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Anotace 

Tato bakalářská práce Fresky Siarda Noseckého v Sepekově se věnuje osobě malíře 

Františka Siarda Noseckého (1693–1753) a jeho vrcholně barokní tvorbě pro 

premonstrátský řád, jehož byl sám členem. Nosecký pocházel z uměleckého prostředí. 

Jeho otec, Václav Jindřich Nosecký (1661–1732), byl rovněž významným malířem. 

V úvodních kapitolách bude představen život a dílo umělce, dále dějiny poutního místa 

v Sepekově. Práce bude především zaměřena na fresky poutního kostela Jména Panny 

Marie v Sepekově, které Nosecký vytvořil ve třicátých letech 18. století. Klenební 

malby s mariánskou tematikou odpovídají ikonografii premonstrátského řádu, přesto se 

zde nacházejí i některé netypické motivy. Kromě popisu fresek jsou v této práci 

rozebrány jednotlivé náměty, které malíř při své tvorbě v Sepekově použil. Bakalářskou 

práci uzavírá porovnání sepekovské freskové výzdoby s mariánskými cykly ve Křtinách 

a v Doksanech.       
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Abstract 

This Bachelor thesis Frescoes of Siard Nosecký in Sepekov deals with the painter 

František Siard Nosecký (1693–1753) and his high baroque work for Premonstratensian 

order. Nosecký came from artistic circles. His father, Václav Jindřich Nosecký (1661–

1732), was a significant painter as well. In the opening chapters there are introduced the 

life and work of the painter and afterwards the history of the place of pilgrimage in 

Sepekov. The thesis is primarily focused on frescoes in Pilgrimage Panna Marie Church 

in Sepekov, which were created in 30
th

 of 18
th

 century. Vaulted paintings with Marian 

theme correspond with iconography of Premonstratensian order, yet there are some 

other untypical motifs to find, which were used during painting of his work of art. The 



 

Bachelor thesis is concluded by comparison of frescoes in Pilgrimage Panna Marie 

Church in Sepekov and frescoes with Marian cycles in Křtiny and Doksany. 
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Úvod 

 

Tato bakalářská práce s názvem Fresky Siarda Noseckého v Sepekově si klade za 

úkol seznámit čtenáře s osobou tohoto nadaného freskaře a malíře, s jeho tvorbou a 

především s freskami v poutním chrámu Jména Panny Marie v Sepekově, které vytvořil 

v době svého největšího tvůrčího rozkvětu. Tento umělec, narozený v devadesátých 

letech 17. století v Praze, byl pokřtěn jako František Kristián Ezechiel. Jméno Siard 

přijal až později, když vstoupil do premonstrátského řádu. O této jeho životní cestě, na 

kterou se vydal poměrně mladý a setrval v ní až do smrti, je psáno hned v následující 

kapitole.   

Nosecký pocházel z umělecké rodiny. Jeho otec, který byl rovněž malířem, je v práci 

také stručně zmíněn. Po uměleckém školení, které se mu dostávalo jak od zmíněného 

otce, tak zřejmě i od svých kmotrů, známých umělců Jana Kryštofa Lišky a Jana 

Rudolfa Bysse, stanul v uměleckém světě plném konkurence svých současníků, jako 

byli například Václav Vavřinec Reiner, Jiří Vilém Neunhertz, či Jan Ferdinand Schor. 

Plný energie a nadšení však začal tvořit, byť s prvotními převážně proporčními 

nedostatky, a zdokonalovat se, především na freskách tvořených pro premonstrátský 

řád. Současně se změnami míst jeho kněžského působení se měnila i místa tvorby. Když 

netvořil fresky, věnoval se olejomalbám. Životní tvorbě tohoto umělce je věnována 

druhá kapitola této práce.  

V době kdy působil na Strahově, byl Nosecký povoláván k různým realizacím. 

Jednou z nich byla i fresková výzdoba nově postaveného sepekovského poutního 

chrámu Jména Panny Marie, kterou vytvořil v první polovině 30. let 18. století. Bohatá 

historie tohoto poutního místa je přiblížena v kapitole třetí.   

Hlavním tématem sepekovského cyklu, který je zpracován hned v kapitole 

následující, jsou loretánské litanie. Tato část práce je zaměřena na popis a rozbor 

jednotlivých invokací, které jsou zde použity, na jejich původ a také na to, proč se 

zrovna ona témata ocitla na fresce v kupoli sepekovského chrámu. Noseckého zdejší 

práce se však netýkala jen výzdoby kupole. Vyzdobil i klenbu nad presbytářem a 

kruchtou a vytvořil zde ještě pět menších realizací. Ve všech případech jsou rovněž 

použita zajímavá ikonografická témata, která jsou v této práci rozvedena a zdůvodněna.  
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Závěr práce je zaměřen na porovnání těchto freskových děl s výzdobou chrámu ve 

Křtinách a Doksanech, což jsou významná místa premonstrátského řádu s ikonograficky 

bohatým mariánským freskovým programem. 

Sepekovským chrámem projde dodnes nespočetné množství lidí a snad nikdo 

neopustí toto místo, aniž by zvedl oči k nádherně vyzdobené klenbě. Však už ne každý 

ví, co se za těmito freskami skrývá.   
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Přehled literatury 

 

Předním zdrojem pro informace převážně o díle, ale i životě Siarda Noseckého, jsou 

práce Anny Rollové. Osobou Noseckého se zabývala ve své diplomové i disertační 

práci a následně v dalších svých článcích. Zpracovala poměrně podrobně popisy fresek 

tohoto umělce s primárním zaměřením na Teologický sál Strahovského kláštera.
1
  

Chceme-li se zaměřit na pramenné zdroje, jsou zásadní momenty z Noseckého života 

zapsány ve strahovských análech.
2
 Tyto rukopisy však zaznamenávají umělcův život až 

od doby jeho vstupu do kláštera, tedy od roku 1714. Stručné záznamy převážně z matrik 

a farních knih nalezneme v Materiáliích k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků 

v Čechách, tedy příspěvcích Antonína Podlahy v Památkách archeologických.
3
 

Patrně nejstarší přehled umělcových děl se stručným životopisem nalezneme u 

Bohumíra Jana Dlabače.
4
 

Další zajímavé příspěvky o životě a díle Noseckého vyšly v rozmezí druhého 

desetiletí a dvacátých let 20. století. Jejich autory jsou Cyril Straka, Karel Vladimír 

Herain a Václav Karel Vendl.
5
 V některých částech textů těchto autorů je patrné, že od 

sebe vzájemně čerpali. Článek o působení Noseckého ve Velké Chyšce, jehož autorem 

je Ivo Kořán, vyšel v časopise Umění.
6
 

Co se přehledových děl týká, nelze nezmínit Dějiny českého výtvarného umění, kde 

se barokním malířstvím zabývá Ivo Krsek a Pavel Preiss.
7
  

Zaměříme-li se nyní na historii poutního kostela Jména Panny Marie v Sepekově, 

jsou nám k dispozici dva sobě podobné drobné tisky, dostupné ve Strahovské knihovně. 

Jeden ze třicátých let 19. století, vydaný k památce stého výročí od posvěcení chrámu a 

druhý z padesátých let 19. století, ve kterých jsou kromě historie tohoto místa vypsány i 

milosti Panny Marie Sepekovské a následně modlitby, litanie a na závěr písně k Panně 

Marii. Jednalo se tedy patrně o brožurky určené poutníkům.
8
   

                                                 

1
 ROLLOVÁ 1969; ROLLOVÁ 1972; ROLLOVÁ 1976; ROLLOVÁ 1979; ROLLOVÁ 1985; ROLLOVÁ 1993. 

2 
Annales Strahoviae – Liber 1mus – pro Prioratu. 1669–1791, sign. DJ IV 3; Annalium  

 Strahoviensium  tomus IV.  1697–1715, sign. DJ III 5; Annalium Strahoviensium tomus V. 1716–

 1738, sign. DJ III 6;  Annalium Strahoviensium tomus VI. 1739–1744, sign. DJ III 7; tyto prameny 

 jsou k dispozici  v digitální podobě na www.manuscriptorium.cz. 
3
 PODLAHA 1915; PODLAHA 1917. 

4
 DLABAČ 1815. 

5
 STRAKA 1913 HERAIN 1915; VENDL 1923. 

6
 KOŘÁN 1966. 

7
 KRSEK 1989a; KRSEK 1989b; PREISS 1989. 

8
 Slavná stoletá památka posvěcení chrámu Páně Sepekovského, ke cti a chvále blahoslavené Rodičky 

 Boží Marie Panny, v starožitném a milostném obraze tuto od dávných let vůkol nábožně ctěné. Praha 
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I ve strahovských análech se o Sepekově můžeme dočíst, a to převážně v souvislosti 

s výstavbou a slavnostním vysvěcením nynějšího chrámu.
9
  

O historii sepekovského poutního místa nalezneme také poměrně podrobně vypsané 

informace v brožurce Dominika Karla Čermáka, kterou vydal roku 1883 k výročí 150 

let od posvěcení chrámu v Sepekově. Bohužel tento autor neuvádí zdroje, ze kterých 

čerpal. Byl však stejně jako Nosecký členem premonstrátského řádu a působil na 

Strahově jako knihovník, dá se proto tedy předpokládat, že čerpal převážně z tamějších 

análů.
10

 Tento spis se stal později hlavním zdrojem pro další autory, kteří o Sepekově 

psali, což je patrné například u Karla Bursíka.
11

 Z doby ještě dřívější, prvního 

desetiletí 20. století, pocházejí drobnější díla Julia Košnáře a Rudolfa Zaháněla.
12

 

 O sepekovském chrámu je samozřejmě psáno i v Soupisu památek historických a 

uměleckých.
13

 

Poměrně podrobně se pak tímto tématem zabývá novější literatura regionálního 

rázu.
14

 Základní informace se také dočteme v mnoha průvodcích a knihách o poutních 

místech či uměleckých památkách v Čechách.
15

  

V roce 2009 napsala Terezie Šiková bakalářskou práci na Filosofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze na téma Poutní kostel jména Panny Marie v Sepekově. 

Svou pozornost zaměřila na architekturu.
16

 

Freskovou výzdobou tohoto chrámu se do jisté míry zabývala již zmíněná Anna 

Rollová. V souvislosti s náměty jednotlivých částí fresky je nutné jmenovat Slovník 

biblické ikonografie Jana Royta či publikaci Mariánské svátky Františka Koláře.
17

 

K porovnání sepekovského mariánského freskového cyklu s cyklem ve Křtinách 

posloužila v první řadě publikace Mojmíra Horyny, Jana Royta a Vladimíra Hyhlíka či 

odborný článek Michaely Šeferisové–Loudové. Jan Royt i Michaela Šeferisová–

Loudová důkladně popisují tamější vyobrazení.
18

 V případě popisu freskové výzdoby v 

                                                                                                                                               

 1833, sign FD VI 43/a; Památka ze Sepekov, aneb: popsání paměti hodného a ozdobného chrámu 

 Páně i milostného obrazu blahoslavené Panny Marie, zde od dávných věků ctěné, s modlitbami při 

 mši svaté, k zpovědi a sv. přijímání, též s pobožností poutnickou. Tábor 1859, sign. FD VI 36. 
9
 Annalium Strahoviensium tomus V. 1716–1738, sign. DJ III 6.    

10
 ČERMÁK 1883. 

11
 BURSÍK 1933. 

12
 KOŠNÁŘ 1903; ZAHÁNĚL 1909. 

13
 PODLAHA 1898. 

14
 KYTKA 1996

2
; BÍLEK/KÁLAL 2000; BŘICHÁČEK/POLÁKOVÁ 2006. 

15
 Např. POCHE 1980; BOHÁČ 1995; ČERNÝ 2006; ŠÍR/ŠÍROVÁ MOTYČKOVÁ 2008.    

16
 ŠIKOVÁ 2009. 

17
 ROYT 2007; KOLÁŘ 1946. 

18
 HORYNA/ROYT/HYHLÍK 1994; ŠEFERISOVÁ–LOUDOVÁ 2013. 
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Doksanech se jednalo o příspěvek Petry Oulíkové (Nevímové) a o Hieblovu monografii 

od Jiřího Fronka.
19

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19
 NEVÍMOVÁ 2001; FRONEK 2013. 



 

12 

1. Život Siarda Noseckého 

 

1.1. Počátky umělcova života 

 

 Siard Nosecký, vlastním jménem František Kristián Ezechiel, se narodil v dubnu 

roku 1693 na Starém Městě pražském.
20

 Jako nejstarší syn Václava Jindřicha 

Noseckého a jeho ženy Terezie Eleonory rozené Audraské, byl pokřtěn 12. dubna téhož 

roku a jeho křtu byli přítomni přední malíři jako Kristián Schrӧder, Jan Rudolf Bys, Jan 

Kryštof Liška, nebo Marek Nonnenmacher a paní Kateřina Schwerterová a Alžběta 

Johanna Scharfová.
21

 O tom hovoří nejen křestní kniha z týnské fary z let 1689–1696, 

ale i zachovaný opis jeho křestního listu ve strahovském archivu, který napsal 18. října 

1715 J. Florián Hammerschmidt.
22

 Herain tento opis datuje rokem 1718, tedy až o tři 

roky později.
23

 Významní umělci se účastnili i křtů některých Františkových 

sourozenců. Křtu Josefa Vojtěcha 17. dubna 1695 se sice neúčastnil žádný umělec, ale o 

dva roky později, 8. srpna 1697, se stal kmotrem Vavřince Maxmiliána, který byl 

pokřtěn ve svatováclavském kostele na Malé Straně
24

 opět významný malíř Jan Kryštof 

Liška.
25

 25. března 1703 byl pak na Starém Městě kmotrem Anně Marii Františce malíř 

Jan Michal Brettschneider.
26

 To svědčí o tom, že se jeho otec, již zmíněný Václav 

Jindřich Nosecký, známý též jako Nosek a rovněž významný malíř, s řadou umělců sám 

stýkal. S Noskem také úzce spolupracoval Michael Václav Halbax. Podíleli se společně 

především na rozsáhlé freskové výzdobě kaple Panny Marie při chrámu sv. Jakuba 

v Jihlavě.
27   

                                                 

20
 VENDL 1923, 51. 

21
 HERAIN 1915, 131; VENDL 1923, 51; ROLLOVÁ 1969, 7. Záznam z matriky narozených kostela  

Panny Marie před Týnem. 
22

 VENDL 1923, 51. 
23

 HERAIN 1915, 131. 
24

 VENDL 1923, 51. 
25

PODLAHA 1915, 177; ROLLOVÁ 1969, 7; Záznamy v matrice, křestní listina svatováclavské fary, 

později uchována na farním úřadě u svatého Mikuláše. Vavřinec Maxmilián ve stáří 22 neděl zemřel 
na psotník v domě hraběte Kinskéh. In: PODLAHA 1915, 177. 
26

 PODLAHA 1917, 89; ROLLOVÁ 1969, 7; Záznam v matrice bývalé farnosti u Panny Marie na Louži 
(nyní u Panny Marie Sněžné). 
27

