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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je Česká středověká vitraj 2. poloviny 14. století. Tato 

práce si klade za cíl zhodnotit postavení českých středověkých vitrají, oproti ostatním 

příbuzným oborům výtvarného umění, především vzhledem k nástěnnému, deskovému a 

knižnímu malířství 2. poloviny 14. století. Cílem této práce je rovněž nalézt k jednotlivým 

sklomalbám blízké analogie a následně provést jejich podrobnou srovnávací analýzu, která 

by měla vést k přesnějšímu datování. Česká středověká vitraj je neoddělitelnou součástí 

uměleckého vývoje 2. poloviny 14. století. Přestože celkový fond dochovaných 

středověkých vitrají, původně rozesetých na území dnešních Čech je zlomkovitý, je možné, 

i když v poměrně omezené míře, sledovat jejich vztah k ostatním oborům malířského 

umění. Středověká sklomalba, byla díky úzkému vztahu ke knižní, ale i deskové malbě, 

schopna vždy plně reagovat na měnící se slohové tendence. 
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Abstract 

Czech medieval stained glass second half of the 14th century 

 

The theme of this bachelor’s thesis is the Czech medieval stained glass second half of 14th 

century. This thesis aims to assess the position of Czech medieval stained glass, compared 

to other related fields of fine arts, primarily due to the mural, the panel and the book 

painting the second half of the 14th century. The aim of this thesis is also found for 

individual stained glass close analogies and subsequently carry out their detailed 

comparative analysis, which should lead to more accurate dating. Czech medieval stained 

glass is an integral part of the artistic development of the second half of the 14th century. 

Although the overall fund-preserved medieval stained glass, originally scattered 

throughout the territory of today's Bohemia is fragmentary, it is possible, albeit in a rather 

limited way, to watch their relationship to other fields of the art of painting. Medieval glass 

paintings, was due to the close relationship to the book painting, as well as panel painting, 

always able to fully respond to changing stylistic tendencies. 
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Úvod 

 

Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit postavení českých středověkých vitrají, 

oproti ostatním příbuzným oborům výtvarného umění, především vzhledem k nástěnnému, 

deskovému a knižnímu malířství 2. poloviny 14. století. Cílem této práce je rovněž nalézt 

k jednotlivým sklomalbám blízké analogie a následně provést jejich podrobnou srovnávací 

analýzu, která by měla vést k přesnějšímu datování. 

Vitraje jsou řazeny do samostatných kapitol podle původní provenience jejich 

umístění. Součástí každé kapitoly je stručný stavebně-historický úvod, kde je kladen důraz 

na lokalizaci sklomaleb v interiéru stavby, s přihlédnutím k případným proměnám jejich 

umístění. Následuje podrobný formální popis sledovaných sklomaleb. Součástí kapitoly je 

rovněž ikonografická analýza jednotlivých výjevů, s poukazem na jejich konkrétní 

identifikaci. Dále každá z kapitol obsahuje část věnující se komparaci vitrají s analogiemi 

soudobé nástěnné, deskové a knižní malby. Kapitoly jsou zakončeny shrnutím celkového 

bádání a obsahují dataci a umělecko-historické pozadí vzniku sklomaleb. 

 Problematika středověkých vitrají je již dlouhá desetiletí, vedle ostatních oborů 

malířského umění, neprávem na okraji zájmu českých badatelů. V 19. a na počátku 20. 

století, pokud vůbec byly zařazeny do širšího uměleckého vývoje, jsou sklomalby ve 

většině pouze součástí soupisových prací, s povšechnou zmínkou o jejich existenci. 

V následujících obdobích se již sklomalby dostávají do větších odborných studií o 

středověkém umění, kde jsou často řazeny odděleně za umění malířské či jsou častěji 

zahrnuty v kapitolách společně s uměleckými řemesly. Tento způsob řazení zůstal až na 

výjimky platný dodnes, kdy se většina autorů omezí pouze na dataci a základní 

ikonografickou identifikaci, případně příbuzné analogie. Ani v odborné literatuře, věnující 

se sklářství, není dáno mnoho prostoru tomuto velmi specifickému oboru. Kapitoly o tomto 

tématu bývají poměrně omezené pouze na jednoduchá shrnutí, doplněná o seznam lokalit, 

zde původně nacházejících se sklomaleb. Nezájem badatelů o soustavnější studium 

středověkých sklomaleb je také pravděpodobně způsoben rozsahem a charakterem 

dochovaného fondu českých středověkých vitrají. Ve srovnání s počtem dochovaných 

sklomaleb sousedních zemí, především Francií, Německem a Itálií, je fond českých 

sklomaleb z období středověku poměrně malý. Badatelsky přívětivějšímu ovzduší 

nenapomáhá ani celková roztříštěnost lokalit s dochovanými sklomalbami a ani jejich 

současný stav, který nedovoluje přesnější interpretaci. 
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Přehled dosavadního bádání v oblasti středověkých vitrají 

 

O existenci středověkých vitrají v architektuře, se dovídáme již od 19. století, 

především prostřednictvím soupisových a topografických prací, zabývajících se 

středověkými památkami na našem území. Zmínky o sklomalbách se omezují pouze na 

stručný popis, s poukazem na jejich umístění v interiéru stavby, případně doplněný o 

identifikaci námětu. Tento popisně-ikonografický systém až do počátku 20. století zůstal 

v podstatě nezměněn. Výjimečně autoři doplňují popis podrobnějšími informacemi, 

zachycující jejich současný stav s odkazem na soudobá příbuzná díla.  

Až ve 30. letech nastává období změněného přístupu badatelů. Dochází k prvním 

pokusům přesněji zařadit sklomalby do celkového kontextu vývoje umění 2. poloviny 14. 

století.
1

 Poprvé jsou výslovně zdůrazněny kvality sklomaleb. V první řadě jsou 

vyzdvihovány především sklomalby karlštejnské a kolínské, které jsou považovány za 

vynikající díla doby Karla IV. 

Středověké vitraje jsou dlouhou dobu stále jen součástí větších syntetických prací, 

přiřazené často k soudobému malířství. Objevují se však i první pokusy podrobnějšího 

monografického zpracování jednotlivých vitrají. 
2
  

Středověkými vitrajemi se zabývalo do dnešní doby více historiků umění. 

Pomineme-li soupisové práce z konce 19. století, tak základy pro bádání středověkých 

vitrají položil František Matouš. Své poznatky v oblasti vitrají shrnul v korpusu středověké 

sklomalby Mittelalterliche glasmalerei in der Czechoslowakei.
3
  

 Corpus vitrearum  medii aevi je velmi významnou a uznávanou mezinárodní edicí, 

zabývající se středověkou sklomalbou, v níž položil František Matouš základy k jejich 

studiu a shromáždil zde všechen dochovaný památkový fond v oboru středověké 

sklomalby v Československu. Jde o komplexní monografii o středověkých sklomalbách, 

která od té doby až dosud nebyla u nás v takovém rozsahu již publikována. Hlavní část 

Matoušovy práce tvoří katalog, ve kterém jsou abecedně uspořádány dochované sklomalby 

dle jednotlivých lokalit. Uvádí zde podrobnou charakteristiku významných sklomaleb, u 

                                                
1 Antonín MATĚJČEK: Dějepis výtvarného umění I. Praha 1931  
2 Zdeněk WIRTH: Malba na skle v kapli na hradě Kosti. In: Od Pravěku k dnešku. Sborník prací z dějin 

československých I. K šedesátým narozeninám Josefa Pekaře. Praha 1930, 450–454, Aron ANDERSSON: Till 

det böhmiska glasmåleriets historia på Karl IV. In: Konsthistorisk Tidskrift 16, 1947, 27–39 
3 František MATOUŠ: Mittelalterliche Glasmalerei in der Tschechoslowakei. Corpus vitrearum  medii aevi in 

der  Tschechoslowakei. Prag 1975  
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nichž je vždy uveden jejich popis, včetně rozměrů, slohového rozboru, datace a 

ikonografie. 

