stavu kostela z roku 1671.
251

 Dnes 

jediná zachovalá část epitafu byla součástí bohatě architektonicky řešené zlacené archy, 

která byla doplněna mnohými plastikami. Na vnějších křídlech se nacházel námět 

Ukřižování a postavy donátorů ve smutečním šatu. Deska se Křtem Páně je zároveň 

jediný artefakt z kostela sv. Gotharda v Českém Brodě, který se ze 17. století dochoval 

do dnešní doby. 

 

                                                 
250

 RIŠLINK/JOUZA 1999, 56. 
251

 Na tomto místě velmi děkuji PhDr. V. J. Mrvíkovi, který se v nedávné době zabýval vývojem 

mobiliáře kostela sv. Gotharda v Českém Brodě a který mě zároveň upozornil na latinskou zprávu o stavu 

kostela z r. 1671 (NA Praha, APA I, B 41/3, fol. 68b) 
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2. Epitaf neznámé rodiny (Křest v Jordáně), kolem 1600,  

Děkanství římskokatolické farnosti v Českém Brodě 

 
2a. Epitaf neznámé rodiny (Křest v Jordáně), kolem 1600,  

Děkanství římskokatolické farnosti v Českém Brodě, detail 
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2b. Epitaf neznámé rodiny  (Křest v Jordáně), kolem 1600,  

Děkanství římskokatolické farnosti v Českém Brodě, detail 
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3. Středoevropský malíř 

     Predela epitafu Ruprechta Pullachera, kolem 1563 

 
Technika: olej na dřevěné desce; rozměry: 55 x 167 cm 

Provenience: Původně umístěn ve špitálním kostele Všech svatých v Jáchymově, dnes 

součást sbírky Krajského muzea Karlovarského kraje, Mincovna Jáchymov; inv. číslo: 

Uo 626  

 

Literatura: SCHMIDT 1913, 51–54; VACKOVÁ 1969, 151; POCHE 1977, 565 

 

Nápis na horní části rámu: 

WARLICH WARLICH ICH SAGE EÜCH, WER MEIN WORT HÖRET UND GLAUBET DEM DER MICH 

GESAND HATT DAS EWIGE LEBEN. JOHANN AM V. 

Nápis na dolní části rámu: 

ALSO HAT GOTT DIE WELT GELIEBET, DAS ER SEINEN EINGEBORNEN SHON GAB, AUF DAS 

ALLE DIE IHN GLAUBEN, NICHT VERLOREN WERDEN, SONDERN DAS EWIGE LEBEN HABEN. 

JOH. 

 Pilastry bohatě orámovaná predela epitafu mincmistra Ruprechta Pullachera, 

který zemřel 11. června roku 1563, je jedinou dochovanou částí oltářního obrazu. Jeho 

ústřední část byla roku 1768 přenesena do děkanského kostela sv. Jáchyma, kde roku 

1873 shořela.
252

 

          Na predele je znázorněno jedenáct klečících postav v krajině při společném aktu 

modlitby. Uprostřed je zobrazena hlavní postava zemřelého, Ruprechta Pullachera, 

oděného do kožešinou podšitého pláště se stojatým límcem. Vpravo od něj klečí v první 

řadě dvě dívky. Horní díl jejich šatu je černý, jen rukávy mají bílé. Černé sukni pak 

kontrastuje bílá zástěrka. Vedle nich jsou znázorněny tři ženy, které mají smutečními 

rouškami zakryté obličeje. Hlavu jim pokrývá černý čepec, z něhož splývají bílé fáchy. 

Vlevo od Ruprechta Pullachera klečí tři muži v černém šatu, mezi nimiž se modlí dvě 

malé děti v bílých šatech s velkým černým křížem na kápích.  

           Na horní části obrazu se nacházejí čtyři znaky; erb norimberské rodiny Trainerů, 

bavorské rodiny Rieglerů a Lerchenfelderů.
253

 Přesná identifikace postav, vyjma 

Ruprechta Pullachera, je velmi obtížná. O důvodech vzniku zatím neexistují žádné 

informace, které by napomohly k podrobnější a důkladnější interpretaci. Není objasněna 

ani přítomnost výše zmíněných znaků. Zajímavým prvkem jsou zde však fáchy na 

                                                 
252

 SCHMIDT 1913, 52. 
253

 SCHMIDT 1913, 52. 
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ženských postavách, díky nimž se můžeme domnívat, že jde o vdovy. Naproti tomu se 

nám zde otevírá otázka, o jaké konkrétní vdovy by se jednalo. Jedna z žen by mohla být 

vdovou po Rupterchu Pullacherovi, ostatní dvě pak blíže neurčených mužů, 

zobrazených v levé části predely. K objasnění by mohlo přispět i poznání shořelého 

ústředního námětu, jehož kresba, jak uvádí Schmidt,
254

 se dochovala, ale nebylo mu 

umožněno do ní nahlédnout.   

 Odborné příspěvky Lubomíra Nemeškala,
255

 který se několik let odborně 

zabýval jáchymovskou mincovnou 16. a 17. století, nám mimo jiné dovolují také 

ztotožnit některé osoby na epitafech, jako je to i v případě zemřelého Ruprechta 

Pullachera. 

 Pullacher byl významnou osobou jáchymovské mincovny. Byl mincmistrem od 

roku 1545. Jako svou mincmistrovskou značku používal velbloudí hlavu, která byla 

později převzata i jako jeho mincmistrovské znamení. Vzhledem k tomu, že byl 

Ruprecht Pullacher významným odborníkem v mincovních otázkách, byl často 

povoláván do Vídně. Jáchymovským mincmistrem byl necelých dvacet let až do roku 

1563, kdy umírá. 

 Na tomto místě bych ráda opakovaně zdůraznila to, co již bylo vyřčeno v hlavní 

stati předkládané práce v souvislosti s jáchymovským souborem epitafních památek. 

Totiž, že Vacková
256

 jejich vznik spojuje s krátkodobou obnovou jáchymovské 

mincovny v 80. letech 16. století. Dle prací Lubomíra Nemeškala
257

 je však patrné, že 

jáchymovská mincovna byla v letech 1520–1620 v provozu kontinuálně. 

 

3. Predela epitafního oltáře Ruprechta Pullachera, kolem 1563,  

Krajské muzeum Karlovarského kraje 

 

                                                 
254

 SCHMIDT 1913, 52. 
255

 NEMEŠKAL 1964; NEMEŠKAL/VOREL 2010. 
256

 VACKOVÁ 1969, 141. 
257

 NEMEŠKAL 1964; NEMEŠKAL/VOREL 2010. 
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4. Monogamista AF (AG?) 

     Epitaf Uttmannů a Lerchenfelderů, 1598 

 

(třídílný oltář; střední díl Zmrtvýchvstání, na predele Křest v chrámu, v nástavci 

Nejsvětější Trojice) 

Technika: olej na dřevěné desce; nástavec a rám – olej a tempera na dřevě; rozměry: 116 

x 81 cm (střední díl), 72 x 218 cm (predela), 56 x 133 cm (nástavec) 

Provenience: Původně umístěn ve špitálním kostele Všech svatých v Jáchymově, dnes 

součást sbírky Krajského muzea Karlovarského kraje, Mincovna Jáchymov; inv. číslo: 

Uo 630 

 

Literatura: SCHMIDT 1913, 54–55; VACKOVÁ 1969, 139, 151; POCHE 1977, 565; ŠRONĚK 

1997, 355–375; JAKUBEC 2010, 288 

 

V dolní části obrazu uprostřed signováno a datováno: AF (AG?) 1598 

 

Nápis na nástavci s Nejsvětější Trojicí: 

SITZET ZUR RECHTEN GOTTES DES ALLMECHTIGEN. 

 

Epitaf rodiny Uttmannů a Lerchenfelderů je v literatuře
258

 nejhojněji se 

vyskytujícím epitafem z celého jáchymovského souboru. Stručně jej ve svém Soupisu 

popsal Richard Schmidt.
259

 Ten je v dnešní době jediným vodítkem k tomu, abychom 

mohli rekonstruovat původní podobu epitafních oltářů v Jáchymově. Dále se s tímto 

dílem stručně seznamujeme v článku Jarmily Vackové,
260

 která jej vypichuje nad ostatní 

jáchymovské epitafy. Zdánlivě nejobsáhlejší popis nám podává text katalogu k výstavě 

Umění české reformace,
261

 kde byl epitaf vystaven. Ačkoliv se jedná o katalogové 

heslo, seznamujeme se zde jen s obecnými informacemi o jáchymovském souboru děl, 

které jsou v konečném výsledku ještě stručnější než Schmidtův soupis.  

Střední část epitafního obrazu Uttmannů a Lerchenfelderů je považována za 

nejzdařilejší dílo ze souboru jáchymovských epitafů. V odborné literatuře je dílo 

spojováno s pracemi italských manýristů, z nichž autor, Monogramista AF (AG?), 

vycházel.
262

 Vacková také uvádí, že se dílo vyděluje z průměru domácí produkce.
263 

Námětem je zde triumfálně ztvárněné Zmrtvýchvstání Krista.  

                                                 
258

 SCHMIDT 1913, 54–55; VACKOVÁ 1969, 139, 151; POCHE 1977, 565; ŠRONĚK 1997, 355–375; JAKUBEC 

2010, 288. 
259

 SCHMIDT 1913, 55. 
260

 VACKOVÁ 1969, 138. 
261

 JAKUBEC 2010, 288. 
262

 SCHMIDT 1913, 55; VACKOVÁ 1969, 138. 
263

 VACKOVÁ 1969, 138. 
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V prvním plánu obrazu se odehrává samotné Zmrtvýchvstání, kterému je 

přítomno dvanáct postav a anděl. V druhém plánu obrazu se za skalnatým převisem 

otevírá krajinná scenérie.  

           Postava Krista, obklopena nebeskou září, drží v levici červený praporec s bílým 

křížem. Čistě bílému, na bedrech ovinutému rouchu, kontrastuje rozevlátý plášť. 

Proporčně velmi dobře zvládnutá postava Spasitele je centrem celého motivu. V dolní 

části prvního plánu je znázorněn shluk dvanácti postav, které s údivem sledují Ježíšův 

triumf. Podle jejich oděvu lze soudit, že se jedná o vojáky, kteří měli na rozkaz Pilátův 

Kristův hrob hlídat (Mt 27,64). Anděl, který je ztvárněn u otevřeného hrobu, je 

nejklidnější postavou díla. Světlý dlouhý šat mu splývá až k zemi. Svým gestem 

oznamuje radostnou novinu.  

           Na jemně malované krajinné scenérii v levé části epitafu je znázorněno otevřené 

stavení, za nímž se otevírá výhled na vesnici. Nad tou se tyčí vysoký kopec. V lesní 

krajině, kterou Monogramista AF (AG?) situoval do pravé horní části epitafu, jsou 

zachyceny dvě drobné, pouze náznakem malované postavy, oznamující radostnou zvěst 

o Zmrtvýchvstání Krista. 

           V novozákonních textech se nesetkáváme s přesným líčením toho, jak Kristus 

vstal ze sarkofágu či skalního hrobu. Evangelisté vypráví, jak byl Kristův hrob nalezen 

již prázdný. Podle Matouše přišla po sobotě k hrobu Marie Magdaléna a ,,ta druhá 

Marie“. Vtom nastalo zemětřesení. Z nebe sestoupil anděl Páně. Jeho obličej zářil jako 

blesk a roucho měl bílé jako sníh. Poté ženám zvěstoval, že Kristus, jak předpověděl, 

vstal z mrtvých a pobídl je, aby pospíšily a řekly radostnou novinu jeho učedníkům. (Mt 

28,1-7) 

Na oválné predele je znázorněn obraz Křest v chrámu. Spíše než-li Popravčí 

scéna, jak uvádí Schmidt,
264

 jde o námět Křtu v chrámu, jak jej určila také Vacková.
265

  

 Oproti ostatním dvěma částem oltářního epitafu musíme podotknout, že právě 

tento je kvalitativně nejméně zdařilý. Postavy jsou malovány robustně a loutkovitě za 

použití sytých barev. 

Scéna je zasazena do interiéru, v jehož středu dominuje okno, které otevírá 

pohled na řemeslně malovanou krajinu. V prvním plánu jsou znázorněni dva muži, 

jeden klečící se skloněnou hlavou, oděný do vojenského šatu. Druhý křtí v dlouhém 

rouchu temně zelené barvy, přes nějž má přehozen červený plášť. Druhý plán se 

                                                 
264

 SCHMIDT 1913, 55. 
265

 VACKOVÁ 1969, 151. 
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odehrává u stolu. Jeho aktéry jsou opět dva muži, pravděpodobně totožní, kteří hovoří 

nad knihou. 

V nástavci epitafního oltáře Uttmannů a Lerchenfelderů je zobrazena Nejsvětější 

Trojice. Zde se setkáváme s od středověku nejrozšířenějším typem tohoto námětu, s tzv. 

Žaltářovou Trojicí.
266

 Boží Syn trůní s křížem v ruce po pravici Otce. Nad nimi se 

vznáší holubice Ducha svatého. Vyobrazení tohoto trojičního typu se opírá o 

texty Žalmů, v nichž Bůh Otec vybízí Krista, aby se posadil po jeho pravici. Odkaz na 

text Žalmů se objevuje i v nápisu samotného nástavce epitafního oltáře.  

 Obecně jde o námět, s nímž se ve Starém ani v Novém zákoně přímo 

nesetkáváme.
267

 Nicméně v Evangeliích je mnoho pasáží,  v nichž je řeč o Duchu 

svatém jako o rovném Otci i Synu a jako o Osobě, která je od nich odlišná. Pasáže 

ovšem přímo nehovoří o Boží jednotě, například při Kristově křtu. „Jakmile byl Ježíš 

pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak 

sestupuje z nebe a jako holubice přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: ,Toto je můj 

milovaný syn, kterého jsem si oblíbil.‘(Mt 3, 16-17) 

Po Zmrtvýchvstání Krista se učedníci shromáždili na hoře, kterou jim Ježíš určil. 

Když ho spatřili, klanili se mu. „Ježíš k nim přistoupil a řekl: ,Je mi dána veškerá moc 

na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu 

Otce, Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28, 18-19) 

V historii patřilo trojiční dogma k diskutovaným teologickým otázkám, které 

bylo nejpočetněji provázeno útoky heretiků. Uvažování o Trojici nalezneme již ve 

spisech prvních církevních spisovatelů, kteří ji chápali jako základ víry.
268

 

V expozici Muzea Karlovarského kraje v jáchymovské mincovně je vystavena 

střední část epitafního oltáře s námětem Zmrtvýchvstání. Obě zbylé části, nástavec a 

predela, jsou uchovány v depozitáři muzea. Je na místě zde opakovaně upozornit na 

fakt, že jen díky Schmidtově soupisu
269

 víme, jak vypadal epitaf jako celek.
270

 Výše 

uvedený text je zároveň první, který se pokouší epitafní oltář  Uttmannů a 

Lerchenfelderů odborně uchopit jako celek. 

 

                                                 
266

 ROYT 2006, 172. 
267

 ROYT 2006, 170. 
268

 Například Sv. Augustin se svým spisem De Trinitate (399-419) zasloužil o zformování ortodoxního 

trojičního dogmatu; ROYT 2006, 170.  
269

 SCHMIDT 1912, 55. 
270

 Ve Schmidtově soupisu fotografie epitafu i interiéru kostela Všech svatých. 
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4. Monogramista AF (AG?): Epitaf Uttmannů a Lerchenfelderů, 1598, Krajské muzeum 

Karlovarského kraje, rekonstrukce oltářního celku 
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4a. Monogramista AF (AG?): Epitaf Uttmannů a Lerchenfelderů, 1598, Krajské muzeum 

Karlovarského kraje, detail střední části epitafního oltáře s námětem Zmrtvýchvstání 
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5. Středoevropský malíř (Monogramista AF) 

      Epitaf Georga Pullachera, kolem 1598 

 
(třídílný oltář; střední díl Kladení Krista do hrobu podle grafické předlohy H. Goltzia, 

na predele zemřelý Georg Pullacher, v nástavci Nanebevstoupení) 

Technika: olej na dřevěné desce; rozměry: 104 x 64 cm 

Provenience: Původně umístěn ve špitálním kostele Všech svatých v Jáchymově, dnes 

součást sbírky Krajského muzea Karlovarského kraje, Mincovna Jáchymov; inv. číslo: 

Uo 631 

 

Literatura: SCHMIDT 1913, 51–54; VACKOVÁ 1969, 138, 151; POCHE 1977, 565; JAKUBEC 

2007, 15, 16, 22; JAKUBEC 2008, 31; JAKUBEC 2010, 291. 

 

Značeno na predele epitafu: 

AF? ANNO SALUTIS NATIVITI 1598 

 

Nápis na predele epitafu: 

HIE LIEGT BEGRABEN DER EDL UND … GEORG PULLACHER, WEILAND DER KO. KAN. 

MAN. BEHENTNER ALLHIER IST IN CHRISTO SELIGLICHEN EINGESCHLAFEN, DEN 18. JÜN. 

AO 96 SEINS ALTERS 46. 

 

Nápis na pravém dolním rohu predely epitafu: 

CONJUX ET FILIUS UINICUS MOESTI REVERENTCE ET MEMORIAM ERGO P.C. 

 

Nápis na nástavci epitafu:  

CHRISTUS IST ANGEFAHREN IN DIE HÖHE. 

 

Odborná literatura nám o tomto díle nepodává dostatečné informace. Téměř 

vždy jde o okrajovou zmínku, která se objevuje jen v rámci výčtu jáchymovských, či 

protestantských epitafních památek. Dílo zařadil do svého Soupisu Richard Schmidt.
271

 

Z jeho krátkého textu si můžeme představit, jak byl ještě jako nákladný oltář zasazen do 

interiéru špitálního kostela v Jáchymově. Vacková
272

 jej pak zařadila do svého katalogu, 

publikovaném spolu s článkem. V nejnovější literatuře je stručně uveden Ondřejem 

Jakubcem
273

 v katalogu k výstavě Ku věčné památce, kde je hovořeno o střední části 

epitafu Georga Pullachera jen v rámci výčtu jáchymovského souboru. Střední část oltáře 

byla také vystavena na nedávné výstavě Umění české reformace.
274

 Ve stejnojmenném 

katalogu výstavy je mu věnováno katalogové heslo, kde se však opět objevují pouze 

obecné informace o jáchymovských epitafech.
275
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273
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 Výstava proběhla v Císařské konírně od 16. 12. 2009 do 4. 4. 2010. 
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         Námětem střední části epitafního oltáře je Kladení do hrobu, které je inspirováno 

grafickou předlohou Hendricka Goltzia, kterou autor převedl na dřevěnou desku do 

posledního detailu. Obraz je zasazen do pravoúhlého prolamovaného rámu, který je 

zdoben ovocnými festony. Je rozdělen na dva základní plány. V prvním je znázorněno 

kladení těla Ježíšova do hrobu s hloučkem přihlížejících postav. V plánu druhém dění 

přihlížejí z povzdálí další čtyři postavy. 

      Dějová kompozice je laděna do temných tónů barev, ze kterých vystupují postavy 

přicházející k otevřenému hrobu ve chvíli, kdy je do něj vkládán Kristus. Autor se 

prokázal umnou modelací tělesné hmoty. Snažil se zachytit napjatou atmosféru, 

odehrávající se kolem Krista. Tělo Spasitele je zčásti zahaleno do bílé roušky, jež mu 

splývá od beder dolů. Jeho bezvládné tělo je vkládáno do otevřeného hrobu dalšími 

čtyřmi postavami, přičemž do obličeje vidíme pouze dvěma mužům. Muž v bílo-

oranžovém turbanu je oděn do světlého šatu, který pokrývá tmavě zelený límec. Po jeho 

levici klade Krista do hrobu prošedivělý stařec, jehož obličej zakrývá plnovous. 

         Vedle hrobu je zobrazena klečící truchlící žena, která Krista uchopuje za pravou 

ruku. Je oděna do světlého, do růžových tónů laděného šatu, který ji překrývá zlatavý 

plášť, na němž oceňme brilantně zvládnuté záhyby. Světlé vlasy rámují její jemný 

obličej. Další tři truchlící postavy, ženy, znázorněné za Spasitelovým hrobem, jsou 

zahaleny do svých rouch. Vedle nich je pak zobrazena ještě jedna postava, 

pravděpodobně mužská, která svým gestem také vyjadřuje smutek.  

           Ve druhém plánu malíř znázornil dvě malé dětské postavy, dívčí a chlapeckou, 

které pozorují dění v popředí. Za nimi ve výklenku celou kompozici uzavírá muž a 

žena. Jsou oděni do prostého selského šatu. 

         O pohřbu a místu posledního odpočinku Krista se dozvídáme ze všech čtyř 

kanonických evangelií. Matouš vypráví, že Josef z Arimatie tělo Kristovo zavinul do 

čistého plátna a pochoval jej ve skále. Dále píše, že naproti hrobu seděla Marie 

Magdaléna a ta druhá Marie, matka Josefova (Mt 27,59-61). Podobně pochování Krista 

popisuje i Marek (Mk 15,45-47). Lukáš líčí, že se k Josefovi přidaly ženy, které přišly s 

Ježíšem z Galileje (L 23,55). Jan nepíše o hrobu ve skále. Vypráví, že poblíž místa 

Ježíšova ukřižování byla zahrada, v níž byl nový hrob, a tak do něj bylo uloženo tělo 

Ježíšovo (J 19,41-42). 

           Autor zasadil děj podle tří evangelistů do skály. Otázkou však je, z jakého 

konkrétního textu vycházel, budeme-li chtít blíže určit postavy na obraze. 

Pravděpodobné je, že žena, uchopující ruku Ježíše, je Marie Magdaléna. Ženy, 
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obklopující hrob, bychom mohli spojovat s ženami, jež přišly spolu s Kristem z 

Galileje. Kdo jsou muži, kteří tělo Ježíšovo vkládají do hrobu, je těžké soudit. Ačkoliv 

Jan nepopisuje pohřbení ve skále, ale v zahradě, hovoří také o tom, že Josefovi byl ve 

chvíli pochování Krista nápomocen Nikodém (J 19,39-42). 

 Na predele epitafu je v krajinném rámci znázorněn zemřelý Georg Puellacher, 

jáchymovský výběrčí desátku, který klečí před Beránkem Božím. Je oděný do černého 

smutečního šatu, jenž je doplněn typickým renesančním límcem, tzv. okružím. Kolem 

něj autor jemně naznačil šest postav, které bychom pravděpodobně, jak uvádí i 

Schmidt,
276

 mohli určit jako horníky, jež pracují ve štole.  

 Epitafní oltář je ikonografickým celkem, vázaným na Kristovu oběť, jež přináší 

naději a jistotu spásy, který je zakončen Nanebevstoupením v edikulovém nástavci. 

Jedná se o drobnou malbu v manýristickém duchu. 

 Nanebevstoupení Krista bylo předpovězeno ve Starém zákoně. V Novém zákoně 

se o něm stručně dozvídáme u Evangelistů. Ve Skutcích apoštolských je naznačeno, že 

Kristus byl vzat na nebesa na Olivové hoře za přítomnosti apoštolů. Když Kristus 

vstupoval na nebesa, apoštolové uzřeli dva muže v bílém rouchu. „Po těch slovech byl 

před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak 

odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu 

stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí 

právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“(Sk 1, 9-12) 

Umné tahy štětcem, lehkost, kterou autor či autoři oltář namalovali, a detailně 

vyvedenou krajinnou stafáž bychom mohli kvalitativně srovnat se střední částí epitafu 

Uttmannů a Lerchenfelderů se Zmrtvýchvstáním Krista. Patrná vazba těchto dvou 

epitafů, jíž se prozatím žádný z badatelů nezabýval, je dána nejen obdobnými 

malířskými schopnostmi, ale také stejnou datací 1598 a signaturou AF?, která se 

nachází na predele epitafního oltáře. V literatuře
277

 obecně udávanou dataci kolem roku 

1600 bychom měli nyní díky výše zmíněným poznatkům upravit. 

 Nástavec s Nanebevstoupením a predela s Georgem Pullacherem jsou uloženy 

v depozitáři Krajského muzea Karlovarského kraje. V expozici jáchymovské mincovny 

je vystavena pouze střední část epitafu, která je jako jediná zmiňována v odborné 

literatuře. Epitafní oltář jako celek naposledy se svém Soupisu uvedl Richard 
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 SCHMIDT 1913, 53. 
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Schmidt.
278

 Toto katalogové heslo se pokouší poprvé vyplnit dlouhotrvající mezeru v 

literatuře a uchopit jej jako celek. Poprvé se zde rovněž setkáváme s obrazovou 

komparací střední části epitafního oltáře s námětem Kladení Krista do hrobu s grafickou 

předlohou H. Goltzia. 

 

5. Grafická předloha střední části epitafního oltáře s Kladením Krista do hrobu                             

(H. Goltzius: list č. 11 Pašijové série, 1596) 

                                                 
278

 SCHMIDT 1913, 52–54.  
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5a. Monogramista AF (AG?): Epitafní oltář Georga Pullachera, 1598, Krajské muzeum 

Karlovarského kraje, rekonstrukce oltářního celku 



 

87 

 

6. Středoevropský malíř 

     Epitafní obraz neznámé rodiny, kolem 1600 
 

(Proměnění Páně) 

 

Podle mědirytu L. Kiliana z roku 1593 podle P. Veroneseho 

Technika: olej na dřevěné desce; rozměry: 120 x 80 cm 

Provenience: Původně umístěn ve špitálním kostele Všech svatých v Jáchymově, dnes 

součást sbírky Krajského muzea Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary; inv. číslo: 

Uo 632 

 

Literatura: SCHMIDT 1913, 57; VACKOVÁ 1969, 151; POCHE 1977, 565 

 

V kartušovém nástavci nápis: 

CHRISTUS IST MEIN LEBEN, STERBEN IST MEIN GEWIN. 

 

  Obraz je zasazen do původního dřevěného rámu, zdobeného volutami. Je laděn 

do temných tónů barev, z nichž vystupuje šest postav. Hierarchicky nejvýznamnější 

postavou je zde Kristus, který je oděn do čistě bílého roucha, obklopen mohutnými 

oblaky. Postava po jeho levici, Mojžíš, má dlouhý splývavý červený šat, přes něj má 

přehozen modrý plášť. Druhý muž, Eliáš, vyobrazen po Kristově pravém boku, má šat 

světlý překrytý zelenavým rouchem.  