 ROLLOVÁ 1969, 11–12; Později silně přemalována, není možno bezpečně zjistit podíl obou malířů. 
 Mezi další společná díla těchto umělců patří například malby na zámku v Zákupech z roku 1701. In: 

 KRSEK 1989b, 572. Po roce 1702 se Nosecký v Jihlavě trvale usadil a vytvořil zde velké množství 

 dalších maleb, z nichž se zachoval jen zlomek. Kromě výzdoby kaple obohatil kostel sv. Jakuba o 
 další dílo, boční oltářní obraz Vidění sv. Jana Nepomuckého, pocházející z období kolem  roku 1705 

 Protějškový obraz mu v chrámu tvoří Halbaxova Obláčka sv. Norberta, což vyjadřuje  vzájemný 
 vztah obou umělců. In: KRSEK 1989b, 572. 
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František bez pochyby vyrůstal v uměleckém prostředí a brzy se začal sám zabývat 

malířstvím. Od počátku byl vzděláván svým otcem a patrně i svými kmotry Janem 

Kryštofem Liškou a Janem Rudolfem Byssem, u kterých se naučil počátky umění 

freskového.
28

 Po absolvování středních škol vstoupil Nosecký na filosofickou fakultu, 

kde studoval do roku 1714 a získal titul magistra.
29

 

 

1.2. Život po vstupu do kláštera 

 

1.2.1. Období prvního působení na Strahově 

 

Na podzim roku 1714 vstoupil František Nosecký do premonstrátského kláštera na 

Strahově a při obláčce 20. listopadu téhož roku přijal řádové jméno Siardus po řádovém 

světci.
30

 Následujícího roku 8. prosince 1715 složil Siard slavné řádové sliby.
31

 Dne 19. 

dubna 1716 se uvádí mezi minory „in sacello abatiali“
32

 26. října 1716 byl poslán 

Nosecký ještě jako klerik do Milevska, aby vypomáhal při vyučování v tamní klášterní 

škole. V Milevsku pobýval do 3. listopadu 1718, kdy byl odvolán do Prahy ke studiu 

teologie.
33

 20. září 1721 byl vysvěcen na kněze a za měsíc 21. října sloužil primici 

v kapli sv. Voršily ve strahovském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
34

 Osm dní nato, 

dne 29. října 1721, je Siard po třech letech studia uváděn v análech jako absolvent 

teologie.
35

 26. června 1723 byl jmenován knihovníkem a českým kazatelem svátečním. 

Tuto funkci zastával téměř do konce roku 1726, kdy byl 29. listopadu prozatímně 

pověřen správou kuchyně. 5. července 1727 se stal provisorem a plných osm let pečoval 

po hospodářské stránce o klášter.
36

 Opakovaně se však snažil rezignovat.
37

 Opat Marian 

Hermann, který svou funkci zastával v letech 1711–1741
38

, tedy zatím po celou dobu 

                                                 

28
 STRAKA 1913, 7; VENDL 1923, 51. 

29
 VENDL 1923, 51. 

30
STRAKA 1913, 7; VENDL 1923, 51; ROLLOVÁ 1969, 17, pozn. 30; čerpá z Annales Strahoviae– Liber 

 1mus– pro Prioratu. 1669–1791.             
31

 DLABAČ 1815, 397; STRAKA 1913, 7; VENDL 1923, 51; ROLLOVÁ 1969, 28; čerpá z Annalium 
 Strahoviensium tomus IV.  1697–1715. 

32
 VENDL 1923, 51. 

33
 STRAKA 1913, 7; VENDL 1923, 51; ROLLOVÁ 1969, 28. 

34
 DLABAČ 1815, 397; STRAKA 1913, 7; VENDL 1923, 51; ROLLOVÁ 1969, 28. 

35
VENDL 1923, 51–52; ROLLOVÁ 1969, 28. 

36
 STRAKA 1913, 8. 

37
 ROLLOVÁ 1969, 28. 

38
 ROLLOVÁ 1969, 23. 
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Siardova působení v řádu, roku 1735 jeho rezignaci přijal a jmenoval ho podpřevorem 

kláštera v Milevsku, kam Siard 28. října odešel.
39

 

   

1.2.2. Působení v Milevsku a ve Velké Chyšce 

 

Jako milevský podpřevor působil Nosecký čtyři roky, tedy mezi léty 1735–1739. 

Během prvního čtvrtletí roku 1739 byl ustanoven administrátorem ve Velké Chyšce.
40

 

Ivo Kořán Siarda Noseckého uvádí ve Velké Chyšce již o rok dříve, tedy od roku 1738 

do roku 1743.
41

 Stejně jako v době strávené na Strahově se i zde věnuje svému 

malířskému umění.  

V Želivě, kam Nosecký z Chyšky zajížděl, se potkal s malířem Janem Kalinou.  

Kalina byl patrně žákem Siardova otce Václava Noska.
42

 Vendl sice uvádí, že byl 

Kalina žák přímo Siardův
43

, to ovšem Kořán ve svém článku nepokládá za 

pravděpodobné hlavně z toho důvodu, že byl Kalina o jedenáct let starší než Nosecký.
44

 

Ve srovnání s Noseckým byl Kalina malířem ještě méně náročným a je pravděpodobné, 

že při společné práci obou dával do díla invenci, malířskou inteligenci a švih Nosecký a 

Kalina byl spíše pracovitým, trpělivým a zručným prodavačem.
45

 Pracovní i přátelský 

vztah obou umělců stál Kalinu málem život, když se v zimě v době Siardovy nemoci, 

vypravil do Něžovic u Milevska pro léčivé koření a málem zahynul v závěji.
46

 Zde se 

Kořán s Rollovou rozcházejí. Kořán uvádí, že Kalina při cestě do zmíněných Něžovic 

zemřel
47

, což Rollová vylučuje a ve svých poznámkách upozorňuje na možný Kořánův 

omyl.
48

 

 Ke konci chyšeckého pobytu roku 1743 se Nosecký hájí proti blíže neurčenému 

nařčení u generálního vikáře a zároveň u želivského opata Daniela Schindlera.
49

  

18. listopadu 1743 přišel Siard zpět do Milevska kde opět jako podpřevor působil 

necelý rok.
50

 

                                                 

39
 ROLLOVÁ 1969, 28. 

40
 STRAKA 1913, 8; VENDL 1923, 54; ROLLOVÁ 1969, 51; čerpá z Annalium Strahoviensium tomus VI. 

 1739–1744. 
41

 KOŘÁN 1966, 90. 
42

 KOŘÁN 1966, 90; ROLLOVÁ 1969, 51. 
43

 VENDL 1923, 54. 
44

 KOŘÁN 1966, 92. 
45

 KOŘÁN 1966, 92. 
46

 ROLLOVÁ 1969, 52. 
47

 KOŘÁN 1966, 92. 
48

 ROLLOVÁ 1969, 89; pozn. 105. 
49

 ROLLOVÁ 1969, 52. 
50

 VENDL 1923, 54; ROLLOVÁ 1969, 52; čerpá z Annalium Strahoviensium tomus VI. 1739–1744. 
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1.2.3. Období druhého působení na Strahově 

 

V červenci roku 1744 se Nosecký kvůli nemoci trvale vrátil na Strahov.
51

 Po 

obléhání Prahy Friedrichovými vojsky v září téhož roku, sepsal objemnější diárium o 

tomto okupování od 31. srpna do 26. listopadu. Všímá si zde počtu vojska, rozmístění 

baterií, vzniklých škod apod.
52

 

 V tomto období se Nosecký věnoval převážně tvorbě, dokud mu to ovšem zdraví 

dovolovalo. Na sklonku života se umělec vzdal činnosti. Zemřel náhle 28. ledna 1753, 

kdy byl mrtev nalezen v jednom z uzavřených pokojů na opatství, kde bydlel. Pohřben 

byl 30. ledna 1753 v hrobce uprostřed presbytáře strahovského chrámu.
53

 [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

51
 ROLLOVÁ 1969, 53; čerpá z Annales Strahoviae– Liber 1mus– pro Prioratu. 1669–1791; 23. VII. 

1744: „advenit P. Siardus, pro quo   mediu cubile infirmariae fuerat destinatu.“ 
52

 ROLLOVÁ 1969, 53; Noseckého kniha „Brandenburgischer Comet–Stern …“ je uložena v Knihovně  

Královské kanonie premonstrátů na Strahově pod sign. DH II 23. 
53

 STRAKA 1913, 8; VENDL 1923, 55. 
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2. Dílo Siarda Noseckého 

 

2.1. Umělecká inspirace 

 

Jak už bylo v předchozí kapitole zmíněno, Siard byl veden k malířství již od mládí. 

Inspiraci čerpal bezesporu od svého otce, ale neméně od svých kmotrů a učitelů 

zároveň. V některých dílech na sebe nechal působit předlohy Veronesovy, jiné postavy 

jsou naopak tak prostě a lidově pojaty, že působí jako odraz jeho domácího školení.
54

  

Ve 20. letech 18. století, možná v souvislosti s jeho  jmenováním do funkce 

knihovníka, se začal zabývat studiem základních vědeckých děl v oboru architektury, 

malby a matematiky a knihy i sám zakupoval.
55

 Roku 1728 například zakoupil pro 

strahovskou knihovnu knihu A. Pozza, Perspectivae pictorum atque architectorum I–II, 

Augsburg 1708. Ještě toho roku obstaral spis J. Zahna, o. Praem, Specula physico–

mathematico–Historica I–II, Norimberk 1696 a v roce následujícím koupil překlad díla 

J. Vignoly, Ausführliche Anleitung zu der gantzen Civil–Bau–Kunst, Augsburg 1725. 

Roku 1727 si pořídil geometrickou příručku Apollonius Cattus oder Kern der gantzen 

Geometriae vydanou v Magdeburgu roku 1684. Darem od strahovského P. Benedikta 

získal roku 1733 obrazový spisek Orbis terrarum in nuce, sive Compendium Historiae 

civilis chronologicum in skulptura memoriali z roku 1722 a roku 1734 si opatřil 

norimberské vydání Matematische Werck–Schule francouzského matematika Biona 

z roku 1717.
56

   

Při studiu knih však zůstal v kontaktu s malíři, kteří tehdy postupně zdobili svými 

pracemi jednak Prahu jako takovou a pak Strahov zvláště. Působil na něj bezesporu 

Reiner či Neunherz svým rozsáhlým dílem v hlavní lodi a kůru strahovského chrámu. 

Většinu jeho vzorů ovšem dosud dobře neznáme. Pro symbolický význam a obsah jeho 

prací, patrně užíval předloh, které byly tehdy rozšířené a časové. Zároveň ale vkládal do 

některých děl prvky v té době ojedinělé, například národní kroje, které po něm užil 

nejdříve až Jan Ferdinand Schor roku 1729.
57

 Také krajinné náměty byly u Noseckého 

oblíbené a zejména v nich je často možné spatřit, že ve svém díle užívá vlastní osobité 

postřehy z přírody i života. Právě v tomto ohledu je Nosecký důstojným vrstevníkem 

                                                 

54
 HERAIN 1915, 131. 

55
 HERAIN 1915, 131; ROLLOVÁ 1969, 36. 

56
 HERAIN 1915, 131–132; VENDL 1923, 52; ROLLOVÁ 1969, 36; Všechny zmíněné knihy Nosecký  

odkázal klášteru a jsou uloženy v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově. 
57

 HERAIN 1915, 132. 
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Reinera. Rozdíl je však v tom, že úspěch Reinerův byl většinou založen teoretickým 

uměleckým přehodnocováním, při němž byla silně zdůrazňována umělcova svoboda 

bez ohledu na skutečnost, kdežto Nosecký nahrazoval z části ustálené vzory přímým 

návratem k přírodě. Jeho technika byla zběžnější oproti Reinerovi. Nevěnoval tolik 

pozornosti dokonalosti provedení. Jeho práce činí spíše dojem díla, které podněcovala 

trvalá touha po činnosti, snaha po změně a radost z docíleného množství. Životní 

bezstarostnost a jisté sebeomlouvání je ochuzovaly o vyšší pojetí a umělecké vyžití a 

způsobily, že i v dobrých pracích Noseckého je možné místy zahlédnout stopy laické 

prostoty.
58

 Věnoval se i deskové malbě, kde rovněž dosáhl dobrých výsledků, zde je 

ovšem už zřejmější, že se opřel o běžné vzory. Nicméně je třeba u jeho prací tohoto 

druhu zdůraznit přednosti jeho vynikající techniky.
59

             

 

2.2. Tvorba v době pobytu v Milevsku 1714–1718 

 

 Nosecký, v tuto dobu ještě jako klerik, působil v Milevsku mezi lety 1716–1718. 

Patrně v této době namaloval na budově klášterní školy větší sluneční hodiny s nápisem 

„BeLgarDI Caesa est LUna per EUgenIUM“, který udává letopočet 1717. Motivem 

zobrazeným na fresce hodin se stalo současné vyvrcholení tureckých válek, dobytí 

Bělehradu Eugenem Savojským 22. srpna 1717, který byl patrný pouze na levé straně 

hodin červenohnědými obrysy města. Tento popis uvádí Rollová ve své práci z roku 

1969.
60

 Ve Strakově článku jsou tyto hodiny datovány až do let 1735–1739
61

, což je 

doba druhého Siardova pobytu v Milevsku, kdy zastával funkci podpřevora. Tuto dataci 

od něj pravděpodobně převzal i Vendl.
62

 Na zmíněnou neshodu poukazuje ve své práci 

Rollová a dodává, že uvedený chronogram s aktuálním námětem a doložený Siardův 

pobyt v Milevsku spíše vede k roku 1717.
63

 K tomuto roku se přiklonil i Preiss 

v Akademických dějinách.
64

 V dnešní době jsou hodiny v zachovalém stavu, ovšem po 

patrně mnoha přemalbách ne úplně odpovídají výše uvedenému popisu. Pod nápisem, 

dnes v podobě „BeLgarDI Caesa est LVna per EVgenIVM“, jsou pouze obdélníkové 

                                                 

58
 HERAIN 1915, 132. 

59
 HERAIN 1915, 132. 

60
 ROLLOVÁ 1969, 29. 

61
 STRAKA 1913, 7. 

62
 VENDL 1923, 54. 

63
 ROLLOVÁ 1969, 85; pozn. 58. 

64
 PREISS 1989, 757. 
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rámové sluneční hodiny, bez jakéhokoli výjevu. Pod hodinami je pak ještě jeden nápis, 

chronogram udávající letopočet 1783. „Post qVInqVagInta annos CeDIt tIbI Iterato o 

AVstrIa viCtore GIDeone laVDon LVna.“ [2]  

V době vzniku těchto hodin byly namalovány pravděpodobně i menší sluneční 

hodiny na protější konventní budově.
65

       

 

2.3. Tvorba v době pobytu na Strahově 1718–1735 

 

2.3.1. Výzdoba Teologického sálu Strahovského kláštera 

 