V 60. a 70. letech minulého století se tématem středověkých vitrají zabýval, ještě 

před vznikem korpusu středověké sklomalby v Československu, Ludvík Losos. Z námětu, 

zadaného Prof. Jaroslavem Pešinou, na semináři zabývajícím se technologií sklomalby, 

vznikla v roce 1967 neprávem opomíjená diplomová práce Ludvíka Lososa s názvem 

Počátky české gotické sklomalby.
4
 Důležitost této práce vyvstane ještě více, uvědomíme-li 

si, že v téže době byl československý díl mezinárodního korpusu středověké sklomalby 

teprve připravován. Počátky české gotické sklomalby tak mohou být považovány za vůbec 

první soubornou práci, zabývající se středověkými vitrajemi u nás. 

Na základy bádání středověkých vitrají, které vytvořil František Matouš, navázali 

ještě ve druhé polovině 70. let Karel Stejskal a Emanuel Poche. Karel Stejskal publikoval 

v roce 1974 v časopise Umění a řemesla studii,
5
 věnující se podrobně sklomalbě Jana 

Křtitele z Oseka. Vitraj považuje, spolu se sklomalbou Ukřižování s kaple sv. Kateřiny na 

Karlštejně, za práci dílny Mistra emauzského cyklu, z jehož kompozičních schémat, 

prostřednictvím morganových destiček, podle Stejskala čerpají i kolínské sklomalby 

s náměty Obětování v chrámu a Smrti Panny Marie.  

 Z těchto závěrů, které Karel Stejskal v tomto článku ustanovil, vychází celá řada 

badatelů až dosud. Spolu s Matoušovými závěry je tato práce základem studia 

problematiky středověkých vitrají. Karel Stejskal se tak stává často citovaným pramenem, i 

z důvodu dostupnosti Matoušových závěrů, publikovaným v českém jazyce. 

V monumentálním katalogu, věnujícím se umění za vlády Lucemburků, Die Parler 

und der shöne stil
6
 se Emanuel Poche krátce zmiňuje i o vitrajích. Po úvodu, ve kterém je 

zmíněna situace sklářství ve 14. století, přistupuje Poche k již rutinnímu přehledu 

jednotlivých lokalit a dataci sklomaleb. Podle Pocheho vychází sklomalby, druhé poloviny 

14. století, především ze soudobého malířství. 

 V osmdesátých letech se Emanuel Poche, k tématu středověkých sklomaleb, opět 

vrací v knize Praha Středověká
7
 a poté ještě v kapitole, věnované uměleckému řemeslu 

gotické doby, v Dějinách českého výtvarného umění.
8
 Poche se zde věnuje vitrajím ze 

                                                
4
 Ludvík LOSOS: Počátky české gotické sklomalby. Praha 1967 

5
 Karel STEJSKAL:  Vitrail s postavou Jana Křtitele z Oseka. In: Umění a  řemesla 4, 1974, 43-51 

6
 Emanuel POCHE: Die Parler und der schne stil 1350-1400. Europänische kunst unter den luxemburgern. 

Köln 1978 
7 Emanuel POCHE: Umělecké řemeslo. In: Praha středověká. Praha 1983, 705–711 
8 Emanuel POCHE: Umělecká řemesla gotické doby. In: DČVU. Díl 1. sv. 2, 489–492 
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Žebnice a ze Slivence, které považuje za příklad snahy držet se dobových uměleckých 

tendencí. Důkaz o propojení současného dvorského umění, především s knižní malbou, 

považuje Poche vitraje z kaple sv. Kateřiny na Karlštejně a z Kolína nad Labem, pro které 

nachází analogie v deskové malbě u Morganových destiček, které připisuje k okruhu 

Mistra Theodorika.  

V průběhu 90. let 20. století nevznikla žádná významnější publikace v oblasti 

bádání o středověkých vitrajích. V roce 1999 vytvořila skupina autorů několikadílnou 

edici, věnovanou Dějinám uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích,
9
 ve 

které Dagmar Hejdová shrnula, v kapitole věnované práci ze skla, dosavadní bádání 

v oblasti středověkých sklomaleb. Nově se zde po delší době objevuje zmínka o vitraji 

z kostela sv. Prokopa v Nadslavi.  Hejdová se zde opírá především o dřívější práce Karla 

Stejskala a Františka Matouše.  

 V současné době je středověkým sklomalbám věnována minimální pozornost. 

Skromné zmínky o středověkých vitrajích nalezneme v technické literatuře, zabývající se 

sklářskou výrobou. Vlastimil Vondruška,
10

 ve svojí knize o technologii a historii sklářství, 

v kapitole věnované historickému vývoji skla, rovněž zmiňuje vitraje. Kromě již rutině 

uváděného výčtu jednotlivých lokalit s dochovanými sklomalbami, pouze opakuje závěry a 

datace již dříve uváděné Františkem Matoušem a Karlem Stejskalem. 

V prvním díle knihy Historie sklářské výroby v Českých zemích,
11

 zpracovaném 

předními odborníky z řad technologů a historiků skla, je mimo jiné zahrnuta kapitola o 

středověkých vitrajích, kterým je věnována minimální pozornost přesto, že se jedná o 

velmi rozsáhlou publikaci. Autoři kapitoly vypisují pouze výčet jednotlivých lokalit se 

sklomalbami. V literatuře se opírají stále o starší práce, především o Matoušův korpus a 

Stejskalův článek k Osecké sklomalbě. 

 V rámci příručky, věnující se technologickým postupům výroby vitráží,
12

 zmiňuje 

Ludvík Losos v krátkosti i historii středověkých sklomaleb. Datace některých sklomaleb 

příliš zobecňuje a jiné datuje chybně v rozporu s dosavadní literaturou.   

S odstupem doby, je v oblasti bádání středověké sklomalby, stále Matoušova práce 

bezesporu nezanedbatelným přínosem a unikátním zdrojem pro současné studium 

problematiky středověkých vitrají. 

                                                
9 Dagmar HEJDOVÁ: Práce ze skla. In: Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích.  

Od Velké Moravy po dobu gotickou. 100–101 
10 Vlastimil VONDRUŠKA: Sklářství.  
11  Dagmar HEJDOVÁ/Karel JUREK/Václav PEŘINA: Počátky středověkého sklářství. In: Historie sklářské 

výroby v českých zemích I. 104–106 
12 Ludvík LOSOS: Vitráže. Praha 2006 
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1 Osek 

 

Základy kláštera položili na sklonku 12. století příslušníci českého šlechtického 

rodu Hrabišiců, kteří roku 1196 povolali do Oseka řád cisterciáků. Výstavba kláštera 

započala roku 1207, pravděpodobně stavbou kostela Panny Marie, v této době vznikl také 

refektář a dormitář. V letech 1207–1221 vystavěla cisterciácká stavební huť, v románském 

stylu, hlavní klášterní kostel Panny Marie, byl vysvěcen hlavní oltář a hřbitov. Trojlodní 

bazilika chrámu, na půdorysu latinského kříže, má pravoúhlý závěr s kaplemi, příčnou loď 

a přilehlé prostory sakristie. Kapitulní síň byla vystavěna v letech 1225–1250, na ní 

navazovala fratérie. Ke starému konventu přibyla v první pol. 14. století křížová chodba se 

studničním stavením. Dále byla zvětšena okna refektáře a dokončeny budovy pro laiky.  