 Pod nimi na pozemské sféře se objevují tři mužské postavy. Mladá mužská 

postava uprostřed, která je otočena zády k divákovi, je Jan. Obličej druhé postavy, jíž 

jako jediné můžeme pohlédnout do tváře, je pokryt tmavými vousy. Tohoto muže pak 

spojme s apoštolem Jakubem. Třetí postava, velmi hmotně vymalována, představuje 

Petra, který je znázorněn se svým atributem, klíčem. 

 Proměnění Páně na hoře
279

 je námět inspirovaný novozákonními kanonickými 

texty, v nichž se jeho učedníkům Petru, Jakubu a Janu zjevilo božství Kristovo ve chvíli, 

kdy s nimi Ježíš vstoupil na velikou horu, kde se před nimi proměnil. Jeho tvář zazářila 

jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. Kristovi učedníci pak zřeli Mojžíše a Eliáše, 

jak s ním rozmlouvají. Poté je zastínil světlý oblak, z něhož promluvil hlas: ,,Toto je 

můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte.“ Učedníci ve strachu z 

hlasu padli na zem. Poté k nim přistoupil Ježíš a řekl jim, aby vstali. Když učedníci, 

otevřeli oči, viděli jen samotného Ježíše. 

                                                 
279

 Cyril Jeruzalémský ji označil jako horu Tábor; v biblických textech se jméno hory neobjevuje. 
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6. Epitaf neznámé rodiny (Proměnění Páně), kolem 1600, Krajské muzeum Karlovarského kraje 
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7.  Středoevropský malíř 

      Epitafní obraz neznámé rodiny, kolem 1600 
 

(Nanebevstoupení Krista) 

 

Technika: olej na dřevěné desce; rozměry: 126 x 79 cm 

Provenience: Původně umístěn ve špitálním kostele Všech svatých v Jáchymově, dnes 

součást sbírky Krajského muzea Karlovarského kraje, Mincovna Jáchymov; inv. číslo: 

Uo 633 

 

Literatura: SCHMIDT 1913, 57; VACKOVÁ 1969, 151; POCHE 1977, 565 

 

Odborná literatura se tomuto obrazu věnuje jen velmi stručnou zmínkou v rámci 

výčtu děl, která se nacházela ve špitálním kostele Všech svatých v Jáchymově. V těchto 

okrajových zmínkách je však dílo uváděno jako Zmrtvýchvstání. Pokud však epitaf 

studujeme důkladně, zjišťujeme, že se jedná pravděpodobně spíše o scénu 

Nanebevstoupení Krista, k němuž, jak je naznačeno ve Skutcích apoštolských, došlo na 

Olivové hoře.  

 V horní části epitafu je vyobrazen Kristus ve zlaté mandorle, držící v rukou kříž 

jako symbol triumfu nad smrtí. Spasitel je zahalen pouze do bílé bederní roušky a kolem 

jeho těla dynamicky vlaje světlé roucho. Pod ním se vznášejí dvě postavy v dlouhém 

bílém šatu, které gesta svých rukou směřují ku Kristu. Také tyto dvě postavy, anděly, 

autor znázornil velmi dynamicky. Jejich světlé vlasy nesplývají podél obličeje, nýbrž 

vlají ve větru, způsobeném mohutnými mraky. Pohledy andělů však směřují dolů na 

pozemskou sféru, kde je vymalován shluk postav. Ty jsou zahaleny do dlouhých rouch. 

Jde tedy pravděpodobně o apoštoly, kteří v údivu sledují dění na nebesích. Za 

mohutnými oblaky se otevírá pohled do kopcovité krajiny se vsí. 

 Ve Skutcích apoštolských je líčeno, že ve chvíli, kdy Kristus vstoupil na nebesa, 

zastřel ho oblak. Apoštolé pak spatřili dva muže v bílém rouchu, kteří k nim přistoupili 

a pravili: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do 

nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet“ (Sk 1, 9-11).  

 Srovnejme nyní alespoň náznakem odlišnosti mezi scénou Zmrtvýchvstání a 

Nanebevstoupením. Pokud by se jednalo o Zmrtvýchvstání, jak je uváděno v odborné 

literatuře,
280

 postavy na pozemské sféře by byly vojáky, kteří na Pilátův příkaz měli 

hlídat Kristův hrob. Pokud pozorně prostudujme šat postav v dolní části obrazu, musíme 
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konstatovat, že jde o apoštoly, kteří ovšem nebyli přítomni Zmrtvýchvstání. Na 

zobrazeních Zmrtvýchvstalého Krista, je Spasitel vyobrazován s praporcem vítězství. 

Ten se však na tomto epitafu nevyskytuje. Další postavy, které hovoří spíše pro scénu 

Nanebevstoupení Krista, jsou dva andělé, podle Skutků apoštolských dva muži v bílém 

rouchu. Pokud tedy důkladně porovnáme ony dva náměty, musíme konstatovat, že v 

případě tohoto obrazu se nejedná o scénu Zmrtvýchvstání Krista, nýbrž 

Nanebevstoupení Krista. 

 

7. Epitaf neznámé rodiny (Proměnění Páně), kolem 1600, Krajské muzeum Karlovarského kraje 
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8. Středoevropský malíř 

     Epitaf Paula Beera, 1604 

 
(třídílný oltář; střední díl Obrácení Šavla, na predele donátoři, v oválném nástavci 

Proměnění Páně) 

Podle grafického lisu J. Sadelera z roku 1580 (Obrácení Šavla) 

 

Technika: olej na dřevěné desce; rozměry: 200 x 107 cm; dvanáctihran (střední část), 

166 x 47 cm (predela) 

Provenience: Původně umístěn ve špitálním kostele Všech svatých v Jáchymově, dnes 

součást sbírky Krajského muzea Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary; inv. číslo: 

Uo 634 

 

Literatura: SCHMIDT 1913, 61–62; VACKOVÁ 1969 138, 151; POCHE 1977, 565; JAKUBEC 

2007, 16, 22 

 

Nápis pod oválnu predelou s donátory: 

WIR HALTEN ES DAFÜR,  DAS DIESER BEIT LEIDEN DER HERRLIGKEIT NICHT. WEHRT …, 

DIE AN UNNS SOLL DFFENBARET WERDENN. ROM. 8. 

 

Nápis na podnoží: 

NACH CHRISTI UNSERS SELIGMACHER GEBURT IM 1604 JAHR DEN 26. DECEMBRIS IST INN 

GOTT SELIGLICH EINGESCHLAFFEN DER EDBAR UND NAMHAFFTE HERR PAUL BEER DER 

ETLER, SEINES ALTER SIM 64 JAHR, PLCHEM GOTT EIN SANFTE RUHE IN CHRISTO UND 

FRÖLICHE AUFERFEHUNG VERLEIHEN WOLLE.  

RELICTA VIDUA ET LIBER EX UTRQU. CONJUG. HOC MONUMNTUM PONI CURARUNT. 

 

Nápis na dvanáctihranovém lištovém rámu: 

SAUL SAUL WAS VERFOLGESTU MICH, ER ABER SPRACH, HERR WER BISTU: DER HERR 

SPRACH ICH BIN IHESUS DEN DU VERFOLGEST, ES WIRD DIR SCHWER WERDEN WIEDER DEN 

STACH ZULECKEN. 

 

Nápis podél lunetového nástavce:  

DAS IS MEIN LIEBER SON AN DEM ICH MEIN WOLGEFALLEN HABE. 

 

 Střední díl původně bohatě zdobeného trojdílného oltářního epitafu líčí námět 

Obrácení sv. Pavla (Šavla). Robustně malované postavy autor ztvárnil lehkými tahy 

štětcem, avšak s proporční nepřesností. Epitaf je pozoruhodný svou barevností a 

dynamickou kompozicí, která v prvním plánu vystupuje ze samotného obrazu. Divák 

není v tomto případě pozorovatelem, ale aktérem uměleckého výjevu.  

           Obraz je rozdělen do tří plánů. V prvním se odehrává hlavní motiv. V jeho 

popředí leží Pavel zvrácen vedle svého upadnuvšího bělouše.
281

 Je oděn do zeleného 

šatu, který má pokryt pláštěm zlatavé barvy. Po jeho pravici si jeho průvodce zakrývá 
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oči před jasně žlutými paprsky, které sestupují z otevřeného nebe od Ježíše Krista. 

Průvodce má červený šat, jenž lemuje bílý vzdouvající se plášť. V druhém plánu vlevo 

se nachází u špičaté skály shluk postav, pravděpodobně vojáků, na koních.  

           Autor ztvárnil umělci oblíbený námět ze života sv. Pavla. K jeho obrácení došlo 

pravděpodobně záhy po Štěpánově ukamenování kolem roku 32-33 po Kr. při cestě do 

Damašku, kdy ho náhle oslnilo světlo z nebes. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, 

proč mě pronásleduješ?“ Saul se zeptal se: „Kdo jsi, Pane?“ Ten odpověděl: „Já jsem 

Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat.“ (Sk 

9,1-6) Muži, kteří byli se Šavlem, viděli sice světlo, ale hlas toho, který k němu mluvil, 

neslyšeli. Pavel musel být do Damašku veden svými původci za ruku, neboť od toho 

nebeského jasu nic neviděl. Zůstal tři dni slepý, nic nejedl, ani nepil. Když k němu 

přišel Anaiáš, kterého k němu Kristus ve vidění poslal, a vložil na něho ruce se slovy, od 

koho přichází, vrátil se mu zrak a dal se ihned pokřtít. 

V dynamické scéně s Obrácením Šavla se autor inspiroval v grafické předloze J. 

Sadelera z roku 1580, kterou téměř detailně převedl na dřevěnou desku. Město je na 

Sadelerově grafice znázorněno v pravé části kompozice. Horizont kompozice uzavírá 

krajina. Namísto ní však autor epitafního oltáře Paula Beera rozpracoval pohled na 

město, nad nímž se otevírá nebe s Ježíšem Kristem. Drobnou odlišnost můžeme 

pozorovat také na postavě Pavla (Šavla). Ačkoliv jeho šat se téměř detailně shoduje 

s grafickou předlohou, tvář se liší. Grafická předloha znázorňuje Pavla jako starce 

s dlouhými světlými vousy, zatímco autor epitafu jej vyobrazil jako poměrně mladistvě 

vyhlížejícího muže s tmavým knírem, který zároveň vykazuje nápadnou podobnost 

s průvodcem, jež byl události přítomen, a to jak na grafice, tak na dřevěné desce. 

 Na oválné predele se nacházeli příslušníci rodiny Paula Beera staršího, bohatého 

jáchymovského dolovače a nákladníka hor,
282

 modlící se před Kristem na kříži ve 

smutečním šatu. Vlevo autor znázornil pět klečících synů Paula Beera, před nimiž jsou 

vymalováni tři vnuci zemřelého. V pravé časti predely vedle krucifixu je v popředí 

zobrazena druhá choť Paula Beera a za ní pět dcer ve smutečním šatu. 

V lunetovém nástavci je znázorněn výjev s Proměněním Páně. Stejně jako 

střední díl epitafního oltáře, jsou také postavy na tomto obraze ztvárněny velmi robustně 

s proporčními nedostatky. Obdobná je také výrazná barevnost. Ačkoliv je obraz 

rozdělen do tří plánů, působí velmi plošně. V prvním plánu jsou vyobrazeni apoštolové 
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 SCHMIDT 1913, 61. 
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Petr, Jakub a Jan. Druhému plánu dominuje postava Ježíše Krista na hoře a třetí plán 

uzavírá bohatá kopcovitá krajina. 

 Proměnění Páně na hoře je námět inspirovaný kanonickými novozákonními 

texty (Mt 17,1-9; Mk 9,2-13; L 9, 28-36,2; Petr 1, 16) i apokryfními – Petrova 

apokalypsa, v nichž je učedníkům zjeveno božství Kristovo. Ježíš vyvedl své tři 

učedníky na vysokou horu a náhle, během modlitby, je před jejich zraky proměněn.  

Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. Kristovi učedníci pak zřeli 

Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. „Petr na to řekl Ježíšovi: ,Pane, dobře, že jsme 

tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky – jeden Tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.‘ 

Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: ,Toto je můj 

milovaný syn, kterého jsem si oblíbil, jeho poslouchejte.“(Mt 17, 4-5). Učedníci ze 

strachu z hlasu padli na zem. Poté k nim přistoupil Ježíš a řekl jim, aby vstali. Když 

učedníci vstali, viděli jen samotného Ježíše. 

           Predela a nástavec s Proměněním Páně nejsou součástí stálé expozice a jsou 

uloženy v depozitáři Krajského muzea Karlovarského kraje. 

 

8. Porovnání grafické předlohy se střední části epitafního oltáře s námětem Obrásení Šavla                                            

(J. Sadeler: grafický list z roku 1580) 
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8a. Epitaf Paula Beera, 1604, Krajské muzeum Karlovarského kraje, rekonstrukce oltářního celku 
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9. Středoevropský malíř 

     Epitafní obraz dětí Centuria Lengenfeldera, 1610 
 

Technika: tempera na dřevěné desce; rozměry: 120 x 84 cm 

Provenience: Původně umístěn ve špitálním kostele Všech svatých v Jáchymově, dnes 

součást sbírky Krajského muzea Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary; inv. číslo: 

Uo 628  

 

Literatura: SCHMIDT 1913, 63–65; VACKOVÁ 1969, 151; POCHE 1977, 565 

 

 

Ve vlysu sloupoví nápis:  
CENTURIO LENGENFELDER CAES: MAIT: ARENUM MARIA LIBERISSUIS WOLFGANCO ET 

CHRISTINAE PIEDENG. 

 

Nápis v levé dolní části epitafu: 
 

PROSOPOAEIA FILLI DEFUNCTI. 

WIR EGO WIR EQUIDEM SPATIOSI LIMINA MUNDI 

INGRESSUS, VIDI NIL NISI MULTA MALA. 

NON HAEC VITA PLACET, QUAE PLENA LABORE DOLORE. 

PER CHRISTUM MELIOR VITA PARATA MIHI EST, 

VITA, UBI PERPUTUAE SUNT CAELCA GAUDIA VITAE. 

GAUDIA, QUAE NULLO SUNT PERITURA DIE. 

HAEC MIHI VITA PLACET, ROSEO QUAM SANGUINE NOBIS. 

PROMERUIT SOBOLES INDUBITATA DEI. 

HANC ERGO NACTO VITAM NIL CETERA CURO. 

MUNDANIS MUNDI REGNA RELONQUO LUBENS 

PATRIA TERA VALE, MEA NUNC EA LIMINA CLAUDO 

SIDERA SCANDO POLI, USOQUE VALETE MEI. 

FUNERA DILECTI NE DEFLENTE PARENTES 

NIL JESSUS PLANTO, NIL LACRIME IUVANT. 

UDUEINET TEMPUS, QUO CONSOCIABIMUR OMNES. 

CUM SONITUM REDDET BUCCINA CLARA DEI 

CUM MEA FATALI E MONUMENTO MEMBRA RESORGENT. 

ET NOVIA CONCIPIENT GAUDIA DANTE DEO. 

TEMPERA RESTITUENT HAEC NOBIS ME: MIHI VOSQUE 

ILLIC NON DIVA TELA TIMENDA NECIS. 

 

 

Nápis v pravé dolní části epitafu: 
 

HERR JESU CHRIST WAR GOTTES SOHN, 

DER WELT HEILAND UND GNADEN THRON. 

UNS KREÜTZ HASTÜ DICH SCHLAGEN LAN, 

TREGST OFF DEIN HEÜBT EIN DORNE CRON, 

DEIN ARM HASTÜ WEIT AUS GEBREITT, 

…. IST ERÖFFNET DEINE SEIT, 

DARAUS REINT WASSER UND DAS BLÜT, 

HERR WEM IST GESCHEHEN DIS ZU GÜT. 

FREŸLICH UND UNS, DIE D´ IN DER TAUF, 

ZU DEIN KINDERN HAST GENOMMEN AÜF. 

UND GWAFCHEN MIT DEM BLÜT SO ROT. 
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VON ALLER SÜND UND MISZETHAT. 

HERR INN ARM AÜCH SCHLESZ EIN, 

VERBIRG UNS INN DIE MUNDEN DEIN 

UND SCHENF UNS INN DIE MÜNDEN DEIN, 

… LAUTER GNAD DES LEBENS CRON, 

DIE DÜ MIT DEINER CRON ERLANGT, 

SO DÜ FÜRUNS AM CREÜTZ GEHANGT. 

SO WOLLEN WIER INN DER SELIGFEIT 

DICH LOBEN UND … IN EWIGFEIT. 

 

Nápis na dolní části rámu: 

F. F. ANNO CHRISTI 1610 

 

 

 Epitafní oltář dětí Centuria Lengenfeldera, jáchymovského mincmistra, je jako 

jediný zasazen do původní edikulové architektury. Z rámu po stranách vystupují dva 

sloupy, které jsou v dolní polovině zdobeny geometrickým motivem. Jejich horní část je 

světlá a hladká. Podstavec je zdoben lvími maskami, které jsou ukončeny šiškami. 

Architekturu zakončuje roztržený trojúhelníkový štít, v jehož středu je znázorněna lví 

hlava. Pole rámu je lemováno rostlinnými motivy s volutami. 

 Obraz je horizontálně rozdělen na dvě poloviny. Dolní část vyplňuje ve dvou 

sloupcích vepsaný latinský a německý text. V levé horní polovině jsou znázorněny 

podobizny klečícího Centuria Lengenfeldera s chotí pod centrálně umístěným Kristem 

na kříži, před nímž stojí opřeny znakové štíty; Lengenfelderů a Griefencků. Centurio 

Lengenfelder, hledící upřeně na diváka, je oděn do černého šatu, tvořeného 

balónovitými kalhotami a kabátcem, který má přepásán černou sponou. Oděv má pokryt 

dlouhým splývavým pláštěm, jež má sepnut u krku bílým límcem. Jeho choť je 

zobrazena v černé sukni a bílé haleně s výrazným límcem, přes níž má černou vestu. 

Manželé mají sepjaté ruce v aktu modlitby.  

 V pravé polovině je znázorněno jedno z mrtvých dětí
283

 v bílém rubáši s černým 

křížem u nohou. Také ono se modlí. Horní rohy obrazu jsou pokryty zelenou draperií, 

která otevírá průhled do chladně působící krajiny.  

 Obraz, ačkoliv vyhlíží monumentálně, je nejmenším epitafem jáchymovského 

souboru. Důraz je kladen na nápisovou složku. Epitaf byl vytvořen po smrti dětí 

Centuria Langenfeldera, pravděpodobně Wolfganga a Christiny. Richard Schmidt,
284

 jež 

se jako jediný tomuto obrazu věnoval ve svém Soupisu, uvádí, že na hrudi malého dítěte 
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 SCHMIDT 1913, 64. 
284

 SCHMIDT 1913, 64. 
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se nalézají další čtyři kříže. Pokud by zde skutečně byly znázorněny,
285

 museli bychom 

hledat další postavy, kterým byl obraz věnován.  

 

9. Epitafní obraz dětí Centuria Lengenfeldera, 1610, Krajské muzeum Karlovarského kraje 

                                                 
285

 Dnes jsou zcela nečitelné. 
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10. Domácí malíř  

        Epitafní oltář Pirchanských, 1579 

 
(Třídílný oltář; ústřední motiv Poslední soud; na vnitřních stranách křídel a v nástavci 

osmero blahoslovenství;  na vnějších stranách křídel apoštolové s donátory) 

 

Podle grafického listu Jana I. Sadelera podle Ch. Schwarze (Poslední soud) 

 

Technika: olejová tempera na desce ze smrkového dřeva; rozměry:  8 obrazů 33 x 26 cm 

(výjevy ze Starého zákona); 8 obrazů  32 x 45 cm (apoštolové a donátoři); ústřední 

obraz 125 x 80 cm 

Provenience: Původně umístěn v kostele Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci v 

Pirchanské kapli; dnes součástí expozice Muzea Jindřichohradecka, umístěné v klášterní 

kapli; inv. číslo: Pl 228 

 

Literatura:NOVÁK 1901, 243–250; VACKOVÁ 1969, 138, 151; ŠRONĚK/ROHÁČEK/DANĚK, 

1999 295–308; PEROUTKOVÁ 2012 (nepublikovaný text) 

 

Na predele nápis:  

UNUS QUISQUE PROPRIAM MERCEDEM ACCIPIET SECUNDUM LABOREM 

SUUM QUAE SEMINAVERIT. HOMO HAEC ET METET. 

 

Nápis na Matoušově knize: 

ANNO 97. LO : IV • VH • 

 

 Bohatě zdobený třídílný oltářní obraz Pirchanských patří mezi významné 

památky epitafního umění. I zde však musíme konstatovat, že se mu v odborné 

literatuře dostává nepříliš hojné pozornosti. První a poměrně obsáhlá zmínka o epitafu, 

se objevuje v Novákově
286

 Soupisu ze samého počátku dvacátého století. Dále mu 

pozornost věnovala Vacková,
287

 která jej uvedla v rámci katalogového výčtu, který byl 

součástí článku, věnovaného renesančním epitafům. Michal Šroněk, Jiří Roháček a Petr 

Daněk
288

 se epitafu krátce dotkli ve své studii k nástěnné malbě s námětem Posledního 

soudu v kostele Panny Marie před Týnem. Nejnověji se dílem zabývala Jana 
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 NOVÁK 1901, 243–244. 
287

 VACKOVÁ  1969, 151. 
288

 ŠRONĚK/ROHÁČEK/DANĚK 1999, 295–308. 



 

99 

 

Peroutková,
289

 která k němu vytvořila obsáhlé a velmi kvalitní katalogové heslo 

upozorňující na řadu dosud se opakujících chyb, jež nabízí nové interpretace.  

Ústředním námětem epitafního oltáře Pirchanských je Poslední soud, který patří 

k ikonograficky velmi obtížným scénám. Kristus, který je doprovázený přímluvci 

Pannou Marií a Janem Křtitelem s anděly nesoucími nástroje Kristova umučení, 

přichází ke konečnému soudu ve stejné slávě, s níž vstoupil na nebesa poté, co vstal z 

mrtvých. Spasitel je znázorněn v dynamicky vymalovaných mracích. Vystupuje zde 

jako soudce, jež soudí živé i mrtvé, aby každý dostal spravedlivou odplatu za to, co 

učinil ve svém životě.  

Malba Posledního soudu je inspirována grafickým listem Jana I. Sadeleda (podle 

Christopha Schwarze). Ačkoliv autor epitafního oltáře scénu co do počtu postav značně 

zredukoval, převedl na dřevěnou desku nejvýraznější kompoziční schémata a postavy, 

které dominují grafické předloze. Vedle Ježíše Krista s přímluvci Pannou Marií
290

 a 

Janem Křtitelem, zde akcentoval nejvýraznější postavu grafické předlohy – anděla na 

pravé straně výjevu. 

 Na vnitřních křídlech a na nástavci oltáře autor vyobrazil osm blahoslovenství, 

která jsou doprovázena latinskými nápisy. Levý obraz v nástavci představuje námět 

Zvěstování Panně Marii, pravý Obětování v chrámu se Simeonem a prorokyní Annou. 

Horní námět levého vnitřního křídla představuje dva ze Skutků milosrdenství. Milosrdní 

zde krmí a napájejí chudé. Prostřední námět vyobrazuje Marii Magdalénu, jež myje 

Kristu nohy. Spodní pole obrazu vyplňuje pravděpodobně scéna Trpělivého Joba. 

Náměty na pravém vnitřním křídle jsou velmi problematicky interpretovatelné. Nejvýše 

položený výjev by mohl představovat Krista v Getsemane ve chvíli, kdy byl dopaden 

vojáky. Jana Peroutková
291

 jej popisuje jako kamenování mučedníka (sv. Štěpána). 

Prostřední charakterizuje Novák
292

 jako „Spytihněvův zástupce mírumilovných, Mojžíš 

mírných“. Peroutková
293

 popisuje scénu jako: „vojenský vůdce s ozbrojenou družinou 

mířící ke skupině prosebníků“. Dolní výjev dle Nováka
294

 znázorňuje Arona a Miriam, 

jež činí vůdci lidu výčitky, že pojal ženu z národa Kůčů (?).   

                                                 
289

 PEROUTKOVÁ 2012, nestr.; tímto velmi děkuji Janě Peroutkové z FF UK za laskavé poskytnutí své 

studie k dílu. 
290

 Námět Posledního soudu inspirovaný rovněž grafickou předlohou Jana I. Sadelera nese monumentální 

nástěnná malba z roku 1604, která se nachází na jižní zdi pod varhanní kruchtou kostela Panny Marie 

před Týnem. Zde postava Panny Marie chybí; více ŠRONĚK/ROHÁČEK/DANĚK 1999, 295–308.  
291

 PEROUTKOVÁ 2012, nestr. 
292

 NOVÁK 1901, 244. 
293

 PEROUTKOVÁ 2012, nestr. 
294

 NOVÁK 1901, 244. 
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 Pokud je oltář zavřen, spatřujeme opět osm obrazů. Tentokráte ve dvou 

vodorovných řadách po čtyřech. Jejich pole jsou vyplňována poprsími šesti apoštolů se 

svými atributy; Šimon se sekyrou, Petr s klíčem a knihou, Pavel s knihou a mečem, 

Bartoloměj s knihou a nožem, Matouš s knihou a Jan Evangelista s kalamářem a brkem. 

V levé části spodní řady je vymalována podobizna donátora ve výklenku, v pravé je 

vyobrazena jeho choť. Manželé Pirchanovi, oděni v černý smuteční šat, klečí a ruce 

mají sepjaté v modlitbu.  

 Problematická se jeví právě osobnost donátorů, manželů Pirchanových. Janě 

Peroutkové
295

 se podařilo shromáždit dosud nepublikované informace, podle nichž by 

objednavateli díla mohly být děti Pavla Pirchana († 1578) – Jiří, Blažek, Vondra, či 

dcera, jejíž jméno neznáme – nebo Pirchanova manželka, jež je na oltáři znázorněna 

v bohatém, leč přísném, vdovském oděvu s rouškou, která zakrývá část obličeje. 

 Novák
296

 epitafní oltář přiřazuje k pracím místním malířům Widtmannovi či 

Ernstovi. K autorství epitafu, které je vzhledem k absenci písemných pramenů 

nesnadné, se ve svém článku vyslovili také Šroněk, Roháček a Daněk.
297

 Ti uvádějí, že 

je nutno autora hledat v okruhu jindřichohradeckých autorů. Neobjasněna zůstává také 

informace, dle níž mohl autor náležet bezprostředně k okruhu dvora pánů z Hradce.
298

 

Klíčem k určení, jak poukazuje Peroutková,
299

 by mohla být písmena na Matoušově 

knize vedle uvedené datace. 

