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Autorka si zvolila zajímavé téma věnované, jak sama uvádí, méně známému, ale 

nesporně významnému chrámu.

 Po úvodu je uveden přehled literatury. Zde bych jen chtěl doplnit, že V. Wagner 

ještě napsal knihu o Klatovech, kde se ale poznatky příliš neliší od citovaných prací. Současně 

je ale nutno připomenout, že kostelem se zabývali historici architektury, např. H. G. Franz, P.  

Vlček a další. I zde se ale jedná o poznatky, které zvolenou náplň pouze doplňují.

Následuje kapitola uvádějící obecná fakta o řádu a následně detailněji sleduje 

příchod jezuitů do Klatov a naznačuje jejich přístup k výtvarnému umění.

 Další  část  je  věnována  historii  kostela.  Oproti  předchozím  pracím  využívá 

zásadní příspěvek M. Herolda, který však spíše otevírá řadu otázek (např. velice zajímavá teze 

o působení Kryštofa Dientzehofera). Jako velice problematické spatřuji  ale spojování etapy 

z první třetiny 18. století s jeho synem. K. I. Dientzehofer stavěl kostel v nedalekém Nicově a 

zřejmě zejména z tohoto  důvodu  je  mu připisovaná trojice  portálů.  Ta  vykazuje  ale  díky 

stylové analýze mimo obecněji platný základní tvar detailní provedení, které se velice blíží 

unikátním oltářům. V přehledu zcela chybí poslední výrazná etapa – dostavba, či minimálně 

přefasádování posledního patra věží, pocházejících nesporně až z druhé poloviny století.



Následující  kapitola  je  věnovaná  rozvrhu  stavby,  která  v našem  prostředí 

skutečně  nejblíže  odpovídá  římské  předloze.  Zmíněné  rozdíly  jsou  ale  právě  velice 

pokrokovou proměnou, spojovanou spíše, než s Luragem, jeho nástupcem D. Orsim. Jednalo 

by se patrně o nejranější rozměrnou plackovou klenbu na našem území. Empory vycházejí  

spíše z požadavků řádu, než představ architekta. 

Vlastnímu ikonografickému tématu věnovaná převažující část již výše započala 

zasvěcením kostela spojeným s obecnými jezuitskými požadavky. Ikonografický rozbor začíná 

hlavním průčelím a jeho sochařskou výzdobou. Charakteristika jednotlivých soch i zájem o 

jejich  konkrétní  zobrazení  tvoří  jednu  z nejkvalitnějších  částí  práce.  Ocenit  je  třeba  jeho 

propojení s dalšími stavbami na území Čech.

 Bez jasnějšího předělu následuje rozbor hlavního oltáře počínající jeho iluzivní 

částí,  tedy freskaři  Hieblovi  a jeho vztahu k A.  Pozzovi  (viz  i  ústřední  pole klenby).  Velice 

dobře je popsáno vybavení početné řady oltářů, opět se snahou porozumět jejich podobě a 

skladbě. Zde mi,  jako historikovi  architektury,  chybí alespoň zmínka o naprosto unikátním 

pojetí  oltářní  architektury.  Její  maximálně  dynamické  provedení  vážící  se  ke  vstupním 

portálům (Veselý, mistr z Teplic, J. Geschwendt …?) ukazuje spíše na „putujícího jezuitského 

řezbáře“, který zřejmě vybavil i kostel v severočeském Bohosudově.

Rozbor ikonografického vybavení oltářů je opět velice dobře zpracovaný, popisy 

jsou  jasné,  srozumitelné  a  instruktivní,  včetně  snahy  vysvětlit  jejich  konkrétní  řešení.  Je 

otázkou, zda by freska ústřední placky neměla být přesunuta výše a spojena se sledováním 

hlavního oltáře. 

Závěr odpovídá spíše resumé zachycujícím hlavní aspekty výzdoby klatovského 

kostela. Přes svoji  krátkost ale obsahuje veškerá základní fakta o zajímavém a teprve nyní 

podrobněji zkoumaném mobiliáři této významné sakrální stavby.

Zajímavou práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze, září 2014          Ing. Petr Macek, PhD. 