Pravděpodobně z ambitu cisterciáckého kláštera v Oseku pochází vitraj se sv. 

Janem Křtitelem a fragment sklomalby erbu rodiny Hrabišiců, kteří byli původními 

zakladateli kláštera. Součástí kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Zásadní úpravu a doplňky gotických vitrají, podle kronikáře kláštera Mariensternu, provedl 

roku 1835 sklenář Fiedler z Oseka, který na objednávku opata Krügnera vyjmul čtyři 

sklomalby z oken ambitu a zasadil je do oken kaple, přičemž erby Pánů z Koldic a Pánů 

z Dubé zůstaly v Mariensternu. 

 

1.1 Svatý Jan Křtitel 

 

Vitraj s postavou Jana Křtitele patří k nejlépe zachovalým památkám středověké 

sklomalby 2. poloviny 14. století. [1] Sklomalba se až do roku 1950 nacházela v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Oseku, odkud byla převezena do 

Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
13

  

 V otázce provenience osecké sklomalby nepanuje mezi badateli jasná shoda. Do 

konce 90. let 20. století, byl vždy její původ situován nepochybně do kostela či ambitu 

cisterciáckého kláštera v Oseku. Až Dana Stehlíková,
14

v katalogu k výstavě konané 

k příležitosti výročí založení kláštera, poprvé upozorňuje na do té doby neznámý pramen, 

podle kterého soudí, že sklomalba se sv. Janem Křtitelem pochází z cisterciáckého kláštera 

v Mariensternu, odkud si ji přivezl spolu s dalšími cennostmi nově nastupující opat 

                                                
13 Alexandra SUDA/ Markus HÖRSCH/ MariusWINZELER: Sv. Jan Křtitel. In: Karel IV. Císař z Boží milosti 

(kat. výst.) 2006, 122, kat. č. 30 
14 STEHLÍKOVÁ 1996, 19–20 
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oseckého kláštera Ignác Salesius Krügner.
15

 Na zakázku nového opata byla roku 1835, 

oseckým sklářem Fiedlerem, zasazena do levého okenního křídla opatské kaple. Společně 

se sklomalbou zde byla umístěna vitraj s heraldickým znakem Hrabišiců, spoluzakladatelů 

kláštera v Oseku, nacházející se původně v oseckém klášterním ambitu.  

Vitraj se sv. Janem Křtitelem pochází pravděpodobně ze severního okna 

východního chóru klášterního kostela Panny Marie v Mariensternu. Ve druhé řadě odspoda 

téhož okna totiž nalezneme obdobně pojaté postavy světic, představujících sv. Barboru a 

sv. Sabinu. Tyto sklomalby snad společně s Janem Křtitelem patřily do mladší fáze 

výzdoby okna, kde nahradily původní vrcholně gotické výplně z doby kolem roku 1300.
16

 

Přes určité podobnosti sklomaleb světic se sklomalbou Jana Křtitele není možné 

určit přesněji její původ.
17

 Jejich odlišný charakter lze vysvětlit tím, že vitraj se sv. Janem 

Křtitelem pocházela z jiného než severního okna klášterního kostela, na kterém se 

pracovalo o něco později, či je sklomalba fundací českého krále pro Marienstern, jak na to 

upozornila A. Suda.
18

 České provenienci by odpovídal celkový charakter sklomalby 

stojícího světce, se široce rozkročenýma nohama, lehké prohnutí v zádech, pojetí 

architektonického orámování na pozadí a především typ robustní postavy s výraznými rysy 

tváře a živou kresbou vlasů a vousů. 

Svatý Jan Křtitel, stojící na rozeklaném terénu zelené barvy, je lehce rozkročen, 

váha jeho těla je přenesena na levou nohu, čímž vzniká od pasu viditelné prohnutí v 

zádech. Je oděn do spodního rudého oděvu s dlouhým rukávem, a horního zlatožlutého 

roucha s modrým rubem. Svrchní roucho je netypicky sepnuto velkým uzlem nad pravým 

ramenem. V levé ruce, zakryté cípem pláště, drží kruhový terč bílé barvy, na nějž světec 

ukazuje ukazováčkem pravé ruky. Na terči bílé barvy je černou kresbou proveden beránek. 

Hlava beránka se otáčí směrem od Jana Křtitele s pohledem upřeným na korouhev s 

prostým znamením kříže, jejíž žerď přidržuje pravou přední nohou, překříženou přes 

levou. Za hlavou beránka vystupuje křížový nimbus a z jeho hrudi dramaticky vytéká krev. 

Tvář Jana Křtitele, silných rysů s výrazným nosem, velkýma očima a masivním spodním 

rtem, doplňuje vous a dlouhé vlasy komponované z mohutných kadeří. Rudý nimbus, který 

má sv. Jan Křtitel kolem hlavy, zdobí nápis gotickou minuskulou: ST.iohannes.ba:. 

Postava sv. Jana Křtitele je obklopena stylizovanými architektonickými prvky, které 

působí jako orámování.  

                                                
15 HITSCHFELD 1894, 92 
16 SUDA/HÖRSCH/WINZELER 2006, 122–123, FITZ 1998, 218–219 
17 STEHLÍKOVÁ 1997, 17, 121, kat. č. 173 
18 SUDA/HÖRSCH/WINZELER 2006, 123 
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Na spodní části sloupů, připomínající prvky gotického opěrného systému, nasedá 

hranolová hlavice, ze které vyrůstají valené klenby nesoucí jednoduché stanové střechy s 

trojlistem ve štítu. Ze střechy vyrůstá dvojice válcových věží s gotickými hrotitými okny a 

cimbuřím. Mezi věžemi je naznačena čtveřice oken s gotickými kružbami. Pozadí celého 

výjevu zdobí modrý rostlinný ornament v podobě rozvilin s dubovými lístky. 

Výše popsané zobrazení světce má své opory v Písmu, především v evangeliích, 

podle kterých bývá Jan Křtitel zobrazován jako postava postaršího muže, s tváří porostlou 

vousem a dlouhými vlasy. Podle tradice Písma je součástí jeho oděvu roucho z velbloudí 

srsti a kožený pás kolem boků
19

 Neoddělitelným atributem Jana Křtitele je beránek. 

V případě osecké vitraje se beránek, jako typický atribut Jana Křtitele objevuje 

v kruhovém medailonu, na který světec gestem pravé ruky upozorňuje. Beránkem božím, 

podle evangelií označil Jan Křtitel Ježíše Krista (J 1, 29).  

Ikonografický námět postavy Jana Křtitele, držící v ruce medailon a poukazující 

tím na Krista jako beránka Božího, vychází z konkrétní pasáže v Písmu.
20

 Pojetí postavy 

Jana Křtitele, svou robustností, oděvem přiléhajícím k tělu, pojetím drapérie, prohnutím 

těla ve tvaru písmene S, velkou hlavou posazenou na krátkém krku, podobou rozeklaného 

terénu a architektury, připomíná slohové tendence vrcholící uměním Mistra vyšebrodského 

oltáře. Podoba tohoto světce má své paralely v místním soudobém sochařství. Druh vlasů a 

jejich analogii nalezneme na Ukřižovaném z kláštera Barnabitek v Praze, který se datuje do 

doby před 1350.
21

  

Zdobené architektonické orámování na osecké sklomalbě, ve své struktuře a 

perspektivním pohledu, upomíná na deskovou a knižní malbu 40. a 50. let 14. století, 

například na některá díla Mistra vyšebrodského cyklu nebo díla italizující vrstvy české 

deskové malby. Typ Jana Křtitele, ukazujícího ukazováčkem pravice na beránka, 

namalovaného na kruhovém medailonu, byl u nás ve 14. století velmi oblíben. Obdoby 

tohoto zobrazení nalezneme například v Janovicích nad Úhlavou, Augustiniánském 

klášteře v Roudnici nad Labem, na výšivce tzv. antependia z Pirny či na iluminacích 

Liberviatiku nebo v opatovickém brevíři. 