Tento ikonograficky velmi obtížný epitaf je třeba bezesporu podrobit dalšímu 

studiu, které by mohlo blíže specifikovat propojení jednotlivých námětů, které je 

potřeba znovu podrobit důkladné recepci. Přesná a důkladnější interpretace díla je tedy 

otázkou dlouhodobého studia, které by však mohlo přinést nové a objevné poznatky. Ty 

by se daly spojit do kontextu uměleckých děl v rámci města Jindřichova Hradce. 
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 PEROUTKOVÁ 2012, nestr. 
296
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297
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10. Porovnání grafické předlohy se střední částí epitafního oltáře Pirchanských s námětem 

Posledního soudu (mědiryt J. I. Sadelera podle Ch. Schwarze) 

 

 
10a. Porovnání grafické předlohy se střední částí epitafního oltáře Pirchanských s námětem 

Posledního soudu, detail postavy anděla (mědiryt J. I. Sadelera podle Ch. Schwarze) 
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 10b. Epitafní oltář Pirchanských (otevřený), 1579, Muzeum Jindřichohradecka 
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 10c. Epitafní oltář Pirchanských (zavřený), 1579, Muzeum Jindřichohradecka 
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11. Domácí malíř 

        Epitaf manželů Thunklových, poslední čtvrtina 16. století 
 

(Ústřední motiv Zmrtvýchvstání; v nástavci Trpělivý Job) 

 

Technika: olejová tempera na desce z lipového dřeva; rozměry:  278 x 290 cm 

Provenience: Původně umístěn v kapli sv. Mikuláše v kostele Jana Křtitele 

v Jindřichově Hradci; dnes součástí expozice Muzea Jindřichohradecka, umístěné v 

klášterní kapli; inv. číslo: Pl 297  

 

Literatura: NOVÁK 1901, 183–184; VACKOVÁ 1969, 138, 151 
 

NÁPIS NA PREDELE EPITAFU: 

ANNO DOMINI IN 1579 DEN SIBZEHNTEN TAG FEBRUARY IST GOTT SEHGLICH 

VERSCHIDEN DER ERNEST UND FÜRNEMB HERR GEORG THUNCKEL GEWESTER BURGER 

DES RATHS ALHINE. ANNO 92 DEN SECHSTEN TAG SEPTEMBER IST SEIN EHLICHE 

HAUSFRAW ANNA SELLIGLICH VERSCHIDEN UND LIEGEN SAMT IREM KINT ALHINE 

BEGRABEN DENEN GOTT DER HERR EINE FREWLICHE AUFFERSTEHUNG VERLEIN WOLLE 

AMEN. 

 

NÁPIS V KLADÍ EPITAFU: 

JAN W KAPITOLE XI DI PAN JEZISS. JA JSEM VZKRYSSENY A  ŽIVOT KDO WIERZY WE MNE 

BITT GEST TAK UMRZEL ŽIW BUDE. KAŽDY KDO GEST ŽIW A WIERZY WE MNE 

NEUMRZETT NA WIEKY. JOB KAP. XIX: WYM ZAGISTE ZE WYKUPITEL MUOY ŽIW GEST A 

ŽE WPOSLEDNY DEN Z ZEMIE WSTATI MAM A ZASE OBLECZEN BUDU KOŽY MAU A W 

TIELE MEM UZRZYM BOHA KTEREHOZ UZRZYI A NA OCZY SPATRZY A NEGYNY. SLOZENA 

GEST TATO NADIEGE W LUNU MEM. 

 

 Epitaf manželů Thunklových se v odborné literatuře téměř neobjevuje. Největší 

pozornost mu věnoval ve svém Soupisu Josef Novák.
300

 Dále se pak objevuje v rámci 

výčtu epitafů v článku Jarmily Vackové,
301

 avšak nenacházíme žádný text, který by 

popsal a interpretoval tento pozoruhodný monumentální oltářní obraz. 

 Jde o vzácný, do původní bohatě zdobené edikulové architektury zasazený 

epitaf. Po stranách oltáře se nacházejí korintské sloupy, za nimiž jsou ve výklenku 

vyobrazeny postavy apoštolů Petra a Pavla. Po stranách predely, jež obsahuje německý 

pamětní nápis, jsou zapuštěny konzoly mezi andílky, kteří hrají na hudební nástroje, 

basu, harfu, kytaru a flétnu. 

 Hlavním námětem epitafního oltáře je Zmrtvýchvstání Krista. Postava Krista, 

zahaleného do rudé roušky, vystupuje z otevřeného hrobu. V ruce svírá praporec s 

červeným křížem jako symbol vítězství nad smrtí. Pod Kristovým hrobem jsou 

zhrouceni vojáci, kteří měli na příkaz Pilátův hlídat Kristův hrob ve skále. Mezi vojáky 

je jemně vymalována postava anděla Páně, který je oděn do sněhově bílého šatu, stejně, 
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jak jej líčí Matouš: ,,Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh“ (Mt 28, 

4). 

 V dolní části epitafního oltáře se na levé straně nacházejí klečící postavy 

donátorů, Jiříka Thunkla a jeho syna. Choť Jiříkova je vyobrazena na pravé části 

epitafu. Mužské postavy jsou oděny do okázalého renesančního šatu. Pravděpodobně 

vychází ze španělské módy druhé poloviny šestnáctého století, čemuž napovídá výrazný 

límec, takzvané okruží. Ženská postava je oděna do smutečního šatu, jež je tvořen 

bíločerným, až na zem splývajícím šatem, přes nějž je přehozen černý kožešinový plášť. 

Členové rodiny Thunklovy se modlí a v sepjatých rukou mají vymalovány červené 

kříže. Obraz nám ve svém druhém plánu dává nahlédnout do krajiny, která se otevírá za 

skalnatou horou, kde jsou vyobrazeny kopcovité jemně malované svahy. 

 Nad silně přečnívající římsou v akroteriu, upravenou na způsob německé 

kartuše, je vymalován druhý výjev, který představuje Joba s manželkou a jeho přáteli, 

kteří mu činí výčitky. Detailně provedená malba je zasazena do krajiny, kterou lemuje 

alej stromů. Vlevo jsou vyobrazeny čtyři postavy, kráčející k Jobovi. Je to jeho 

manželka a tři přátelé; Elifaz z Temanu, Bildad ze Šuchu a Sofar z Naámy. Job, jehož 

tělo pokrývají vředy, sedí v popelu a svůj pohled směřuje k přicházejícím. Nad ním je 

vyobrazena děsivě vyhlížející bytost, Satan. Námět představuje scénu z Jobova života, 

kdy ho jeho nejbližší nabádají, aby se odklonil od Hospodina. Ten všemu přihlíží na 

nebeské sféře. 

 Job byl bohabojný člověk, který se každé ráno obětoval Hospodinovi. Jednou 

před Hospodina předstoupil Satan a nabádal ho, aby Joba zbavil všeho, co mu patří. Pak 

se uvidí, zda mu zůstane i nadále věrný. Job ztratil majetek i rodinu, přesto se však od 

Hospodina neodvrátil. Satan tedy znovu předstoupil před Hospodina a ten svolil, aby 

Joba vyzkoušel tělesným utrpením. V tu chvíli se celé  Jobovo tělo pokrylo vředy. Jeho 

žena jej nabádala, aby se odvrátil od Hospodina. Job jí však pravil: ,,Budeme snad od 

Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?“ (Jb 2, 10).  

 Když se Jobovi přátelé doslechli, co hrozného se mu stalo, vypravili se za ním, 

aby ho politovali a potěšili. Před nimi Job proklínal své narození, chválil smrt a odmítal 

útěchu. V tom se zjevil sám Hospodin a Jobovi se dostalo požehnání. 

 Zajímavou otázku, kterou tento nákladný oltářní epitaf vzbuzuje, je osobnost 

samotného donátora, Jiřího Thunkla. Musíme si uvědomit, že pokud si měšťan nechal 

vyhotovit takovýto nákladný oltářní epitaf, který byl původně umístěn v kostele sv. Jana 

Křtitele, muselo jít o významného představitele města. V Dějinách města Jindřichova 
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Hradce však nalézáme pouze jednu zmínku. Uvádí se zde, že: ,,Pán obnovil městskou 

radu 1574 ve středu v den vigilie Nanebevstoupení. Purkmistrem: (…) Jiřík Thunkl 

(…)”
302

 Také v tomto případě je tedy nutno konstatovat, že bližší objasnění nejen 

okolnosti objednání epitafu, ale také osobnosti donátora, je otázkou dalšího studia, které 

by mělo primárně vycházet z pramenného materiálu. Ten by mohl přinést další cenné 

informace, jež by napomohly k důkladnějšímu objasnění. 

 

11. Epitaf manželů Thunklových, poslední čtvrtina 16. Století, Muzeum Jindřichohradecka 

 

                                                 
302

 TEPLÝ 1927, 345. 
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12. Monogamista TS /Středoevropský malíř/ 

        Epitafní oltář Smiřických, 1588 

 
(třídílný oltář; střední námět Narození, na vnitřní straně křídel podobizny donátorů, na 

vnější straně křídel Andělské Zvěstování) 

 

Technika: tempera na dřevěné desce; rozměry: 157 x 130 cm (střdní část), 162 x 75 cm 

(křídla) 

Provenience: Zámecká kaple sv. Vojtěcha, Kostelec nad Černými lesy 

 

Literatura:  PEŠINA 1950, 94; PEŠINA 1954, 276, 283–284; LEJSKOVÁ–MATYÁŠKOVÁ 

1966, 273; VACKOVÁ 1969, 152; POCHE 1978, 109; RIŠLINK/JOUZA 1999, 54; JAKUBEC 

2010, 390–392 

 

 Odborná literatura se tomuto oltářnímu epitafu příliš nevěnuje. Jde spíše o 

zmínky okrajové, které se objevují v rámci celkového popisu zámku v Kostelci nad 

Černými lesy. Nesetkáme se však s žádným podrobnějším popisem, jež by jej 

interpretoval. 

 Jde o třídílný oltář, jehož hlavním námětem je Narození Krista. Vnější část oltáře 

představuje Andělské Zvěstování. Na levém křídle je znázorněn anděl Gabriel, na 

pravém Maria. Postava anděla přichází do galilejského města Nazaretu k Panně Marii se 

slovy: ,,Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!“, aby ji oznámil radostnou 

zvěst od Hospodina, že počne z Ducha svatého (L 1,26-33). Postava anděla je 

modelována velmi hmotně. Červený, až k zemi dlouhý šat, má přepásán opaskem s 

výraznou sponou, jejíž středem je lví hlava. Kolem šatu se mu dynamicky vlní zlatobílé 

roucho. Levou ruku má zdviženou vzhůru s gestem směřujícím k Marii. Ve své pravici 

třímá hůl, kolem níž je omotána nápisová páska s textem ,,Ave Maria Gratia plena”.  

 Panna Maria je znázorněna s rukama sepjatýma v modlitbu v okamžiku, kdy k ní 

sestupuje Duch svatý tak, jak řekl anděl: ,,Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc 

Nejvyššího.“ Hmotně vymalovaná postava Panny Marie hledí směrem k holubici Ducha 

svatého, od níž vychází nebeská záře. Její dlouhý zlatavý šat lemuje bíločervené roucho. 

Světlé dlouhé vlasy má pokryty jemnou rouškou. Ruce v gestu modlitby má položeny 

na stole, který pokrývá zdobná látka.   

V Jakubově protoevangeliu se hovoří o tom, že Marii zastihl anděl ve chvíli, kdy 

tkala purpur a šarlat na chrámovou oponu. Tato látka pravděpodobně však onou 
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chrámovou oponou není, neboť se zde neobjevuje přadeno. Z Písma se však 

nedozvídáme, kde se Zvěstování odehrálo. Na tomto obraze jej autor zasadil do blíže 

neurčené světnice. 

 Střední část oltáře představuje scénu Narození Páně, na němž se v zadní části 

objevuje signatura TS.
303

 Robustně modelovaná postava Panny Marie se sklání nad 

malým Ježíškem, který je uložen ve slaměné kolébce. Její zlatavý šat překrývá bílé 

roucho zdobené jemnou krajkou. Tou má zahaleny i světlé vlasy. Po její pravici přichází 

k Ježíškovi bosý Josef. Je oděn do světlého šatu, po němž splývá až na zem zelený plášť 

s tvrdě modelovanými záhyby draperie. Po Mariině levici se nad Ježíškem sklání pastýř, 

který je obklopen svým stádem dobytka. V dolní části obrazu je zobrazen malý anděl 

hledící na Ježíška. Druhá drobná andělská bytost se nad kolébkou sklání po Mariině 

pravici. Trojúhelníkovou kompozici uzavírá třetí postava anděla ve zlatavém šatu.  

 V druhém plánu za andělem je znázorněno selské stavení, za nímž se otevírá v 

pravé části obrazu jemně malovaná krajinná scenérie. Anděl, vznášející se nad kopci, 

zvěstuje radostnou novinu. V krajině je náznakem vymalován pastýř, který již zvěst o 

Narození vyslyšel a z dáli se běží poklonit Ježíškovi. 

 Levé vnitřní křídlo vyplňuje postava Jaroslava Smiřického ze Smiřic, syna 

luterána Zikmunda Smiřického na Skalách, Škvorci, Náchodě, Poličaně a Miletíně. Jeho 

osobnost je spojena s významnou renesanční přestavbou zámku v Kostelci nad Černými 

lesy, kterou započal arcivévoda Ferdinand. Původně gotický hrad však roku 1549 

vyhořel. Tím se arcivévoda dostal do finančních potíží a prodal panství kostelecké i 

s Klučovem za 30000 grošů Jaroslavu Smiřickému, který pokračoval v dostavbě zámku, 

k němuž nechal přistavět kapli sv. Vojtěcha s rodinnou hrobkou Smiřických. V Kostelci 

nad Černými lesy zřídil dále například chudobinec, školu a faru. Roku 1554 byl Jaroslav 

s celým svým rodem povýšen do panského stavu. Následujícího roku si ve dvaačtyřiceti 

letech bere Kateřinu z Házmburka.  

 Na epitafním oltáři Jaroslav klečí a v aktu modlitby hledí na krucifix, který je 

znázorněn v pravé části obrazu. Jeho vznešený šat patrně vychází ze španělské 

renesanční módy. Dominantou je výrazný límec, takzvané okruží, jež mělo korunovat 

upjatost a vznešenost celého oděvu, v němž měl šlechtic vystupovat důstojně. Podobně 

jako Jaroslav Smiřický ze Smiřic jsou oděni také jeho dva synové, kteří klečí před 

otcem. Oba taktéž vzhlíží ke krucifixu. Jménem je znám pouze jeden ze synů, Vojtěch, 

                                                 
303

 VACKOVÁ 1969, 152. 
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který zemřel 14. 2. 1568.
304

 Jisté však je, že ani jeden ze synů se nedožil dospělého 

věku. 

  U Jaroslavových nohou v pravé části obrazu je znázorněn erb Smiřických ze 

Smiřic, který je rozdělen do dvou na koso oddělených polí. Horní část štítu vyplňuje 

stříbrná barva, dolní díl je černý. Levý horní díl obrazu vyplňuje mohutně řasená 

draperie plátna. 

 Pravé křídlo představuje Jaroslavovu choť, Kateřinu z Házmburka, která byla 

dcerou Jana Zajíce z Házmburka, majitele Budyňského panství. Zde se také kolem roku 

1527 narodila. Vychovávána byla v katolickém duchu a věrná své víře zůstala až do 

konce života.
305

 Po sňatku s Jaroslavem Smiřickým ze Smiřic se novomanželé nejprve 

usadili na Škvorci a po roce 1588 v Kostelci nad Černými lesy. Historik Vladimír Jakub 

Mrvík,
306

 který se zaměřuje na studium rodu Smiřických, ve své práci uvažuje o tom, že 

si Kateřina po svém choti vymínila vydržování svého vlastního katolického duchovního. 

 Kateřina Smiřická z Házmburka je zde, stejně jako její manžel, oděna do 

nákladného temně černého šatu, inspirovaného španělskou módu šestnáctého století. I 

zde dominuje okruží bílé barvy, které barevně kontrastuje s ostatním šatem. Stažené 

vlasy má pokryty jemnou rouškou. Stojí u sochy Krista se sepjatýma rukama v gestu 

modlitby, ale oči má upřeny na diváka. V popředí obrazu před Kateřinou stojí její dvě 

dcery, z nichž opět pouze jednu – Alžbětu (†19. 2. 1569) – známe jménem. Dívky, 

stejně jako matka, sledují pozorovatele obrazu. I ony jsou oděny do krásného šatu. Ten 

koresponduje s jejich mladým věkem. Na rozdíl od tmavého oděvu matky jsou jejich 

dlouhé šaty světlé, pokryté modrým pláštěm. Zajímavým prvkem jejich oděvu jsou v 

této době velmi oblíbené prostřihované rukávce. Stejně, jako v případě levé vnitřní části 

oltářního obrazu, se i zde objevuje u nohou Kateřiny znakový štít Házmburků, který je 

rozdělen na čtyři pole, v nichž se v horní části střídá zlatý zajíc v modrém poli s černou 

hlavou divočáka. V dolní části je vyobrazení vymalováno v opačném sledu.  

 Malíř se pokusil o fyziognomickou charakteristiku postav. Zdařilé je zejména 

provedení šatu donátorů, které vytvořil s detailní důsledností. Také krajinná scenérie, 

která se rozprostírá ve třetím plánu střední části oltářního obrazu, je vytvořena velmi 

jemně, se smyslem pro detail. Problematické je znázornění draperií zejména na střední 

části s námětem Narození Páně, které jsou modelovány velmi tvrdě. Také proporčně 
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 http://www.genealogy.euweb.cz/bohemia/smiricky.html, vyhledáno 9. 11. 2012. 
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 MRVÍK 2011, 219. 
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 MRVÍK 2011, 221. 
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jsou některé postavy oltářního obrazu nepřesné. Pro příklad uveďme mohutnou nohu 

anděla Gabriela, jež vykukuje zpod jeho dlouhého šatu, či sepjaté  ruce malých dcer 

Kateřiny z Házmburka a Jaroslava Smiřického ze Smiřic, které svou velikostí 

nekorespondují s postavami drobných dívek. 

 Jaroslav Smiřický ze Smiřic si nechal epitafní oltáře vyhotovit ještě před smrtí, 

pravděpodobně na konci 80. let 16. století. Zemřel 18. 11. 1597 v Kostelci nad Černými 

lesy, kde je pohřben v kryptě černokostelecké zámecké kaple. Ve své závěti odkázal své 

ženě Kateřině doživotní užívání zámku v Kolodějích u Prahy, vsi Koloděje a Hájek a 

mnoho luxusních předmětů denní potřeby.
307

 Od císaře Rudolfa II. si Kateřina 12. října 

1598 vyžádala tzv. mocný list, povolení k sepsání závěti, a začala se připravovat na 

svou smrt. Následujícího roku se do černokosteleckého panství nastěhoval jeho nový 

majitel, Zikmund Smiřický se svou rodinou. Vzhledem k nepříliš dobrým vztahům, 

které mezi Kateřinou a novými vlastníky zámku panovaly, se vdova po Jaroslavu 

Smiřickém ze Smiřic uchýlila do zámku v Kolodějích. Ze svých vlastních prostředků si 

koupěmi vytvořila menší panství na východě od Prahy.
308

  

 Kateřina svůj testament sepsala 15. dubna 1604 v Kolodějích, kde 

pravděpodobně 6. května zemřela a byla pravděpodobně pochována dle svého přání 

v kryptě černokostelecké zámecké kaple sv. Vojtěcha. 
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 MRVÍK 2011, 221. 
308

 Její panství obsahovalo ves Vinoř, Hradiště s tvrzí, gotickou tvrz ve Ctěnicíh, ves Přezletice 

(Předletice)  

a Kbely(Gbely). 
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12. Monogramista TS: Epitafní oltář Smiřických (otevřený), 1588, Zámecká kaple sv. Vojtěcha,                 

Kostelec nad Černými lesy 

 
12a. Monogramista TS: Epitafní oltář Smiřických (zavřený), 1588, Zámecká kaple sv. Vojtěcha,                 

Kostelec nad Černými lesy 
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13. Středoevropský malíř z okruhu Monogramisty TS 

        Epitafní oltář Smiřických, 1586 – 1588   
 

(třídílný oltář; střední námět Poslední večeře podle mědirytu H. Goltzia z roku 1585, 

levé vnitřní křídlo Umývání nohou, pravé vnitřní křídlo Kristus v Getsemane, levé 

vnější křídlo Bičovaní podle listu B7 A. Dürera, pravé vnější křídlo Korunování trním 

podle listu B9) 

 

Technika: tempera dřevěné desce; rozměry: 139 x 110 cm (střdní část), 146 x 76 cm 

(křídla) 

Provenience: Zámecká kaple sv. Vojtěcha, Kostelec nad Černými lesy 

 

Literatura: PEŠINA 1950, 94; PEŠINA 1954, 276, 283–284; LEJSKOVÁ–MATYÁŠKOVÁ 

1966, 273; VACKOVÁ 1969, 152; POCHE 1978, 109; RIŠLINK/JOUZA1999, 54; JAKUBEC 

2010, 390-392  

 

 Střední část epitafního oltáře představuje námět Poslední večeře, kdy Kristus 

usedl se svými učedníky k tradiční židovské hostině. Obraz je zasazen do interiéru 

posvátného domu, kde se nacházel hrob Davidův.  Postavu Krista oděného do světlého 

roucha, které má překryto plátnem červené barvy, obklopuje dvanáct učedníků. Ti jsou 

shromážděni kolem stolu, na němž v míse leží beránek.  

 Nad Ježíšovými tmavými na ramena splývajícími vlasy září zlatá svatozář. 

Učedníky malíř zobrazil v hovoru s výraznou gestikulací rukou. Je tedy možné, že 

Kristus právě označil jednoho z učedníků zrádcem. Během večeře pronesl: „Amen, 

říkám vám, že jeden z vás mě zradí.“ Učedníci se pak jeden po druhém ptali: „Snad to 

nejsem já, Pane?“ (Mt 26, 21-22). 

 Jednotlivé určení postav je obtížné. Často je po boku Krista vyobrazen jeho 

nejmilejší učedník sv. Jan Evangelista, kterého bychom mohli spojit s postavou po 

Kristově levici. Důležitá je také postava Jidáše, jehož Kristus při Poslední večeři 

prohlásil za zrádce. V tomto případě by mohl být znázorněn po Kristově pravici v 

tmavém šatu tak, jak byl často vyobrazován.  

 Na kazetovém stropě jsou vymalovány dva štítové znaky, erb Jaroslava 

Smiřického ze Smiřic a Kateřiny z Házmburka. Za třemi lomenými otevřenými okny se 

otevírá průhled do krajinné scenérie, jež je zvládnuta velmi jemně se smyslem pro 

detail. V jejím prvním plánu je divákovi odkryt pohled na vesnické stavení, za nímž do 

dáli pokračují kopcovité svahy. 

 Poslední večeři popisují první tři evangelia (Mt 26, 17-30; Mk 14, 12-26; L 22, 

1-23). Nejčastěji bývají zobrazovány tři události, jež se při ní odehrály. Těmi může být 
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ohlášení Jidášovy zrady, jako je tomu pravděpodobně v tomto případě, dále pak 

ustanovení eucharistie a její přijímání. 

 Jak již bylo naznačeno v mé bakalářské práci,
309

 jejíž součástí je také toto dílo, 

Jarmila Vacková určila inspirační zdroje, které však nebyly do této doby publikovány.  

 Autor epitafního oltáře Smiřických vyšel v případě střední části tohoto celku 

z grafické předlohy H. Goltzia, vytvořené roku 1585, kterou neparafrázoval zcela dle 

předlohy. Téměř přesné je autorovo znázornění scény, odehrávající se kolem stolu. 

Oproti Goltziovi, jehož obraz se nesoustřeďuje výhradně na samotné vyprávění hlavní 

události Poslední večeře, ale můžeme zde sledovat i zdánlivě dílčí momentky – psi 

hrající si u stolu učedníků, mladík přinášející džbán, se autor epitafního obrazu 

soustředil na samotný akt významné události. Kazetový strop doplnil, jak již bylo 

uvedeno, erby manželů, Kateřiny a Jaroslava Smiřických, které měly neustále 

připomínat osobnosti objednavatelů. Další nuancí oproti Goltziově předloze je v případě 

malby otevřenější průhled do krajiny, který divákovi autor umožnil třemi obloukovými 

okny.  

 Na levém vnitřním křídle je zobrazena událost, odehrávající se po Poslední 

večeři ve chvíli, kdy Kristus vstal od stolu, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil 

vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl 

přepásán (J 13,3-11).  

 Zajímavé jsou zde tři postavy apoštolů v levé části oltářního křídla, které jsou si 

vzájemně velmi podobné. Ve své bakalářské práci
310

 jsem určila postavu, která upřeně 

hledí na diváka, jako samotného Jaroslava Smiřického ze Smiřic. Dvěma postavám po 

jeho boku, byť si navzájem velmi podobným, jsem nevěnovala pozornost. V později 

vydaném katalogu k výstavě Umění české reformace,
311

 kam byl tento oltář zapůjčen, se 

O. Jakubec zamýšlí nad tím, že tři postavy apoštolů znázorňují Jaroslava a jeho dva 

syny.
312

 Toto tvrzení však nemůžeme považovat za správné, neboť, jak již bylo 

uvedeno, oba synové zemřeli v mladém věku a nedožili se dospělosti.
313
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 ZBORNÍKOVÁ 2009, 68–70.  
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 ZBORNÍKOVÁ 2009, 68–70. 
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 Výstava se konala v Císařské konírně od 16. 12. 2009 do 4. 4. 2010. 
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 JAKUBEC 2010, 391. 
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 Jménem je znám pouze Vojtěch, který umírá 14. 2. 1568. 
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 Jakubec dále uvažuje o přesvědčivějším vysvětlení v otázce určení apoštolů, 

kterými by mohli být Jaroslav Smiřický ze Smiřic, upřeně hledící na diváka, a jeho 

bratři, Albrecht a Jindřich.
314

  

 Nabízí se však ještě jedno nevyřčené tvrzení, v němž můžeme ztotožnit 

apoštolské postavy se sakrálními identifikačními portréty Jaroslavových synovců,
315

 

přímých dědiců jeho majetku, Jaroslava Jana (†1588), Albrechta Vladislava (†1602) a 

Zikmunda (†1608). Tento názor, kdy je na jednom z epitafních oltářů Smiřických 

zobrazena mladá generace rodu, by mohl být vyjádřením naděje, kterou Jaroslav svěřil 

do rukou svých třech synovců, synů jeho bratra Jindřicha. Pokud však budeme 

předpokládat, že apoštolské postavy jsou skutečně synovci Jaroslava Smiřického ze 

Smiřic, nesmí nám uniknout několik, v tomto případě velmi důležitých, letopočtů.  