 Krátce před jmenováním strahovským knihovníkem roku 1723 se Nosecký pustil do 

jednoho ze svých největších děl, do výzdoby sálu knihovny, který je dnes znám jako 

Teologický a který na novou malířskou výzdobu čekal již od roku 1671.
66

 Roku 1721 

musel tehdejší opat Marian Hermann vzhledem k narůstajícímu počtu knih nechat 

knihovní sál prodloužit a bylo nutné opatřit novou freskovou výzdobu. Touto jistě 

nelehkou prací pověřil právě Noseckého.
67

 V ikonograficky poutavých freskách 

Teologického sálu, započatých roku 1721, se setkáváme s prvním umělcovým 

monumentálním projevem. Vázán původními i několika novými výraznými štukovými 

poli, vytvořil 17 větších figurálních a 8 doplňujících výjevů. [3] Barevně svěží malba se 

dobře spojuje s bohatým vysokým bílým štukem a společně s typem prostoru, vytváří 

působivý celek.
68

 Výzdoba je založena na alegorických obrazech na výroky z Písma 

svatého doporučujících moudrost a lásku k umění.
69

 [4] Slovy Rollové jde o 

demonstraci pravé moudrosti. Malířské podání je zde založené na realistické 

důkladnosti a tvarové robusnosti, čímž projevil poprvé schopnost, spojující poučení a 

vliv svého otce Václava Noseckého a Petra Brandla s vlastní bohatou invencí při řešení 

námětově neobvyklých výjevů s přesvědčivým vypravěčským zaujetím. Ve výzdobě 

knihovního sálu vytvořil Nosecký typy postav, které se pak vyskytují v jeho dalších 

freskách, zvláště v Nebeské hostině spravedlivých v letním refektáři Strahovského 

kláštera, kterou vytvořil o několik let později.
70

  

                                                 

65
 VENDL 1923, 54; ROLLOVÁ 1969, 29. 

66
 STRAKA 1913, 8. 

67
 ROLLOVÁ 1979, 237. 

68
 ROLLOVÁ 1979, 237–238. 

69
 STRAKA 1913, 8; VENDL 1923, 52. 

70
 ROLLOVÁ 1979, 242. 
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2.3.2. Freskový cyklus v Žatci 

 

Podle Dlabače vznikly první Noseckého fresky roku 1721
71

, tedy v roce jeho 

vysvěcení na kněze, což zmiňuje i Vendl.
72

 Jedná se o výjevy svatého Jana 

Nepomuckého v Žatci ve třinácti lunetách. Dlabačova datace je ovšem patrně mylná. 

Jak uvádí Straka a následně i Vendl, nemohl je Nosecký roku 1721 malovat, neboť byl 

ještě studentem na teologické fakultě v Praze a bydlel na koleji na Starém Městě.
73

 

Straka v tomto případě odkazuje na rukopis Schimmela, který pro žatecké fresky udává 

rok 1726.
74

 Podobně nastiňuje problematiku datování ve své práci také Rollová.
75

  

Cyklus výjevů ze života sv. Jana Nepomuckého v přízemní chodbě děkanské budovy 

v Žatci začíná šesti lunetovými poli na levé stěně od vchodu. Sedmý výjev byl 

namalován na kratší stěně proti vchodu. Dále cyklus pokračoval opět šesti výjevy na 

pravé straně, takže poslední, třináctý výjev, je umístěn u vchodu.
76

 Jak udává Rollová, 

malby byly v letech 1738 a 1767 poškozeny požáry vzniklými v blízkosti stavby. 

Neméně utrpěly pozdějšími přemalbami, čtyři výjevy byly zabíleny.
77

 Cyklus začíná 

výjevem Narození sv. Jana Nepomuckého, ve druhém výjevu je sv. Jan Nepomucký 

jako chlapec ministrující u oltáře. Další výjev zaplňuje ze dvou třetin část architektury 

žateckého kostela Panny Marie s jižním gotickým portálem, velkou věží u strany a 

západním průčelím s portálem, kterým do kostela vchází sv. Jan v době svých studií. Ve 

čtvrtém výjevu je zachyceno kázání sv. Jana, zřejmě z kostela Panny Marie před 

Týnem, což lze odvodit z nápisu poškozeného přepisováním. Dosud se pořadí obrazů 

drželo Balbínova vylíčení světcova života, což narušuje pátý výjev se sv. Janem 

Nepomuckým putujícím ke Staroboleslavské Panně Marii. Na šestém výjevu klečí 

Nepomucký před arcibiskupem a dalšími kněžskými postavami. Jedná se zde patrně o 

jeho ustanovení kanovníkem u sv. Víta. Další čtyři obrazy jsou kvůli zabílení nečitelné. 

Mohly představovat královninu zpověď, královo naléhání na vyzrazení zpovědi, mučení 

světce a jeho následné svržení do Vltavy. Jedenáctý výjev znázorňuje vyzdvižení těla 

sv. Jana z Vltavy s částí Karlova mostu, loďkou s dvěma rybáři, knězem nesoucím 

světcovo tělo a skupinkou lidí na břehu. V jednom rybáři vytvořil typ, který později 

                                                 

71
 DLABAČ 1815, 397. 

72
 VENDL 1923, 52. 

73
 STRAKA 1913, 7; VENDL 1923, 52. 

74
 STRAKA 1913, 7. 

75
 ROLLOVÁ 1969, 29. 

76
 ROLLOVÁ 1969, 30. 

77
 ROLLOVÁ 1969, 30. 
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rozvedl v Sepekově, v malbě trosečníků na moři. Na dvanáctém výjevu je znázorněna 

bohoslužba u světcova hrobu v katedrále sv. Víta. Poslední výjev je pak Apotheosa sv. 

Jana Nepomuckého. Zobrazuje světce v oblacích hledícího vzhůru s levou rukou na 

prsou, v pravé vztažené drží kříž. Pod ním je na vyvýšeném stupni zobrazen poloklečící 

král, ukazující na královnu. Druhou rukou ukazuje na zeměkouli. Dva sedící chlapci 

drží štíty s červenou a černou svatováclavskou orlicí a společně se lvem doplňují 

alegorii českého království. Vlevo v pozadí pak namaloval Nosecký Strahovský klášter, 

vpravo chrám sv. Víta. Sv. Jan Nepomucký byl představen v souladu s nápisem jako 

patron české země, ozdoba města Prahy i celého světa.
78

  

 

 

2.3.3. Cyklus ze života sv. Norberta na Strahově 

 

K  roku 1727 se vázal Noseckého cyklus ze života sv. Norberta, sedm fresek 

v křížové chodbě strahovského konventu. Tuto dataci, podle poznámek Rollové, uvádí i 

Schimmel.
79

 Dlabač ovšem, stejně jako cyklus v Žatci, datuje fresky rokem 1721.
80

 

Tyto nástěnné obrazy byly v sedmdesátých letech 19. století zabíleny silnou vrstvou 

vápna z důvodu jejich značné sešlosti. Od této doby zůstaly v zapomnění, až v červenci 

roku 1913 byly odkryty.
81

 U prvních tří obrazů se dal vápenný nátěr sejmout poměrně 

snadno, u ostatních obrazů už to šlo hůře. Tyto obrazy byly po celé ploše natřeny 

fermežovou barvou, ale podařilo se je odkrýt. Následně byly retušovány a porušené 

části doplněny. Značný finanční náklad na obnovu těchto fresek vydal tehdejší 

strahovský opat Method Zavoral.
82

 Dnes jsou ovšem opět zabíleny.
83

 Podle vyobrazení, 

která v závěru svého článku Straka poskytuje, se jednalo o tyto výjevy: Obrácení sv. 

Norberta, Panna Maria udílí sv. Norbertovi řeholní roucho, Sv. Norbert dostává z rukou 

sv. Augustina reguli, Vítězství sv. Norberta nad Tanchelinem, Sv. Norbert křísí mrtvého 

a Přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov 1627. Sedmou freskou je pak výzdoba 

portálu do klausury.  

Lze zde pozorovat Noseckého smysl pro dobrý rozvrh a perspektivu.  Iluzivní malby 

otevřených kaplí v rozích kvadratury s perspektivně podanými dlaždicemi, zábradlím, 

                                                 

78
 ROLLOVÁ  1969, 31–33. 

79
 ROLLOVÁ  1969, 86, pozn. 70;  Schimmel– rukopis Series et effigies. 
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sloupy, částí klenby a výjevem ze světcova života uprostřed, pojatým jako oltářní obraz, 

byly podány tak dobře, že má divák dojem, jako by šlo o malbu pouhých oltářních 

obrazů.
84

 Takto jsou ztvárněny první čtyři výše zmiňované výjevy.  

 

2.3.4. Freska letního refektáře Strahovského kláštera 

 

 V době do roku 1735, než Nosecký odešel do Milevska, také vytvořil monumentální 

dílo na klenbě letního refektáře o rozměrech 24, 5 m × 9 m.
85

 Rollová tuto fresku uvádí 

jako názorově nejčasnější a dodává, že ji jako dílo Noseckého bez datování uvádějí 

klášterní anály v souvislosti s opravami vnitřního zařízení.
86

 Herainova časná datace 

tohoto díla, rok 1716,
87

 což je teprve rok od Siardova vysvěcení na kněze a zároveň rok, 

ve kterém byl poprvé poslán do Milevska, je v poznámkách Rollové rázně zamítnuta a 

dodává zdroj tohoto mylného datování.
88

 V novějším článku Rollové už se objevuje 

datace v rozmezí let 1728–1731, která je pak uváděna i dále.
89

 Mistrně znázorněná 

Nebeská hostina spravedlivých představuje výjev, jak za stůl zasedají různí zástupci 

národů. Obsluhováni jsou za zvuků hudby Spasitelem a jeho služebníky. Je zde 

zobrazeno na 148 osob v životní velikosti.
90

 Postavy jsou různorodé. Po delších okrajích 

stropu namaloval postavy sedící u stolu, zachycené jak zezadu, tak nejrůzněji 

pootočené, některé postavy stojící, jiné přicházející. Vyobrazeni jsou muži i ženy, od 

dětí po starce.
91

 Obzvláště rozmarně je podán vrátný, střežící v okně bránu nebeskou. 

Spokojená tvář tohoto staříka prozrazuje, že korbelík vedle stojící je mu nejmilejším 

přítelem. Je to prý zdařilá podobizna tehdejšího vrátného a sluhy Noseckého.
92

 Směrem 

k oběma kratším stranám stropu stůl i postavy ustupují dvěma pozzovským 

architekturám. Napravo od vchodu do refektáře stojí v této architektuře Kristus 

s několika postavami, nad ním i po stranách hudebníci. Nad stavbou přilétají andělé 

s pokrmy. [5] V protější nižší architektuře v podobě brány jsou znázorněni služebníci 

rovněž roznášející nejrůznější pokrmy a opět hudebníci. [6] Nosecký zde použil 
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bohatou škálu barev. Základní myšlenka této fresky vyplývá z nápisu pod výjevem 

s Kristem: „Praecinget se, et faciet illos discumbere, et transiens ministrabit illis. Luca 

12, v. 37.“ Kristus obsluhuje za zvuku hudby spravedlivé, připravené na příchod Pána 

k soudu.
93

       

Autor zde se zručností řešil dispozice malby i na místech pro rozvrh malby značně 

obtížných. Klenba refektáře je plná koutů, záhybů a lunet, se kterými Nosecký  mistrně 

dovedl uvést v soulad architekturu malby.
94

  

 

2.3.5. Fresky v Pátku 

  

Podle Vendla spadají fresky v Pátku až do druhého působení Noseckého na Strahově, 

tedy do konce čtyřicátých či počátku padesátých let.
95

 Rollová však fresky klade již do 

tohoto období kolem roku 1730.
96

 Časově je řadí za malby strahovského Teologického 

sálu (1721–1727) i letního refektáře (1728–1731) a před výzdobu strahovské opatské 

jídelny (kolem 1732). Na rozdíl od strahovských jsou, jak uvádí, ty pátecké velmi 

poničené přemalbou a špatným udržováním.
97

 

V tamější rezidenci na stropě refektáře Nosecký namaloval pět výjevů ve štukových 

polích. Velký se sv. Rodinou s anděly uprostřed a čtyři menší po stranách. V patře 

rezidence vyobrazil na stropě kaple Immaculatu v oblacích, na srpu měsíce, s Ježíšem 

typu Pražského Jezulátka, stojícím po její pravici.
98

    

 

2.3.6. Další realizace pro Strahov  

 

Roku 1727 namaloval Nosecký také fresku Neposkvrněné Početí zjevuje se sv. 

Norbertu pod hlavním kůrem strahovského chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
99

 [7] 

Zobrazil zde světce s udiveným výrazem v obličeji, jenž napsal do otevřené knihy 

„Officium Immaculatae Conceptionis B. V. M.“ Pod postavou Immaculaty, stojící na 

srpku měsíce s korunkou na hlavě a Ježíškem v náručí, ztvárnil Nosecký archanděla 

Michaela, který mečem v pozdvižené pravici a s pomocí dvou andílků bojuje s drakem. 
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Podle skladby draperie šatů, nebo propracování svalstva sv. Michaela je zde patrný 

vzor, který viděl Siard u svého otce.
100

  

Nedlouho poté vyzdobil strop refektáře na opatství freskou Hostina krále Baltazara a 

osmi menšími alegoriemi.
101

 Sedm alegorií ve štukových polích se vztahuje 

k starozákonním veršům, na osmém je vyobrazen andílek s erbem. V hlavním výjevu 

hostiny podle Danielova proroctví namaloval kolem stolu sedící postavy s králem 

v čele. Ten v silném pohnutí ukazuje na stěnu, kde je ruka píšící nápis „Mene Thekel 

Thares.“
102

  

Podle Straky v  této době rovněž namaloval fresku na klenbě kapitulní síně. Jde o 

velký biblický výjev, jak se anděl z nebe dotýká léčivé vody rybníka Bethesdy 

v Jeruzalémě.
103

 [8] Rollová se ovšem domnívá, že tato freska vznikla až koncem 

čtyřicátých let 18. století, nejdříve roku 1748, což zdůvodňuje záznamem ve 

strahovských análech, kde je zmínka o nově postavené kapitulní síní v červenci roku 

1751, vyzdobené malbou P. Siarda a jinými uměleckými díly, v níž právě dokončuje 

práci truhlář a kde se o několik dní později poprvé sešla kapitula.
104

 Jde o výjev 

inspirovaný Janovým evangeliem (Jan 5,1–9), kde u rybníka Bethesdy Kristus 

uzdravuje chorého.
105

  

Freska Kázání sv. Jana Křtitele v opatské kapli, vzniklá před rokem 1735 a nebyla ve 

starších zdrojích uváděna. Nosecký v ní podává lidové typy posluchačů, kteří se ve 

skupinkách shromáždili pod stromy a naslouchají kázání Jana Křtitele. Hlavní malbu 

doplňují pod klenbou čtyři drobné výjevy s lehce načrtnutými postavami, kde se jedná o 