Vitraj s postavou Jana Křtitele svým celkovým charakterem v mnohém upomíná na 

vrcholná díla dvorského okruhu konce 40. a počátku 50. let 14. století. Především obdobné 

pojetí hlavy světce s hravě zvlněnými kadeřemi vlasů a vousů a zobrazení prizmatického 

                                                
19 Mt 3,4–5, ROYT 2006, 92–94, Lexikon der christlichen Ikonographie 1990, 164–165, 175–178, Lexikon 

christlicher kunst 1980, 162–163 
20 J 1,29–59 
21 KUTHAL 1962, obr. 8, 9 
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terénu, na kterém postava stojí, jsou prvky, se kterými se můžeme setkat již v díle Mistra 

Vyšebrodského. Přesněji právě na malbách vyšebrodského oltáře, nalezneme u některých 

postav obdobně pojaté křivky vlasů a vousů, a některé typy tváří vousatých mužů se zdají 

být blízké osecké sklomalbě.
22

 Rovněž obdobnou podobu rozeklaných skalisek zelené 

barvy lze spatřit na všech deskách tohoto oltáře.  

 Přes určité, spíše typové analogie k některým postavám Vyšebrodského oltáře, 

postava sv. Jana Křtitele na sklomalbě působí přeci jen o něco hmotnějším dojmem. Také 

vynikající kresba tváře a charakter drapérie napovídá, že autor sklomalby či její předlohy 

byl vynikajícím umělcem, do jisté míry čerpající stále z dědictví Mistra Vyšebrodského, 

přesto již ubírající se směrem k malbě 2. poloviny 50. let 14. století. Při srovnání osecké 

sklomalby se sv. Janem Křtitelem se soudobým malířstvím, nacházíme četné typové 

analogie, především v knižní a deskové malbě. 

Analogii k postavě Jana Křtitele z osecké sklomalby, tedy typ robustní postavy 

s výraznými obličejovými rysy a dynamickou kresbou drapérie, najdeme například na 

nástěnných malbách na Karlštejně, kde nalezneme určitou podobnost u polopostav světců, 

ze severní stěny kaple sv. Kateřiny, u apokalyptického jezdce na levé polovině jižní stěny 

kaple Panny Marie, či na výjevu Klanění Beránku v kapli sv. Kříže.
23

 

Na identifikaci světce upozorňuje nápis v nimbu, jenž svým stylem patří do 1. pol. 

14. století. Nakonec i struktura barev odpovídá stylu a době pozdních 50. let 14. století. 

Autor, který vytvořil předlohu pro oseckou vitraj s postavou sv. Jana Křtitele, při svém 

návrhu pravděpodobně vycházel ze soudobého deskového malířství.  

  

                                                
22 Například postava sv. Josefa a pastýře na desce Narození Krista, první z králů na scéně Klanění, postava 

sv. Petra na námětu Kristus na hoře Olivetské či některé postavy apoštolů na scénách Nanebevstoupení Krista 

a seslání Ducha Svatého. PEŠINA 1987, obr. 13, 14, 22, 28, 62, 63 
23 Typovou analogii k tomuto světci nalezneme rovněž na sklomalbě téhož světce pocházející z 2. čtvrtiny 

14. století z Kolína nad Rýnem. LYMANT 1982, 52, č. kat. 27, STEJSKAL 1974, 46 
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1.2 Erb Hrabišiců 

 

Sklomalbu tvoří nesourodá skupina fragmentů komponovaná pravděpodobně 

z pozůstatků okenních výplní, které původně zdobili ambit oseckého kláštera. Z pozadí 

znaku vystupuje ruka držící hrábě. Pozadí znaku je červené se zlatými výplněmi. Na 

základě tvarosloví štítu a charakteru ornamentu v pozadí lze datovat fragmenty do 

počátku padesátých let 14. století.  
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2 Kolín nad Labem 

 

Ranně gotický kostel sv. Bartoloměje, založený po roce 1261, jehož výstavba trvala 

do konce 13. století. V roce 1349 byl poškozen požárem. Na místě původního ranně 

gotického presbytáře začal vznikat od roku 1360, pod vedením Petra Parléře, nový 

katedrální vysoký chór, který byl vysvěcený roku 1378 a dokončovaný až do roku 1401. 

Soubor sklomaleb z kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem, který původně 

zdobil okna, Parléřem nově postaveného východního chóru, pravděpodobně obsahoval 

výjevy ze života Krista a Panny Marie. Z původního mariánského a christologického cyklu 

se do dnešních dnů dochovaly vitraje s výjevem obětování Krista v chrámu, smrt Panny 

Marie, korunování Panny Marie a vitraj s ukřižovaným Kristem.
24

 O podobě ostatních 

výjevů, které soubor obsahoval, není nic známo, jelikož se nám do dnešních dnů 

nedochovaly. 

Bohužel, z původně rozsáhlého zasklení kolínského chóru nezbylo mnoho, což je 

možné připsat na vrub nejen bouřlivým politickým událostem, ale také mnohdy necitlivým 

úpravám v období barokizace a následným opravám v 19. století a také nepříznivým 

přírodním katastrofám, které sklomalby rovněž zasáhly.
25

  

Sklomalby kolínského chrámu byly poškozeny během 17. století hned několikrát. 

Mezi lety 1619 až 1650 byly podle kronikářských zápisů mnohokrát vynaloženy 

prostředky na jejich opravu.
26

 Nejničivějším zásahem, který se nepříznivě dotknul 

sklomaleb, byl požár roku 1796, při kterém bylo mnoho sklomaleb zničeno a zbylé 

poškozeny. Na současném stavu sklomaleb se také neblaze podepsaly neodborné pokusy o 

jejich čištění, které způsobily jejich nenávratné mechanické poškození. Značně se tak 

zúžily možnosti komparace kolínských sklomaleb s ostatními malířskými obory. 

V roce 1860 byly zbylé vitraje, s náměty obětování Krista v chrámu, Smrti Panny 

Marie, Korunování Panny Marie a ukřižování Krista, přeneseny do Svatováclavské kaple. 

Po roce 1910 bylo se sklomalbami opět manipulováno a po jejich restaurování byly 

přeneseny do boční lodi kostela.
27

 Ze strachu z jejich poškození byly během druhé světové 

války sklomalby sejmuty z oken a uloženy v Městském muzeu v Kolíně.
28

 

 

                                                
24 MATOUŠ 1975,  44–49 
25 VÁVRA 1888, 314 
26 VÁVRA 1888, 123, 187 
27 ŠTECH 1913, kat. č. 63–64  
28 MATOUŠ 1975, 45 
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Velice zajímavá je ovšem zmínka o další sklomalbě, na kterou poprvé upozornil 

Vávra.
29

 Zmiňuje se o vitraji, na které byl zpodobněn sám Karel IV. Není nemožné, že by 

se na tak významné stavbě, na které se podílela královská stavební huť a kterou sám Karel 

fundoval, nenechal nějakým způsobem zvěčnit. Ostatně nebyla by to věc nikterak 

neobvyklá, například vzhledem k výzdobě interiérů hradu Karlštejna, kde se nechal takto 

zvěčnit hned několikrát.  