 Jaroslav si nechal epitafní oltáře, jak známo, vytvořit v době, kdy byl ještě živ.
316

 

Zároveň to však bylo v době, kdy věděl, že již nebude moci mít potomky vzhledem 

k věku jeho ženy Kateřiny, které bylo – za předpokladu, že oba oltáře vznikly na konci 

80. let 16. století – přibližně 60 let. Také proto měl vybrány dědice svého majetku, které 

nechal vyobrazit na jednom z oltářů na důkaz zachování rodu. Budeme-li hovořit o 

vyobrazení Jaroslavových synovců, jakožto symbolu naděje, která byla vložena do nové 

generace rodu, nesmí nám uniknout fakt, že Jaroslav Jan, jeden z vybraných dědiců, 

umírá roku 1588.  

V článku Jarmily Vackové je tento epitafní oltář datován kolem roku 1600.
317

 

Novější literatura však uvádí přesnější dataci; Vladimír Rišlink
318

 v katalogu k výstavě 

Renesance na Kolínsku datuje vznik uměleckého díla po roce 1585, Ondřej Jakubec 

uvádí rok 1588.
319

 Obecně platná je datace protějšího oltáře, který je signován 

monogramem TS s datací 1588. Pro přesné vroční oltáře s ústřední scénou Poslední 

večeře zde nemáme adekvátní záchytné body. Nicméně je více než pravděpodobné, že 

obě díla vznikla ve stejné době. Pokud bychom vzali za své úvahu, že Jaroslav nechal 

na scéně s Mytím nohou jako tři apoštoly vyobrazit své synovce, musíme brát v potaz 

brzké úmrtí Jaroslava Jana, jednoho ze synovců, roku 1588. Proto je třeba uvážit tento 

rok jako možnou hranici vzniku epitafního oltáře. 
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 Na tomto místě patří velké poděkování PhDr. V. J. Mrvíkovi, jehož profesním zájmem je genealogie a 

historie rodu Smiřických a který se mnou tyto otázky laskavě konzultoval. 
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 Protější vnitřní křídlo oltářního celku popisuje událost, ke které došlo po 

Poslední večeři, kdy se Kristus odebral na Olivovou horu, kde bylo, jak vypráví 

evangelisté Matouš a Marek (Mt 26, 36; Mk 14, 32), místo zvané Getsemane. Ježíš je 

znázorněn v detailně provedené krajině. Za ním v druhém plánu spatřujeme tři spící 

postavy, apoštoly Petra, Jana a Jakuba, kteří jej na Olivovou horu doprovázeli. V 

Getsemane vyzval společníky, aby bděli. Kristus se od nich vzdálil a modlil se 

odevzdán do vůle Otcovy, kterého na vyobrazení spatřujeme, jak drží v rukou kalich. 

„Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá“ 

(Mt 26, 39). Poté se vrátil k učedníkům, které zastihl, jak spí. Vyzval je tady znovu, aby 

bděli a modlili se a odešel. Když se však znovu vrátil, všichni tři opět spali. Nechal je 

tedy a odešel potřetí, aby se modlil znovu ta samá slova.  

 Levé vnější křídlo epitafního oltáře Smiřických pokračuje v líčení námětem 

Bičování Krista. Hmotně vymalovaná postava Ježíše je oděna do bederní roušky. Ruce 

má svázány kolem kůlu. Jeho tělo je prohnuto pod tlakem ran. Bičování vykovávají dvě 

mužské postavy, za nimiž spatřujeme dav přihlížejících. I v případě této části epitafního 

oltáře je třeba uvést dohledaný inspirační zdroj, kterým je zde Dürerův grafický list B7 

z roku 1512. Autor téměř přesně parafrázoval grafiku, ovšem i zde se vyhnul znázornění 

okolních drobností, například pláště pohozeného u Kristovy nohy. Patrné je oproti 

Dürerovi také zjednodušené vyobrazení postav, jejich tváří a oděvů.  

 Po bičování odvedli vojáci Ježíše do místodržitelského paláce, kde mu upletli 

korunu z trní. Tímto námětem uzavírá autor své výtvarné líčení na pravém vnějším 

křídle. Kompozici dominuje postava Krista, přes jehož ramena vojáci přehodili 

purpurový plášť. Korunování vykonávají tři mužské postavy. Toto znázornění můžeme 

opět opřít o grafickou předlohu. Tentokrát jde o Dürerův grafický list B9, který byl 

vytvořen roku 1512. Autor opět znázornil scénu samotného aktu Korunování oproštěnou 

o dav postav přihlížejících této události, jak můžeme vidět na Dürerově grafice. 

  Oltářem autor vylíčil poslední okamžiky ze života Kristova. Zasazením 

erbových štítů do interiéru Davidova domu, kde se uskutečnila Poslední večeře Páně, 

jsou zdůrazněny osoby donátorů, Jaroslava Smiřického ze Smiřic a Kateřiny z 

Házmburka. Pašijový koncept epitafního oltáře se v duchu obvyklé protestantské 

ikonografie vztahuje k oltářní svátosti. 
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13. Monogramista TS: Epitafní oltář Smiřických (otevřený), 1586 - 1588,                                          

Zámecká kaple sv. Vojtěcha, Kostelec nad Černými lesy 

 
13a. Monogramista TS: Epitafní oltář Smiřických (otevřený), 1586 - 1588,                                          

Zámecká kaple sv. Vojtěcha, Kostelec nad Černými lesy 
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13b. Porovnání střední části epitafního oltáře Smiřických s námětem Poslední večeře Páně 

s grafickou předlohou (H. Goltzius, 1585) 
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13c. Porovnání grafické předlohy a vnějšího křídla epitafního oltáře Smiřických s námětem 

Bičování Krista (A. Dürer: grafický list B7) 

 
13d. Porovnání grafické předlohy a vnějšího křídla epitafního oltáře Smiřických s námětem 

Korunování trním (A. Dürer: grafický list B9) 
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14. Domácí malíř 

        Epitaf Jana Lána z Varvažova, 1598 
 

Technika: tempera na dřevěné desce, 106 x 86 cm 

Provenience: kostel sv. Štěpána  

 

Literatura: MÁDL 1897, 64; VACKOVÁ 1969, 131; RIŠLINK / JOUZA 1999, 55 

Nápis na predele epitafního oltáře: 

EPITAPHIUM CLARISSI : IN DOMINI IOHANNIS LANI A VARVAZIOVA PRIMATIS REI PUBLICE 

GURIMENSIS OBIIT ILLE ANNO 1598 DIE 5. JANUAR  

ANNO …. HOC ….. IOHANNIS ……. VARVAZIOV…….
320

 

 

Nejstarší zachovanou součástí mobiliáře kostela sv. Štěpána v Kouřimi je 

renesanční  malovaný epitaf primátora Jana Lána z Varvažova z roku 1598, který je 

zavěšen na pilíři severního podvěží. Jak se dozvídáme z nápisové tabulky ve spodní 

části obrazu, Jan (Johann) Lán z Varvažova zemřel 5. ledna roku 1598. Vzhledem ke 

svému vysokému společenskému postavení si mohl dovolit nechat namalovat epitaf, 

který měl být památkou jeho osoby, a umístit jej do kouřimského kostela sv. Štěpána. 

Ústředním námětem epitafu je Ukřižovaný Kristus. Lebka položená u paty kříže 

má být odkazem na Golgotu, místo Kristova ukřižování, jak se dozvídáme 

z kanonických evangelií (Mt 27, 33; Mk 15, 22, tedy; L 23, 33; J 19, 17). Evangelisté 

píší, že Krista vedli na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Vyobrazení 

lebky může být rovněž odkazem Adamovým, neboť ten byl dle apokryfního Vyprávění 

o pokání prótoplastů Adama a Evy pohřben na Golgotě.
321

 Podle legendy o sv. Kříži 

vyslal těžce nemocný Adam svého syna Šétu s nadějí na uzdravení do ráje pro plod ze 

stromu života. Když Šét plod přinesl, byl jeho otec již mrtvý. Zasadil tedy na hrobě 

Adamově na Golgotě semeno rajského stromu života. Ten byl však v době vlády krále 

Šalamouna poražen a měl být použit na krov jeruzalémského chrámu. Zázračně se však 

vrátil na původní místo, aby z něho později byla vytvořena lávka přes potok Cedron. Na 

té se později setkal Šalamoun s královnou ze Sáby. Ze dřeva lávky byl zhotoven kříž, na 

němž byl později ukřižován Kristus. Symbolem vykoupení celého lidstva, počínaje 

Adamem, je krev, která z ran Kristových kapala na lebku Adamovu. 

 Příslušníci rodiny Jana Lána z Varvažova vyplňují spodní část epitafu. Klečí u 

paty kříže s rukama sepjatýma v aktu modlitby a své pohledy upínají na diváka. Na levé 
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 Jednotlivé litery jsou dnes velmi obtížně čitelné. 
321

 ROYT 2006, 296. 
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„mužské“ straně je vedle Jana Lána z Varvažova, oděného do černého kabátce, 

nazvaného šuba, znázorněno pět chlapeckých postav, pravděpodobně Janových synů. 

Na pravé straně je vyobrazena Janova manželka společně s dalšími osmi dívčími 

postavami, dcerami. 

 

 

14. Epitaf Jana Lána z Varvažova, 1598, kostel sv. Štěpána, Kouřim 
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15. Hans Bulleus z Řezna a Samuel Praun z Kadaně 

       Epitaf Floriána Gryspeka z Gryspachu, 1583 
 

(Nanebevstoupení Krista) 

 

Technika: olej na dřevěné desce; ovál 92 x 120 cm 

Provenience: kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích 

 

Literatura: PODLAHA 1909 19; PODLAHA 1912, 62–68; VACKOVÁ 1969, 152; KRČÁLOVÁ 

1972, 297–317; BUKAČOVÁ 1983; BUKAČOVÁ 1998, 62–67; MUCHKA 2005, 61; 

BUKAČOVÁ 2010, 23–28. 

 

 

Nápis v nástavci epitafního oltáře:  
 

DEO ∙ OPT ∙ MAX ∙ ET MEMORIAE S FLORIANO GRIESSPECKIO A GRIESSPACH EQUITI 

AVARTO TRIUM ∙ IMPP ∙ CONSILIARIO AD MORTEM USQUE PROBATISSIMO UNIUS BEATAE 

CONIUGIS ROSINAE HELCELIAE A SILIAN. BEATO MARITO XIV FILIORUM ET X FILIARUM 

PATRI EDUCATORIQ ∙ OPTIMO. VIRTUTIS SECTATORI UNICO MUSARUM HOSPITI ALAE 

CAESAREAE LUMINI IN AEDE HAC. A SE E FUNDAMENTIS EXSTRUCTA IN QUA MORTALITATIS 

SUAE SURUMQUE. EXSUVIAS DEPONI VOLVIT FILI HAEREDD ∙ MOESTISS. PARENTI BENE 

MERITO.  

 

V širokém vlysu nad obrazem nápis: 

 

 COLOSS. 2 DEUS EXCITAVIT EX MORTUIS DELETO QUO ADUERSUS NOS ERAT CHIROGRAPHO 

QUOD ERAT CONTRARIUM NOBIS PER DECRETA ET BLUD SUSTULIT E MODIO AFFIXUM CRUCI 

: EXPOLIATOSQUE PRINCIPATUS AC POTESTATES OSTENTAVIT PALAM TRIUMPHANS DE ILLIS 

PER SEMETIPSUM. 

 

Na predele epitafu nápis: 

 

 AUSTRIACAE FIDUS GENTI O MEMORABILIE NOMEN FIDUS AD EXTREMOS HEIC IACET ECCE 

DIES. ECQUIS IS TAM RARUM EXEMPLUM. GRISPECKIUS ILLE CAESARUM AMOR PECTUS 

CONSILIUMQUE TRIUM. 

 

Nápis na oválném emblému kartuši:  
 

VINCE MALUM BONO. 1593 

 

Nápis na horní části obrazu vlevo:  

 

CLAUSIT ITER BELLIS. 

 

Nápis na horní části obrazu vpravo:  

 

PORTA QUI PADIT ASTRIS. 

 

Nápis nad postavou představující peklo:  
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ASCENDENS IN ALTUM. 

 

Nápis pod postavou představující peklo:  

 

AEGYPTO – HOMO ET DEUS CONNECTITUR. HIC FAEDERE INSOLUBILI : HOMO ET DEUS 

PRO CRIMINE. HIC DEPRECATUR OMNIUM. 

 

Nápis nad personifikací smrti:  
 

CAPTITUAM DUXIT CAPTIVITATE. 

 

Nápis pod personifikací smrti:  

 

CAPTA –  AD HUNC EAMUS LIBERE. SPE NO LABETE NEC FIDE : HUMANA QUE FERIT CARO. 

EST PROXIMUS DEUS DEO. 

 

Nápis pod obrazem s námětem Nanebevstoupení:  
 

TRIUMPHATORI GLORIOSO. 

 

 Epitaf Floriána Gryespeka z Gryspachu patří mezi jednu z mála památek tohoto 

druhu, o níž se nám dostává podrobných informací zejména z pera badatelky Ireny 

Bukačové,
322

 která jej ve svých mnohých studiích podrobila vyčerpávajícímu rozboru.  

  Jedinečnost díla dokládá nejen to, že jde o umělecky ucelený a kvalitní oltář, ale 

také množství informací o vzniku díla a o autorství, která jsou známa díky listině, 

sepsané tvůrci díla. Ta byla nalezena při opravě kostela sv. Petra a Pavla roku 1849.
323

 

Z ní
324

 se dozvídáme, že epitafní oltář vznikal v Kralovicích. Jeho autorem byl Hans 

Bulleus, který listinu sepsal, a jemuž při tvorbě uměleckého díla vypomáhal jeho švagr 

Samuel Praun. Autorem bohaté řezbářské práce byl Kryštof Hartwig. Více informací o 

autorech tohoto umělecky velmi vyspělého díla se na již na počátku 20. století při 

zkoumání slohové analýzy oltáře pokoušeli nalézt badatelé v matrikách v Řezně, 

Kadani a Wernigerode, bohužel však bez výsledku.  Za datum dokončení díla lze dle 
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 BUKAČOVÁ 1983; BUKAČOVÁ 1998, 62–67, BUKAČOVÁ 2010, 23–28. 
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 BUKAČOVÁ 2010, 24. 
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 Listina je sepsána v německém jazyce: „Ich Hans Bulleus, Moll und Burger von Regensburg, habe 

diesses Epitaffum allhie in Kralowiz gemolt und aufgericht, dazu hat mir geholffen mein Schwager 

Samuel Praun, Maller und Burger von Khoden, und hoben mirs verdingt das alten Herrn Florian 

Griessbekhen seine nachgelassene Söhne mit Namen: Ferdinand, Jaroslaw, Friedrich, Hans Georg und 

Herr Blasius, auch die Wittfrau des Herrn Waczlauf seligen auf Breitenstein und Herr Corl auf Sechodiz, 

alle nachgelassen Söhne des akten Herren Florian Griessbekhen, und hat ein jeder hundert Doller darzu 

geben und mir verdingt  umb sechs Hundert Doller. Das Holzwerkh und Schnitzwerkh hatt bey mir 

gemacht Cristoff Hartwig, Dischler und Schnitzer aus der Stat Wernigerode, hob im darvon geben 

hunderth Doller und hunderth Gulden zu sechzich Khreizern, und ist geschehen den 28. Merzi anno 

1593.“ 
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Bukačové
325

 považovat 28. březen 1593, kdy byla pamětní deska podepsána a uložena 

do schránky.   

  Objednavateli velkoryse pojatého epitafního oltářního celku byly, jak se 

dozvídáme z latinského nápisu umístěného v horní části oltáře,  děti a dědicové Floriana 

Gryspeka. Z již zmíněné listiny vyplývá, že Florianovi synové Václav na Preitensteině a 

Karel na Sechuticích byli již po smrti a byli zastoupeni pozůstalými manželkami. 

 Architektonicky bohatě řešený epitaf Floriána Gryspeka z Grispachu, který visí 

na západní stěně kaple kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích, je z velké části pokryt 

bohatým, tak zvaným rolwerkovým ornamentem. Unikátní umělecké dílo je proloženo 

velkým množstvím latinských nápisových tabulek s životopisnými a biblickými texty.  

 V nejvyšší části epitafního oltáře jsou umístěny precizně vyřezávané erby 

Floriána Gryspeka z Grispachu a jeho manželky Roziny Hollzelové ze Silian. Na 

profilované římse v horní části obrazu spočívá nástavec skládající se ze tří arkád, které 

jsou odděleny oblými sloupky s korintskými hlavicemi, z nichž prostřední – největší – 

nese pamětní nápis, z něhož se dozvídáme, že dílo bylo vytvořeno na počest památky 

Floriána Gryspeka z Gryspachu, který zemřel 29. března 1588. Záklenky obou 

postranních menších arkád jsou vyplněny mušlemi, které symbolizují nesmrtelnost, 

myšlenku zmrtvýchvstání a posmrtný život.
326

 

 Ústřední pole epitafu vyplňuje oválný obraz s námětem Nanebevstoupení Krista, 

který je obklopen bohatě vyřezávaným páskovým ornamentem, andělskými figurami se 

štíty a maskaronem. Na obou stranách jej lemují sloupky s korintskými hlavicemi, které 

jsou obtočeny vinnými listy. 

 V literatuře se setkáváme s dvojím označením námětu. Již Antonín Podlaha
327

 

hovoří o námětu gryspekovského epitafního oltáře jako Nanebevstoupení Krista. Motiv 

však nikterak nespecifikuje, ani ikonograficky nerozebírá. Vacková
328

 ve svém soupisu 

epitafů charakterizuje ústřední námět jako Proměnění Páně. Irena Bukačová
329

 hovoří o 

nejednoznačném námětu, který bývá interpretován jako Proměnění Páně nebo 

Nanebevstoupení Krista. Ve své pozdější práci, která se zabývá kostelem sv. Petra a 

Pavla v Kralovicích,
330

 již scénu specifikuje jednoznačně jako Nanebevstoupení Krista, 

nicméně uvádí, že postavy v bílém rouše jsou považovány za Eliáše a Mojžíše, s nimiž 
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se však setkáváme právě na scéně Proměnění Páně. Tento námět je inspirován 

kanonickými texty novozákonními i apokryfními. Popisuje událost, kdy Ježíš se svými 

učedníky Petrem, Jakubem a Jenem vystoupili na velikou horu, kde se jim zjevil Mojžíš 

a Eliáš a Kristus byl proměněn. 

 Námět na epitafním oltáři Floriána Gryspeka z Gryspachu lze určit i podle počtu 

postav učedníků, kterých je pět, proto jej nemůžeme určit jako Proměnění Páně, kde 

Ježíše doprovázejí tři učedníci – Petr, Jakub a Jan, ale jako Nanebevstoupení Krista. 

Rány na Kristových nohou jsou rovněž důkazem, že se nejedná o námět Proměnění 

Páně, nýbrž Nanebevstoupení. Tato scéna je stručně popsána v evangeliích (Mk 16,19; 

L 24,50–53). Podrobněji je potom líčena ve Skutcích apoštolských, z nichž 

pravděpodobně vyšli i autoři tohoto uměleckého díla. V nich je naznačeno, že Kristus 

byl vzat na nebesa na Olivové hoře za přítomnosti apoštolů.  

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. 

Zatímco se upřeně dívali, jako odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém 

rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl 

vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet“ (Sk 1,9–12). 

Obraz je iluzivně lemován rámem, v jehož středu je vyobrazen drak, či spíše 

nestvůra s netopýřími křídli a drápy, která je řetězem připoutána k ďáblovi v levé části a 

kostře v pravé části rámu. Toto vyobrazení, jež naznačuje vztah Krista a pekla, můžeme 

chápat jako vyjádření víry ve vzkříšení a v překonání smrti, které je příznačné pro 

renesanční epitafy. 

U obrazu klečí s rukama sepjatýma v aktu modlitby na levé „mužské“ straně 

Florián Gyspek z Gryspachu se svou chotí Rozinou Hollzelovou ze Silian na straně 

pravé. Oba jsou oděni do černého, avšak velmi honosného, šatu, jemuž kontrastuje jen 

Floriánův bílý límeček a Rosinina bílá rouška spojená s okružím. Autoři prokázali 

velikou schopnost svého umění nejen řadou jinotajů, které obraz přináší, ale i precizní 

malbou, které dominují právě postavy Gryspeků. Oba manželé jsou vyobrazeni velmi 

věrně s citem pro detail (nepatrná bradavička pod okem Floriána Gryspeka 

z Gryspachu, jemně, „do poslední nitky“ vyvedená rouška na hlavě Rosiny). 

V nejspodnější části epitafu uprostřed se nachází drobný kruhový výjev 

s alegorií boje Dobra a Zla, jež je vysvětlen latinským nápisem, který ve 

volném překladu znamená „Dobro zvítězí nad zlem“. Autoři zde vyobrazili dva muže 
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v antické zbroji v krajině, která je lemována vzrostlými stromy. Bukačová
331

 jej 

charakterizuje jako tečku za příběhem lidského života Floriána Gryspeka a zároveň jako 

výraz obecné víry ve spravedlnost. Na rámu tohoto drobného obrazu se nachází rovněž 

letopočet 1593, jež můžeme spojit s datem vzniku tohoto uměleckého díla. Podlaha
332

 

ve svém Soupisu uvádí, že ve spodní části oválného emblému čteme nápis „H M B“, o 

němž hovoří jako o umělcově značce (Hans Bulleus Maler), ten se však do dnešní doby 

na epitafu nedochoval. 

Gryspekovský epitaf je jedním z mála děl tohoto druhu, kde známe mnoho 

informací o osobnostech, kterým je umělecké dílo určeno. Vzhledem k velkému 

množství odborných historických studií,
333

 které se podrobně věnují osobnosti Floriána, 

na tomto místě pouze stručně shrneme jeho život.  

Florián Gryspek z Gryspachu, který pocházel z jednoho z nejstarších 

šlechtických rodů v Bavorsku, patřil mezi přední osobnosti předbělohorských Čech. Byl 

významným habsburským úředníkem, stavebníkem a předním mecenášem 

humanistického písemnictví. Po studiích římského práva v Boloni a teologie a filozofie 

na Sorboně se vydal ve stopách svého otce Georga, který působil v dvorských službách 

na habsburském dvoře, a stal se nejprve královským sekretářem, později komorním 

presidentem Ferdinanda I. Během jeho dlouholetého působení na habsburském dvoře 

sloužil vedle Ferdinanda I. i jeho nástupcům – Maxmiliánovi II. a Rudolfovi II.  

Roku 1542 se oženil s Rosinou Hollzelovou ze Silian, která pocházela z jeho 

rodného Innsbrucku. Manželé spolu měli dohromady 24 potomků, 14 synů a 10 dcer. 

Floriánův vztah ke Kralovicím započal již na konci 30. let 16. století, kdy 

zástavou získal nejprve polovinu a v roce 1543 druhou polovinu Kralovic. Zároveň mu 

bylo potvrzeno zástavní držení po dobu čtyř generací. 

Ačkoliv byl Gryspek katolík, svým poddaným dal náboženskou svobodu, kterou 

podmínil tím, že budou každou neděli a ve svátek chodit do kostela na bohoslužbu. 

Florián Gryspek z Grispachu zemřel 29. března roku 1588 v Nelahozevsi a o 

čtrnáct dní později byl pochován do kralovické hrobky v kostele sv. Petra a Pavla. 
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 BUKAČOVÁ 2010, 26. 
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 PODLAHA 1912, 66. 
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 Např.: GRIESBACH 1929, FLEGEL 1973, 181–189; BŮŽEK 1997, 11–18; VINAŘ 1999, 91 – 102; 

BUKAČOVÁ 2010 39–44. 
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 15. Hans Bulleus z Řezna a Samuel Praun z Kadaně: Epitaf Floriána Gryspeka z Gryspachu, 

1583, kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích 
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15a. Hans Bulleus z Řezna a Samuel Praun z Kadaně: Epitaf Floriána Gryspeka z Gryspachu, 

1583, kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích, detail střední části s Nanebevstoupením Krista 

 

 

 
 15b. Hans Bulleus z Řezna a Samuel Praun z Kadaně: Epitaf Floriána Gryspeka z Gryspachu, 

1583, kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích, detail, Boj Dobra a Zla 
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16. Domácí malíř 

        Epitaf rodiny Vackářových, 1606 
 

(třídílný oltář; střední díl Křest v Jordáně, na predele Ukřižování s donátory, v nástavci 

oválný obraz Krista) 

 

Podle grafického listu J. Sadelera podle M. de Vos 

 

Technika: olej na dřevěné desce; střední díl 108,5 x 87 cm; celek 217,5 x 128 cm 

Provenience: kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli 

 

Literatura: MATĚJKA/ŠTĚPÁNEK/WIRTH 1908, 68; LAŠEK 1945, 27; PEŠINA 1954, 288; 

VACKOVÁ 1969, 152, PAUKRTOVÁ 2003, 50 

 

 

Pod predelou nápis:  
 

LETHA PÁNĚ 1606, 15 DNE MIESICE BŘEZNA TATO  EPITAPHUM OD NAS MANŽELŮV 

JAKUBA WACKARZE MIEŠTENINA W MIE ∙ LITO ∙  A WORŠILY MANŽELKY JEHO NABUDAUCZI 

PAMATKU NAŠI A DÍTEK NAŠICH NA NÁŠ VLASTNÍ NÁKLAD Z PROPUCZENI PANA BOHA 

WIECZNÉHO GEST SPUSOBENO A V TOMTO MISTIE POSTAWENO BUDIŽ Z TOHO PÁNU BOHU 

CHWALA. 

 

Ve vlysu nad obrazem nápis:  
 

HIC EST FILIUS MEUS IN QUO MIHI BENE PLACUIT MATH. 

 

První a zároveň nejrozsáhlejší zmínku o epitafu Vakcářových nám poskytují ve 

svém Soupisu památek historických a uměleckých B. Matějka, J. Štěpánek a Z. 

Wirth,
334

 kteří dílo včetně zdobeného oltáře poměrně podrobně popsali. Nejnověji se 

dílu věnovala Zdena Paukrtová
335

 při příležitosti výstavy v Pardubicích,
336

 která dílo pro 

svou kvalitu přiřadila k pracím chrudimského malíře a významného tvůrce epitafů 

Matouše Radouše. 