Křest Kristův, Kázání sv. Jana Křtitele, Stětí a Salome přinášející světcovu hlavu.
106

   

 

2.4. Tvorba v době působení ve Velké Chyšce 1739–1743 

 

 Ve Velké Chyšce vyzdobil Nosecký freskami své sídlo, farní rezidenci. Ty však 

byly při požáru roku 1802 úplně zničeny.
107

 Kořán požár uvádí již o dva roky dříve.
108

 

Z Chyšky patrně na nějaký čas odjel do Vojslavic, kde mezi lety 1741–1743  vyzdobil 
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klenbu kostela Nanebevzetí Panny Marie výjevy z loretánské litanie.
109

 Do této doby 

spadají patrně i fresky na bočních stěnách konventního chrámu v Želivě, které vytvořil 

společně s premonstrátem Janem Kalinou, který byl již zmiňován v první kapitole.
110

 

Není ani vyloučeno, že s Kalinou spolupracoval na výzdobě klenby želivské knihovny a 

refektáře.
111

 Kalina bydlel s Noseckým v Chyšce na faře. Můžeme si proto chyšeckou 

faru představit i jako středisko, kde vznikaly obrazy pro kostely v okolí.
112

  

 

2.5. Díla vzniklá během druhého pobytu na Strahově 1744–1753 

 

Po návratu Noseckého na Strahov v červenci roku 1744, oživly znovu umělecké 

snahy v klášteře. Za Siardovy nepřítomnosti roku 1741 nastoupil po Marianu 

Hermannovi nový opat Gabriel Václav Kašpar, který se snažil klášter a především 

kostel Nanebevzetí Panny Marie zvelebit.
113

 Začal s výzdobou menších kaplí ve 

strahovském chrámě, kaplí sv. Kříže a sv. Kateřiny, která byla při úpravách kostela roku 

1871 předělána na průchod do klášterních síní, a kupole dvou velkých kaplí.
114

 Kaple 

sv. Kříže v závěru levé boční lodi kostela byla patrně vyzdobena roku 1745 menší 

freskou představující Krista před Pilátem.
115

 Nástropní freska v kapli Kateřiny Sienské 

zobrazuje její oslavení.
116

  

V kapli Panny Marie Pasovské, původně zasvěcené sv. andělům, kde je pochován 

hrdina třicetileté války generál Pappenheim, zobrazil Nosecký bitvu u Lützenu, v níž 

Pappenheim roku 1632 padl.
117

 Alespoň tak se Straka domníval, stejně jako další, co 

tuto informaci převzali, neboť velmi špatný stav fresky nedovoloval přesvědčit se o 

pravdě. Roku 1982 však bylo dokončeno restaurování tohoto díla a teprve tato obnova 

umožnila rozpoznat v něm Bitvu s Turky za přispění nebeských bojovníků.
118

 Nebylo to 

poprvé, co se Nosecký tureckého tématu dotkl. Vzpomeňme, jak roku 1717 zareagoval 

na úspěch Eugena Savojského u Bělehradu ve scéně slunečních hodin v Milevsku.
119
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V kapli sv. Voršily, dnes zvané sv. Norberta, vyobrazil mučednictví panen z družiny 

sv. Voršily, jejich oslavu v nebesích a personifikaci čtyř základních křesťanských 

ctností. Pod postavou Opatrnosti se zvěčnil: „ Pinxit P. Siardus Nossetzký loci professus 

A. D. 1746.“
120

 

Kolem roku 1750 byl Nosecký povolán do Mariánské Týnice, aby freskami vyzdobil 

tamější poutní chrám Zvěstování Panny Marie. Zde vymaloval v kupoli Pannu Marii 

v oblacích, přioděnou širokým pláštěm, který andílci po stranách rozhrnují, se zástupci 

duchovních stavů po pravici a světských po levici. Dále sochu Neptuna, skupinu 

nemocných a procesí k týnickému chrámu.
121

 Zde se naskýtá podobnost s částí freskové 

výzdoby v Sepekově. Týnická freska se ovšem nedochovala.
122

 

Během tohoto období také vznikly fresky v kapli Panny Marie Bolestné 

v Pelhřimově a v zámecké kapli v Horoměřicích.
123

 

Freska v kapli sv. Anny v Horoměřicích je Rollovou kladena do druhé poloviny 

čtyřicátých let. Jedná se o Rodokmen sv. Rodiny, kde je uprostřed zobrazen klečící 

Josef s Pannou Marií ve svatozáři stojící na zeměkouli s Ježíškem v náručí. Pod svatou 

Rodinou klečí postavy sv. Jáchyma a Anny. Nejníže Nosecký znázornil Abraháma a 

Izáka s Áronem.
124

  

 

2.6. Olejomalby 

 

Kromě fresek vytvářel Nosecký během života i obrazy. Největším dílem Noseckého 

technikou olejomalby je obraz Patriarcha Izák žehná Jakubovi, umístěn ve strahovském 

zimním refektáři s rozměry 3, 5m × 2, 3m. K této práci se řadí dobrým provedením 

obraz Josef egyptský hostí bratry své, nebo, jak udává Dlabač, Hostina bohatého muže 

dle Bible.
125

 Dalšími obrazy byly například dnes nedochovaná Večeře Páně, která 

pocházela již z roku 1719 a visívala v oválném rámu v refektáři bývalé Norbertské 

koleje.
126

  Jiný obraz Večeře Páně byl umístěn v refektáři strahovském. Dále vytvořil 

vlastní portrét v Teologickém sálu knihovny a podobiznu opata Mariana Hermanna, za 
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něhož byl sál vymalován. Od Noseckého jsou též obrazy Sv. Apolinář v kostele téhož 

jména na Novém Městě pražském, Bolestná Matka Boží u Alžbětinek a oltářní obraz 

v bývalém kostele Celestinek na rohu Jindřišské a tehdejší Bredovské ulice, snad 

totožný s obrazem Čtrnácti pomocníků v kostele sv. Jindřicha. Dva obrazy sv. Tadeáše 

a sv. Starosty, které jsou u Dlabače rovněž udány, jsou podle informací ve Strakově 

článku dnes nezvěstné.
127

 K tomu ale přináší zajímavý postřeh Rollová. Ve své práci 

upozorňuje na dva protějškové obrazy sv. Judy Tadeáše a sv. Starosty, které visely 

v chóru klášterního kostela Navštívení Panny Marie v Milevsku a jsou bezesporu 

Siardovou prací. Mohou být totožně právě s výše uvedenými obrazy z kaple sv. Voršily 

strahovského kostela, odkud byly odstraněny, možná roku 1873 při přenesení ostatků 

sv. Norberta do této kaple.
128

 Další oltářní obrazy uvádí Vendl, například obraz sv. 

Barbory pro augustiniány, který je nyní nezvěstný, nebo obraz Svaté Rodiny pro kostel 

augustiniánů v Německém Brodě.
129

 

Proti této umělcově činnosti vyvrcholily roku 1747 stížnosti pražského malířského 

cechu, protože Nosecký nebyl jeho členem.
130

 Stížnosti se datují od října roku 1745, 

kdy bylo Noseckému vytýkáno, že namaloval na hradčanském domě kanovníka 

freskový obraz sv. Jana Nepomuckého a další díla, která byla mimo okruh 

premonstrátského řádu.
131

 Další stížnost z března 1747 se týkala Siardova již zmíněného 

obrazu Čtrnácti svatých pomocníků. S problémy se také potýkal kvůli obrazům pro 

augustiniány, které, když přislíbil, maloval zdarma.
132

 Vrchol celého řízení přišel 

v červnu 1747, kdy malíři s odvoláním na poškozování svých výdělků žádají, aby 

Noseckému byla pod pokutou zakázána činnost. Ještě ten měsíc zaslal Nosecký cechu 

dopis, kde žádal vysvětlení. Dopisem ho podpořil i strahovský opat Kašpar. Konečně 

podle rozhodnutí královské kanceláře v říjnu 1747 mohl Nosecký dál malířskou činnost 

provozovat.
133
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3. Historie sepekovského poutního místa 

 

 Roku 1732 vyzdobil Siard Nosecký mariánským freskovým cyklem sepekovské 

poutní místo kostel Jména Panny Marie. Než však přejde pozornost práce k freskám 

samotným, je třeba přiblížit zajímavou historii tohoto dávného místa.  

Jihočeský městys Sepekov leží v blízkosti města Milevska a nedaleko od husitského 

města Tábor. Bývala to stará osada, patřící ve 13. století Vítkovcům. První zmínka 

pochází z roku 1243. Na počátku 14. století Vítkovci o Sepekov přišli a dostal se do 

rukou Rožmberků. Nedlouho po nepokojích, které Sepekov zužovaly v době husitských 

válek, ho Rožmberkové prodali Zdeslavovi ze Šternberka. Od 30. let 16. století patřil 

Sepekov Švamberkům, nejprve k panství bechyňskému a na konci 60. let téhož století, 

byl přidružen k panství milevskému. Poté přešel majetek včetně Milevska od 

Švamberků na pány z Hodějova. Po konfiskaci majetku Hodějovských po bitvě na Bílé 

hoře, připadl Sepekov roku 1623 k panství premonstrátského kláštera na Strahově, pod 

správu kláštera v Milevsku. Již ve 13. století zde byl vystavěn farní kostel sv. Mikuláše, 

zrušen roku 1785 Josefem II., dnes již neexistující. Také se zde na vršku od kostela 

poblíž, na místě, kde dnes stojí kostel Jména Panny Marie, nacházela od nepamětných 

dob malá kaple.
134

 

 

3.1. Původní kaple Narození Panny Marie 

 

Ke kapli dvakrát do roka přicházelo veliké množství poutníků, neboť zde byl umístěn 

obraz Panny Marie a dřevěná mariánská soška.
135

 Kdy a kdo tuto původní kapli založil, 

se nedá s přesností nijak určit. Dle listiny z roku 1658 v sepekovské pamětní knize, byli 

nejstarší obyvatelé Sepekova, jejichž věk dosahoval až devadesáti let dotazováni, co je 

jim o původu kaple známo. Všichni se shodli, že zde stojí po celý jejich život. Čermák 

proto ve svém spisu považuje za velmi pravděpodobné, že kaple vznikla v době, kdy byl 

milevský klášter v největším rozkvětu, tedy ještě v době před husitskými válkami a že 

právě za těchto válek byly veškeré záznamy o původu kaple ztraceny, nebo zničeny.
136

 

Novější publikace však uvádějí, že podle historických souvislostí vznikla kaple až na 
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přelomu 15. a 16. století, tedy v době, kdy Sepekov patřil Šternberkům.
137

 V literatuře 

se ovšem naskytuje ještě jedna možnost. Podle pověsti chodil do nedalekého Sepekova 

rozjímat a modlit se první milevský opat Jarloch. Zjevila se mu tam Panna Maria, která 

mu dala vnuknutí, aby na onom místě vystavěl kapli jí zasvěcenou. Do ní umístil sošku 

Panny Marie, kterou podle tradice zhotovil řezbářsky nadaný sázavský opat 

Božetěch.
138

 Podobně tuto událost vylíčil už o sto let dříve Košnář, který k sošce dodává 

informaci, že ji Jarloch dostal od svého opata Gotšalka, který ji při svých cestách 

v Sázavském klášteře obdržel jako dar.
139

 Stejně píše později i Zaháněl.
140

 Přesto se 

tato, byť krásná pověst, považuje jako nejméně pravděpodobná, stejně jako druhá její 

část, že opat Jarloch  sám namaloval do kaple na dřevěnou desku obraz Panny Marie 

v podobě, jak se mu zjevila.
141

 Nástupci opata Jarlocha, Jan a Ojíř, pak měli konat ke 

kapli procesí, stejně jako pozdější opat František.
142

 Bohužel Zaháněl přesněji neuvádí 

zdroj svých informací.    

Podle zpráv P. Jindřicha z Labe z řádu sv. Františka, jak uvádí Čermák, byly obraz i 

soška roku 1490 přeneseny do Bechyně, kam patřila sepekovská fara a uchovány 

Ladislavem ze Šternberka, aby přes nepříznivou dobu husitských válek zůstaly 

zachovány.
143

 Zde je ovšem možné se domnívat, že u Čermáka došlo k omylu v dataci. 

Vzhledem k době trvání těchto nepokojů a k faktu, že blízký klášter v Milevsku, se 

kterým Sepekov osud sdílel, byl napaden husity hned roku 1420. Podlaha později 

v soupisu památek uvádí pro odvoz předmětů do Bechyně právě tento rok.
144

 Jak se 

předměty posléze navrátily na původní místo, není známo.
145

 I po těchto nepokojích 
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 POCHE 1980, 311; BŘICHÁČEK/POLÁKOVÁ 2006, 65. 

138
 BOHÁČ 1995, 186; BUBEN 2003, 110; Jarloch byl opatem v Milevsku v letech 1187- 1227/28. O 

opatu Sázavského benediktinského kláštera Božetěchovi (zastával tuto hodnost v letech 1085–1096) 
se můžeme dočíst u Mnicha sázavského a v dodatcích ke Kosmově kronice. Velmi se zasloužil o 

výstavbu a výzdobu kláštera: „ Uměl velmi krásně malovat a vyznal se výborně ve vytváření, nebo 

rytí prací ze dřeva i z kamene a v soustruhování kosti…“ Je to nejstarší známá zpráva o českém 
sochaři, neví se ovšem nic o podobě Božetěchových děl. In: HOMOLKA 1948, 92.     
139

 KOŠNÁŘ 1903, 414–415. 
140

 ZAHÁNĚL 1909, 6; Zaháněl zde popisuje i slavnost posvěcení kaple: “Byla to tehdy dojista  

překrásná slavnost, když ctihodný opat Jarloch a s ním celá řada bílých kněží z premonstrátského 

kláštera ubírali se ve slavnostním průvodu s vlajícími korouhvemi tichým krajem a s nimi četný 
zástup věřícího lidu. Umístili pak v bílé kapličce na zeleném pahorku úhlednou sochu, rovněž zavěsili 

tam pěkný obraz Matky Boží..“     
141

 BUBEN 2003, 110. 
142

 ZAHÁNĚL 1909, 9; Opat František obdržel roku 1388 od papeže Urbana VI. právo nosit odznaky 
velekněžské, tak vodíval procesí v mitře a s berlou. 
143

 Památka ze Sepekov 1859, 8; ČERMÁK 1883, 20–21. 
144

 PODLAHA 1898, 137; Na základě toho Podlaha také zpochybňuje tvrzení starších zdrojů, že by  
zmiňovaný obraz byl tentýž, který dnes visí na hlavním oltáři chrámu a nynější obraz považuje za 

kopii původního. 
145

 Památka ze Sepekov 1859, 8; ČERMÁK 1883, 20–21. 
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kaplička časem přestávala stačit návalu poutníků, tak byla během 16. století rozšířena, 

až se podobala spíše malému kostelíku. Byla vybavena dřevěným oltářem, na který byl 

umístěn onen mariánský obraz.
146

    

Když přešel po roce 1581 Sepekov od Švamberků na pány z Hodějova, nastaly 

tomuto místu horší časy. Hodějovští, jakožto protestanští, se snažili na svém panství 

zavést novou víru. Měli své vlastní kazatele a jeden z nich, jménem Trojan, byl 

ustanoven i v Sepekově. Nemohl se s neustávající mariánskou úctou zdejšího lidu 

smířit, což mělo za následek, že navedl jednoho s ním spřízněného muže, aby 

mariánskou sošku rozsekal, což se bohužel i stalo.
147

 Po tomto období zůstala kaple 

v hrozném stavu, téměř rozbořená. Již mnohokrát zmíněný starobylý obraz Panny 

Marie, jenž se tu od dávných let uctíval, snad tentýž, který byl později umístěn na oltář 

chrámu Jména Panny Marie a je zde dodnes, se však zachoval téměř zázrakem. Někdo 

z pozůstalých katolických obyvatel uchoval obraz v kapli tím, že jej zabalil do plátna a 

uložil za jakousi skříní, či ve výklenku kaple pod podlahou.
148

 Až jeden duchovní 

z milevského kláštera, který se rozhodl kapli vyčistit, v podstatě nepoškozený obraz 

objevil a postaral se o to, aby byl uložen na bezpečném místě.
149

 Nález obrazu bývá 

datován rokem 1623, kdy se premonstráti navrátili do Milevska.
150

 

V takovém zchátralém stavu zůstala kaple až do roku 1654, kdy se o její obnovu 

zasloužil probošt kláštera premonstrátek v Doksanech a administrátor kláštera 

milevského Mikuláš Plucer. Kaple byla znovu zaklenuta a opatřena novou střechou. 