 

2.1 Obětování v chrámu 

 

Chronologicky prvním výjevem z tohoto neúplného cyklu je Obětování Krista 

v chrámu.
30

 [2] Je zde zobrazena Panna Marie ve chvíli, kdy předává v chrámu před 

oltářem malého Krista Simeonovi do náruče. Kristus, ač jeho nohy směřují k Simeonovi, je 

natočen k Panně Marii a něžně se dotýká pravicí její brady. Svou levou rukou jakoby se 

chtěl dotknout tváře Simeona. Malý Kristus je tak středem celé sklomalby. Celý výjev 

doplňují ještě další dvě postavy. V levé polovině obrazu, za Pannou Marií je postava 

prorokyně Anny, která v pravé ruce přidržuje dvojici holubů či holubic, za Simeonem 

v pravé části výjevu stojí postava žida s typickou vysokou špičatou čepicí. Téměř celé 

pozadí sklomalby zabírá iluzivní architektura chrámu s jasnými prvky gotické architektury, 

na což upozorňují především složité okenní kružby a vnější opěrné pilíře. Na první pohled 

je tedy zřejmé, že malíř sklomaleb pojal celou architekturu chrámu z exteriéru, na rozdíl od 

dění v prvním plánu výjevu, kde se jednoznačně děj odehrává uvnitř. Zvláštním detailem je 

na svorníku zavěšená olejová lampa, pravděpodobně vyrobená ze skla, představující věčné 

světlo, symbolizující stálou Boží přítomnost v chrámu.
31

 Pozadí výjevu doplňuje 

vyškrabovaný ornament na modrém skle v podobě dubových lístků.  

Námět Obětování Krista v Chrámu vychází jak z biblické události popisované 

v evangeliu tak také z nekanonických či teologických spisů.
32

 Popis této události 

nalezneme v Lukášově evangeliu,
33

 podle kterého se vydali Josef s Pannou Marií 

a Kristem, čtyřicet dní po jeho narození, do Jeruzalémského chrámu. Zde museli podle 

židovských předpisů vykonat zástupnou oběť za svého prvorozeného syna. Vše prvorozené 

bylo totiž považováno za vlastnictví Hospodina a bylo tedy nutné vykoupení. Podle zákona 

                                                
29 VÁVRA 1888, 45 
30 MATOUŠ 1975, 46–47 
31 Takových olejových lamp se dochovalo pouze několik. O přesném využití obdobných lamp se dovídáme 

především z ikonografických pramenů. Drahotová 2005, obrazová příloha ke kapitole 2, obr. 16 
32 ROYT 2006, 181–182, Lexikon der christlichen Ikonographie 1990, 473–478 
33 Lk 2,21–39 
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bylo možné prvorozené děti vykoupit pěti šekely.
34

 I Panna Marie musela být podle 

předpisů po porodu očištěna (Lv 12, 1–8).
35

  

V Chrámu se Josef a Panna Marie setkávají nejprve se Simeonem, kterému bylo 

předpovězeno setkání s Mesiášem a poté také s prorokyní Annou, která žila 

v Jeruzalémském chrámu a rozpoznala Mesiáše v Ježíši. Když se Simeon setkal s Kristem, 

proroctví se naplnilo, on uzřel a velmi chválil Boha.
36

 Mimo biblický text je Obětování 

Krista v Chrámu popsáno a dále rozvedeno ve spise Meditationes de vitae Christi,
37

 

Předobrazem Obětování Krista v chrámu je Obětování Samuela (I. Sam 1, 24–28) a Příkaz 

o zástupné oběti (Ex 13,2; Nu 18, 15–16).
38

 Obětování Krista v chrámu může být 

považováno za předobraz oběti Krista na kříži.
39

 

Námět Obětování Krista v chrámu je velmi důležitou součástí christologických 

cyklů, které popisují nejvýznamnější události jak z života Panny Marie tak také především 

ze života Ježíše Krista a událost, která následovala bezprostředně po jeho narození. S tímto 

námětem v obdobné kompozici se můžeme ve výtvarném umění 14. století setkat 

především v nástěnném malířství a knižní malbě. V monumentální malbě, ovšem ještě před 

polovinou století, můžeme tento námět spatřit například v kostele sv. Vavřince v Brandýse 

nad Labem (1340), v kostele sv. Václava v Bubovicích (1340).
40

 Z období 70. a 80. let 

můžeme jmenovat například malbu z ambitu kláštera na Slovanech (1365–1375),
41

 z 90. let 

nalezneme námět obětování Krista v chrámu v kostele sv. Jakuba v Libiši.
42

   

Velmi blízké analogie k tomuto biblickému výjevu, tak jak je jej možné spatřit na 

vitraji z Kolína nad Labem, nalezneme v knižní malbě 50. a 60. let 14. století. Především 

jde o iluminace obdobného ikonografického námětu z Liber Viatiku Jana ze Středy
43

 a 

Laus Mariae Konráda z Haimburgu,
44

 které jsou obě datovatelné do období kolem roku 

                                                
34 Ex 13,2; Nu 18, 15–16; Lk 2,23 
35 Očištění Panny Marie a důvody k němu jsou podrobně vysvětleny v Legendě Aurea Jakuba de Voragine. 

GRAESSE 1890, 158–167, VIDMANOVÁ 1998, 92–100 
36„Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, Podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, 

které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. “ (Lk 2, 

29–32) 
37 Zde je popisováno setkání Marie a Josefa se Simeonem a prorokyní Annou, dále se zde spolu se zástupem 

dalších lidí kráčejí k oltáři. Panna Marie pokleká před oltářem a s modlitbou pokládá Krista na oltář. Josef 

přinesl na oltář dvě ptáčata, která byla obětována, aby mohl být Kristus vykoupen. 
38 ROYT 2006, 182 
39 Tento předobraz by mohl být možná akcentován i na Kolínské vitraji, kdy Kristus s rozepjatýma 
rukama, hlavou natočenou vpravo k Panně Marii a určitým postavením nohou, přeneseně upomíná 
jeho oběť na kříži.  
40 VŠETEČKOVÁ 2011, 71–73 
41 KUBÍNOVÁ 2012, 190-192, obr. 183 
42 VŠETEČKOVÁ 2011, 197 
43 sig. XIII A 12 
44 sig. XVI D 13 
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1360.
45

 Kolínská sklomalba, s námětem Obětováním v chrámu se v těchto rukopisech 

inspirovala, nejen z hlediska kompozice, ale také v mnohých detailech, které malíř vitraje 

jednoduše přejal. Přesto jsou zde i prvky, které nenalezneme ani na jedné ze dvou 

zmiňovaných iluminací, a které můžeme nejspíše připsat malířově invenci. Kromě celkové 

kompozice, kdy je středobodem postava Krista obklopená po pravici Pannou Marií s 

prorokyní Annou a po levici Simeonem a postavou žida s čepicí, to vše s architektonickým 

pozadím, se sklomalba liší jen v detailech. Kolínská vitraj se ponejvíce odlišuje pojetím 

Krista, který zde není položen na oltář, ale je předáván Pannou Marií přímo do rukou 

Simeona. Postava Krista postrádá určitou objemovost, která je přítomna na obou 

iluminacích. Zvláštností je Kristova interakce s Pannou Marií a Simeonem, kterou na 

knižních malbách nenajdeme. Odlišné je také pojetí architektury v pozadí, která celou 

scénu obětování přesouvá mimo chrám. V ostatních detailech vitraj čerpá jak z Liber 

Viatiku, tak také z Laus Mariae Konráda z Haimburgu. [26]  

Kolínská sklomalba z Liber Viatiku přejímá především typ tváře Panny Marie, 

pojetí drapérie jejího oděvu a podobu opeřenců, které přidržuje prorokyně Anna. Jistou 

podobnost je možné také shledat ve tvářích židů v pozadí za Simeonem. Autor vitraje se 

také inspiroval olejovou lampou a hrubou kamennou podlahou v chrámu. S iluminací 

v Laus Marae se jeví podobnost v typu tváře a drapérie prorokyně Anny, typ prostovlasého 

Simeona, takřka totožné použití látky, která zakrývá jeho ruce a bedra a detaily klenby 

v chrámu.  