Epitafní oltář pocházející z kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli se zachoval 

na svém původním místě, tedy v jižní lodi u křtitelnice.  Střední díl architektonicky 

bohatě řešeného epitafu rodiny Vackářových je zdoben rámem z vejcovce a perlovce, 

doplněného o hlavy lvů. Nese námět Křtu v Jordáně. V prvním plánu se odehrává 

samotný akt křtu, o kterém píší všichni čtyři evangelisté (Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; L 3, 

21-22; J 1, 29-34). Jan je oděný do dlouhého hnědého pláště, který má převázaný 

                                                 
334

 MATĚJKA/ŠTĚPÁNEK/WIRTH 1908, 68 
335

 PAUKRTOVÁ 2003, 50 
336

 Ke slávě Ducha: sedm století církevního výtvarného umění v Královéhradecké diecézi (Východočeská 

galerie v Pardubicích, od 20. prosince 2002 do 31. srpna 2004) 
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koženým opaskem, jako o tom píše evangelista Matouš: „Ten Jan nosil oděv z velbloudí 

srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med.“ (Mt 3, 4) 

 Křtěný Kristus, jehož bledé tělo, překryté bederní rouškou, vstupuje do řeky 

Jordánu, jednou rukou žehná. Z protržených nebes se nad hlavu Spasitelovu ve chvíli 

křtu vznesla holubice Ducha svatého, jak ji také autor epitafního oltáře Vackářových 

znázornil. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha 

sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, 

kterého jsem si oblíbil.“ (Mk 1, 10-11) 

 V druhém plánu epitafního oltáře v bohatě vymalovaném krajinném pozadí 

spatřujeme dva mladíky sedící u řeky a dva starší muže v bohatém oděvu s turbany na 

hlavě. Pravděpodobně jde o další osoby, které čekají na křest, jak nám dokládá 

například text Matoušova evangelia: „Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy 

vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.“ (Mt 1, 5) 

  Autor vycházel z grafické předlohy Jana I. Sadelera (dle M. de Vos). Zcela 

detailně, byť zrcadlově opačně, převedl na desku postavy, nacházející se na scéně Křtu 

Krista, včetně velkoryse pojaté krajinné scenérie. Patrnou odlišnost pozorujeme na 

znázornění nebes. Zatímco Sadelerova grafika dramaticky líčí chvíli, kdy se otevřela 

nebesa a z nich sestoupla holubice Ducha svatého, autor epitafu Vackářových pojal 

„otevření nebes“ jako klidný okamžik, který doplnil náznakem Boha Otce, 

doprovázeného schematicky vymalovanými andělíčky. 

 Na obdélníkové predele epitafu, lemované vejcovcem, jsou vyobrazeni členové 

rodiny Vackářových před Kristem na kříži. Na levé straně dle tradice autor vyobrazil 

muže, na pravé ženy. Pod každou postavu jsou připsány začáteční písmena křestních 

jmen. Pouze v případě Jakub Vackáře autor připsal také první písmena příjmení. Na 

mužské straně tedy můžeme číst IA WA (Jakub Wackář) – IA – LI – CA – WA – IA; na 

ženské straně od Ukřižovaného Krista IV – KA – A – AL – IV – D – W (Woršila 

Wackářová).  

Členové rodiny Vackářových klečí v aktu modlitby a jejich pohledy směřují ke 

Kristu. Dle přimalovaných červených křížků nad rukama postav se můžeme domnívat, 

kolik ze zobrazených bylo v době vzniku epitafu již po smrti. Donátorská scéna je 

zasazena do blíže neurčeného interiéru, který je vertikálně rozdělen Kristem na kříži, za 

nímž se divákovi otevřeným oknem nabízí pohled na věžaté město. 
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 Na samém vrcholu epitafního oltáře je v oválném rámu malého formátu 

vyobrazen Vítězný Kristus v rudém rouchu, triumfující nad hříchem, který je 

symbolizován hadem, a smrtí, jíž představuje kostra.  

 Epitafní oltář Vackářových je na zdech doplněn o iluzivně malované ornamenty, 

které vypovídají o původním umístění tohoto velmi cenného uměleckého díla do 

interiéru litomyšlského kostela sv. Kříže, jemuž se doposavad v uměleckohistorické 

literatuře dostalo jen velmi malé pozornosti. 

 

 

16. Epitaf rodiny Vackářových, 1606, kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli 
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16a. Porovnání grafické předlohy se střední částí epitafu Vackářových s námětem Křest Páně                                                     

(J. Sadeler podle M. de Vos) 

 

 

 

 

 

 

 
16b. Porovnání grafické předlohy se střední částí epitafu Vackářových, detail                                                         

(J. Sadeler podle M. de Vos) 
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17. Augustus Cordus (Philipus Cordus) 

        Predela epitafního oltáře, 1579 
 

(Poslední večeře Páně (líc), autoportréty malířů před Kristem (rub) 

 

Technika: olej na dřevěné desce, 76 x 119 cm 

Provenience: Původně v kostele sv. Jana v Lokti, po rozebrání jednotlivých částí oltáře 

v loketském muzeu, nyní ve správě Národního památkového ústavu v Lokti 

 

Literatura: GNIRS 1927, 144, 155–158; VACKOVÁ 1969, 152, 154; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 

1953, 58–59; PROKOP/SMOLA 2009, 51–52 

 

Nápis na rubové straně pod autoportréty Augusta a Philipa Corda: 

HERR JHESU CHRISTI, JE LENGER, JE LIEBER, 

DAS SCHNECK ICH DIR, GIB MEIR HERWIRD, 

DAS BLÜMLEIN ZART, VERGIL NICHT MEIN, 

AUFF DAS ICH STEST GEDENCKE DEIN 

IN MEINEM HERTZEN, BISS AN MEIN ENDT, 

DANN NIM MEIN SEHL IN DEINE HENDT. 

•1597• 

GEHIN, BEDENCK MEIN LEIDEN GROSS, 

DA ICH AM KREUTZ MEIN BLUDT VORGOSS, 

DADURCH VON SÜNDEN DICH ERLOST, 

DAS HAB DEIN SEHL ZU IREM TROST 

UND AUCH DAS GANZT MENSCHLICH GESCHLECHT, 

WER GLAUBER DAS, DER WIRDT GERECHT. 

 

Predela epitafu původně velmi rozměrného křídlového oltáře pochází z dnes již 

neexistujícího kostela sv. Jana v Lokti.
337

 Literatura se tomuto obrazu věnuje poměrně 

hojně. Podrobně se rekonstrukcí oltářního cyklu zabýval Anton Gnirs,
338

 který stručně 

uvedl do povědomí i malíře Augusta Corda. Gnirs
339

 hovoří o tom, že střed epitafu 

s náměty Ukřižování a Posledního soudu se po rozebrání křídlového oltáře roku 1850 

dochoval v Praze v klášteře Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou.  

Jarmila Vacková
340

 obraz zařadila do svého soupisu přiloženého k článku o 

malovaných epitafech v předbělohorských Čechách. Uvádí zde, že střed epitafního 
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 Kostel byl stržen roku 1973; PROKOP/SMOLA 2009, 51. 
338

 GNIRS 1927, 144, 155–158.  
339

 GNIRS 1927, 155–158.  
340

 VACKOVÁ 1969, 152. 
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oltáře z Lokte s námětem Ukřižování (líc) a Poslední soud (rub) se nachází v Národní 

galerii v Praze pod inventárním číslem DO 2011.
341

  

František Kašička a Bořivoj Nechvátal
342

 ve svém obsáhlém textu mapují na 

historii Lokte od dob slovanského hradiště po 80. léta 20. století. Vedle historie se 

poměrně podrobně věnují památkám a uměleckým dílům, proto se zde dozvídáme 

cenné informace o A. Cordovi. Kašička s Nechvátalem
343

 zde opět uvádí, že střední 

deska oltáře rozebraného v polovině 19. století byla v roce 1910 převezena ke 

křížovníkům v Praze.  

Nejnověji se podrobně osobě autora a s ním spjatých uměleckých děl věnovali 

Vladimír Prokop a Lukáš Smola
344

 v Bibliografickém lexikonu sokolovského regionu. I 

oni však hovoří o tom, že dle ověřených informací se střed desky nachází v klášteře 

křížovníků s červenou hvězdou. Loketští badatelé se osobou autora a predelou oltáře, 

která nese námět Poslední večeře (líc) a autoportréty malířů před Kristem (rub) i nadále 

zabývají.
345

 

Problematický je nesoulad v literatuře týkající se umístění střední desky 

s námětem Ukřižování (líc) a Posledního soudu (rub). Informace podle, níž by se měla 

nacházet u křížovníků v Praze, pochází od Antona Gnirse.
346

 Stejný údaj přebírají 

František Kašička a Bořivoj Nechvátal.
347

 Vladimír Prokop a Lukáš Smola
348

 rovněž 

uvádějí, že: „od roku 1910 je deska v klášteře křížovníků s červenou hvězdou 

(ověřeno).“ Podle seznamu pramenů a použité literatury v obou publikacích lze 

odhadovat, že Kašička s Nechvátalem a Prokop se Smolou nepracovali s článkem 

Jarmily Vackové,
349

 v němž uvádí, že střední část se nachází v Národní galerii v Praze 

pod inventárním číslem DO 2011. 

Vzhledem k tomu, že pro mou práci byl článek Vackové
350

 primárním 

pramenem, jsem nejprve ověřovala dnes již často neplatné informace, které autorka 

uvádí. V souvislosti se střední deskou křídlového oltáře s námětem Ukřižování (líc) a 
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 VACKOVÁ 1969, 154. 
342

 KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1953, 58–59. 
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 KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1953, 59. 
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 PROKOP/SMOLA 2009, 51–52.  
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 V tisku jsou nyní: PROKOP, Vladimír / SMILKOVÁ, Eva / SMOLA, Lukáš: Katalog portrétů z 

mobiliárního fondu Loket, 2013, (v tisku); PROKOP, Vladimír / SMOLA, Lukáš: August Cordus, článek, 

2013 (v tisku); texty jsem neměla možnost vidět, uvádím je zde pouze pro úplnost, rovněž děkuji Bc. Evě 

Smilkové z NPÚ (Územní odborné pracoviště v Lokti) za upozornění na přípravu těchto textů. 
346
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350
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Posledního soudu (rub) se mi podařilo zjistit,
351

 že by se tato deska měla nacházet 

skutečně v Národní galerii v Praze, kam byla získána roku 1957 právě od Rytířského 

řádu křížovníků s červenou hvězdou v Praze, již pod novým inventárním číslem O 

7614.
352

 

Vraťme se ale zpět k dochované predele, která se nyní nachází ve správě 

Národního památkového ústavu v Lokti. Na líci dřevěné desky autor vyobrazil námět 

Poslední večeře Páně, na rubové straně se nachází autoportrét malíře Augusta Corda 

před Kristem, autoportrét třetího muže, Augustova syna Philipa, na levé straně byl 

přimalován dodatečně v roce 1590.  

Scéna Poslední večeře Páně je situována do posvátného domu, kde se nacházel 

hrob Davidův.
353

 Živě pojatá kompozice, která se odehrává kolem stolu, a v jejímž 

středu se nachází Kristus s výraznou svatozáří nad hlavou obklopený svými dvanácti 

učedníky. Po jeho boku se na jedné straně nachází sv. Jan Evangelista, který drží Krista 

za paži a hlavou mu spočívá na rameni, a sv. Petr na straně druhé. Vyobrazení Poslední 

večeře většinou zaznamenává tři ideově zásadní momenty – ohlášení Jidášovy zrady, 

ustanovení eucharistie a její rozdělování.
354

  

Na predele Augustus Cordus vyobrazil okamžik prozrazení Jidášovy zrady, který 

je inspirován textem z Janova evangelia, kde se píše: „ (…) ,Amen, amen, říkám vám, 

že jeden z vás mě zradí.ʼ Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom 

to mluví. Jeden z učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. 

Šimon Petr mu naznačil, ať se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: ,Pane, 

kdo to je?ʼ Ježíš odpověděl: ,Ten, komu podám namočené sousto.ʼ Namočil sousto a 

podal je Jidášovi. (…) A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan. (J 13,21 –27) 

 Na rubu predely vyobrazil autor sám sebe jako staršího muže s prořídlými vlasy 

před Kristem, nad nímž se vznáší malý andělíček přidržující tmavý závěs. Obě postavy 

jsou důkazem velkých malířských kvalit, které Augustus Cordus získal mimo jiné od 

Albrechta Dürera, mezi jehož žáky patřil. Velmi intimně pojatou scénu doprovází 

německý nápis (viz výše). V první sloce modlitbičky Augustus Cordus oslovuje Krista, 

který mu odpovídá slokou druhou: 

 

                                                 
351

 Za laskavé ověření informace děkuji Mgr. Tereze Novotné. 
352

 Střed oltáře není bohužel součástí předkládané práce, neboť badatelský řád NG v Praze dovoluje 

pořízené snímky použít pouze pro vlastní potřebu. 
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 ROYT 2006, 244. 
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„Pane Ježíši Kriste, čím dále tím milejší, 

toto ti věnuji, dej mi na oplátku 

tu drobounkou kytičku, pomněnku, 

s níž si tě stále budu připomínat 

ve svém srdci, až do svého konce, 

pak vezmi duši mou do rukou svých. 

 

Jdi a vzpomeň si na mé velké utrpení, 

Neboť jsem na kříži svou krev prolil, 

tím tě z hříchu vykoupil. 

To má tvá duše pro útěchu 

a také celé lidské plémě, 

kdo tomu věří, dojde spravedlnosti.“
355

 

 Třetí postava v levé části predely představuje Augustova syna Philipa, který 

přimaloval sám sebe o jedenáct let později, tedy roku 1590. Přísně vyhlížející postava 

Philipa je oděna do černého šatu s výrazným bílým okružím, které odpovídá vážnosti 

momentu, v němž sám sebe zachytil.   

Jak jsem již uvedla výše, díky mnohaletému zájmu badatelů víme o malíři, který 

byl, mimo jiné, autorem této predely poměrně mnoho informací. Augustus Cordus patří 

mezi nejvýznamnější loketské renesanční malíře. Do Lokte přišel z Wittenbergu přes 

Drážďany, kde v letech 1556–1557 pracoval v ženském klášterním kostele a roku 1563 

v zámecké kapli.
356

 V německé literatuře je Cordus uváděn jako jeden z žáků Albrechta 

Dürera: „Z jeho žáků jsou známi následující pozdější umělci: (...) August Cordus, který 

byl díky svému umění velmi oblíbený v milosti u saského kurfiřta Jana Bedřicha”
357

 

Pravděpodobně největší prací na našem území byl velký křídlový oltář,
358

 jehož součástí 

byla i predela s námětem Poslední večeře Páně. V současné době je známa pouze střední 

deska s námětem Ukřižování na líci a Posledním soudem na rubu, který je dle Prokopa a 

Smoly
359

 proveden jiným umělcem a kvalitativně je méně hodnotný.  

                                                 
355

 Na tomto místě děkuji za laskavou pomoc s překladem Mgr. Pavle Černochové a Mgr. Janu 

Hazlbauerovi. 
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Cordus vlastnil v Lokti dům, ale vzhledem k množství zakázek pobýval často 

mimo město. V literatuře
360

 se dozvídáme, že měl být v letech 1567 a 1573 činný pro 

kostel v Jáchymově. Vladimír Prokop a Lukáš Smola
361

 se v případě jáchymovských 

epitafů zamýšlejí nad možným Cordovým autorstvím. Jak jsem již uvedla v kapitole 

Jáchymov a soubor jáchymovských epitafů, je tato úvaha jistě na místě, a to nejen kvůli 

Cordovým zakázkám v Jáchymově, ale také kvůli vazbám, které mezi sebou Jáchymov 

a Loket měly.
362

  

Smola a Prokop možné autorství, které je, jak sami uvádějí, vzhledem k dataci a 

signování obrazů problematickou záležitostí, konfrontují se Schmidtovým
363

 Soupisem 

a Pocheho
364

 Uměleckými památkami Čech. Autoři zde hovoří o odlišných údajích, 

které zmíněné práce obsahují.  

Pro uměleckohistorickou literaturu mohou být Umělecké památky Čech jedním 

ze sledovaných pramenů, který je však třeba podrobit důkladné kritické recepci, neboť 

se zde objevují časté nepřesnosti, či chyby. Z textu Vladimíra Prokopa a Lukáše 

Smoly
365

 však nevyplývá, zda se s jáchymovskými epitafy setkaly, či nikoliv. Pracují 

zde s Pocheho
366

 informací, podle níž byly pro špitální kostel Všech svatých 

v Jáchymově namalovány dřevěné epitafní obrazy Zmrtvýchvstání a Kladení do hrobu.  

Datace epitafů v Jáchymově se skutečně jeví problematická. V případě oltářů se 

Zmrtvýchvstáním (Epitaf Uttmanů a Lerchenfelderů) a Kladením do hrobu (Epitaf 

Georga Pullachera) však autor Monogramista AF (AG?) zanechal signaturu i letopočet 

1598. Hranicí pro vznik díla oltáře s Kladením do hrobu je rok 1596, kdy vznikla 

grafická předloha tohoto námětu – mědiryt listu č. 11 Pašijových sérií od H. Goltzia, 

s jehož doslovnou parafrází autor Monogramista AF (AG?) pracoval. V literatuře
367

 se 

však hovoří o Cordových zakázkách v Jáchymově, které byly realizovány v letech 1567 

a 1573. 

Vzhledem k tomu, že bádání, které má přispět k lepšímu poznání osobnosti 

tohoto významného malíře a jeho případným spojením s jáchymovskými epitafy, stále 

probíhá a vzhledem k faktu, že jsem neměla možnost nahlédnout do připravovaných 
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 PROKOP/SMOLA 2009, 52. 
362
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textů, jenž možná přináší nové objevné poznatky, zde pracuji pouze s vlastními 

hypotézami, které se snažím podložit svým výsledkem studia.  

 

17. Augustus Cordus: Predela epitafního oltáře z Lokte (Poslední večeře Páně – líc), 1579,           

NPÚ v Lokti 

 

 
17a. Augustus Cordus (Philipus Cordus): Predela epitafního oltáře z Lokte                     

(Autoportréty malířů před Kristem – rub), 1579, NPÚ v Lokti 

 



 

138 

 

18. Severočeský malíř 

        Epitaf Jindřicha Piscatora, kolem 1600 

 
Technika: Olej na dřevěné desce, 75 x 61 cm (obraz) 

Provenience: Původně děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, nyní součást 

expozice Oblastního muzea Most 

  

Literatura: OPITZ 1928; VACKOVÁ 1969, 152 

 

Nápis na predele epitafu: 

HENRICIINE PESTIFERA PROSTRATA MAGISTRI HIC PISCATORIS MOLLITER OSSA CUBANT • 

FRANCKHUSIUM IUCEM TITULOS HUIC IPSA CLARA DIGNA SENATORIS NOMINA BRUXA 

DEDIT • NON CAPIT ILLIUS  VIRTUTES PARVA TABELLA UROS HAEC QUI EVERIT 

PONTICAESTIS ADEST • 

 

 Nepříliš rozměrný architektonicky řešený Epitaf Jindřicha Piscatora, který je 

zakončen trojúhelníkovým štítem nad římsou, pochází z děkanského kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Představuje námět Nejsvětější Trojice typu 

Gnadenstuhl, nebo-li Trůn milosti. Bůh Otec doprovázený anděly v oblacích drží 

v rukou ukřižovaného Krista. Holubice Ducha svatého se vznáší nad hlavou Boha Otce. 

Pojem Trůn milosti pochází od Martina Luthera, který jej použil při překladu listu 

Židům.
368

  

 Dominantní však pro tento epitaf není náboženský motiv, nýbrž rodina Jindřicha 

Piscatora, která vyplňuje téměř dvě třetiny malované desky. Oděvy zobrazených postav 

jsou inspirovány reformačním šatem, jenž byl spjat s postavou Martina Luthera. Levou 

stravu obrazu vyplňují čtyři mužští členové rodiny Jindřicha Piscatora. Oděni jsou do 

černého svrchního pláště zvaného šuba, který mají podšitý kožešinou. Takto zdobený 

typ šuby byl důkazem bohatství a vysokého společenského postavení. Pravá strana 

malby, jak je pro epitafy příznačné, je věnována dvěma ženám – manželce v bílé a dceři 

v červené roušce na hlavě.  Vzhledem k řemeslnému provedení portrétovaných osob 

a nedostatečným informacím, které můžeme pro popis a interpretaci tohoto uměleckého 

díla využít, lze postavy jen velmi těžko identifikovat. Nejstarší muž s plnovousem 

představuje městského rychtáře a vyhraněného stoupence reformace Jindřicha Piscatora 

(† 1569). Dle informací Oblastního muzea Most
369

 se jedná o nejstarší zobrazení 

historické osobnosti města Mostu. 
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 Při pohledu na krajinnou scenérii rozprostírající se v pozadí obrazu za rodinou 

Jindřicha Piscatora se nám vybaví krajiny na obrazech podunajské školy, které jsou plny 

zejména jehličnatých dřevin. Do oblasti severozápadních Čech, kde byl obraz 

namalován, jak známo pronikly prvky tohoto umění. Inspirace touto malbou, kterou na 

naše území přenesl přibližně padesát let před vznikem epitafu Mistr I.W., je patrná 

zejména na vyobrazení kopcovitých bohatou zelení porostlých svahů, jíž autor 

epitafního oltáře přetavil do své malby pouze náznakem bez využití detailního 

znázornění zeleně. 

 

 

 

18. Epitaf Jindřicha Piscatora, kolem 1600, Oblastní muzeum Most 
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19. Domácí malíř 

Epitaf Jiřího Reinolfa ze Štiřína, 1570 

  
(Poslední soud podle grafického listu H. Cocka z roku 1564 podle M. Heemskercka) 
 

Technika: tempera na dřevěné desce, 249 x 131 cm 

Provenience: Nudvojovice u Turnova, hřbitovní kostel sv. Jana 

 

Literatura: ŠIMÁK 1909, 70–75; WINTER 1913, 511; MARŠÁKOVÁ/NĚMEJCOVÁ 1957, 20; 

VACKOVÁ 1969, 153. 

Nápis na pásce kolem erbu:  
GIRZIK REINOLF Z SSTIRZINA HEITMAN ROHOZEC 

Nápis pod predelou epitafu:  
IOB • 10 : SCIO ENIM QUOD RECEPTOR ME VIVIT ET IN NOVISSIMO DIE DE TERRA 

SURRECTURUS SU ET RURSUS CIRCUMDABOR PELLE MEA ET IN CARNE MEA VIDEBO DEUM 

MEUM 

 

 Epitafní oltář Jiřího Reinolfa ze Štiřína se zachoval ve svém původním 

zdobeném rámu, který je po stranách zakončen dvěma ornamentálně řešenými 

postavami vyřezávanými ve dřevě. Ve středu atiky rámu je vyobrazen erb se třemi šípy 

převázanými stuhou, na níž je uvedeno Jiříkovo jméno. V literatuře, až na Šimáka,
370

 

který jej popsal ve svém Soupisu památek historických a uměleckých v politickém 

okresu turnovském, je dílo zmiňováno jen velmi okrajově. 

 Ústředním námětem nudvojovického epitafu je živá, ikonograficky velmi složitá 

scéna Posledního soudu. Kristus Soudce je na nebeské sféře doprovázen hlavními 

přímluvci, Pannou Marií a Janem Křtitelem. Jde tedy o tzv. Deésis, které je oblíbené 

právě v námětech s Posledním soudem. Vedle Krista se v tmavých oblacích vznáší dva 

andělé, kteří troubí na dvě strany, k zástupu spravedlivých na straně jedné a k lidem 

zatraceným na straně druhé. Matouš ve svém evangeliu píše o čtyřech andělech 

troubících do čtyř stran světa.  

 Tehdy se objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země 

kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A 

on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené za čtyř světových 

stran, od jednoho konce nebe až po druhý. (Mt 24,30–31) 

 Spodní část výjevu vyplňuje zástup spravedlivých, jež vede anděl, a dav 

zatracených, na něž dohlíží dvě postavy ďáblů. Dominantou je mohutný „zelený“ ďábel 

otočený zády k divákovi, který vidlemi strká hříšníky do pekel. Zástupy postav ubíhají 
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perspektivně do dáli až k obloze, na níž můžeme nad hlavami spravedlivých vidět 

slunce. Nad davem zatracených se vznáší srpek měsíce. 

 V popředí dolní části obrazu nás upoutá diagonálně vyobrazená kostra. Podle 

Knihy Zjevení po zaznění andělských polnic totiž z otevřených hrobů vstávají mrtví a 

jsou souzeni podle svých činů zapsaných v knize života. 

Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří 

zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i 

velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, 

totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž 

podle svých skutků. (Zj 20,11–12)
371

 

Na predele epitafu je zobrazena sedmičlenná rodina Jiřího Reinolfa ze Štiřína 

která se modlí před krucifixem. U nohou Jiříka je vyobrazen erb se třemi šípy 

převázanými stuhou, který můžeme vidět rovněž ve středu atiky epitafního oltáře. Pod 

ostatními vyobrazenými postavami čteme určující nápisy. Jediný syn Augustus (Anno 7) 

klečí vedle svého otce. Na „ženské“ straně je vyobrazena matka Jiřího Reinolfa ze 

Štiřína Barbara a jeho manželka Hedvika spolu s dcerkami Benignou (Anno 5), 

Christinou a Barbarou. Obě dospělé ženy mají vlasy zahaleny do bílé závití, které 

kontrastuje se smutečním černým šatem. Matka Barbara má oděv doplněn o po stranách 

splývající fáchy. 

Levý roh zakrývá papírový list, na němž je vyobrazen blíže neurčený erb 

s letopočtem 1590. Jedná se o část obrazu, která byla doplněna, přesněji řečeno 

přelepena,
372

 dodatečně. Z literatury ani z pramenů nevíme, zda má erb spojitost 

s epitafním oltářem z Nudvojovic. 
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19. Epitaf Jiřího Reinolfa ze Štiřína, 1570, hřbitovní kostel sv. Jana, Nudvojovice u Turnova 
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20. Augustýn Sennožecký ze Sennožet  

       Epitafní obraz rodiny Václava Hlavy z Kyršfeldu, kolem 1594 
 
(jedná se pouze o část epitafního oltáře, pravděpodobně predelu) 

 

Technika: tempera dřevěné desce; rozměry: 41 x 81 cm  

Provenience: Polabské muzeum v Poděbradech, součást sbírky Vlastivědného muzea v 

Nymburce inv. číslo: H 11975 

 

Literatura: VOTOUPAL 1999, 44–59  

 

 Torzu epitafního oltáře původně menších rozměrů, které je součástí sbírky 

Polabského muzea v Poděbradech, se ve své stati věnoval zatím pouze Igor Votoupal.
373

 

Dříve byl obraz evidován jako epitaf rodiny Huňatých v Nymbuce. Toto tvrzení však 

Votoupal svým textem, který je plný archivních podkladů, vyvrátil. 