Byla také rozšířena o sakristii. O vybavení novým dřevěným oltářem se postaral Ondřej 

Keller, strahovský premonstrát a správce milevského statku.  Práce byly dokončeny 

roku 1658 a nově zřízený kostelík byl dne 8. září téhož roku Dominikem Urtikou 
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 ČERMÁK 1883, 21; ZAHÁNĚL 1909, 12–13. 
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 Památka ze Sepekov 1859, 9; ČERMÁK 1883, 21; ZAHÁNĚL 1909, 13;  K tomuto činu se vztahuje 

legenda. Netrvalo prý dlouho a ani jeden, ani druhý neušli spravedlivému trestu. Ten člověk, který 
zločin spáchal, byl v hospodě zabit a predikant, raněn mrtvicí, náhle zemřel a jeho obličej byl po smrti 

od jakéhosi zvířete ohryzaný a velmi zohavený, tak byl nalezen.  
148

 Památka ze Sepekov 1859, 10–11; ČERMÁK 1883, 21–22; BUBEN 2003, 110. 
149

 Památka ze Sepekov 1859, 10–11; ČERMÁK 1883, 21–22; ZAHÁNĚL 1909, 13–14; Jak Čermák 

udává, obraz byl dvakrát převezen a uschován v Bechyni, což čerpá z výroků děkana ve městě Týně 
Františka Lexy a z písemně zachovaného svědectví Františka Svobody Nymburského z roku 1693. 

Jednou, jak jsem již zmiňovala, to bylo za husitských válek, kdy to bylo podruhé, už však neudává, je 
tedy možné, že to bylo právě v tomto případě.   
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 ZAHÁNĚL 1909, 13–14; BUBEN 2003, 110; Po konfiskaci majetku Hodějovských připadly bývalé  
klášterní statky koruně. Proto požádal strahovský opat Kašpar z Questenbergu císaře Ferdinanda II. o 

restituci majetku milevského kláštera. Dekretem dne 5. 11. 1622 vrátil panovník strahovskému 

opatství klášter v Milevsku a vše, co mu náleželo. 23. 1. 1623 vydal v Řezně restituční edikt 
potvrzující tento dar. Opat Questenberg, který byl zároveň opatem strahovským, želivským a 

milevským, poslal do Milevska Kryšpína Fucka, jako titulárního opata a správce. In: BUBEN 2003, 
108.       
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slavnostně vysvěcen ke cti Narození Panny Marie.
151

 Tento církevní svátek, který se 

slaví ve stejný den, jako byl kostelík vysvěcen, tedy 8. září, je velmi starý. Už v 7. 

století ho slavili Frankové a o století později byl slaven i na východě. Brzy se však 

rozšířil po celé církvi.
152

    

Z deníku Vincencia Makaria Francka se dozvídáme, že v mariánské kapli stál v roce 

1664 oltář s centrálním obrazem Panny Marie a na bočních křídlech byla vyobrazena sv. 

Barbora a sv. Máří Magdalena. Jeho hlavní část obraz Panny Marie Sepekovské, je dnes 

součástí hlavního oltáře poutního místa. Boční křídla jsou uložena v depozitu Královské 

kanonie premonstrátů na Strahově v Praze.
153

  

Od této doby čelil opět kostelík velkému přívalu poutníků, obzvláště poté, co se 

rozšířila událost o zdejším zázračném uzdravení slepého chlapce z Uher.
154

 Během let 

bylo doloženo množství dalších zázračných uzdravení spjatých s tímto místem.
155

 

 

3.2. Nynější kostel Jména Panny Marie 

 

Se vzrůstající mariánskou úctou přestala kaple stačit návalu poutníků přicházejících 

do Sepekova. To nenechal bez povšimnutí jeden z řeholníků premonstrátského řádu a 

toho času správce milevského statku, horlivý mariánský ctitel, Kliment Šťastný. Obrátil 

se s prosbami k opatu Marianu Hermannovi, který dal povolení k vybudování nového 

prostornějšího a ozdobnějšího chrámu Panně Marii Sepekovské. Opat sám na něj 
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 ČERMÁK 1883, 24; ZAHÁNĚL 1909, 14; ČERNÝ 2006, 188. 
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 KOLÁŘ 1946, 14. 
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 Památka ze Sepekov 1859, 12; ČERMÁK 1883, 24; ZAHÁNĚL 1909, 14–15;  V Uhrách se narodil 

chlapec, úplně slepý. Jeho rodiče byli nešťastní, veškerá lékařská pomoc byla marná. Ve své zbožnosti 

se v důvěře obrátili k Bohu o pomoc, putujíce s chlapcem od jednoho Mariánského místa k druhému, 

ale vše nadarmo. Když jednou, unaveni dlouhým cestováním usnuli, zjevil se jim ve snu obraz Panny 
Marie Sepekovské. Neuměli si tento sen vysvětlit, proto se odebrali do blízkého dominikánského 

kláštera s prosbou o pomoc. Duchovní z řádu přinesl svazeček různých Mariánských obrázků, ve 
kterém se vyskytoval i obrázek Panny Marie Sepekovské a rodiče jej hned poznali. Sdělil jim 

duchovní, že se tento obraz Mariánský nachází až v Čechách, v kraji Bechyňském a rodiče i 

s chlapcem se ho vypravili hledat. Když už byli od Sepekova nedaleko, zastavili se ještě v lesíku, kde 
si chtěli oddechnout a pomodlit se. Mezi tím, co Bohu prosby skládali, sestoupil slepý chlapec, veden 

jakýmsi vnuknutím z vozu a vylezl na blízký strom. Najednou začal volat: „Již vidím, vidím ten 
kostelíček!“ Od té doby až dodnes se toto místo nazývá „Na Pokloništi“ a je zde postavena kaplička 

s obrazem Panny Marie Sepekovské.       
155

 Je možné se o nich dočíst např. zde: Slavná stoletá památka posvěcení chrámu Páně Sepekovského 

 1833; Památka ze Sepekov  1859; ČERMÁK 1883; VAŠTOVÁ 1906; ZAHÁNĚL 1909; BURSÍK 1933; 
 V knize z roku 1746 „Božská Sepekovská (Diva Sepekoviensis)“, která byla vydána knězem řádu 
 premonstrátů v Praze, bylo věrohodným svědectvím prokázáno a zapsáno téměř 50 zázraků. Je ale 

 třeba zmínit, že tyto vylíčené příběhy se týkají poměrně krátkého období, je proto pravděpodobné, že 
 zdaleka ne všechny byly písemně dochovány. In: VAŠTOVÁ 1906. 
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ochotně přispěl tisícem zlatých ze svého dědictví.
156

 Po získání dostatečného množství 

peněz, byl obraz Panny Marie Sepekovské přenesen do dnes již bývalého kostela         

sv. Mikuláše a začalo se se stavbou. Základní kámen novému chrámu položil roku 1730 

sám Hermann.
157

 Již za tři roky byla stavba dokončena. Ještě rok před tím byla klenba 

chrámu vyzdobena freskami Siarda Noseckého. 26. září 1733 byl velkým průvodem 

přenesen obraz zpět do nového kostela, za přítomnosti světícího biskupa pražského Jana 

Rudolfa hraběte ze Šporku, který hned následujícího dne 27. září 1733 chrám 

slavnostně vysvětil.
158

 Celá tato velkolepá událost, kterou popsat by bylo na mnoho 

stran je vylíčena ve strahovských análech.
159

 Jen pro lehký nástin slávy, která se 

v Sepekově při této příležitosti konala, následuje citace slov Čermáka: “Během tří let 

bylo bohulibé dílo ukončeno a v sobotu dne 26. září 1733 milostný obraz do nové 

svatyně slavnostním způsobem za znění zvonů a hluku střelby od čtyř starších kněží řádu 

premonstrátského v slavnostním rouchu přenesen, načež dne 27. září nový kostel od 

světícího biskupa pražského Jana Rudolfa hraběte ze Sporku za nepřehledného návalu 

zbožného lidu konsekrován, ku kteréžto slavnosti se mimo duchovenstvo milevské sešlo 

ještě jiných 13 premonstrátů ze Strahova s převorem strahovským Norbertem 

Fassmannem v čele. Konsekrován pak nový chrám ku cti Jména Panny Marie a zároveň 

3000 věřícím svátost biřmování udělena.“
160

    

Historie svátku Jména Panny Marie má počátek ve Španělsku roku 1513, kdy byla 

tato slavnost také schválena. Roku 1683 Turci pod vedením Kara Mustafy ohrožovali 

Vídeň. Císař na její obranu začal svolávat vojsko, jehož jádro tvořili především Poláci 

pod vedením krále Jana Soběského. I přes to, že byla turecká vojska v přesile, byla 

poražena. Stalo se tak 12. září. Papež Inocenc XI. pak nařídil, aby se z vděčnosti 

k Panně Marii slavil po celé církvi svátek jejího jména a to v  neděli v oktávu po svátku 

Narození Panny Marie. Papež Pius X. později ustanovil svátek Jména Panny Marie 

přímo na den vítězství této bitvy, tedy na 12. září a toto datum setrvalo dodnes.
161
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 Slavná stoletá památka posvěcení chrámu Páně Sepekovského 1833, 10; Památka ze Sepekov 

 1859, 15; ČERMÁK 1883, 27–28; ZAHÁNĚL 1909, 16. 
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 Slavná stoletá památka posvěcení chrámu Páně Sepekovského 1833, 11; ČERMÁK 1883, 28; 
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 Slavná stoletá památka posvěcení chrámu Páně Sepekovského 1833, 11–13; Památka ze Sepekov 
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 www.manuscriptorium.com. 
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 ČERMÁK 1883, 28; V upomínku na tuto událost byla ražena zlatá a stříbrná pamětní mince 
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Vysvěcením chrámu však v Sepekově práce neskončily. Roku 1736 byla přistavěna 

fara.
162

 Nástupce Mariana Hermanna opat Gabriel Václav Kašpar, za přímluvy 

strahovského kněze Jana Nepomuka Hofmanna, začal budovat roku 1761 kolem chrámu 

prostranný klenutý ambit se čtyřmi kaplemi v rozích. Základní kámen byl položen na 

východní straně pod kaplí sv. Linharta.
163

 Další kaple byla zasvěcena sv. Norbertovi, 

třetí sv. Janu Nepomuckému a čtvrtá sv. Augustinovi.
164

 Dokončení stavby se však 

Gabriel Václav Kašpar nedožil. Ambit byl dokončen roku 1767 za opata Františka 

Michala Dallera.
165

 Roku 1785, kdy byl kostel sv. Mikuláše zrušen, byl zdejší chrám 

prohlášen za farní.
166

   

Chrám je postaven na centrálním oválném půdorysu, zevně se projevující jako 

protáhlý oktogon s konkávně vydutými stěnami. Je zaklenut kupolí s oválnou lucernou 

na vrcholu. K lodi kostela přiléhá z východní strany pravoúhlý presbytář na půdorysu 

„seříznuté čočky“, klenutý plackovou klenbou, na který navazuje sakristie a souměrně 

v ose se na západní straně vysouvá chrámová předsíň s věží. Delší osa chrámové lodi 

měří 14, 5 m, kratší osa 12 m. Délka vnitřního chrámového prostoru včetně presbytáře a 

empory činí 22, 5 m. Výška chrámu je 14, 5 m.
167
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4. Fresková výzdoba sepekovského chrámu 

 

Roku 1732 byl Nosecký pověřen k vytvoření freskové výzdoby nového poutního 

chrámu v Sepekově. Částka, která mu byla na realizaci výzdoby poskytnuta, činila 79 

zl. a 13. kr. Jednalo se však snad o částku určenou pouze na barvy („Pro coloribus“), do 

obnosu nebyla započtena položka za odvedení umělecké práce. Siard se totiž jako 

vyjádření díků Panně Marii rozhodl poskytnout své služby pro Sepekov zadarmo.
168

 Jak 

se v mnohých zdrojích udává, tento slib učinil v době, kdy byl administrátorem ve Veké 

Chyšce. Postižen těžkou nemocí se přimlouval k Panně Marii Sepekovské a znovu 

nabyl zdraví.
169

 Je ovšem třeba se pozastavit nad faktem, že administrátorem ve Velké 

Chyšce byl podle všeho mezi lety 1739–1743, tedy až poté, co fresky v Sepekově 

zhotovil. I ve zdrojích shrnujících milosti Panny Marie Sepekovské je Siardův případ 

zaznamenán. Ve Slavné stoleté památce posvěcení chrámu Páně sepekovského je 

uvedeno: „Rozličných nemocí a neduhů byli zproštěni: 10) 1742. Veleb. P. Siard 

Nosecký, kanovník na hoře Sionské v Praze.“
170

  Vaštová se ve svém spise o Noseckém 

zmiňuje rovněž: “P. Siard Nosecký, kněz premonstrátský ze Strahova, bývalý 

administrátor v Chýšce Velké u Pacova, byl tak chabého zdraví, že byl stále připoután 

na lože. Nenašed nikde pomoci, prosil za ni P. Marii Sepekovskou. Sotva učinil slib 

vděčnosti, uzdraví-li se, již pocítil úlevu a odebrav se do Sepekova, slib svůj splnil.“
171

 

Zde je již psáno i o slibu, který Nosecký učinil, o jaký slib se ale tedy v tomto případě 

jednalo, není možné určit.           

 Umělec svými freskami v sepekovském chrámu pokryl celou plochu klenby kupole. 