Z výše uvedené komparace, především s knižní malbou je zřejmé, že autor vitraje 

Obětování Krista v chrámu z kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem byl v úzkém 

kontaktu s knižní malbou, především s iluminátory z okruhu starší generace tvorby mistra 

Liber Viatiku. Na první pohled je patrná více než blízká typová analogie k obdobným 

námětům ve výše popsaných iluminovaných rukopisech. Nejvýraznější analogií k námi 

sledované vitraji je iluminace téhož námětu v kodexu Laus Mariae Konráda z Haimburgu.  

  

                                                
45 FAJT 2006, 96-98, kat. č. 14, BRODSKÝ 2000, 158–163, kat. č. 137, FAJT 2006, 102–103, kat. č. 17 



20 

 

2.2 Ukřižování 

 

Na vitraji je zobrazen Kristus na kříži. Z jeho přibitých rukou, jakoby sevřených v 

křeči, prýští krev, ztékající po jeho pažích až k loktům. Také na pažích je patrné napětí, 

vycházející z napnutých svalů a šlach. Na hlavě má trnovou korunu, zelené barvy pletenou 

ze silných prutů.  

Stejně tak jako z rukou, i z jeho pravého boku vytéká mocným proudem krev. 

Expresivní dojem z Kristova utrpení narušuje jeho klidná tvář líbezných rysů. Na kříži, na 

kterém je Kristus ukřižován, je patrná snaha o práci s prostorem a jeho prohloubení, a také 

důraz na detail kresby dřeva. Celý výjev ukřižování doplňuje čtveřice polopostav 

bědujících andělů, vznášejících se po pravici i levici Krista, na sytě rudých oblacích. Horní 

dvojice andělů má na rozdíl od andělů níže, na hlavách diadémy, jenž na přední straně 

vrcholí v podobě kříže. Celé pozadí výjevu je zdobeno stylizovaným ornamentem v 

podobě vinných listů.
46

 [5] 

Ukřižování je velmi důležitým ikonografickým námětem, o kterém se dovídáme 

především z evangelií, ale také i z některých apokryfních textů a legend. Akt ukřižování 

podrobně a téměř shodně popisuje Matoušovo, Markovo, Lukášovo i Janovo evangelium
47

 

a apokryfní texty jako například Protoevangelium Nikodémovo
48

 či Meditationes Vitae 

Christi. Spíše v rovině poučné je věnována pozornost Ukřižování Krista ve Zlaté legendě 

Jakuba de Voragine.
49

  

 Kolínská sklomalba s námětem Ukřižování, tak jak byla výše popsána, je 

redukována pouze na přibité tělo Krista na kříži, které je doplněno o čtyři bědující 

anděly.
50

 Námět na vitraji zachycuje moment, kdy z již mrtvého Kristova těla, ne dlouho 

poté co byl probodnut jeho bok, vytrysknul proud krve
51

 S takovým ikonografickým typem 

ukřižování, kde je zdůrazněna chvíle po probodnutí Kristova boku, se můžeme setkat v 

druhé polovině 14. století poměrně často. Tento námět nalezneme na nástěnných malbách, 

deskových obrazech i iluminacích. Tento důležitý pašijový moment nalezneme ztvárněný 

například na čelní straně oltářní mensy v karlštejnské kapli sv. Kateřiny, v deskové malbě 

                                                
46 MATOUŠ 1975, 49 
47 Mt 27, 33–54; Mk 15, 22–47; Lk 23, 33-53; J 19, 17–42 
48 HANKA 1861, 30–34 
49 GRAESSE 1890, 504–527, VIDMANOVÁ 1998, 126–137 
50 S námětem andělů, přítomných události Kristova utrpení na kříži, je možné setkat již na deskovém obraze 

Ukřižování z dílny Mistra vyšebrodského cyklu. PEŠINA 1987, 23, obr. 35    
51 Podle Janova evangelia s krví vytryskla i voda, J 19, 33–34. Krev a voda jsou symboly svátostí 
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již na ukřižování mistra vyšebrodského cyklu, na tzv. Emauzském ukřižování či na 

Ukřižování ze sv. Barbory a Vyššího Brodu. [29]  

V knižní malbě tento typ kompozice nalezneme především v soudobých 

iluminovaných rukopisech, jako součást iniciál či na samostatných kánonových listech, 

například v Misále probošta Mikuláše, v Olomouckém Misálu, v iniciále T rukopisu 

Oracionale Arnesti či ve Svatojakubském misálu.  

Východisko pro kolínskou sklomalbu, z oblasti iluminovaných rukopisů můžeme 

nalézt v Brněnském misále probošta Mikuláše, ze kterého vitraj přejímá pojetí Krista na 

kříži i některé detaily. Misál probošta Mikuláše je důležitým mezníkem pro následující 

období měkkého slohu 60. let 14. století.
52

  

Kolínský Ukřižovaný působí oproti misálu hmotnějším dojmem, detaily jako 

například typ silně pletené Kristovy koruny, vlasy volně spadající na obě ramena, sevření 

rukou, motiv krvácejících ran a především téměř shodné pojetí drapérie, jasně dávají vědět 

o určitém vlivu, přinejmenším typologickém, na kolínskou sklomalbu. Vitraj se liší 

především již zmíněným objemem, odlišným typem tváře, a mnohem expresivněji pojatém 

momentu vytrysknutí krve z kristových ran. Za zmínku stojí také určitá podobnost tváře sv. 

Jana Evangelisty s tváří spodního anděla po levici Krista. Spojníkem mezi Misálem 

Probošta Mikuláše a kolínskou sklomalbou Ukřižování je kánonový list s Ukřižováním v 

Olomouckém misálu,
53

 který vytvořil malíř chorálních knih Arnošta z Pardubic.  

Analogie k typu ukřižovaného Krista z kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad 

Labem, můžeme též nalézt v soudobé deskové malbě. Takřka shodnou analogii ke kolínské 

sklomalbě nalezneme na deskovém obraze Ukřižování z emauzského kláštera. Kristovo 

tělo na emauzském ukřižování, podobně jako na vitraji působí plnějším dojmem. Přestože 

není možné plně srovnat sklomalbu s deskovým obrazem v detailech, vzhledem ke značné 

korozi skla, hlavně v kresbě Kristova těla, která je již téměř nečitelná, jsou zde patrné 

analogie v celkové kompozici i v jednotlivostech. Za shodné můžeme považovat pojetí 

Krista na kříži, jehož ruce téměř totožně jakoby svírají hřeby, jimiž jsou přibity. Ztvárnění 

tryskající krve z Kristových ran, shodně v podobě samostatných kapek, je na sklomalbě o 

něco odvážnější, což je možné připsat jednak omezenějšímu prostoru, který měl autor 

deskového obrazu k dispozici, tak určení sklomalby do oken chóru, jenž byla pozorovateli 

pohledově méně přístupná, a proto musel být proud krve naznačen výrazněji.  