 Na obraze jsou znázorněny čtyři klečící postavy, jejichž ruce jsou sepjaty 

prosebně v aktu modlitby.  Na levé „mužské“ straně se nachází Václav Hlava se svým 

synem Janem. Pravou „ženskou“ stranu vyplňují postavy Hlavovy manželky Kateřiny a 

dcery Anny. Příslušnost dvou červených křížků nám napovídá, že Václav Hlava a jeho 

malá dcerka Anna byli v době vzniku epitafního oltáře již po smrti.  

 Příslušníky Hlavovy rodiny autor obrazu znázornil v dobových šatech konce 16. 

století inspirovaných španělskou módou. Plnovous na tvářích Václava Hlavy, stejně 

jako krátce střižené vlasy, jsou také typickým příkladem módy přelomu 16. a 17. století.  

 Interiér, v němž jsou postavy vymalovány, nemůžeme vzhledem k torzálnímu 

stavu uměleckého díla specifikovat. Můžeme pouze konstatovat, že Václav, Jan, 

Kateřina a Anna Hlavovy klečí na červenohnědých obdélníkových dlaždicích, před 

reliéfně znázorněnou architekturou s členěnou římsou.  

 Významným prvkem uměleckého díla je přítomnost erbu ve středu obrazu. 

Václav Hlava získal „znamení vladyctví“, tedy erb, listinou císaře Rudolfa II. ze 7. 

dubna 1588. Přepis listiny Majestátu krále Rudolfa Hlavovi uvádí František Brzák a 

František Hrnčíř,
374

 v níž se můžeme seznámit i s popisem erbu: „Štít v půli na dýl 

rozdělený, pravá strana žluté neb zlaté barvy, v ní půl ptáka orla černého, mající toliko 

pravou nohu, křídlo rozkřídlené a půl ocasu svěšeného, k pravé straně hlavu s ústy 

roržžavenými a jazykem vyplazeným obrácený se vidí. Druhý díl štítu červené neb 

rubínové barvy, v kterémž jsou tři hvězdy o šesti špicech, jedna nad druhou, bílé neb 
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stříbrné barvy. Nad štítem kolčí helm a okolo něho přikrývadla, neboližto fafrnochy, po 

pravé žluté a černé, a po levé straně červené a bílé barvy dolů potažené visí. Nad tím 

nade vším koruna zlatá královská, z níž dvě křídla orličí v půli na dýl barvami rozděleny 

vynikají, pravého křídla přední díl žluté s hvězdou, v témž poli polovici černou, druhé 

pak polovici křídla černého, druhá polovice hvězdy žluté barvy, levé pak křídlo též v 

prostřed s hvězdou rozdělené barvami na díl: díl pravý bíle s půlčervenou hvězdou a 

v druhém červeném poli půl bílé hvězdy, mezi kterýmžto křídly v prostřed nad korunou 

opět hvězda o šesti špicech na dýl v půli barvami rozdělena, pravý díl žluté neb zlaté 

levý černé barvy se vidí (…).
375

 

 Rodina Hlavova je v Nymburce zaznamenána v druhé polovině 16. století, kdy 

sem čelní členové rodu přesídlili z Jaroměře. Rod Hlavů odvozoval svůj původ od 

mocného a velmi rozvětveného kmene Drslavců, potomků Drslava, župana plzeňského. 

  Václav Hlava z Kyršfeldu, syn Blažeje Hlavy, byl vzdělaný a velmi uznávaný 

občan města Nymburka. O jeho oblibě vypovídá fakt, že byl opakovaně volen 

primátorem. Mezi občany města byl nazýván Václav Hlava Nymburský. Tak je také 

připomenut na portále domu č.p. 165 na náměstí Přemyslovců v Nymburce – 

WACLAW HLAWA NYMBURSKY – KATERZINA MANZIELKA GEHO 1586. 

Vedle tohoto domu „na rynku“ vlastnil krčmu s dědinou, zahradu se včelami, vinice, 

chmelničku a mnoho jiného majetku. 

 Václav Hlava z Kyršfeldu zemřel 16. června roku 1594. Jeho manžela Kateřina, 

rozená Krumlovská, jej přežila o celých 39 let a již o rok později, tedy roku 1595, se 

znovu provdala. Dlouhodobě se v literatuře
376

 uvádí, že byl Hlavovi po jeho smrti zřízen 

náhrobní kámen v kostele sv. Jiljí v kapli Panny Marie Vídeňské. Nejnovější výsledky 

archivního bádání však přinášejí nová zjištění, která toto tvrzení vyvracejí. Náhrobek 

Václava Hlavy z Kyršfeldu byl přetesán na náhrobek nymburského děkana P. Antonína 

Zycha († 1855) a byl přemístěn na hřbitov u kostela sv. Jiří, jak se dozvídáme z textu 

Jana Dlabače.
377

 

                                                 
375

 SÚA Praha, fond Salbuchy 12a (Privilegia osobní 1580–1597)  fol. 188r–189v.  
376

 HRNČÍŘ 1894, 121; KULHÁNEK 1911, 131. 
377

 Bei dieser Gelegenheit muß man sehr bedauern, daß mehrere marmorne Grabmähler, wie z. B. des 

Christophorus Šmidt als Pflasterstein und der schöne marmorene Grabstein des im J. 1594 verstorbenen 

Primators Václav Hlava z Kirisfeldu in den Grabstein des würdigen Dechants P. Ant. Zych umgemeißelt 

war und auf den Kirchhof v. Sct. Georg übertragen worden ist. Durch diesen Vorgang findet man in der 

gesammten Kirche keine Grabmäler mit Ausnahme der Wiener Maria-kapelle, die nicht überpflastert 

worden. Za laskavé poskytnutí textu děkuji Mgr. Igorovi Votoupalovi, který společně PhDr. Markem 

Ďurčanským, Ph.D. a Mgr. Tomášem Ratajem připravují kritickou edici Dlabačova rukopisu; Jan Dlabač: 
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 Autorem epitafu je, pravděpodobně, jak uvádí také Votoupal,
378

 Augustýn 

Sennožecký ze Sennožet,
379

 který žil dle Jana Dlabače v letech 1587–1613 v Nymburce. 

Votoupal ve své studii doložil existenci jmenovaného autora také přepisem archivních 

materiálů, v nichž je uveden jako: „Augustýn Senozetský ze Senozet, řemesla 

malířského, obyvatel nymburský (…)“.
380

 Bohužel i z archivních dokumentů se o jeho 

osobnosti dozvídáme jen kusé zprávy. Víme, že jeho manželkou byla Kateřina, dcera 

Mikuláše Kučery, kterou si vzal za ženu roku 1599 v Novém Bydžově, kde pobýval až 

do roku 1605.  

 

 

 

20. Augustýn Sennožecký ze Sennožet: Epitafní obraz rodiny Václava Hlavy z Kyršfeldu,         

kolem 1594, Polabské muzeum v Poděbradech 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
Memorabilien-Buch der k. Stadt Nymburg begründet im Jahre 1846. Vlastivědné muzeum Nymburk, inv. 

č. IV – 19, fol. 344r. 
378

 VOTOUPAL 1999, 44–59. 
379

 Setkáváme se s různými tvary jména – např. Senosecký ze Senosek, Senožatský, Senozetský 

z Senozet. 
380

 SOA Nymburk, fond Archiv města Nymburka, Liber obligationum 1549 –1619, fol. 285r –285v. 



 

146 

 

21. Středoevropský malíř  

       Žerotínský epitaf, 1575 
 

Technika: olej na dřevěné desce; rozměry: 183 x 142 cm 

Provenience: Původně v kostele Nejsvětější Trojice v Opočně; dnes součást expozice 

zámecké galerie v Opočně (Národní památkový ústav v Josefově) 

 

Literatura: WINTER 1893, 324; MATĚJČEK 1937, 28, 17; HEJNA 1953, 6; PEŠINA 1954, 

277, 284; BLAŽÍČEK 1956, 7; VACKOVÁ 1969, 136, 154; VACKOVÁ 1989, 100–101; 

KYBALOVÁ 1996, 128; MŽYKOVÁ 1998, JIRÁK 2001, 39–54; KOERNER, 2004, 262–263; 

JAKUBEC 2007, 13, 21; BRÜCKNER 2007, 75–77; JAKUBEC 2008, 36; JAKUBEC 2010, 264–

267 

 

Nápis pod Poslední večeří Páně: 

ACCIPITE COMEDITE HO EST CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS DATUR. BIBITE EX HOS 

OMNES, HIC CALIX EST NOVUM TESTAMENTU IN SANGUINE MEO QUI PRO VOBIS ESSUN 

DITUR IN REMISSIONE PECCATORU. 

 

Nápis nad sochou Ježíše na kříži: 

ROM: I. CHRISTUS MORTUUS EST PROPTER PECCATA NOSTRA ET RESUREXIT PROPER 

IUSTIFICATIONEM NOSTRA. 

 

Nápis pod levým ramenem kříže:  

IOHAN: 3. SIC DEU DILEXIT MUNDUM UT FILIUM SUUM VNIGENITUM CLARET UT OMNES 

QUE CREDUNT IN EUM NOPERANT, FED HABEANT VITAM AETERNAM. 

 

Nápis u nohou sochy Ježíše: 

LUCE: 19. VENIT EILIUS HOMINUS QUARERE ET SALUARE QUOD PERIE RAT. 

 

Nápis na soklu u Beránka Božího: 

ECCE AGNUS DEI QUI TOLIT PECCATA MUNDI. 

 

Nápis na kazatelně: 

EVANGELIUM EST POTENTIA DEI AD SALUTE OMNI CREDENTI. ROM: I. 

 

 

Nápis nad zpovědnicí: 

ACCIPITE SPIRITUM QUARUMCUMQ REMISERITIS PECCATA REMITTUNTUR  ET QUORUM 

RETINUERNIS RETENTA SUNT EIS. IOAN 20. 

 

Nápis pod epitafem v rámu: 

EPHES: 2. EXTRUCTI ESTIS SUPER FUNDAMENU PROPHETARUM ET APOSTOLORU SUMMO 

ANGUIARI LAPIDE EXIT TENTE IESU CHRISTO. 

 

Nápis na sloupu: 

QUI CREDIDERIT ET BAPTIZANTUS FUERIT SALUUS ERIT. MAR. 16 

CAL. 3. QUOTQUOT VESTRU BAPTIZANTI SUNT CHRISTUM INDUERUNT.   
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 Žerotínský epitaf je jednou z mála památek tohoto druhu, s níž se poměrně hojně 

setkáváme v literatuře. Winter
381

 jej zařadil do svých Dějin kroje, aby poukázal na 

okázalé odění příslušníků vyšší šlechty, jež vychází ze španělské módy. Dále mu 

pozornost věnovali Matějček,
382

 o několik let později Pešina,
383

 který jej zpracoval v 

rámci stati Skupinový portrét. Vacková
384

 jej neopomenula zařadit do svého článku o 

Renesančních malovaných epitafech v předbělohorských Čechách, v němž se zamýšlí 

nad osobností autora. V devadesátých letech k autorství vyslovila svůj názor také Marie 

Mžyková.
385

 Nejnovější studií, která se monograficky tímto epitafem zabývá, je článek 

Matouše Jiráka,
386

 jež shrnuje všechny dosavadní poznatky. 

 Žerotínský epitaf je významným a detailně provedeným obrazem. Byl vytvořen 

na paměť úmrtí syna Jana Jetřicha ze Žerotína a Barbory z Bibrštejna. Jaroslav Pešina
387

 

jej vystihuje jako ,,obraz pamětní a zároveň representační; skupinový portrét a zároveň 

mravoučný obraz; historický výjev a zároveň žánr; je to obraz panské zámecké kultury a 

současně projev reformační zbožnosti v luteránském duchu.“ 

 Na epitafu se v interiéru zámeckého kostela Nejsvětější Trojice, kam byl 

původně na čelní zdi jižní boční lodi umístěn,
388

 odehrává pět svátostí. Jejich hlavními 

aktéry jsou vždy Jan Jetřich ze Žerotína a jeho choť Barbora z Bibrštejna za přítomnosti 

Jakuba Kunvaldského,
389

 protestantského duchovního, jež působil na panství Karla ze 

Žerotína ve Starém Jičíně.  

 V prvním plánu se odehrává svatba. Barbora z Bibrštejna, jež uzavírala sňatek s 

Janem Jetřichem ze Žerotína rok po smrti svého prvního chotě Viléma Trčky z Lípy, je 

oděna do dlouhých černých vdovských šatů a hlavu má pokrytou bílou rouškou, která 

nahrazuje fáchy.
390

 Oděv Jana Jetřicha ze Žerotína vychází ze španělské renesanční 

módy stejně tak jako šat svatebčanů, kteří obklopují novomanžele. Nalevo od 

svatebního výjevu je taktéž v popředí vymalována scéna křtu syna Jana Jetřicha ze 

Žerotína a Barbory z Bibrštejna, který však brzy po narození umírá.  

                                                 
381

 WINTER 1893, 324. 
382

 MATĚJČEK 1937, 28. 
383

 PEŠINA 1954, 284. 
384

 VACKOVÁ 1969, 136. 
385

 MŽYKOVÁ, 31. 
386

 JIRÁK 2001, 39–54. 
387

 PEŠINA 1954, 284. 
388

 Z interiéru kostela byl odstraněn pravděpodobně při barokní přestavbě v letech 1711–1715. 
389

 Ondřej Jakubec v katalogovém hesle k výstavě Umění české reformace uvádí, že spojení Jakuba 

Kunvaldského s knězem na obraze je mylné, tuto informaci však více nevysvětluje, ani nikterak 

nedokládá; JAKUBEC 2010, 286. 
390

Vdovskému šatu jsem věnovala pozornost v kapitole Ženský oděv na renesančním malovaném epitafu. 
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 Třetí scéna, situovaná do druhého plánu pod epitafním oltářem, taktéž 

Žerotínským epitafem,
391

 představuje zpověď, při níž je zachycena pouze Barbora z 

Bibrštejna. Klečí u kněze Jakuba Kunvaldského, který ji naslouchá. Autor zachytil 

Barboru při takzvané ušní zpovědi (ad auriculam).
392

 Jedná se o soukromou formu 

vyznání hříchů Bohu skrze kněze, který věřícím naslouchá. Tato individuální (ušní) 

zpověď se uplatňuje v katolické církvi od dob iroskotské misie v 7. století.  

Protestantské církve většinou preferují hromadnou zpověď, individuální zpověď však 

nevylučují. Právě ušní zpověď se jeví problematickou pro běžně platnou interpretaci 

epitafu jako manifestu protestantského vyznání.  

Scéna pod vítězným obloukem divákovi představuje námět čtvrtý, jímž je kázání 

Jakuba Kunvaldského. Jsou mu přítomni nejen manželé, ale také šašek, jež sedí pod 

kazatelnou. V posledním obrazovém plánu, který je vymalován před hlavním oltářem, je 

zachyceno přijímání. Kněz podává Tělo Páně Barboře z Bibrštejna. Jan Jetřich ze 

Žerotína mu vkleče přihlíží opodál. Na oltářní menze je vyobrazen zlatý kalich, jež má 

být symbolem přijímání podobojí. 

 Zajímavé je pozorovat odraz času v obličeji Jana Jetřicha ze Žerotína. 

Porovnáme-li postavu Janovu na scéně svatební s ostatními třemi náměty, na nichž je 

vyobrazen, pozorujeme změnu. Při svatbě působí mladistvě. Tváře má pokryty tmavými 

vousy. Jeho mládí koresponduje i okázalý renesanční oděv, vycházející z španělské 

módy druhé poloviny šestnáctého století. Ostatní tři scény, křest, kázání a přijímání, 

představují Jana Jetřicha ze Žerotína jako staršího, již prošedivělého muže v černých 

šatech.   

 Obraťme nyní pozornost na interiér kostela, kde vpravo od vítězného oblouku 

spatřujeme Žerotínský epitaf jako monumentální oltářní obraz,
393

 na němž se nachází 

sedm českých nápisových destiček. Ty však již nejsou čitelné. Na predele jsou 

znázorněni donátoři, Jan Jetřich ze Žerotína s chotí, mezi nimi se nachází malý krucifix. 

Do oltářního rámu je po levé straně ústředního obrazu vsazena socha ženské postavy, 

Víry,
394

 lemovaná dvojicí polosloupů. V edikulovém nástavci se nachází námět 

Zmrtvýchvstání Krista, nad nímž je v tympanonu vypodobněna holubice Ducha 

svatého. Po levé straně edikuly se nachází erb Žerotínů. Pravá část oltářního obrazu je 

                                                 
391

 Jde tedy o obraz v obraze. 
392

 JIRÁK 2009, 42. 
393

 Otázkou do dnešní doby zůstává, zda takto skutečně Žerotínský epitaf vypadal. Monografická studie o 

Žerotínském epitafu Matouše Jiráka nám odpověď nepřináší. 
394

 JIRÁK 2001, 41. 
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zakryta sloupem, přesto je pravděpodobné, že zde byl umístěn erb Bibrštejnů.
395

 Vlevo 

od vítězného oblouku je vymalována socha Krista na kříži, pod nímž se nachází 

Beránek Boží s praporem, jež symbolizuje Zmrtvýchvstání Krista. Z těla mu vytéká do 

kalicha proud krve, symbol Kristova utrpení. Nad vítězným obloukem v lunetě je 

zobrazena Poslední večeře Páně. Pozoruhodné je vyobrazení sv. Jana Evangelisty, jež 

jako milovaný učedník Spasitelův spočívá na jeho prsou. Hlavní oltář je kamenný, 

bohatě architektonicky zdobený. Po stranách ústředního námětu Ukřižování Krista se 

nacházejí dvě alegorické sochy v nikách. Horní výjev v edikule představuje 

Zmrtvýchvstání Krista. Místo predely vyplňuje kánonová tabulka s latinským nápisem. 

Do jižní zdi presbytáře je vsazen náhrobní kámen Viléma Trčky z Lípy.  

 Otázkou, kterou se ještě mnoho badatelů nezabývalo, je autorství Žerotínského 

epitafu. Jarmila Vacková
396

 tento výtvarně čistě provedený obraz srovnává s 

miniaturami mnichovského malíře Hanse Mielicha
 
staršího.

 
V nedávné době vyslovila 

svůj názor na autorství také Marie Mžyková,
397

 která uvádí “nabízející se” domněnku o 

autorství Nizozemce Pietra Petriho, působícího od roku 1574 na Moravě v okruhu 

žerotínského příbuzenstva.
 
Dále však uvádí, že je třeba nejprve důkladně prostudovat 

tvorbu a styl malby Pietra Petriho. Teprve tehdy budou moci badatelé buď připsat 

Petrimu toto pozoruhodné dílo, či nikoli. 

 Obraz, který je malován s velkým smyslem pro skutečnost,
398

 je velmi detailně 

proveden. Jarmila Vacková jej charakterizuje jako: ,,výtvarně čistě provedený obraz (…) 

určený příslušníkům nejvyšší šlechty; zřejmě už proto se tak zřetelně vymyká z průměru 

domácí produkce.“
399

 

 Umělec prokázal smysl pro detail. Předvedl schopnost skrze dílo podat 

objektivně informace o událostech ze života Jana Jetřicha ze Žerotína a Barbory z 

Bibrštejna, které je charakterizují. Pozoruhodná je hra prostoru, který kopíruje interiér 

kostela Nejsvětější Trojice tak, jak pravděpodobně v druhé čtvrtině šestnáctého století 

vypadal. Pozastavme se ještě závěrem nad otázkou času. I zde musíme ocenit autorův 

smysl pro skutečnost. Události, jež jsou na epitafu vyobrazeny, se neodehrály současně. 

Tuto autorovu „hru“ času nejlépe dokládá obličej Jana Jetřicha ze Žerotína, který se z 

mladého ženicha mění ve staršího prošedivělého muže. 

                                                 
395

 JIRÁK 2001, 41. 
396

 VACKOVÁ 1969, 136. 
397

 MŽYKOVÁ 1998, 31. 
398

 PEŠINA 1954, 284. 
399

 VACKOVÁ 1969, 136. 
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21. Žerotínský epitaf, 1575, NPÚ v Josefově, státní zámecká galerie v Opočně 
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22. Domácí malíř 

       Epitaf Matěje ze Sonnenbergu, 1612 
 

(třídílný oltář; střední díl donátoři, na predele votivní nápis, v nástavci Bičování Krista) 

 

Podle grafického listu Jana I. Sadelera podle Ch. Schwarze 

 

Technika: olej na dřevěné desce 

Provenience: kostel sv. Bartoloměje v Plzni 

 

Literatura: VACKOVÁ 1969, 152 

 

Nápis na predele epitafu:  
 

MATTEUS BACCALAREUS DE SONNENBERG PATRICIUS PILSENSIS CUM CATHRINA SUA 

CONIUGE QUONDAM CHORI CONSORTI DEFUNCTAE OMNIBUS ET POSTERIS SUIS MEMORIAE 

ET PIETATIS ERGO HOC MONUMENTUM ANNO DOMINI 1612. 

 

 

 Epitaf Matěje ze Sonennbergu se nachází v kostele sv. Bartoloměje v Plzni, kde 

se zachoval ve svém původním pilastry bohatě zdobeném rámu. Predela epitafu 

obsahuje votivní nápis, kde se dozvídáme informace o osobě Matěje, který, jak text 

napovídá, patřil mezi plzeňské patricije. Vzhledem ke svému vysokému postavení si 

mohl dovolit nechat si zhotovit epitaf a umístit jej do plzeňské katedrály. 

 Střední díl oltářního celku je věnován donátorům. Na levé „mužské“ straně 

spatřujeme osobu Matějě ze Sonnenberku, který je doprovázen dalšími pěti mužskými 

(chlapeckými) postavami, pravděpodobně jeho syny. Oděn je do honosného černého 

kabátce, zdobeného zlatými knoflíky, jehož doplňkem je, na přelomu 16. a 17. století 

typické, okruží. Levou ruku má položenou na hrudi. Pohled směřuje na diváka. Jeho 

čtyři synové, dva dospělí muži a dva chlapci, jsou znázorněni v obdobném šatu jako 

jejich otec. S rukama sepjatýma v aktu modlitby hledí před sebe. Zejména u dvou 

dospělých postav si můžeme povšimnout fyziognomické podobnosti s donátorem. 

Výjimku tvoří pátý syn, jehož šat je červený doplněný o bílý límeček. 

 Na ženské straně autor dle tradice znázornil Matějovu choť Kateřinu, oděnou do 

smutečního (pravděpodobně vdovského) šatu, která v ruce svírá rozevřenou modlitební 

knížku. Po její levici jsou vyobrazeny dvě dcery. Dívka dospělého věku je oděna, 

obdobně jako její matka, v černém smutečním šatu. Zachycena je v aktu hluboké 

modlitby; se sepjatýma rukama a se zavřenýma očima. Vedle ní se modlí malé děvče 

v bílých šatečkách. Pro malované epitafy není neobvyklé, že se dětské postavy 
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zobrazují v bílém oděvu. Pro příklad uveďme jedno z děl jáchymovského sourodu - 

epitaf dětí Centuria Legenfeldera a epitaf rodiny Vackářových z litomyšlského kostela 

sv. Kříže, kde je vždy jedna dětská postava vyobrazena obdobně, tedy v bílém oděvu. 

 Jarmila Vacková i toto dílo zařadila do svého katalogu,
400

 který je součástí 

článku z roku 1969. Uvádí zde, že se skupina donátorů se modlí k obrazu s námětem 

Ukřižování. Upozaděná scéna, k níž se rodina Matěje ze Sonnenbergu modlí, je velmi 

obtížně čitelná. Po důkladném studiu epitafu v samotném kostele sv. Bartoloměje jsem 

přesvědčena, že drobný obraz, tedy obraz v obraze, u něhož jsou shromážděni členové 

rodiny, nese námět Krista v Getsemane. 

 Na vrcholu oltářního epitafu se v nástavci nachází scéna s Bičováním, kterou 

autor zhotovil dle grafické předlohy Jana I. Sadelera (podle Ch. Schwarze). Jedná se o 

námět ve výtvarném umění velmi oblíbený. Většinou bývá Kristus vyobrazen v bederní 

roušce se svázanýma rukama u kůlu a bičovaný dvěma biřici.
401

 Na epitafu Matěje ze 

Sonnenbergu se setkáváme s ne příliš běžným zobrazením tohoto námětu. Kristus je zde 

bičován dvěma muži, nestojí však se svázanýma rukama u kůlu, nýbrž je zhroucen pod 

tlakem ran k zemi. 

 Autor zde jen volně parafrázoval Sadelerovu předlohu. Zcela se nechal 

inspirovat zhrouceným tělem Kristovým. Biřice, přihlížející dav i interiér převedl do své 

malby jen volně. Do středu kompozice po vzoru Sadelerovy grafiky umístil sloup, jeden 

z nástrojů Kristova umučení. 

 Vzhledem k tomu, že epitaf Matěje ze Sonnenberu, je výrazné ucelené umělecké 

dílo, nacházející se ve své původním architektonicky bohatě řešeném rámu, jemuž 

doposavad unikal zájem kunsthistoriků, obraťme nyní naši pozornost na doplňky, které 

epitafní oltář doprovázejí. 

 Na prolamované římse na levé straně se nachází soška sv. Barbory, patronky 

dobré smrti, se svým typickým atributem - věží. Protějškem jí na pravé straně byla sv. 

Kateřina, která však před 40 lety za neznámých okolností zmizela.
402

 Uprostřed římsy 

se nachází plastika meče, který patří mezi nástroje Kristova umučení, nebo-li Arma 

Christi. 

                                                 
400

 VACKOVÁ 1969, 154. 
401

 Toto ve výtvarném umění obvyklejší znázornění scény Bičování můžeme vidět na epitafním oltáři 

Smiřických s ústřední scénou Poslední večeře Páně. 
402

 Na tomto místě patří poděkování Mons. Emilu Soukupovi, který mě na sochy sv. Barbory a sv. 