Vyzdobil i klenbu nad presbytářem a nad kruchtou.  

 

4.1. Fresky na klenbě kupole  

 

Téma freskové výzdoby kupole je rozvrženo do čtyř částí. Každá část fresky 

zobrazuje alegorický výjev z loretánské litanie, kterou se Nosecký nechal inspirovat. 

Konkrétně jde o přímluvy: Bráno nebeská, oroduj za nás! Hvězdo jitřní, oroduj za nás! 
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Uzdravení nemocných, oroduj za nás! Útočiště hříšníků, oroduj za nás!
172

 Že měl 

Nosecký ztvárnit v sepekovském cyklu právě toto téma, je kromě zasvěcení kostela 

spjato patrně i s praktikami premonstrátského řádu, pro který byla práce realizována a 

jehož byl umělec také sám členem. Mariánskou úctou je tento řád význačný a loretánská 

litanie patřila v té době k jejich každodenním modlitbám. Jak uvádí Čermák, mimo 

předepsané hodinky kanonické, které se modlit bylo všem řeholím společné, byl 

premonstrátský řád zavázán ještě k modlitbě hodinek mariánských tak, že ke každé 

hodince kanonické se připojila hodinka mariánská a každodenně se bratři v podvečer 

scházeli v modlitebnách, kde se modlili právě loretánskou litanii s připojenými 

modlitbami.
173

  

Spojitost mají náměty fresek také s milostmi Panny Marie Sepekovské, které jsou 

zaznamenány v Mariánských zrcadlech z 18. století.
174

 Mnohé tyto zázraky pocházejí 

již z doby před zahájením Noseckého činnosti v Sepekově. Jsou zde popsány převážně 

různé milosti týkající se uzdravení nemocných, ať už se jednalo o chromé, slepé, či 

jinak postižené, ale i milosti spojené se záchranou trosečníků a tonoucích, kdy je Panna 

Maria Sepekovská zpodobňována s hvězdou mořskou (Stella maris).
175

 Jde vlastně o 

výklad Mariina jména, jemuž je chrám zasvěcen. Je zde vypsán i mariánský hymnus o 

pěti slokách, jak se píše na ochranu před pohlcením vlnobitím tohoto světa. První sloka 

písně: „Zdrawas Hwiezdo Morzka, Matko Sepekowska! Mila liba gasna Přzežadouczi 

krasna. Tebe wziwame s wraucznosti, zastkwý se Nám twau milosti, Pannenko Maria,“ 

bývá také často v upravené podobě uváděna jako modlitba.
176

 Je tedy patrné, že náměty 

pro výzdobu použité z loretánské litanie měly s Pannou Marií Sepekovskou dříve, nebo 

později podle lidové tradice konkrétní souvislost, i když čerpání umělecké inspirace 

z litanií bylo v barokní době na poutních místech velmi časté. Vzývání Panny Marie 
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jako ochránkyně či pomocnice křesťanů, má svůj zárodek již po roce 408 u Severiána 

z Gabaly, který ji prosil za odražení nepřátel od Konstantinopole.
177

 

V každé části freskové výzdoby se vznášejí andělé držící nápisovou pásku 

s latinským textem seznamující diváka s konkrétním výjevem. Další čtyři andělé se také 

vyskytují v horní části kupole, kde obestupují okulus lucerny, jako by ho pozvedali. [9]    

V první části fresky směrem k presbytáři je zobrazena mohutná sloupová 

architektura. [10] Zde, na rozdíl od ostatních tří výjevu, nedrží andělé nápisovou pásku, 

ale text: „Patens coeli Janua“ (Otevřená brána nebeská), je umístěn v kartuši 

v tympanonu brány. [11] Přirovnání Panny Marie k bráně nebes, bylo na podkladě 

biblických i hymnických textů velmi časté už od raného středověku. Přirovnání pak 

proniklo do litanií včetně loretánských.
178

 Tento výjev je na klenbě sepekovského 

chrámu jednoznačně nejmonumentálnější. Nebeská brána se při pohledu od hlavního 

vchodu do kostela tyčí přímo nad vstupem do presbytáře, má diváka zaujmout, vtáhnout 

dovnitř tak, jako dav lidí stoupá k nebeské bráně. Brána je ztvárněna na způsob 

edikulového portálu nesena dvěma mohutnými pilíři. Před každým pilířem podpírá 

ohromný honosný nástavec brány sloup s jónskou hlavicí. Další dvojice takových 

sloupů, jejichž patky, stejně jako u předchozích, jako by dosedaly přímo na římsu 

kupole, je odstoupena lehce za úroveň pilířů. Typický barokní nástavec s volutami 

nesený těmito pilíři a sloupy oplývající andílky a nebesy, zdobí na samém vrcholu 

šesticípá hvězda s mariánským emblémem, z níž vycházejí paprsky záře. Její vrchní cíp 

se už téměř dotýká okulusu lucerny na vrchu kupole. Od spodu brány vedou schody do 

nebeského království, u vrcholu průchodu postupně zanikající v oblacích. Zde jsou do 

půlkruhu jakoby korálkovitě zavěšené hlavy andělů. Zhruba uprostřed schodů je 

zobrazen klečící kněz a po jeho stranách dva andělé, kteří gesty zvou a povzbuzují dav, 

aby vstoupil. [12] Lidé jsou zde různého věku, z různých vrstev, což poukazuje na to, že 

nebeské království je otevřené všem. Z pohledu na pravé straně je zobrazen jakýsi 

šlechtický pár. Jako jedni z mála postav na tomto vyobrazení stojí. [13] Většina lidu 

klečí na schodech, někteří se zdvihnutými pažemi, hledící směrem do nebeské brány. 

Jsou tedy k divákovi zády. U některých postav se objevují proporční nedostatky. 

 Co se inspirace Noseckého týká, v několika případech se zde odvolal ke starým 

benátským vzorům, jako byl například Veronese.
179
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Malba takových výjevů, stejně jako stavba slavobran a jiných dekorací, podle 

Pozzova prototypu Theatrum sacrum, jako tomu bylo v tomto případě, byla velmi 

oblíbená. Krátce před Noseckým vytvořil podobnou scénu roku 1731–1732 J. Wilhelm 

Neunhertz v kopuli cisterciáckého kláštera v Ladu. Jde o kompozici, která symbolizuje 

Ecclesii a je umístěna rovněž proti vchodu. V tomto případě stojí v architektuře, k níž 

vedou schody s několika postavami oltář s křížem, na rozdíl od Noseckého, který 

vzhledem k námětu umístil schody v architektuře i za ní. Vtáhl tak větší množství 

postav, čímž zmocnil účinek scény.
180

 Ještě o třicet let později, roku 1760 vytvořil 

obdobný výjev v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně J. Lucas Kracker. Ústřední scéna 

je opět umístěna pod portikovou architekturou, k níž vede schodiště stejně jako u 

Neunherze. V architektuře je pak namalován náhrobek sv. Mikuláše a kněz rozdávající 

lahvičky s olejem.
181

       

Bezprostředně na tento výjev, z pohledu vpravo, navazuje další, nad nímž se vznáší 

anděl s vlající nápisovou páskou, na které stojí: „Flugens stella maris – Portus 

naufragorum“ (Zářivá hvězda mořská – Útočiště trosečníků). [14] Čestný titul Panna 

Maria jako Bezpečný přístav je uváděn již velkým mariologem raného středověku 

Germanem z Cařihradu roku 733.
182

  

Na fresce je vyobrazena troskotající loď, potápějící se ve vlnách moře. [15] Po levé 

straně je z části zakryta sloupem od nebeské brány vedlejšího výjevu. Podle dvou 

červenobílých vlajek vlajících vpředu a na stěžni lodi, se jednalo patrně o loď 

rakouskou. Druhý vyšší stěžeň je zlomený. Plachta, která na něm byla připevněná, se 

zřítila do lodi na mořeplavce, kteří se pokouší zachránit. Kolem lodi ve vlnách zobrazil 

autor další osoby, bojující ve vlnách o své životy. Jejich zděšené výrazy vystihují 

situaci, v jaké se ocitli. Tři trosečníci na pravé straně výjevu vzhlíží k mariánské hvězdě 

na vrcholu nebeské brány s prosbami o pomoc. [16] V postavách trosečníků 

v nejrůznějších pozicích rozvedl malíř již zmíněný žatecký typ rybáře.
183

 Scéna je 

poznamenána studiem knihy J. Zahna, kterou si Nosecký pořídil roku 1728. V ní se 

s podobnými výjevy na rytinách můžeme setkat na několika místech, ať jde o 

vyobrazení potopy se skupinou zachráněných na skále, bouře na moři, nebo zemětřesení 

s výrazy nepopsatelného utrpení zavalených postav.
184
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Třetí výjev směrem k hlavnímu vchodu do chrámu představuje procesí ke zdejšímu 

poutnímu místu. [17] Toto téma také později Nosecký ztvárnil na klenbě chrámu 

v Mariánské Týnici. Dva andílci vznášející se nad procesím nesou nápisovou pásku, na 

níž stojí: „Salus infirmorum“ (Spása nemocných). Jeden z nich drží v ruce lahvičku, 

patrně s lékem. Nad nimi se na oblaku vznáší ještě jeden anděl větší postavy se 

vztyčenou paží, možná anděl strážný, držící ochrannou ruku nad procesím nemocných. 

[18] Na pravé straně z pohledu diváka je v dálce zobrazen již nový sepekovský kostel, 

ke kterému procesí míří. V čele průvodu jde kněz pozvedající nejsvětější svátost. Je 

stíněn baldachýnem, který nesou dvě postavy, z každé strany jedna. [19] Následuje muž 

s krucifixem v levé ruce. Sedí v podřepu a hledí na ležícího nemocného po jeho pravé 

straně. [20] Shluk osob, podle odění opět různých vrstev, je shromážděn kolem další 

nemocné, kterou se snaží ošetřit. Je jí žena s útrpným výrazem v obličeji, zhroucená 

k zemi, držící u prsu své děťátko. Za těmito osobami jsou zobrazeni další tři muži 

nesoucí nosítka. Průvod uzavírají muži, kteří přinášejí dalšího nemocného. [21] 

Přemalováním bylo zvláště porušeno původní vystižení končetin a obličejů, Noseckého 

vyznačení svalstva, vrásek a podobně.
185

 Prototyp ke krajní mužské postavě nesoucí 

nemocného nalezneme u Veronese.
186

  

Poslední čtvrtý výjev, od hlavního vchodu po levé straně, andělé nápisovou páskou 

označují jako: „Dulcis spes reorum“ (Sladká naděje viníků). Nad dvěma andílky 

držícími pásku, se opět vznáší ještě jeden se vztyčenou rukou k nebesům. [22] 

Hlavním prvkem je zde nízký pilíř na třech schodech, korespondující s pilíři 

nesoucími nebeskou bránu ve vedlejším výjevu, na němž je vyobrazena trůnící postava 

starořímského boha Neptuna s trojzubcem v pravé ruce. [23] [24] Postava tohoto 

mořského vládce se zároveň vztahuje k protější scéně trosečníků. O Neptunovi v této 

souvislosti vykládá theatin Karel Račín: „Plavci a rybářové, kteří ve dne v noci po vodě 

se plavíce, v stálém nebezpečenství postaveni, a protivným větrům poddaní jsou, za 

boha sobě vyvolili Neptunum, následujíce slov sv. Matouše: Mare et venti obediunt ei: 

Moře a větrové poslouchají ho.“
187

  Sochu Neptuna Nosecký znovu použil v padesátých 

letech na klenbě v Mariánské Týnici. Tam se freska bohužel nedochovala.  
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K pilíři jsou řetězy připoutáni bědující vězni. Další vězni, téměř nazí s řetězy u 

nohou trpí na schodech. Pozornost zaujme především vězeň sedící na třetím schodu 

bokem k divákovi, rukama se držící za hlavu. Na jeho nahém těle můžeme vidět práci 

Noseckého se svaly a kůží člověka, jako tomu bylo například u archanděla Michaela ve 

druhé polovině dvacátých let na fresce Neposkvrněné Početí, zjevuje se sv. Norbertu 

pod hlavním kůrem strahovského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Po levé straně od 

pilíře stojí ozbrojený dozorčí. Ve vzdálenější scéně je vidět další dozorčí či popravčí 

napřahující ruku s mačetou, patrně se chystající potrestat odsouzeného stětím. Na pravé 

straně této části fresky Nosecký v dáli vyobrazil věž s budovami, patrně vězení a před 

ním další, propuštěné vězně. [25] Tato část spojuje výjev s vedlejším výjevem nebeské 

brány. Na levé straně je spojujícím prvkem výjevů malý kopeček v dáli se šibenicí a 

oběšencem.  

Vezmeme-li nyní v potaz samotné malířské podání postav v porovnání z předchozími 

Noseckého díly, jeví se jako nejbližší žatecký cyklus. V obou případech se na jeho 

zjednodušení podílí i přemalba. V Sepekově navíc rozeznáváme uplatnění efektů ze 

strahovského letního refektáře, zvláště v malbě Otevřené brány nebeské i jejích postav a 

v typech velkých andělů.
188

   

Ještě jedna freska menšího formátu se nachází v lucerně kupole. Představuje Pannu 

Marii sedící na trůně ve svatozáři s nohami na zeměkouli se srpkem měsíce a dvanácti 

hvězdami kolem hlavy. Po její pravé i levé straně je zobrazen anděl. Nad Pannou Marií 

se v oblacích vznáší postava Boha Otce, jenž nad ní drží své ruce. Tato malba však 

pochází až z druhé poloviny 19. století a byl jí patrně nahrazen původní výjev.
189

 [26]    

O letopočtech vzniku a různých oprav, zrovna jako o jejich donátorech nás informují 

chronogramy a nápisy v tabulkách pod výjevem vězňů bezprostředně nad patou kupole. 

Je zde vyobrazeno pět takových tabulek. Prostřední tři se vztahují k době vzniku 

freskové výzdoby a na rozdíl od dvou novějších jsou psány latinsky. Na první z těchto 

je uveden papež Klement XII. a panovník Karel VI. Představitelé církevní a světské 

moci, za jejichž vlády byl chrám postaven a vyzdoben freskami. Pod těmito muži je 

vypsán pražský arcibiskup Daniel Joseph Mayer a pod ním strahovský opat Mariann 

Hermann. Ve vedlejší tabulce je zmíněn tehdejší milevský administrátor Klement 

Šťastný, který se o výstavbu chrámu velkou měrou zasloužil. V posledním z těchto tří 

polí je pak nápis: „OVIbUs MIserICors VIrgo PatroCInIa sUa praestare DIgnetUr“ 

                                                 

188
 ROLLOVÁ 1976, 32. 

189
 ŠIKOVÁ 2009, 68. 



 

39 

(Jimž milosrdná Panna ráčí poskytnouti svou ochranu). Chronogram udávající rok 1732. 