                                                
52 Misál probošta Mikuláše je řazen spolu s Liber viatikem Jana ze Středy a Laus Mariae Konráda z 

Haimburgu ke starší vrstvě skupiny rukopisů kolem Mistra Liber viatiku. PEŠINA 1970, 248 
53 kolem 1360, sig. 134, fol. 59v 
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Zásadním problémem v komparaci je poškození sklomalby v dolní polovině 

Kristovy tváře, přesto je možné připustit, alespoň částečnou podobnost v typu obou tváří, 

především v typu nosu a linek obočí. Určitá odlišnost je patrná na emauzském ukřižování, 

kdy jsou boky Krista natočeny více k levé straně, kdežto na sklomalbě je možné pozorovat 

opačnou tendenci. Rozdílné je pojetí drapérie, která je na emauzském ukřižování téměř 

nehmotná, a bez volně visícího cípu, na rozdíl od mnohem těžší roušky na kolínské 

sklomalbě, v mnohém upomínající pojetí drapérie na ukřižovaném z kánonového listu 

Misálu probošta Mikuláše. Stejně tak odlišně působí o něco subtilnější dolní končetiny, 

kde je zřejmý i větší prostor mezi koleny. Téměř totožně pak naopak působí jak umístění 

nohou levé pod pravou i jejich natočení, tak také použití hřebu přibitého ve stejném úhlu. 

V nástěnné malbě můžeme najít typové analogie například s ukřižováním na oltářní menze 

v kapli sv. Kateřiny na Karlštejně. 

Zajímavým motivem na sklomalbě je čtveřice bědujících andělů pod křížem, kteří 

upomínají Kristovu oběť. Andělé, kteří jsou většinou součástí větších kompozic 

ukřižování, jsou zde redukováni na polopostavy vznášející se na rudých oblacích. Motiv 

andělů, kteří jsou přítomni pašijových událostí, se v českém prostředí objevují, již na tzv. 

Kaufmannově ukřižování, na deskách Vyšebrodského cyklu či na mladším Ukřižování z 

Vyššího brodu.
54

 

Sklomalbu s ukřižováním z kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem, je možné 

na základě formální analýzy, a s přihlédnutím k dataci výstavby východního chóru, která 

trvala v rozmezí let 1360–1378, datovat do 70. let 14. století. Přes poškození vitraje, 

pravděpodobně nešetrným čištěním po požárech kostela, především v kresbě těla a části 

obličeje, je možné uvažovat o jejím bližším vztahu s malbou Emauzského ukřižování. 

Nasvědčuje tomu podobnost umístění Krista na kříž a také příbuznost v jednotlivých 

detailech, konkrétně ve shodném postavení rukou i jednotlivých prstů, natočení trupu, 

stejný typ přibití kristových nohou ke kříži, snad shodným typem tváře a také způsobem 

pojetí krvácení Kristových ran. Na základě tohoto shrnutí je možné konstatovat, že 

sklomalba s ukřižovaným Kristem vznikla pod vlivem Emauzského ukřižování (1370–

1378), jenž je možné přiřadit k dílně Mistra Theodorika, či k okruhu jeho následovníků.  

 

 

                                                
54 Motiv hořekujících andělů se zoufale sepjatýma rukama nalezneme např. u Giotta či Duccia. 
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2.3 Smrt Panny Marie 

 

Ve spodní části sklomalby je postaveno lůžko, na kterém klidně spočívá tělo Panny 

Marie, zakryté do půli těla přikrývkou. Ruce Panny Marie volně leží na jejím trupu, 

překřížené levá pod pravou. Oděna je do přiléhavé tuniky s dlouhým rukávem.  Její hlava, 

překrytá závojem a korunovaná zlatavým nimbem, spočívá na polštáři. U lůžka stojí 

Kristus v mandorle, jenž pravicí žehná Panně Marii a na levici drží bílou dětskou postavu 

se sepjatýma rukama jakoby k modlitbě, představující její duši. Před lůžkem, po pravici i 

levici Krista stojí dvanáct apoštolů rozdělených do dvou skupin po šesti, kteří celé události 

s údivem přihlížejí. Po pravici Krista, u hlavy Panny Marie, stojí sv. Petr, jenž drží 

otevřenou knihu, u nohou se sklání pravděpodobně sv. Jan. Apoštolové jsou ve většině 

redukováni pouze na hlavy či samostatné obličeje. Nad hlavami apoštolů je kobaltově 

modré pozadí, v podobě vyškrabovaného úponkového ornamentu. Celý výjev je v horním 

pásu uzavřen jakousi klenbou v podobě tří oblouků, což napovídá, že se celý výjev 

odehrává v interiéru. [3] 

Výjev smrti či zesnutí Panny Marie,
55

 tak jak jsme na něj zvyklý z výtvarného 

umění, je především odrazem literární tradice, která sahá až do raně křesťanských dob.
56

 

Tento námět nemá opory v Písmu. O posledních dnech života Panny Marie a její smrti nás 

velmi podrobně informují novozákonní apokryfy. Všechny apokryfy popisují zvěstování 

Panně Marii o jejím nanebevzetí, o odchodu do Betléma se třemi pannami, píší o příletu 

apoštolů k Mariině lůžku, aby se sní rozloučili, o příchodu Krista, který přijímá její čistou 

duši, o přenesení jejího těla, o nevůli Židů a obrácení jednoho z nich, o pohřbu nedaleko 

Jeruzaléma a o tom jak bylo tělo Panny Marie vyzdviženo po třech dnech na nebesa.
57

 

Apokryfní vyprávění o konci života Panny Marie a její smrti byla velmi oblíbená a 

dochovalo se jich velké množství v různých rozšířených verzích i v různých jazycích. Pro 

nás je důležitá verze vycházející z již nedochovaného řeckého spisu, který vznikl 

pravděpodobně v 5. – 6. století a odvozuje se z něj většina řeckých a latinských verzí.  

Vychází z něj řecká homilie Jana Soluňského a spis De transitu Beatae Mariae 

Virginis od biskupa Pseudo-Melitona ze Sard
58

 a verze vycházející ze syrského textu, 

kterým bylo například ovlivněno Slovo Jana Teologa ze 7. století, na které navazuje 

                                                
55 ROYT 2006, 267–269, Lexikon der christlichen ikonografie 1990, 333–338  
56

 DUS/POKORNÝ 2003, 449–451 
57

 Ibidem, 447–453 
58

 DUS/POKORNÝ 2003, 449–450 
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Vyprávění Josefa Arimatejského, skrze které se pravděpodobně rozšířil tento apokryfní 

příběh do západní Evropy.
59

  

Na západě se dostalo vyprávění o zesnutí Panny Marie do Zlaté legendy Jakuba de 

Voragine (1229–1298) sepsané v padesátých letech 13. století.
60

 Jde o nejstarší Jakubovu 

literární práci, která se původně nazývala Legenda Sanctorum. Označení Legenda Aurea se 

ujalo až po jejím rozšíření, kdy aurea označovalo její hodnotu.
61

 V Čechách se dochoval 

pouze jediný překlad Zlaté legendy do češtiny, a to ve staročeském Passionále, který vznikl 

pravděpodobně roku 1357. 