Kateřiny upozornil. 
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  Na vrcholu epitafního oltáře je umístěna drobná plastika Bolestného Krista, 

který nese v jedné ruce kříž, v druhé důtky a hlavu má pokrytou trnovou korunou. Opět 

se zde tady setkáváme s odkazy na nástroje Kristova umučení, které spolu se 

znázorněním Bolestného Krista patří mezi významné devoční náměty. Bolestný Kristus 

navíc velmi často vystupuje jako zprostředkovatel milostí a symbol milosrdenství.
403

 

                                                 
403

 ROYT 2006, 52. 
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22. Epitaf Matěje ze Sonnenbergu, 1612, kostel sv. Bartoloměje v Plzni 
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22a. Porovnání grafické předlohy s nástavcem epitafu Matěje ze Sonnenbergu s námětem Bičování 

Krista (J. I. Sadeler podle Ch. Schwarze) 

 
22b. Porovnání grafické předlohy s nástavcem epitafu Matěje ze Sonnenbergu s námětem Bičování 

Krista, detail (J. I. Sadeler podle Ch. Schwarze) 
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23. Rudolfínský malíř / Italsky školený nizozemský malíř? 

       Epitaf Mikuláše Pycklera,404 1579 
 

(Zmrtvýchvstalý Kristus) 

 

Technika: olej na dřevě; 138 x 110 cm (obraz) 

Provenience: Původně umístěn v kůrové kapli chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

v Praze, nyní Schwarzenberská kaple v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

 

Literatura: HONSATKO 1833, 172; CIBULKA 1931, 164; VACKOVÁ 1969, 146; HENNING 

1987, 183–184; VACKOVÁ 1989, 100; MUCHKA 2005, 62, FUČÍKOVÁ 2006, 236–237; 

JAKUBEC 2007, 141; KUTHAN/ROYT 2011, 434 

 

 

 První zmínky o epitafu Mikuláše Pycklera  nalezneme v textu Antona 

Honsatka
405

 již z roku 1833. Ačkoliv se text epitafu věnuje jen stručně, je pro dnešní 

dobu velmi důležitý, neboť zaznamenává votivní nápis, který byl součástí epitafu.
406

  

 Tomuto uměleckému dílu se postupně od začátku 20. století věnovala řada 

autorů. Starší badatelé zařazují obraz nejčastěji jako dílenskou práci Bartolomea 

Sprangera, případně do okruhu Sprangerových děl.
407

  

 Toto tvrzení vyvrátila Eliška Fučíková, která ve svém textu hovoří o tom, že se 

jedná o dílo holandského malíře, jež poznal Florencii a Řím. Pycklerův epitaf 

barevností a loutkovitostí figur přirovnala k dílům Masa di San Friano. Autorka hovoří 

o tom, že ačkoliv byl Spranger obeznámen také s touto polohou italského malířství, jeho 

osobitý styl konce sedmdesátých let byl odlišný od pojednání epitafu Mikuláše 

Pycklera. 

 Nejnověji se k názoru, který hovoří o nesprávném připisování epitafu Mikuláše 

Pycklera Sprangerovi, vyslovili také Jiří Kuthan a Jan Royt v publikaci Katedrála 

svatého Víta, Václava a Vojtěcha.
408

 

 Epitaf slezského hraběte Mikuláše Pycklera byl původně zasazen do 

architektonicky bohatě zdobeného rámu,
409

 z nějž byl obraz vyjmut při rekonstrukci 

                                                 
404

 Též Pücklera. 
405

 HONSATKO 1833, 172. 
406

 Nicolao Pickler a Grodicz in quia, Ganserzdorf et Falkenberk antiqua apud silesion familia, qui cum 

duorum sumárum Imp. Divi Maxmiliani II. Rodolfi deinde augusti aulan a Paris secutus non reperirein 

quo mens alteriora petens aquiescerat ad coelestem tandem illam aspirans extremum clausit Diem fratri 

benemerito Balthazar frater moestissimus. P. C. Vixit annos XXXII. Obiit prid. Cal. Aug. Anno M. D. 

LXXIX. Na chyby v Honsatkově přeisu upozornil Josef Cibulka (CIBULKA 1931, 164). 
407

 HENNING 1987, 199. 
408

 KUTHAN/ROYT 2011, 434.  
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staré části katedrály, zahájené na konci padesátých let 19. století. Dnes obraz 

s původním rámem netvoří celek. Oltářní deska byla nově adjustována; rám byl ve 

třicátých letech 20. století vyplněn plastikami Jaroslava Horejce.
410

  

 Epitaf objednal slezský šlechtic Balthazar Pyckler na paměť svého bratra 

Mikuláše, který zemřel roku 1579. Námětem obrazu je Zmrtvýchvstání Krista. Spasitel 

je znázorněn v protáhlé figuře s náznakem esovitého prohnutí. Bedra má zakryta bílou 

rouškou. Jeho pohled směřuje ke klečícímu a ve zbroji oděnému Mikuláši Pycklerovi, 

jemuž pravou rukou žehná. V levici nese praporec vítězství, okolo kterého se vznáší 

rudé roucho. 

 Jak můžeme vidět také na dalších epitafech, uvedených v katalogu předkládané 

absolventské práce, i zde autor vyšel z textu Matoušova evangelia, v němž se píše, že na 

radu židovských představených dal Pilát hrob hlídat vojáky.  

 „Pane,“ řekli mu,  „vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po 

třech dnech vstanu.‘ Nařiď tedy, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli 

jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!‘ To by byl ještě horší blud, 

než ten první!“ (Mt 27, 63-64)   

 Oproti střední části jáchymovského epitafu Uttmannů a Lerchenfelderů a 

Sprangerovu epitafu zlatníka Müllera, které byly vytvořeny později, zde autor 

neznázornil anděla Páně. Soustředil se na okamžik samotného aktu vítězství, 

doplněného o údiv vojáků, kteří měli na Pilátův příkaz hrob hlídat. 

 Podle evangelií byl Kristus uložen do skalního hrobu, který zakoupil a vytesal 

Ježíšův učedník Josef Arimatijský (Mt 27, 60; Mk 15, 46; L 23, 53).
411

  

 Děj scény se odehrává ve skalním hrobě, který je již otevřený, tudíž je divákovi 

umožněn pohled do krajiny, v níž jsou naznačeny tři postavy. Dle dlouhého splývavého 

oděvu se domnívám, že bychom je mohli ztotožnit s třemi ženami, popsanými 

v Markově a Matoušově evangeliu, ve chvíli, kdy kráčí ke Spasitelovu hrobu, aby jej 

pomazaly vonnými mastmi.  

 
Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s 

dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu. Když vešly dovnitř, 

nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva 

muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: „Proč 

                                                                                                                                               
409

 MUCHKA 2005, 62. 
410

 CIBULKA 1931, 164. 
411

 V Janově evangeliu se přímo o skalním hrobu nepíše; Jan hovoří o novém hrobu v zahradě (J 19, 41). 
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hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji 

říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího 

dne vstane z mrtvých. Tehdy si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od hrobu, 

vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie Magdaléna, 

Johana, Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimi. (L 24, 1-10) 

 Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily 

vonné masti, aby mohly jít pomazat Ježiše. Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile 

vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si: „Kdo nám odvalí kámen u vchodu?“ Když ale 

vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen. Vešly do hrobu, a když napravo uviděli sedět 

mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly. On jim však řekl: „Nelekejte 

se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho 

položili. Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho 

spatříte, jak vám řekl.“ (Mk 16, 1-7) 

 Umístění epitafu v katedrále sv. Víta hovoří o vysokém postavení Mikuláše 

Pycklera, pána na Hradíčích, Kujavách a Nemodlíně, který patřil mezi dvořany 

Maxmiliána II. a Rudolfa II. Jeho bratr Balthazar Pyckler, objednavatel epitafu, je jako 

člen císařského hofštátu uváděn rok po Mikulášově smrti, tedy roku 1580. 

 

23. Epitaf Mikuláše Pycklera, 1579, Schwarzenberská kaple v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
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24. Bartolomeus Spranger 

    Epitaf knihtiskaře Michaela Peterleho z Annabergu, kolem 1587 
 

Technika: olej na dřevěné desce, 187 x 156,5 cm 

Restauroval: roku 1913 restauroval Augustin Vlček, v poslední době nerestaurováno 

Provenience: Původně údajně dle Karla van Mandera umístěn v kostele sv. Jiljí, poté 

v kostele sv. Štěpána na Novém Městě,
412

 dnes Arcibiskupství pražské; inv. číslo: 265 

 

Literatura: DACOSTA KAUFMANN 1985, 301, VACKOVÁ 1989, 100; KNEIDL 1995, 109; 

FUČÍKOVÁ 1997, 455; HORNÍČKOVÁ/ŠRONĚK 2010, 402 

 

Značeno v pravé části obrazu na oblaku: 

 

 B. /SPRANGERS/ ANTUS/ F. 

 

 První ze dvou Sprangerových epitafů, které jsou součástí katalogu této 

absolventské práce, dokládá, že epitafní malbu v předbělohorském období nelze 

považovat za nijak okrajový a úpadkový projev měšťanské kultury, jak o něm hovoří 

například Jarmila Vacková.
413

 

 Kristus triumfující nad hříchem, který je symbolizován hadem, a smrtí, jíž 

představuje lebka, je obklopen početným shlukem postav. Ten vytváří dojem doslova 

přeplněné kompozice, jež je ukázkou malířova vypjatě manýristického stylu 

osmdesátých let. Andělé, obklopující postavu Spasitele, nesou nástroje Kristova utrpení, 

nebo-li Arma Christi,
414

 které jsou zde zastoupeny křížem s nápisem INRI, trnovou 

korunou, sloupem, kopím, holí s houbou, důtkami a suknicí.  

 Formálně odlišný je skupinový portrét Peterleho rodiny, který působí velmi 

schematicky a plošně. Výjimkou je jen autenticky pojatá Peterleho tvář, která se značně 

shoduje s medailí vytvořenou Antoniem Abondiem kolem roku 1580. Michael Peterle, 

který svůj pohled směřuje k divákovi, se narodil roku 1537 v saském Annabergu. 

V Praze se s jeho osobou setkáváme roku 1562, kdy společně s Janem Kozlem vydává 

rozměrný dřevořez s pohledem na Prahu. O tři roky později byl Peterle přijat do 

                                                 
412

 Roku 1856 probíhala obrava kostela sv. Štěpána, do této doby obsahoval epitaf nápis s textem: 

„Michael Peterle de Annaberg Civis et Typographus Pragensis qui XVII die mensis Septemb. Anno 

MDLXXXVIII. Aetatis  vero suae LI vita finctus animam Deo corpus humo redidit hoc monumentum paulo 

ante obitu suum sibi suisque memoriam ergo fc …/“  
413

 VACKOVÁ 1969, 131. 
414

 Mezi nástroje Kristova umučení patří zpravidla tvář Jidáše líbajícího Krista, meč, pochodně či lampy, 

nůž, měšec se třiceti stříbrnými, mísa na umytí rukou, trnová koruna, důtky, sloup, provaz, suknice, 

Veroničina rouška, kostky, kohout, kříž, kladivo, tři hřeby, kleště, ruka vojáka, karikovaná tvář mučitele 

plivajícího na Krista, deska  s nápisem INRI, Kristovy ruce s ranami po hřebech, kopí, hůl s houbou, 

vědro, žebřík, plátno, pyxida a hrob. Více: ROYT 2006, 167-170. 
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pražského malířského cechu. Nejprve pracoval v Široké
415

 ulici číslo 28 v domě 

Brikcího Zvonaře.
416

 Do doby počátku jeho pražské tiskařské dráhy spadá také jeho 

sňatek s Apolenou.  

 Od roku 1582 pracuje ve svém domě v ulici Pod Stupni Hradu,
417

 kde bydlel 

také autor epitafu, jeho přítel – Bartolomeus Spranger. 

 Epitafní oltář s ústřední scénou Krista triumfujícího nad hříchem a smrtí měl 

původně podobu třídílného oltáře. Na predele se nacházel již zmíněný nápis, ztracený 

pravděpodobně během opravy kostela sv. Štěpána roku 1856. Nástavec obsahoval námět 

shlížejícího Boha Otce se zeměkoulí.
418

 Epitaf knihtiskaře Michaela Peterleho 

z Annabergu lze tedy chápat jako odraz objednavatelova, a v tomto případě také 

malířova, protestantského vyznání, neboť odpovídá spíše nekatolické ikonografii těchto 

památek. 

 

24. Bartolomeus Spranger: Epitaf knihtiskaře Michaela Peterleho z Annabergu, 1587, 

Arcibiskupství pražské 

                                                 
415

 Dnešní Jungmannova ulice. 
416

 WINTER 1909, 274-275. 
417

 Dnešní Thunovská ulice. 
418

 KNIEDL 1995, 109. 
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25. Bartolomeus Spranger 

       Epitaf zlatníka Müllera, kolem 1592–1593  
 

(Zmrtvýchvstalý Kristus) 

 

Technika: olejomalba na lněném plátně; 243 x 160 cm 

Provenience: Původně umístěn v kapli sv. Matouše v kostele sv. Jana Křtitele v Praze na 

Malé Straně; dnes součástí sbírky Národní galerie v Praze; inv. číslo: O 1574 

 

Literatura: PEŠINA 1954, 289–290; VACKOVÁ 1969, 154; HENNING 1987, 184; VACKOVÁ 

1989, 101;  FUČÍKOVÁ 1988 279–280; FUČÍKOVÁ 1997, 14–25; ŠRONĚK 1997, 360–370; 

JAKUBEC 2007, 11; JAKUBEC/ŠRONĚK 2010, 398–400; DOBALOVÁ 2010, 30   

 

 

Ústředním námětem virtuózně ztvárněného epitafu je scéna Zmrtvýchvstání. 

Kristus, zahalený do bederní roušky, drží v levé ruce praporec vítězství. Druhou ruku 

lehce vyzdvihuje směrem vzhůru. Volnou nohou našlapává na hada prvního hříchu a 

lebku Adamovu.
419

 Ikonograficky velmi pozoruhodná, a zároveň zatím blíže 

neinterpretovaná, se jeví skleněná koule, v níž je lebka uzavřena. Pravděpodobně by 

mohla být znakem zemského glóbu. Ivo Purš
420

 ve své studii uvažuje o možné narážce 

na destilaci, při které ve skleněné nádobě přetrvává neodpařený pozůstatek, tzv. caput 

mortum. Tento názor naráží na alchymistické jinotaje a principy ve Sprangerově tvorbě, 

jimiž se v poslední době věnovala především Sally Metzler.
421

 

Vedle postavy Krista je zobrazen anděl, nadnášející Spasitelův rudý plášť. Jeho 

roucho není ,,bílé jako sníh” (Mt 28, 3), ale tmavě zelené, lemované drobným detailně 

provedeným zdobením. Kolem Krista na oblacích jsou znázorněni malí putti. Na levé 

části obrazu za Spasitelem spí voják, jež měl na Pilátův příkaz hrob hlídat. Dolní část 

obrazu vyplňuje pět postav; dvě děti, dvě ženy a muž. 

Mužská postava představuje Sprangerova tchána, Mikuláše Müllera. Ten je oděn 

do černého šatu. Listuje v knize, ale zároveň se otáčí a upíná svůj pohled na diváka. 

Starší žena po jeho boku představuje Müllerovu choť. Její oděv je černý. Na bílé roušce, 

která překrývá vlasy, má posazen černý čepec. V rukou svírá modlitební knížku. Za paní 

Müllerovou stojí její dcera Christina Sprangerová. Eliška Fučíková
422

 uvádí, že 

pravděpodobně jen ona je namalována podle živého modelu. Ostatní osoby jsou 

                                                 
419

 DOBALOVÁ 2010, 30. 
420

 PURŠ 2004, 44–54. 
421

 METZLER 2006, 129–148.  
422

 FUČÍKOVÁ 1997, 21. 
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provedeny mnohem schematičtěji, buď podle paměti, nebo podle nepříliš dobré 

předlohy. 

Problematickou se jevila datace obrazu. Zde však Fučíková
423

 uvádí dva 

záchytné body. Tím prvním jsou dva putti Adriana de Vries, kteří epitaf podle údajů 

Karla van Mandera zdobili. Ti však nemohli vzniknout před rokem 1590, neboť de Vries 

přišel do Prahy teprve krátce před rokem 1593. Druhým bodem je Sprangerova choť. 

Zde je vymalována jako zralá žena ve věku mezi pětadvaceti až třiceti lety. Narodila se 

roku 1567, proto mohl být její portrét takto namalován až po roce 1592. Zajímavé je 

také porovnání epitafu se Sprangerovým dílem Triumf Moudrosti (Minerva jako vítězka 

nad nevědomostí) datovaného do roku 1595.
424

 Zmrtvýchvstalý Kristus se kompozičně 

shoduje s postavou Minervy.  

 Epitaf zlatníka Müllera patří mezi Sprangerova vrcholná díla. Také sám autor si 

jej velmi cenil, neboť při svém pobytu v Holandsku v roce 1602 vyprávěl Karlu van 

Manderovi, že ,,epitaf je koloristicky snad to nejlepší, co kdy namaloval.”
425

 Barevnost 

malby je spojována s proměnou autorovy práce, která souvisí s příchodem malířů Josefa 

Heintze a Hanse von Aachen na Rudolfův dvůr do Prahy. 

 Mikuláš Müller, Sprangerův tchán, zemřel roku 1586. V archivních pramenech 

je uváděn jako dvorský zlatník na Pražském hradě. Svá díla dodával také císaři 

Maxmiliánovi přímo do Vídně.  Z chudého řemeslníka se tak stal bohatým 

obchodníkem.  

   Nad konfesijním výkladem se v poslední době zamýšlel Ondřej Jakubec 

a Michal Šroněk.
426

 Ti uvažují, zda triumfální Zmrtvýchvstání nebylo odrazem 

Müllerovy a Sprangerovy
427

 konfese.  

 Malíř údajně přispěl pražské kalvínské komunitě částkou 500 zlatých na 

budování kostela reformovaných na Starém Městě.
428

 Uveďme ještě, že kostel sv. Jana 

Křtitele, pro nějž byl epitaf určen, patřil utrakvistům. Podle závěti zde měl být 

pochován také Bartolomeus Spranger,
429

 který kostelu odkázal částku 50 tolarů.  

                                                 
423

 FUČÍKOVÁ 1997, 14–25.  
424

 FUČÍKOVÁ 1997, 36. 
425

 FUČÍKOVÁ 1997, 36. 
426

 JAKUBEC/ŠRONĚK 2010, 398–400 
427

 Malíři zpravidla na svých dílech nedemonstrovali své vyznání, ale plnili zadání objednavatele, které se 

s jejich vírou nemuselo shodovat. Jako příklad připomeňme díla Lucase Cranacha st. 
428

 Dnes Šimona a Judy. 
429

 VLČEK 1999, 454-525. 
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25. Bartolomeus Spranger: Epitaf zlatníka Müllera, 1592 – 1593, Národní galerie v Praze 
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26. Rudolfínský malíř 

        Epitaf neznámé rodiny, kolem 1600 

 

(Zmtrvýchvstalý Kristus) 

Technika: olej na dřevěné desce; 133 x 169 cm   

Provenience: Prelatura břevnovského kláštera, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a 

sv. Markéty v Praze-Břevnově 

 

Literatura: nepublikováno 

 

 V mobiliáři břevnovského kláštera se nachází epifaní obraz s námětem 

Zmrtvýchvstání, o němž se nám z pramenů nedostává žádných informací. 

Pravděpodobně aby se obraz vešel do svého současného rámu, byl necitlivě seříznut. 

 Kristovo tělo pokrývá bílá bederní rouška. Okolo ramen se vzdouvá rudý plášť. 

Ve srovnání s epitafem Mikuláše Peterleho z Annaberku
430

 působí postava Spasitele, 

kterou doprovází anděl, velmi klidně a vyrovnaně. 

  Zmrtvýchvstání Krista je oblíbeným tématem epitafů vzniklých na přelomu 16. 

a 17. století. Autor zde zachytil okamžik samotného Zmrtvýchvstání. V levé části 

obrazu jsou u Kristova hrobu vyobrazeni tři vojáci; dva s údivem sledují událost, které 

jsou přítomni, jeden stále nerušeně spí.  

 O vojácích u hrobu Krista píše ve svém evangeliu pouze Matouš: „Nařiď tedy, 

ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a 

neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!‘ To by byl ještě horší blud, než ten první!“ (Mt 27, 64)  

 Spodní část obrazu je vyplněna rodinou, které byl epitafní oltář určen. Vzhledem 

k necitlivému seříznutí obrazu, vidíme pouze polovice hlav. V levé „mužské“ časti 

obrazu je znázorněn otec rodiny, který směřuje svůj pohled na diváka. Lehce 

prošedivělé krátce střižené vlasy, vousy i výrazné okruží jsou inspirovány španělskou 

módou konce 16. století.  

 V pravé části obrazu vidíme dvě ženské, spíše schematicky vyvedené, postavy. 

Můžeme se jen domnívat, zda jde o manželku a dceru, případně o manželky.  Další 

otázkou je, zda postavy zachycené ve spodní části obrazu byly pouze tři. Je možné, že 

seříznutá a dnes nezvěstná část obrazu obsahovala další, pravděpodobně dětské, členy 

rodiny. Stejně tak zde mohl být zaznamenán nápis, či datace a signatura, která by naše 

čistě hypotetické domněnky potvrdila nebo vyvrátila.  

 

                                                 
430

 Č. 24 katalogu předkládané práce. 
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26. Epitaf neznámé rodiny, kolem 1600,                                                                                            

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově 
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27. Rudolfínský malíř 

        Epitaf španělského vyslance Guilléna de San Clemente, 1608 
 

Technika: olej na dřevěné desce 

Provenience: Kostel sv. Tomáše na Malé Straně 

 

Literatura: KAŠPAROVÁ 1998, 144-147, FAIX/MAREŠ 2003, 16. 

 

Nápis pod obrazem na dřevěné desce:  
 

D ∙ O ∙ M ∙ // DON GUILERMUS DE S. CLEMENTE S. IACOBI DE SPADA EQUES CATHOLICI 

RECIS PHILIPI III AD RUDOLPHUM II IMPERATOREM LEGATUS. HOC MONUMENTUM 

PIETATIS P. ANNO CHRISTI 1608 

 

 

 Epitaf Guilléna
431

 de San Clemente y Centellas vznikl, jak nápis napovídá, roku 

1608. Ústředním námětem je Ukřižovaný Kristus, u něhož se na pravé straně modlí 

španělský vyslanec Guillén. Toto stranové znázornění není pro epitafy obvyklé. Muži 

bývají většinou znázorněni na straně levé. Stejné stranové znázornění sledujeme 

například u Epitafu Karla Kokořovce z Kokořova,
432

 kde je rytíř Karel zobrazen vedle 

Assumpty také na pravé (většinou ženské) straně. V případě obou zmíněných epitafů jde 

o ukázku katolicky laděných děl, jak dokládá nejen námětová složka, ale také nápisy, 

doprovázející epitafy. 

 U paty kříže je položena lebka, která má být odkazem na Golgotu, tedy místo 

Kristova ukřižování, jak se dozvídáme s kanonických evangelií (Mt 27, 33; Mk 15, 22; 

L 23, 33; J 19, 17). 

 Guillén de San Clemente y Centellas je oděn v černém šatu. Ruce ve výrazných 

rytířských rukavicích má sepjaté v aktu modlitby. Pohled upíná na ukřižovaného 

Spasitele. O osobě donátora víme v tomto případě vzhledem k jeho postavení poměrně 

mnoho. Guillén pocházel z Barcelony, kde se také narodil. Než přišel na dvůr Rudolfa 

II., sloužil ve španělském vojsku a byl vyslancem u savojského dvora.
433

 Od roku 1581 

pobýval až do své smrti roku 1608 v Praze. Byl vynikajícím politikem, obratným 

diplomatem, který úzce spolupracoval s prošpanělskou vysokou šlechtou a s jezuity.   

                                                 
431

 Též Guillermo. 
432

 Č. 30 katalogu předkládané práce. 
433

 KAŠPAROVÁ 2000, 144. 
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 Pohřben je v chrámu španělské kolonie v Praze v kostele sv. Tomáše na Malé 

Straně, odkud pochází také malovaný epitaf, dnes umístěný v sakristii kostela. Otázka 

autorství epitafu není v dnešní době stále objasněna, ovšem zcela jistě můžeme hovořit 

o tom, že autorem epitafu byl malíř působící na pražském Rudolfově dvoře. Vypovídá o 

tom nejen kvalitně zvládnutá malba, a to jak po proporční stránce, tak po stránce 

autenticity v případě portrétu Guillénova, ale také fakt, že sám objednavatel epitafu 

působil v Rudolfových službách. 

 Vedle vyslance je na levé straně obrazu znázorněna klečící žena, která se, stejně 

jako Gullién, modlí. Autor uměleckého díla ji vyobrazil zády k divákovi. Svůj pohled 

upíná na ukřižovaného Krista, jenž pohled rovněž směřuje k ženě. Oděna je do 

honosného zelenohnědého šatu, jemuž dominují balonové rukávy růžové barvy. 

Výrazným doplňkem oděvu je pak korunka, kterou má posazenu na hlavě. 

 Ženu, jež u paty kříže doprovází zemřelého Guilléna, dle vyobrazení můžeme 

spojit s postavou Máří Magdaleny. Korunka, která je výrazným prvkem jejího šatu, patří 

mezi atributy této světice.
434

 Symbolizuje zde nebeské vyznamenání, kterého se jí 

dostalo během života ve svatosti, kdy se vzdala všech pozemských rozkoší a žila 

v pokání. Máří Magdalena je rovněž velmi často zobrazována s krucifixem, který je 

symbolem její lásky ke Spasiteli. I lebka, položená u paty kříže, patří mezi atributy této 

světice. V tomto případě ji můžeme vztáhnout na pro epitafy obecně platnou 

charakteristiku; totiž, že je připomínkou pomíjivosti pozemského života. 

                                                 
434

 Úctou a ikonografií sv. Máří Magdaleny se ve své diplomové práci podrobně zabývala Zuzana 

Urbánková; zde URBÁNKOVÁ 2011, 72. 



 

168 

 

 

27. Epitaf španělského vyslance Guilléna de San Clemente,                                                                      

kostel sv. Tomáše na Malé Straně 

 



 

169 

 

28. Matthäus Gundelach 

        Epitaf neznámé rodiny (pravděpodobně rodiny Lobkoviců) ,       

        1610–1614  
 

(Ezechielovo vidění)  

 

Technika: olej na plátně; 155 x 100 cm 

Provenience: Původně umístěn v kůrové kapli sv. Rocha v kostele sv. Vavřince na 

Žebráku, nyní archiv Arcibiskupství pražského. 