Čtvrtá tabulka, od těchto vpravo se týká opravy fresek, která proběhla v roce 1938 za 

působení strahovského opata Methoda Zavorala, provisora Antonína Laciny a 

sepekovského děkana Egona J. Maura, jak je uvedeno.  Je zde podepsán K. Jaroš, 

umělec, který opravu vykonával. Patrně při tomto zásahu nabyla fresková výzdoba 

kupole tlumený tón barev, který má dodnes.
190

 Nosecký byl zvyklý používat syté a živé 

barvy, dá se proto předpokládat, že tomu tak bylo i zde. Při opravě došlo také 

v některých případech k přemalbě obličejů a končetin.
191

 Poslední nápisová tabulka se 

nachází na opačné straně, od třech prostředních vlevo a je také nejnovější z roku 2001. 

Je zde uveden strahovský opat Michael Pojezdný a tehdejší sepekovský administrátor 

Norbert Vehovský. Pod letopočtem je uvedena firma z Tábora, která opravu prováděla.     

   

4.2. Freska na klenbě presbytáře  

 

Další freskou, kterou Nosecký sepekovský chrám vyzdobil, je freska trůnící Panny 

Marie na klenbě presbytáře. [27] Je zde vyobrazena menší architektura se dvěma 

kanelovanými sloupy po stranách, kolem nichž se spouští zelený baldachýn. Uprostřed 

architektury je vyobrazena nika. Její konchu zdobí mušle a vedou k ní tři schody. V nice 

je zobrazena trůnící Panna Maria jako královna nebes (Regina coeli), s korunou na 

hlavě a žezlem v pravé ruce. Dlouhé hnědé vlasy má vzadu sepnuté a hlavu oplývá 

svatozář. Mariin oděv červené barvy z části zakrývá modrý plášť, který má přes sebe 

přehozený. Její hruď pak zdobí poměrně velké červené srdce, rovněž lehce oplývající 

svatozáří. K Panně Marii přicházejí z obou stran v davu malý andílci, putti, někteří nazí 

jiní v nejrůznějších převlecích, zastupující opět různé stavy a povolání lidu. Můžeme 

zde podle odění rozeznat rybáře, vojáka, různou šlechtu, podle koruny a žezla snad i 

krále a další. Jsou zde zastoupeni i církevní představitelé s mitrami na hlavách a 

berlami. Z pohledu po levé straně v čele zástupu přichází k Panně Marii nahý andílek 

s papežskou tiárou a berlou v levé ruce. V pravé drží hořící srdce, stejně jako mnoho 

jiných postav na výjevu, a podává ho Panně Marii, která na něj upírá svůj zrak. Ve 

tvářích postav s dospělými rysy nalezneme celou škálu Noseckého dosavadních typů.
192
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Pod výjevem na nápisové pásce je napsáno: „Já Mnie Milugici Milugu.“ Jedná se o 

první polovinu starozákonního verše: „Miluji ty, kdo mě milují, kdo mě horlivě hledá, 

nalézá mě.“ (Př 8,17). Ve shodě s tím je zde Panna Maria, královna na trůnu, zosobněna 

s Moudrostí, za kterou přicházejí davy jí milujících lidí pro poučení.
193

 Zajímavé je i 

pokračování této biblické kapitoly, kde stojí: „… skotačila jsem na povrchu jeho země, 

své potěšení jsem nacházela mezi lidskými dětmi. A nyní mě, mí synové poslouchejte: 

Šťastní kdo zůstávají na mých cestách!“ (Př 8,31–32). Odtud by mohla vzejít i myšlenka 

zpodobení dospělých jako dítek.
194

 Nosecký zde tedy patrně použil další invokaci 

z loretánské litanie Stolice moudrosti, oroduj za nás! A zároveň Panno ctihodná, oroduj 

za nás! Druhou invokaci, v podobě vladařské postavy, jíž byly v hold složeny znaky 

duchovní moci, jako mitra, či pedum a světské moci, jako meč, maršálská hůl a přilbice 

se štítem, znázornil v malbách nad kruchtou mariánské Zrcadlové kaple pražského 

Klementina roku 1723 Jan Hiebel.
195

  

 

4.3. Freska na klenbě kruchty 

 

Poslední Noseckého freska většího formátu v sepekovském chrámu se nachází nad 

kruchtou. Není jí kladena velká pozornost, neboť je z pohledu diváka, stojícího v 

chrámu lehce stíněna píšťalami varhan.  

Na fresce je opět vyobrazena Panna Maria, tentokrát jako ochranitelka 

premonstrátského řádu. [28] Sedí uprostřed v oblacích s malým Ježíškem na klíně. Její 

obličej i celkové proporce jsou až nezvykle dětské. Mezi vyobrazením Panny Marie na 

klenbě presbytáře a tímto vyobrazením bychom jen stěží hledali podobnost. Nedá se 

tedy vyloučit, že během úprav došlo v jednom z případů k radikálnější přemalbě. Panna 

Maria je zde opět oděna v červeném rouchu. Přisedává modrý plášť, který vlaje za ní. 

Kolem celé její postavy jsou vyobrazeny zlaté paprsky svatozáře. V pravé ruce drží bílé 

roucho, které z nebes podává k hloučku osob. Nahý Ježíšek na Mariině klíně s drobnou 

hvězdičkou svatozáře nad hlavou se k hloučku rovněž naklání. Stěžejní postava muže, 

jenž od Panny Marie roucho přebírá, klečí a hledí na ní. Podle svatozáře nad jeho 

hlavou by se mohlo jednat o sv. Norberta, zakladatele řádu premonstrátů.  Levou stranu 

fresky pak zdobí chór drobných andílků, hrající k této významné události na různé 
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hudební nástroje. Celý tento výjev popisuje páska v horní části fresky, na které stojí: 

„Domina candidissimi ordinis“ (Paní nejbělostnějšího řádu).
196

  

 

4.4. Další drobné fresky sepekovského chrámu 

 

Mimo již vypsané fresky zde můžeme Noseckého dílo spatřit ještě ve 

čtyřech nevýrazných štukových polích menšího formátu po obvodu chrámu pod kupolí, 

mezi archivoltami výklenků a římsou. Jedná se o výjevy nalézající svůj základ ve 

Starém zákoně a ve všech se jedná o jakousi smlouvu mezi člověkem a Bohem.  

V každém ze čtyř polí stojí latinský nápis. Část u horního a část u spodního okraje pole. 

Prostor mezi nápisy vyplňuje drobný výjev. Společné těmto výjevům je velká iniciála 

“M“ monogram Panny Marie.  

V prvním z těchto výjevů, z pohledu vpravo od kruchty, stojí: „Conservata cum 

maternitate virginitas – Rubus visionis“ (S mateřstvím zachované panenství – Keř 

nespalitelný). Mezi nápisy je vyobrazen hořící keř s monogramem uprostřed. [29] 

Předobrazem pro tento výjev je starozákonní příběh o Mojžíšovi a hořícím keři: „ 

Uprostřed keře, ve šlehajícím ohni, se mu zjevil Jahvův anděl. Mojžíš se díval: Ten keř 

planul, a přece se ten keř nestravoval.“ (Ex 3,2).
197

  

Druhý z výjevů obsahuje nápis: „Arca panis vitae – Arca foederis“ (Archa chleba 

života – Archa úmluvy). Archa úmluvy je zde také vyobrazena, opět s velkou iniciálou 

„M“ uprostřed. [30] Jak se opět píše ve starozákonních textech: „Z akáciového dřeva 

uděláš dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou 

archu. Zevnitř i zvenčí ji potáhneš ryzím zlatem a uděláš na ní kolem dokola zlatou lištu. 

Odliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám. Uděláš také tyče 

z akáciového dřeva, potáhneš je zlatem a zasuneš ty tyče, na nichž se archa bude 

přenášet do kruhů, jež má připravené po stranách. Ty tyče zůstanou v kruzích archy a 

nebudou se odtud vytahovat. Do archy vložíš svědectví, které ti dám.“ (Ex 25,10–16).
198

 

Archo úmluvy, oroduj za nás! Je také jednou z dalších invokací loretánské litanie.     

Mariologický aspekt zde lze ozřejmit pomocí textu sv. Pavla. Ve své exegezi nové 

smlouvy v listu Židům uvádí: „Kristus, velekněz,… neprošel stánkem zhotoveným 
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rukama, tj. patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším.“ (Žid 9,11) 

Maria se stala schránou, stánkem, archou nové smlouvy.
199

  

Třetí výjev zobrazuje krále Šalamouna, což souvisí s předešlým tématem, neboť, jak 

se píše v Bibli, nechal přenést archu úmluvy do svého chrámu (1Král 8,1–8). Zde je 

ovšem ztvárněn na trůně, umístěném na šesti schodech. [31] Po stranách schodů je 

zobrazena buď aluze na dvanáct kmenů izraelských, či Šalamounovi místodržící. 

„Šalamoun měl nad celým Izraelem dvanáct místodržících, kteří zásobovali krále a jeho 

dům, na každého připadalo, aby se o to staral jeden měsíc v roce.“ (1Král 4,7). Mariin 

monogram je zde umístěn nad králem Šalamounem. Na nápisových páskách v horním a 

dolním okraji stojí: „Plus quam Salomon hic – Thronus Salomonis“ (Více než Šalamoun 

– Trůn Šalamounův).
200

 Připodobení Panny Marie k Trůnu moudrosti je rovněž jedna 

z dalších invokací litanií loretánských.  

Poslední, čtvrtý výjev s nápisem: „Signum miserationis divinae – Arcus pulcher 

aetheris“ (Znamení božského slitování – Krásná duha). Mezi nápisy se klene duha 

s Mariinou iniciálou uprostřed. [32] Ve Starém zákoně k tomuto tématu najdeme odkaz 

hned v První knize Mojžíšově na konci příběhu o Noemově arše: „… Vkládám svůj 

luk
201

 do mračen, ten se stane znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Když nakupím 

mračna nad zemí a v mračnech se ukáže duha, rozpomenu se na smlouvu mezi sebou a 

vámi a všemi živými bytostmi, zkrátka veškerým tělem, a vody se už nikdy nepromění 

v potopu, jež by zničila veškeré tělo.“ (Gn 9,13–15) 

Přirovnání Panny Marie k duze, k Arše úmluvy či hořícímu keři Mojžíšově, byla na 

podkladě biblických i hymnických textů už od raného středověku velmi častá.
202

   

Na archivoltě nad vstupem do presbytáře se nachází ještě jedna volutami zdobená 

kartuš s korunou umístěnou na vrchu. [33] Je rozdělena do tří částí. Dvě větší jsou 

osově souměrné, třetí menší je umístěna ve spodní části mezi nimi. V levém poli je 

zobrazen lehce upravený znak Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Je čtvrcen 

se středním zlatě korunovaným štítkem. Ten je červený se stříbrným českým lvem, což 

je narážka na královské založení. V prvním a čtvrtém zlatém poli je červené břevno, 

v něm v prvním poli tři lilie, součást symboliky premonstrátů. Ve čtvrtém poli v břevně 
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by měly být podle znaku strahovských premonstrátů tři růže, ze znaku opata Kryšpína 

Fucka z Hradiště. V tomto vyobrazení jsou však značně zjednodušené. Ve druhém a 

třetím modrém poli jsou dva zlaté zkřížené klíče, to je převzato ze Želiva. Ve srovnání 

s premonstrátským znakem se zde objevují hned dvě nesrovnalosti. První se týká 

zbarvení prvního a čtvrtého pole. Pokud bychom se měli držet přesné podoby znaku 

strahovských premonstrátů, mělo by se jednat o černá pole se zlatým břevnem. Druhá 

nepřesnost se týká lilií a růží, které se na premonstrátském znaku vyskytují až v poli nad 

břevnem, nikoli v něm. Popis znaku premonstrátů na Strahově nalezneme v publikaci 

Bubna.
203
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5. Porovnání s jinými mariánskými cykly 

  

 Noseckého tvorba v Sepekově byla jen zrnkem v množství freskových mariánských 

cyklů, které v době barokní vznikaly. Budeme-li se soustředit na další poutní místa 

spadající pod premonstrátský řád, nelze neuvést poutní místo ve Křtinách na Moravě, 

které patřilo řádu premonstrátů v Zábrdovicích.
204

 Je stejně jako poutní místo v 

Sepekově zasvěceno Jménu Panny Marie. 

Nynější chrám, navržen známým architektem Janem Blažejem Santini Aichelem, 

stojí stejně jako chrám sepekovský na místě původního menšího sakrálního objektu. 

Přesněji se zde jednalo dokonce o kostely dva, stojící vedle sebe. Jeden starší kostel 

Narození Panny Marie a druhý menší, zasvěcen Blahoslavené Panně Marii. Právě na 

bočním oltáři tohoto kostela stála socha Panny Marie, která je dnes umístěna na hlavním 

oltáři chrámu ve Křtinách.
205

 K té se hlavně v období po třicetileté válce, rozmohla 

velká mariánská zbožnost.
206

 S budováním nového chrámu se začalo roku 1728 a patrně 

roku 1744 byla hrubá stavba dostavěna a začalo se s výzdobou. Celý chrám byl 

dokončen roku 1750.  

Freskovou výzdobu, které se ujal Jan Jiří Etgens, poměrně podrobně popisuje Royt 

v publikaci o Křtinách či Šeferisová–Loudová ve svém článku. 

Tento významný moravský freskař se zhostil výzdoby všech kleneb nově 

postaveného kostela. Klenbu hlavního prostoru pokryl ikonograficky složitě 

rozvedenými výjevy metaforické oslavy Panny Marie jako vtělení Božské Moudrosti.
207

 

Centrální kupoli chrámu a konchy nad kněžištěm, varhanní kruchtou a nad oběma 

bočními loděmi zdobí monumentální nástropní malba s ojedinělou ikonografií, 

založenou na citátu z knihy Sirachovcovy: „In plenitudine Sanctorum detentio mea. Ego 

mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionic et sanctae spei.“ (V plnosti svatých 

zdržování mé. Já matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje.)
208
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Projevuje se zde tedy opět velká úcta premonstrátského řádu k Panně Marii, stejně jako 

tomu bylo v Sepekově.  

V kupoli chrámu je provedena freska s motivem Oslavení Panny Marie, k němuž se 

vztahuje první část Sirachovcova verše. Panna Maria nadnášena anděly je oslavována 

Nejsvětější Trojicí. Scénu doprovází komparz starozákonních proroků, apoštolů, 

mučedníků až po moravské a české zemské patrony. Ikonografický program pokračuje 

v levé části konchy příčné lodi na motiv verše: „Ego mater pulchrae dilectionis…“(Já 

matka krásného milování). Trůnící Panna Maria posílá po andělech hořící srdce 

symbolizující lásku a víru. Ty přijímá alegorie církve, postava v papežské tiáře s 

rotundou. Ve spodní části konchy jsou pak mezi okny ve tvaru býčího oka čtyři skupiny 

postav. V jedné jsou zástupci řádů, v další církevní představitelé v čele s papežem, ve 

třetí zástupci světských vladařů a v poslední  vojáci. Ve špaletě okna jsou zde 

vyobrazeni andílci držící srdce.
209

 V této scéně milující Panny Marie shledáváme 

podobnost s freskou nad presbytářem v sepekovském chrámu, kterou charakterizuje 

nápis: „Já mne milující miluji.“ Obě zobrazené Panny Marie svou lásku dokazují srdci a 

i andílci je držící jsou shodným motivem. V obou případech je také na výjevu 

vyobrazena postava v tiáře, alegorie církve, přebírající, či držící srdce. V Sepekově je 

téma rozvrženo na jinak řešeném menším prostoru, nejsou tedy jednotliví zástupci 

rozděleni do skupin, ale přicházejí v zástupu ze dvou stran. 

Kupole chrámu je nesena čtyřmi pendentivy, na nichž jsou provedeny čtyři čtveřice 

starozákonních žen, předobrazů Mariiny zbožnosti, statečnosti a moudrosti.
210

 I zde 

můžeme vidět lehkou podobnost se sepekovským chrámem, kde jsou pod kupolí 

zobrazeny čtyři rovněž starozákonní výjevy.  

Program pokračuje v západní apsidě, kde je Panna Maria tažena na triumfálním voze 

třemi anděly a v konše pravé boční lodi, kde je oslavována Mariina moudrost. Celý 

cyklus pak završuje malba v konše nad varhanní kruchtou čerpající ze závěrečných slov 

Sirachova verše: „…et sanctae spei“ (… a svaté naděje). Je zde vyobrazena Panna 

Maria jako hvězda jitřní, což je symbol naděje, či hvězda mořská (Stella maris). 

Vystupuje zde jako naděje trpících, utlačovaných a osamocených.
211

 O tomto přirovnání 

k hvězdě mořské, vycházejícího z Mariina jména, je již podrobněji pojednáváno 

v předchozí kapitole. Je pochopitelné, že na obou poutních místech stejného zasvěcení, 

                                                 

209
 HORYNA/ROYT/HYHLÍK 1994, 22; ŠEFERISOVÁ–LOUDOVÁ 2013, 48. 

210
 HORYNA/ROYT/HYHLÍK 1994, 22; ŠEFERISOVÁ–LOUDOVÁ 2013, 52. 

211
 HORYNA/ROYT/HYHLÍK 1994, 23; ŠEFERISOVÁ–LOUDOVÁ 2013, 51. 



 

46 

bylo toto zobrazení požadováno. Jak jinak poukázat právě na ono Mariino jméno, 

kterému je chrám zasvěcen. Paralela obou mariánských míst pokračuje v patře západní 

empory, kde umělec opět vycházel z loretánské litanie. Jedná se zde o invokace: 

Uzdravení nemocných, oroduj za nás! Útočiště hříšníků, oroduj za nás! A na závěr 

Pomocnice křesťanů, oroduj za nás! Dostali jsme se tedy ke stejnému námětu, ze 

kterého bylo čerpáno v sepekovském chrámu. Je však nutné podotknout, že v Sepekově 

se loretánská litanie stala hlavním tématem výzdoby kupole chrámu, oproti Křtinám, 

kde se jednalo pouze o výzdobu patra empory, liší se proto i umělecké pojetí daných 

invokací. Východisko pro tvorbu však zůstává stejné.     

Křtinský chrám je u nás jediným poutním místem spadajícím pod premonstrátský 

řád, které nese stejné zasvěcení jako chrám v Sepekově, tedy Jména Panny Marie. Za 

zmínku však stojí i další barokní mariánské cykly, které vznikly v rámci tohoto řádu, 

jako například výzdoba klášterního kostela Narození Panny Marie pro ženský 

premonstrátský řád v Doksanech, kterou vytvořil Jan Hiebel ve třetím desetiletí  

18. století.
212

  

 Výmalbou byla vyzdobena jak loď, tak presbytář. V ramenech transeptu pak vytvořil 

fiktivní kupole. Na valené klenbě chrámu s lunetovými výsečemi, byla malbám 

vyhrazena bohatě zdobená štuková zrcadla. V presbytáři tři a v hlavní lodi pět 

klenebních polí. Kromě již zmíněných fiktivních maleb v transeptu a kupole v křížení, 

vyzdobil Hiebel ještě boční kaple s apsidami a oratořemi, které přiléhají k presbytáři.
213

   

 Východiskem ke zdejšímu freskovému cyklu může být breviář, který se 

premonstrátky modlily v den svátku 8. září a v oktávu Narození Panny Marie. Tyto 

modlitby jsou sestaveny z Písma, kázání otců vztahujících se k těmto čtením, dále z 

žalmů a hymnů s antifonami a responsorií.
214

 Je zde odkaz na rodokmen Davidova rodu, 

ze kterého Panna Maria pochází, tedy i Kristus. Kristův rodokmen patří k hlavním 

liturgickým čtením na svátek Narození Panny Marie a právě nejdůležitější postavy z 

tohoto rodokmenu jsou zde zobrazeny.
215

  

 I přes odlišné zasvěcení doksanského kostela od poutních chrámů v Sepekově a ve 

Křtinách, zde můžeme v ikonografii fresek nalézt shodná či podobná témata. Společné 
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místo doksanského cyklu s výzdobou v Sepekově je u vyobrazení krále Šalamouna, 

kterému v doksanském chrámu patří jedno z klenebních polí presbytáře.  

 Je zde vyobrazen na trůnu, jak shlíží na Boží chrám, který postavil na místě, kde se 

Bůh ukázal jeho otci Davidovi.
216

 V tomto případě jsou vyobrazení nesrovnatelná 

uměleckým ztvárněním, ale pouze námětem, neboť v sepekovském chrámu je Šalamoun 

na trůnu zobrazen velmi jednoduchým způsobem v malém poli pod římsou kupole. 

 Inspiraci v loretánských litaniích můžeme v Doksanech nalézt v lunetové klenební 

výseči vlevo od druhého klenebního pole v hlavní lodi. Umělec zde použil invokaci: 

Příčino naší radosti, oroduj za nás! Na vyobrazení je andílek držící harfu, na jejímž 

rámu je nápis Maria. Spojení mariologického emblému s harfou, což je symbolika 

izraelského krále Davida, poukazuje na Pannu Marii vzývanou v litaniích jako Královnu 

patriarchů.
217

  

 Jistou paralelu s výzdobou v Sepekově můžeme shledat i v lunetové klenební výseči 

vlevo od druhého pole klenby v presbytáři. Je zde vyobrazena Archa Noemova, k níž 

přilétá holubice s olivovou snítkou v zobáku. Nahoře ve výjevu je nápis: „Nuntia 

salutis“ (Zvěstovatelka spásy). V mariánské emblematice motiv Archa Noe symbolizuje 

v osobě Panny Marie nový počátek, naději na vykoupení a spásu.
218

 Ze stejného 

starozákonního příběhu se v Sepekově objevuje v drobném výjevu pod kupolí duha.   

 Další podobnost můžeme nalézt v prostřední kartuši severní oratoře presbyteria. Je 

zde použito rovněž starozákonního námětu z Druhé knihy Mojžíšovy, shodujícího se 

s  vyobrazením Archy úmluvy v Sepekově. Na fresce v Doksanech je toto vyobrazení 

více rozvedeno, monogram Panny Marie se však objevuje v obou případech.  

 Shodný motiv nalézáme rovněž v prostřední kartuši oratoře protější. Jedná se o 

Mojžíšův hořící keř, odkazující k panenství Panny Marie. Ve vrcholku tohoto keře je 

vyobrazen sedící žehnající Ježíšek, ve spodní části je opět vyobrazen Mariin 

monogram.
219

 

 V této oratoři v kartuši vlevo, nalezneme paralelu s posledním z menších výjevů pod 

kupolí sepekovského chrámu, s Trůnem moudrosti (Sedes sapientiae), aluzí na trůn 

Šalamounův. Zobrazení námětu se však opět liší, shodným bodem, stejně jako u 

předchozích, je i zde Mariin monogram.     
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 V této době vrcholu baroka a barokních poutí vznikla na různých místech celá řada 

dalších mariánských cyklů, ve kterých více či méně můžeme nalézt podobnost 

s Noseckého freskovou výzdobou v Sepekově.   
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Závěr 

 

Siard Nosecký, vlastním jménem František Kristián Ezechiel, narozený roku 1693, 

byl synem malíře Václava Jindřicha Noseckého. V pouhých jednadvaceti letech vstoupil 

do premonstrátského řádu a přijal řádové jméno Siard. Během svého života působil na 

více místech například v klášteře v Milevsku či ve Velké Chyšce. Největší část svého 

života však strávil mezi premonstráty na Strahově, kde našel i místo svého posledního 

odpočinku. 

Po vzoru svého otce se začal věnovat malířství a freskové tvorbě. Mezi jeho 

nejznámější díla patří realizace pro strahovský klášter, kde byl pověřen výzdobou 

Teologického sálu Strahovské knihovny. Další monumentální fresku Nebeská hostina 

spravedlivých vytvořil v letním refektáři. Kromě nedochovaného cyklu sv. Norberta 

v křížové chodbě konventu zde svými freskami vyzdobil například ještě klenbu 

kapitulní síně či refektáře na opatství. Tvořil ale i mimo Strahov. Známé jsou mimo jiné 

jeho fresky v Žatci nebo výzdoba rezidence v Pátku.  

Roku 1732 byl umělec povolán do Sepekova, kde se chýlila ke konci výstavba 

nového poutního místa. Základní kámen tomuto sepekovskému chrámu Jména Panny 

Marie položil roku 1730 tehdejší strahovský opat Marian Hermann. Už v září roku 1733 

byla stavba dokončena a slavnostně vysvěcena. 

Noseckého fresková výzdoba pokrývající celou plochu klenby kupole znázorňuje 

čtyři invokacemi loretánské litanie. Jednotlivé invokace charakterizují nápisové pásky 

s latinskými texty vyobrazené u každého z výjevů. Vybrané části litanie souvisí se 

zasvěcením chrámu, ale i s milostmi Panny Marie Sepekovské, které jsou zaznamenány 

například v Zrcadlech Mariánských z první poloviny 18. století. Mezi další Noseckého 

realizace pro sepekovský chrám patří freska na klenbě presbytáře, kde je zobrazena 

trůnící Panna Maria, freska Panny Marie jako ochránkyně premonstrátského řádu na 

klenbě nad kruchtou a další čtyři menší fresky pod římsou kupole vycházející ze 

Starého zákona. 

V této době vznikalo mnoho dalších mariánských cyklů. V rámci premonstrátského 

řádu například ve Křtinách nebo v Doksanech, kde je možné nalézt různé paralely 

s výzdobou v Sepekově.    
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nemocných, detail, Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

21. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Spása 

nemocných, detail, Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

22. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Sladká 

naděje viníků, detail, Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

23. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Sladká 

naděje viníků, Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

24. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Sladká 

naděje viníků, detail, Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

25. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Sladká 

naděje viníků, detail, Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

26. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska v lucerně kupole, Siard Nosecký, 

1732. Foto: autor 

27. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska na klenbě presbytáře, Siard 

Nosecký, 1732. Foto: autor 

28. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska na klenbě kruchty, Siard Nosecký, 

1732. Foto: autor 

29. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska pod římsou kupole, Keř 

nespalitelný, Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

30. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska pod římsou kupole, Archa úmluvy, 

Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

31. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska pod římsou kupole, Trůn 

Šalamounův, Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

32. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska pod římsou kupole, Duha – 

znamení božského slitování, Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 

33. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, kartuš se znakem pod římsou kupole, 

Siard Nosecký, 1732. Foto: autor 
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Přílohy 

 

 

1. Portrét Siarda Noseckého 

 

 

2. Latinská škola milevského kláštera, sluneční hodiny, Siard Nosecký, 1717 
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3. Teologický sál Strahovského kláštera, pohled na freskovou výzdobu sálu, Siard 

Nosecký, 1721 

 

 

4. Teologický sál Strahovského kláštera, fresková výzdoba, detail, Siard Nosecký, 

1721 
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5. Letní refektář Strahovského kláštera, fresková výzdoba klenby, Nebeská 

hostina spravedlivých, detail, Siard Nosecký, 1728–1731 

 

 

6. Letní refektář Strahovského kláštera, fresková výzdoba klenby, Nebeská 

hostina spravedlivých, detail, Siard Nosecký, 1728–1731 
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7. Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, freska pod kruchtou, 

Neposkvrněné Početí zjevuje se sv. Norbertu, Siard Nosecký, 1727 

 

 

 

8. Kapitulní síň Strahovského kláštera, fresková výzdoba klenby, Anděl se dotýká 

léčivé vody rybníka Bethesdy, Siard Nosecký, snad kolem 1748 
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9. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, fresková výzdoba kupole, Siard 

Nosecký, 1732 

 

 

10. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, 

Otevřená brána nebeská, Siard Nosecký, 1732 
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11. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, 

Otevřená brána nebeská, detail, Siard Nosecký, 1732 

 

 

12. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, 

Otevřená brána nebeská, detail, Siard Nosecký, 1732 
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13. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, 

Otevřená brána nebeská, detail, Siard Nosecký, 1732 

 

 

14. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Zářivá 

hvězda mořská – Útočiště trosečníků, detail, Siard Nosecký, 1732 
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15. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Zářivá 

hvězda mořská – Útočiště trosečníků, Siard Nosecký, 1732 

 

 

16. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Zářivá 

hvězda mořská – Útočiště trosečníků, detail, Siard Nosecký, 1732 
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17. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Spása 

nemocných, Siard Nosecký, 1732 

 

 

18. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Spása 

nemocných, detail, Siard Nosecký, 1732 
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19. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Spása 

nemocných, detail, Siard Nosecký, 1732 

 

 

20. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Spása 

nemocných, detail, Siard Nosecký, 1732 
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21. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Spása 

nemocných, detail, Siard Nosecký, 1732 

 

 

22. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Sladká 

naděje viníků, detail, Siard Nosecký 
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23. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Sladká 

naděje viníků, Siard Nosecký, 1732 

 

 

24. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Sladká 

naděje viníků, detail, Siard Nosecký, 1732 
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25. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, část freskové výzdoby kupole, Sladká 

naděje viníků, detail, Siard Nosecký, 1732 

 

 

26. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska v lucerně kupole, Siard 

Nosecký, 1732 
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27. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska na klenbě presbytáře, Siard 

Nosecký, 1732 

 

 

 

28. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska na klenbě kruchty, Siard 

Nosecký, 1732 
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29. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska pod římsou kupole, Keř 

nespalitelný, Siard Nosecký, 1732 

 

 

 

30. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska pod římsou kupole, Archa 

úmluvy, Siard Nosecký, 1732 
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31. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska pod římsou kupole, Trůn 

Šalamounův, Siard Nosecký, 1732 

 

 

 

32. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, freska pod římsou kupole, Duha – 

znamení božského slitování, Siard Nosecký, 1732 
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33. Kostel Jména Panny Marie v Sepekově, kartuš se znakem pod římsou kupole, 

Siard Nosecký, 1732 