 

Literatura: VACKOVÁ 1969, 141; NEUMANN 1978, 334; BENDER 1981, 226; DACOSTA 

KAUFMANN 1987, 182; FUČÍKOVÁ (ED.) 1997, 20;  SOLÁTOROVÁ/VLNAS 2011, 32 

 

 Epitaf neznámé rodiny (pravděpodobně rodiny Lobkoviců) vytvořil v závěru 

svého pražského pobytu malíř Matthäus Gundelach. Jeho autorství prokázala výstava, 

která se konala roku 1988 v Essenu. 

 Dle starší literatury se jako datum vzniku uvádí rok 1610.
435

  Nejnověji se datace 

rozšířila do rozpětí let 1610–1614.
436

 Na epitafu je patrný stylový přechod směrem 

k baroku, který je naznačen expresivním a do jisté míry až inscenovaným charakterem 

obrazu.  

 Obraz pochází ze hřbitovní kaple sv. Rocha na Žebráku. Již Jarmila Vacková
437

 

uvažuje o tom, že jde o rodinu Lobkoviců, neboť právě jim Žebrák v době vzniku 

obrazu patřil.   

 Ústřední postavou obrazu je starozákonní prorok Ezechiel, který kráčí krajinou a 

činí, co mu sděluje Bůh, jež jej doprovází ze sféry nebeské. Ezechiel je znázorněn 

v protáhlé expresivní figuře v pohybu. Oděn je do dlouhého zelenomodrého šatu, přes 

ramena překrytého rudým pláštěm. 

 Scéna epitafního oltáře popisuje Ezechielovo vidění. Jde o prorokovo Vidění na 

pláni suchých kostí, o němž se dozvídáme ze Starozákonní knihy proroctví, jíž Ezechiel 

sepsal v době nejtragičtějšího období Judeje.  

                                                 
435

 NEUMANN 1978, 334; BENDER 1981, 226; FUČÍKOVÁ (ED.) 1998, 20. 
436

 SOLÁTOROVÁ/VLNAS 2011, 32. 
437

 VACKOVÁ 1969, 149. 
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 Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým Duchem odvedl pryč a 

postavil mě doprostřed údolí plného kostí.
 
Prováděl mě mezi nimi kolem dokola a hle – 

celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. „Synu člověčí,“ řekl mi, „mohou ty 

kosti ožít?„Panovníku Hospodine,“ odpověděl jsem, „to víš ty.“ Tehdy mi řekl: 

„Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto 

praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás přivedu ducha, abyste 

ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, 

abyste ožily. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin.“ 

 Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, náhle 

se ozval hluk: kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se 

pokrývají šlachami a masem a jak se svrchu potahují kůží. Ducha však v sobě neměly. 

Tehdy mi řekl: „Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu – Tak praví 

Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ať ožijí!“ A 

když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na 

nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik. (Ez 37, 1-10) 

 Matthäus Gundelach zachytil okamžik Ezechielova vidění ve chvíli, kdy se 

začínají postavy probírat k životu. Nahá protáhlá vybledlá těla směřují děkovné pohledy 

k Bohu. Odkaz, který nás vede k interpretaci obrazu jako vidění Ezechielovo v Údolí 

suchých kostí, je znázorněn v pravé části obrazu, kde se nachází lidská kostra. 

 Gundelachovi se podařilo znázornit výjev tak, aby byl divákovi, znalému Bible, 

okamžitě jasný. Vyschlá, diagonálně znázorněná, kostra okamžitě upoutá pozorovatelův 

zájem.
438

  

V dolní části obrazu jsou znázorněni členové rodiny donátorů. Tři muži a čtyři 

ženy směřuje svůj pohled přímo na diváka. Dvě dětské postavy, z nichž jedna je téměř 

nečitelná, na sebe hledí vzájemně. Literatura povětšinou uvádí osm postav.
439

 Vzhledem 

k tomu, že jsem mohla obraz prozkoumat z autopsie, se domnívám, že donátorských 

postav, včetně dvou dětských, je devět.
440

 

                                                 
438

 Žádná z reprodukcí bohužel nepodává autentický obraz epitafu. 
439

 FUČÍKOVÁ (ED.) 1998, 20. 
440

 Obraz dle zjištění nebyl v poslední době restaurován. Vyčistěním by byly postavy jistě mnohem 

čitelnější, tudíž by mohl být určen počet postav, ale nejen ten, s určitostí. 
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 Matthäus Gundelach , autor epitafu, působil v Praze pravděpodobně již od roku 

1593. Roku 1609 se stal dvorním malířem Rudolfa II., po jehož smrti působil ve 

službách jeho následníka Matyáše. První pracovní příležitosti získal Gundelach 

pravděpodobně v ateliéru Bartholomea Sprangera. Později byl blízkým 

spolupracovníkem Josepha Heintze, jehož malířským stylem se nechal inspirovat. Epitaf 

s Viděním Ezechielovým naznačují Gundelachův postupný příklon k baroku, k němuž 

plně přesel v Augsburku, kde se roku 1617 trvale usadil. 

 

28. Matthäus Gundelach: Epitaf neznámé rodiny, 1610 –1614,                                                     

Arcibiskupství pražské 
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29. Malíř z okruhu rudolfínských manýristů (okruh B. Sprangera) 

        Epitaf neznámé rodiny, 1610  
 

(Proměnění Páně) 

 

Technika: olejomalba na dřevěné desce; 159,5 x 118,5 cm 

Provenience: Původně ze sbírky knížete Lobkovice na zámku Šopka u Mělníka; poté ve 

sbírce gubernálního rady Janko; od 1842 získán pro Strahov; po násilném zrušení 

Strahovského kláštera r. 1950 v Národní galerii v Praze; od r. 1992 vrácen na Strahov; 

Strahovská obrazárna; inv. Číslo: O 707 

 

 

Literatura: PEŠINA 1954, 291; OBERHUBER 1958, 226; VACKOVÁ 1969, 146; KYZOUROVÁ 

1997, 455 

 

Další z epitafních obrazů z okruhu pražských dvorských umělců, jemuž se 

v literatuře
441

 dostalo hojné pozornosti, nese námět Proměnění Páně, který je inspirován 

kanonickými texty novozákonními i apokryfními. Popisuje událost, která učedníkům 

Petrovi, Jakubovi a Janovi zjeví Kristovo božství, jak jej líčí například evangelista 

Matouš.  

Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o 

samotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho 

šaty zbělely jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. Petr na 

to Ježíšovi řekl: „Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky – jeden 

tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. 

Vtom se z oblaku ozval hlas: „Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho 

poslouchejte.“ Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil a 

dotkl se jich se slovy: „Vstaňte, nebojte se.“ A když zvedli oči, neviděli už nikoho než 

samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: „Nikomu o tom vidění 

neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.“ (Mt 17,1–9)  

Tradičně pojatá kompozice oblíbeného námětu se odehrává ve dvou sférách. 

Centrální postavou horní části obrazu je Kristus oděný do sněhově bílého šatu, který 

rozmlouvá se starozákonními proroky Mojžíšem a Eliášem. Události udiveně přihlížejí 

Kristovi učedníci Petr, Jakub a Jan, kteří vzhlížejí k nebesům. 

Spodní část obrazu, jak je u epitafních památek tohoto druhu obvyklé, vyplňují 

postavy členů neznámé rodiny, jímž je obraz určen. Na levé straně je znázorněn muž, 

                                                 
441

PEŠINA 1954, 291; OBERHUBER, 1958, 226; VACKOVÁ 1969, 146, KYZOUROVÁ 1997, 455. 
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pravděpodobně otec rodiny, který je oděný do honosného černého pláště podšitého 

bohatou kožešinou. Zajímavým detailem obrazu je pamětní medaile, pravděpodobně 

s portrétem Rudolfa II.
442

 Na pravé straně autor vyobrazil jeho dcery s manželkou 

v přísné, pro epitafy velmi příznačné, bílé roušce. I pokrývky hlav mladých dívek jsou 

pro přelom 16. a 17. století obvyklé. Jedna z nich má na bílé roušce posazený černý 

baret, druhá má vlasy zahalené do bílé, módně vyztužené roušky. Bílým doplňkům 

dámského oděvu – rouškám, okruží, zástěrce – kontrastuje černý smuteční šat. 

 Autorství obrazu bylo dříve připisováno Sprangerovi.
443

 Avšak i někteří starší 

badatelé dílo řadí obecněji spíše do okruhu Sprangerových prací.
444

 Dnes dílo řadíme do 

okruhu rudolfínských manýristů. Kyzourová
445

 jej obecně přirovnává k epitafu zlatníka 

Müllera.
446

 Současně však upozorňuje na spojitost s Gundelachovým obrazem,
447

 a to 

zejména v pojetí ústřední figury a její zakomponování do obrazové plochy a uspořádání 

do horizontálních plánů. 

 

29. Epitaf neznámé rodiny  (Proměnění Páně), 1610, Strahovská obrazárna
448

 

                                                 
442

 KYZOUROVÁ 1997, 455. 
443

 VACKOVÁ 1969, 146; HENNING 1989, 198. 
444

 OBERHUBER 1958, 266. 
445

 KYZOUROVÁ 1997, 455. 
446

 Č. 25 katalogu předkládané práce. 
447

 Č. 28 katalogu předkládané práce. 
448

 Jak jsem již uvedla v úvodu předkládané práce, neměla jsem možnost epitaf ze Strahovské obrazárny 

prozkoumat z autopsie. I přes telefonický příslib a včasné zaslání žádosti alespoň o poskytnutí 

fotodokumentace, nebylo mé žádosti vyhověno. 
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30. Domácí malíř 

        Epitaf Karla Kokořovce z Kokořova, 1605 
 

Technika: olej na dřevěné desce; rozměry: 175 x 128 cm 

Provenience: Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci  

 

Literatura: BUKOLSKÁ 1959, 277; VACKOVÁ 1969, 139; JAKUBEC 2007, 18, 23; JAKUBEC 

2008, 31 

 

V dolní části epitafu latinský nápis: 

NOBILISSIMO AC STRENUISSIMO EQUITI CARLO KOKOROWICIO A KOKOROW DOMINO IN 

STIAHLAV, ZIAHAWA ET NEBILOV SACRAE CAESAREAE MAIESTATIS CONSILIARIO 

HUMANISSIMO PIENTISSIMO ORTHODOXO ROMANO CATHOLICO CONIUGI AC PARENTI 

CHARISSIMO ET DULCISSIMO PRAEFECTURA PILSENSIS DISTRICTUS TERTIUM EXACTA 

LAGATIONE AD MVORAVOS OBITA MULTIS DENIQUE E COMODO REIPUBLICAE EXANTIALIS 

LABORIBUS ANNO 1605 AETATIS VERO 53.20. AUG. PLACIDISSIME FATIS FUNCTO VIDUA 

MAESTISSIMA MARIANA DE SWAROW FILIA FILI ORBISSIMI PETRUS GOERGIUS ET 

CAROLUS CHRISTOPHORUS GRATAE ET DEBITAE OBSERCATIAE ERGO GEWENTIS POSUERE 

 

Nápisová páska vycházející z rukou Karla Kokořovce z Kokořova:  

MATER DEI MEMENTO MEI. 

 

Nápisová páska vycházející z rukou Panny Marie: 

MI FILI SIS PROPITIUS ILLI. 

 

Nápisová páska vycházející z oblak s Ježíšem Kristem: 

NON EST FAS MATER MEA UT FACIEM TUA CONFUNDA. 

 

 

 Epitaf Karla Kokořovce z Kokořova se v odborné literatuře objevuje jen velmi 

poskrovnu. Největší pozornost mu zatím byla věnována v článku Jarmily Vackové,
449

 

další zmínky o něm jsou pouze okrajové. Nikde však nenacházíme přesný popis a 

interpretaci díla.  

 Obraz je zasazen do jednoduchého rámu. Jde o temnou kompozici zobrazující 

blíže neurčený interiér, jemuž dominuje postava Karla Kokořovce z Kokořova a Panna 

Maria. Karel Kořovec z Kokořova je oděn do renesanční rytířské zbroje. Očima hledí na 

Pannu Marii a z jeho rukou, které má sepjaté v aktu modlitby, vychází nápisová páska, 

jíž prosí o přímluvu o spásu své duše: „Mater Dei memento mei.“ 

 Mystičnost hlavnímu motivu, který manifestuje katolické vyznání Karla 

Kokořovce z Kokořova, dodává postava Panny Marie, která se vznáší na půlměsíci a 

představuje typ zobrazení Assumpty, tedy Panny Marie sluncem oděné. Její dlouhý 
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červenohnědý šat je překryt pláštěm hnědozelené barvy, přepásaném zlatou sponou. V 

pravici svírá palmovou ratolest. Z levé ruky jí vychází nápisová páska. Dlouhé, až k 

pasu splývající světlé vlasy, má pokryty bílou rouškou, na níž je znázorněna bohatě 

zdobená koruna.  

 Komunikace je omezena pouze na postavu Karla Kokořovce z Kokořova a 

Pannu Marii. Rytíř upřeným zrakem hledí na světici s prosbou o spásu jeho duše. Panna 

Maria mu svým jemným pohledem odpovídá. Tomu přihlíží třetí postava epitafu, Ježíš 

Kristus, vznášející se v oblacích, obklopen malými putti. Jeho tmavé vlasy kontrastují 

se sytě červenou barvou jeho roucha, která je završena jasnou žlutí svatozáře. Přísná 

postava Spasitele, kolem něhož je také znázorněna nápisová páska, pozorně sleduje 

výjev odehrávající se na pozemském světě.  

 Mezi Pannou Marií a Karlem Kokořovcem z Kokořova se otevírá průhled do 

krajiny. V popředí spatřujeme kostel,
450

 za nímž se rozprostírá členitá krajinná scenérie, 

kterou završuje hrad, tyčící se na kopci v pozadí. 

 Autor obrazu, pravděpodobně domácí malíř,
451

 doplňuje celou kompozici o 

drobné prvky. Zajímavé jsou například překřížené rytířovy rukavice, které si kvůli 

modlitbě k Panně Marii svlékl a odložil na podlahu světnice. Za nimi pak spatřujeme 

další část zbroje, rytířovu helmu. V přední části epitafu pak autor znázornil erb 

Kokořovců z Kokořova. 

 Hovoříme-li o tomto epitafu, je na místě zde uvést, že tento obraz není jedinou 

uměleckohistorickou památkou, na níž je zachycena podobizna Karla Kokořovce 

z Kokořova. V 50. letech 20. století byl v Okresním vlastivědném muzeu ve Žluticích 

nalezen votivní obraz zachycující devět členů rodiny Karla Kokořovce z Kokořova.
452

 

Obraz vznikl kolem roku 1580,
453

 tedy o pětadvacet let později než Karlův epitaf.  

 Malíř se, stejně jako na epitafním oltáři, pokusil zachytit individuální rysy 

postav. Porovnáme–li portrétní rysy Karla Kokořovce z Kokořova na dříve vzniklém 

votivním obrazu, kde je Karel vyobrazen jako druhý (mladší) muž na levé straně, 

s epitafem, vidíme jistou podobnost. Muž v rytířské zbroji je jeho starší bratr Petr 

Kokořovec z Kokořova, s jehož osobou můžeme spojit český příklad Ars Moriendi – 

Knížku o smrti, kterou sepsal Mikuláš Krupěhorský. Jde o pohřební kázání pronesené 
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na pohřbu Petra Kokořovce z Kokořova († 1593),
454

 které bylo sepsáno za podpory 

Karla Kokořovce z Kokořova a následně vydáno jako kniha.
455

 Jde o zajímavé 

propojení tří uměleckých děl, jejichž spojení by, jak tomu bylo doposud, nemělo unikat 

pozornosti historikům a historikům umění, a jímž by měla být v budoucnu věnována 

podrobnější studie. 

 

30. Epitaf Karla Kokořovce z Kokořova, 1605, Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci 
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VII. ZÁVĚR 
 

 Problematice renesančních malovaných epitafů se čeští badatelé začali postupně 

věnovat v druhé polovině dvacátého století. Obrazy epitafního charakteru vzniklé 

v Praze v době vlády Rudolfa II. se poměrně hojně objevovaly v literatuře. Ta se však 

věnovala primárně rudolfínskému umění. Na problematiku spjatou s renesančními 

malovanými epitafy upozornila až Jarmila Vacková na konci 60. let 20. století. 

Nejvýraznějším počinem věnujícím se renesančním malovaným epitafům pak byla 

výstava „Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích,“ která se 

konala roku 2007 v Muzeu umění Olomouc a k níž byl vydán stejnojmenný katalog.
456

 

 Pro tvorbu původní bakalářské práce byl katalog olomoucké výstavy inspirací, 

která mě přivedla ke studiu tohoto tématu. Předkládaná práce již vychází z mé práce 

bakalářské. Je rozšířena o nové poznatky a objevy.  

Úvodní kapitoly, v nichž je hlavním cílem nastínit problematiku vnímání smrti 

člověkem v předbělohorských Čechách, vycházejí z předchozího textu. Aby tato 

problematika lépe souzněla s hlavním tématem předkládané práce, tedy s malovanými 

epitafy, jsou zde obecně platné charakteristiky uváděny na příkladech, které mají určitou 

spojitost s postavami vyobrazenými na epitafech (Krupěhorského Knížka o smrti, kšaft 

Jaroslava Smiřického ze Smiřic, kšaft Václava Hlavy z Kyršfeldu). 

 Úvodní strany studie, jež se zabývá přímo problematikou renesančních 

malovaných epitafů,  jsou věnovány známým raným dílům epitafního charakteru (díla 

Mistra I.W., kadaňská nástěnná malba v klášterním kostele Čtrnácti sv. Pomocníků). 

Obecné charakteristice renesančních malovaných epitafů je věnována kapitola 

následující. Zde je vyslovena otázka konfesijní vyhraněnosti či nevyhraněnosti 

renesančních malovaných epitafů. Poměrně obtížně můžeme specifikovat, které náměty 

více akcentují katolické epitafní památníky, případně které jsou využívány pro 

protestantská díla. Oblíbeným námětem využívaným v katolickém prostředí je kult 

Panny Marie, naopak nekatolická díla většinou využívají složité obrazové imaginace. 

Epitaf Karla Kokořovce z Kokořova či epitaf Gilliéna de San Clemente můžeme zcela 

bez výhrad spojit s katolicky vyznívajícími díly, a to i díky nápisové pásce, která je 

součástí epitafního oltáře, na níž je katolická manifestace objednavatele jasně 

zaznamenána.  
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Zajímavá otázka se otevírá v souvislosti s Žerotínským epitafem. Vžitý a obecně 

platný názor, že jde o umělecké dílo, které je ukázkou jasného protestantského vyznání, 

je třeba, jak se ukazuje, podrobit dalšímu studiu pramenných materiálů. Ačkoliv 

výrazná obrazová imaginace příznačná pro nekatolické památníky se zde (i vzhledem 

k tomu že Jan Jetřich ze Žerotína byl nekatolíkem), jeví jako správná, se jako 

problematické ukazuje vyobrazení jeho manželky Barbory z Bibrštejna při ušní zpovědi. 

Zároveň jde o jedinou scénu odehrávající se na epitafu, kde je vyobrazena bez svého 

chotě. Ušní zpověď je praktikována katolíky. Rod Bibrštejnů, z něhož Barbora pochází, 

je označován jako katolický. Zda-li bylo Barbory vyznání stejné, však s jistotou nevíme. 

Nicméně je třeba přehodnotit neustále se opakující tvrzení, že Žerotínský epitaf je 

jasným příkladem protestantské manifestace. Pokud Barbora byla skutečně katolička, 

jde o ukázku a jistou formu tolerance dvou konfesí žijících „vedle sebe“. Zároveň je 

třeba říci, že to není nic neobvyklého. Příkladem může být manželství Jaroslava 

Smiřického ze Smiřic a Kateřiny Zajícové z Házmburka. Jaroslav byl luterán, Kateřina 

katolička, která se nehodlala svého vyznání vzdát. Od svého chotě si dokonce vymínila 

osobního katolického kněze. Problematická tvrzení související s Žerotínským epitafem 

je třeba opřít o pevný historický a zejména pramenný materiál, který by s jistotou 

potvrdil či vyvrátil výše uvedené závěry, jež se nyní jeví jako diskutabilní. 

Epitafním památkám úzce spjatým se jmény Matouše Radouše a Eliase 

Hauptnera jsem věnovala minimální pozornost (stejnou jako v práci bakalářské), a to 

zejména proto, že jde o malíře a umělecká díla, kterým se profesně velmi podrobně 

věnuje Ondřej Jakubec. Pro šíři tématu a úvodní vhled do sledované problematiky je 

však nutné se těchto malířů alespoň lehce dotknout a následně čtenáře odkázat na 

Jakubcovy erudované studie. 

Poslední kapitola úvodní stati je zakončena studií věnující se proměnám odívání 

na renesančních malovaných epitafech. Oděv zobrazených postav plní na epitafu 

výraznou roli, kterou se většina historiků umění prozatím nezabývala. Jde o další 

z aspektů, který nás více přibližuje k osobě, jíž byl epitafní oltář určen. Šat je rovněž 

odrazem společenského postavení. Na vybraných ukázkách můžeme vidět prostý 

reformační šat, stejně jako okázalý kostým inspirovaný španělskou módou. Nejčastěji 

však pozorujeme vzájemné propojení těchto dvou proudů. 

V souvislosti s ženským oděvem je třeba na tomto místě připomenout 

problematiku vdovského šatu, kterou jsem otevřela již v předchozí bakalářské práci. Šat 

žen ve společnosti 16. a 17. století měl vyjadřovat zejména skromnost a poctivost. Žena 
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měla být vnímána jako vzorná manželka a dcera. Vdovský šat se od běžného příliš 

nelišil. Dominantní barvou smutečního oděvu byla černá. Hlavu vdovy pak pokrývalo 

bílé závití a po stranách splývající fáchy (např. Epitaf Jiřího Reinolfa ze Štiřína). Bílé 

vyztužené roušky, běžný doplněk ženského šatníku, u příležitosti smutečních událostí 

zakrývaly i část obličeje vdovy (např. predela epitafu Ruprechta Pullachera). 

Hlavní kapitolu předkládané práce tvoří její nejobsáhlejší část – katalog třiceti 

renesančních malovaných epitafů mapovaných na území Čech. V předchozí bakalářské 

práci bylo představeno patnáct katalogových hesel. Většinu z těchto již zpracovaných 

textů však rozšiřuji o další nové poznatky.  

Jáchymovské epitafní oltáře (epitaf Uttmannů a Lerchenfelderů, epitaf Paula 

Beera a epitaf Georga Pullachera) doplňuji popisem oltářního nástavce a predely a 

následnou rekonstrukcí oltářního celku.  

Kvalitativně nejlépe hodnoceným uměleckým dílem jáchymovského souboru 

bývá epitaf Uttmannů a Lerchenfelderů, který je spojován s díly rudolfínských 

manýristů. Po rekonstrukci celku však musíme tvrzení poupravit. Vysokých kvalit totiž 

dosahuje pouze střední část oltáře s námětem Zmrtvýchvstání. Zbylé části (nástavec a 

predela) jsou provedeny pouze řemeslně, pravděpodobně zcela jinou rukou. Naopak 

oltářní celek Georga Pullachera přináší zajímavá zjištění. Predela epitafu totiž nese 

signaturu a dataci shodnou se signaturou nacházející se na epitafu Uttmannů a 

Lerchenfelderů (Zmrtvýchvstání). Stylově shodné provedení obou děl nás vede 

k tvrzení, že obě díla (v případě epitafu Uttmannů a Lerchenfelderů pouze střední část) 

vytvořil malíř, jehož můžeme prozatím označit pouze jako Monogramistu AF (AG?). 

Epitafní oltáře Smiřických nově přináší řadu životopisných údajů o 

objednavatelích. Zajímavé je rovněž sporné určení sakrálních identifikačních portrétů 

na vnitřním křídle s námětem Mytí nohou, které jsem intenzivně konzultovala 

s odborníkem na genealogii rodu Smiřických J. V. Mrvíkem, proto si myslím, že by bylo 

možné apoštoly spojit s Jaroslavovými synovci (Jaroslav Jan, Albrecht Vladislav a 

Zikmund), kteří byli přímými dědici kosteleckého panství. 

Vedle řady nově popsaných epitafů a bohaté fotodokumentaci, kterou jsem pro 

předkládanou práci nashromáždila, jsem věnovala pozornost rovněž grafickým 

předlohám. Ty již v šedesátých letech ve svém článku určila Jarmila Vacková. 

Předkládaná práce přináší poprvé (vyjma epitafu Pirchanských; zde s předlohou ve své 

studii pracovali již M. Šroněk, J. Roháček a P. Daněk) obrazovou komparaci grafických 

předloh s epitafními malbami.  
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Diplomová práce mi přinesla možnost spolupráce s řadou institucí, která nebyla 

vždy jednoduchá a ne všechny epitafy, o jejichž existenci a dnešním uložení vím, jsem 

do předkládaného textu mohla zařadit. I přes rozdílný přístup některých subjektů 

hodnotím tuto zkušenost jako velmi přínosnou. 

Jak již bylo uvedeno, diplomová práce rozšiřuje předchozí práci bakalářskou. 

Jejím cílem není vytvoření soupisu ani syntézy renesančních malovaných epitafů, snaží 

se pouze předat poznatky, k nimž jsem dospěla během více než tříletého studia této 

problematiky. Byla bych ráda, kdyby můj text přispěl k případnému dalšímu 

badatelskému zájmu. Sama za sebe mohu říci, že ačkoliv tímto textem uzavřu 

vysokoškolské studium, ráda bych se této problematice věnovala dále. Nejen proto, že 

vím o dalších renesančních malovaných epitafech, které jsem nemohla do 

předkládaného textu zařadit, ale také proto, že si uvědomuji šíři studované 

problematiky, jež si zaslouží zájem historiků umění. 
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počátku 90. let 20. století, uložena v Krajském Muzeu Karlovatského Kraje, Muzeum 

Karlovy Vary 

 

Tamara BERANOVÁ:  Restaurátorská zpráva k epitafu s námětem Nanebevstoupení 

Krista  z počátku 90. let 20. století, uložena v Krajském Muzeu Karlovatského Kraje, 

Muzeum Karlovy Vary 

 

Martin PAVALA: Restaurování některých epitafu ze špitálního kostela v Jáchymově. 

Restaurátorské zprávy z r. 1991, uloženy v Krajském Muzeu Karlovatského Kraje, 

Muzeum Karlovy Vary 
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