Apokryfní událost smrti Panny Marie se ve výtvarném umění objevuje v různých 

podobách, avšak základní kompozice tohoto výjevu zůstává v podstatě stejná. Nad tělem 

Panny Marie, spočívající na příčně situovaném lůžku, stojí Kristus držící personifikovanou 

podobu Mariiny duše, obklopen zástupem apoštolů. V jiném pojetí smrti Panny Marie je 

odnášena její personifikovaná duše anděly na nebesa,
62

 jedná se tedy zároveň o 

nanebevzetí. Smrt Panny Marie může být také vyobrazena ve chvíli, kdy Panna Marie 

pokleká k motlitbě a Kristus již drží její duši (Triptych roudnický).
63

  

Velmi důležitým ikonografickým motivem je drobná postava, kterou Kristus drží v 

náručí, obvykle ve chvíli kdy stojí spolu s apoštoly nad lůžkem, kde spočívá tělo Panny 

Marie. Tato postava, často pojata celá v bílém, je personifikací samotné duše Panny Marie, 

kterou si Kristus symbolicky s sebou bere na nebesa. Toto konkrétní pojetí Mariiny duše 

má opět oporu v apokryfní literatuře, především v Homilii Jana Soluňského a ve Slovu 

Jana Teologa. Podle Slova Jana Teologa sestoupil Kristus, aby vzal její „dokonalou a 

čistou duši“ na nebesa. V Homilii je tento moment ještě dále rozveden konkrétním 

popisem Mariiny duše jako „zářivě bílou, která má všechny lidské údy.“  

  

                                                
59

 DUS/POKORNÝ 2003, 450–451 
60 VIDMANOVÁ 1998, 13–14, GRAESSE 1890, 504–527 
61 VIDMANOVÁ 1998, 15 
62 Takové pojetí smrti Panny nalezneme např. ve Velislavově bibli. sig. XXIII. C. 124 fol. 152v 
63 CIBULKA 1929, 82–84 
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Kolínská sklomalba s námětem smrti Panny Marie, vychází z typu dormitio, tj. že 

nad příčně položeným lůžkem, na kterém spočívá Mariino tělo, stojí Kristus obklopen 

apoštoly a drží personifikovanou podobu její duše. Tento velmi často užívaný námět, jenž 

byl většinou součástí mariánských cyklů, najdeme jak v nástěnné, tak také v deskové a 

knižní malbě.  

V monumentálním malířství tento ikonografický typ smrti Panny Marie najdeme 

například v Bubovicích,
64

 Kozohlodech
65

 či v Černovičkách
66

 Na těchto lokalitách je 

zobrazen tento námět shodně s typem na kolínské sklomalbě. V knižní malbě nalezneme 

tento námět, ovšem ještě bez architektonického pozadí, již v Pasionálu Abatyše Kunhuty.
67

 

O něco blíže kolínské sklomalbě je iniciála v Liber Viatiku
68

 a na něj navazující tentýž 

námět v Misále Jana ze Středy.
69

 Přestože v iniciále Misálu Jana ze Středy chybí postava 

Krista držícího duši Panny Marie, v mnohých detailech je Misál shodný s iniciálou v Liber 

Viatiku. V Misále Jana ze Středy je použit téměř totožný typ Panny Marie ležící na lůžku, 

shodný je i typ sv. Petra a postava apoštola nalevo do něj. Typika tváří apoštolů a jejich 

redukce na samostatné obličeje v Liber Viatiku, tak také v Misále Jana ze Středy má velmi 

blízko k pojetí a rozmístění apoštolů na kolínské sklomalbě. Sklomalba se liší především 

pojetím Krista, který je v Liber Viatiku umístěn až nad apoštoly, a i motiv mandorly kolem 

Krista, zde nenajdeme.  

Analogie k tomuto námětu, kde je přítomen Kristus v Mandorle nad apoštoly, 

nalezneme naopak v deskové malbě. V deskové malbě najdeme ještě o něco bližší analogii 

k tomuto ikonografickému tématu na deskovém obraze Smrti Panny Marie z Košátek. 

Odtud vitraj přímo přejímá typ kompozice s Kristem stojícím před lůžkem Panny Marie 

obklopen zástupem apoštolů. Se zřetelnou návazností na knižní malbu z okruhu Mistra 

Liber Viatiku najdeme námět Smrti Panny Marie na deskových obrazech z Morganovy 

knihovny v New Yorku, jinak také nazývaných Morganovy destičky.
70

 Tyto drobné malby 

mají s kolínskou vitrají společných hned několik detailů. Především se jedná jednak o již 

zmíněné pojetí žehnajícího Krista v mandorle, ale také ztvárnění Panny Marie spočívající 

na lůžku. Téměř shodně zde leží Panna Marie s hlavou vysoko zdviženou podloženou 

polštářem, s rukama volně složenýma, levou pod pravou, a na rozdíl od analogií tohoto 

                                                
64 VŠETEČKOVÁ 2011, 71–73 
65 Ibidem, 152–158 
66 Ibidem, 75–80 
67 sig. XIV A 17, fol. 17r 
68 sig. XIII A 12, fol. 254v 
69 sig. cim. 6, fol. 156v  
70 FAJT 2006, 98–99, kat. č. 15 
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námětu v knižní malbě, je zde její tělo, podobně jako na sklomalbě zakryto. Dále je to také 

ztvárnění apoštolů, kdy je na obou malbách použit shodný typ sklánějícího se sv. Jana před 

lůžkem, i některé typy tváří apoštolů.  

Na základě tohoto srovnání je zřejmé, že kolínská sklomalba se smrtí Panny Marie 

má určitá slohová a typologická východiska, jednak se soudobou knižní malbou, 

především s první generací Mistra Liber Viatiku, s přesahem k Misálu Jana ze Středy, tak 

také s deskovou malbou, konkrétně s drobnou malbou Morganových destiček, jejichž 

vznik můžeme spojit se soudobou dvorskou tvorbou druhé poloviny 50. let 14. století. 

Datace těchto drobných deskových maleb se pohybuje v rozmezí let 1355–1360 a 

vzhledem k časovému rozmezí výstavby východního chóru kostela sv. Bartoloměje je 

možné, s přihlédnutím k časovému odstupu mezi deskovým obrazem a sklomalbou, 

přibližně datovat vitraj s výjevem smrti Panny Marie do doby kolem roku 1365. 

 

2.4 Korunování Panny Marie 

 

Vrcholem celého mariánsko-christologického cyklu je vitraj znázorňující 

korunování Panny Marie. [4] Na sklomalbě je Panna Marie a Kristus, oba sedící na 

nebeském trůnu, otočeni k sobě čelem. V levé polovině obrazu, po pravici Krista je 

situována Panna Marie oděná do bohatě ornamentálně zdobeného zlatožlutého pláště s 

modravě zabarveným rubem. S rukama sepjatýma k motlitbě přijímá od Krista korunu. 

Naproti sedící Kristus, pravicí korunuje Pannu Marii, levicí s gestem dvou zdvižených 

prstů jí žehná. Kristus, je podobně jako Panna Marie, oděn do roucha bohatě zdobeného 

modrým ornamentem s rudým rubem. Bližší pozornost si zaslouží trůn, na kterém se akt 

vlastní korunovace odehrává. Celá plocha trůnu je pokryta ornamentem v podobě článků 

gotických okenních kružeb, které připomínají svým charakterem řezbářskou práci. Malíř 

vitraje neopomněl ani na takový detail, jakým je jakási podložka či polštář, na kterém sedí 

Kristus a Panna Marie, a který je rovněž zdobený ornamentem, či na kresbu dřeva na 

sedátku a podnožce.
71

  

Celý výjev s korunováním Panny Marie je situován pod imaginární 

architektonickou kompozici, kdy na čtveřici profilovaných hranolových sloupů nasedá 

arkáda s podhledovým kasetovým stropem. Na trůnu je také vidět snaha autora naznačit 

                                                
71  Obdobný detail kresby dřeva, zde použitý na kříži, lze spatřit například na sklomalbě ukřižování 

z východního okna kaple sv. Kateřiny na Karlštejně nebo také na tzv. Emauzském ukřižování.  
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hloubku prostoru perspektivně. Určitá nesrovnalost prostorových vztahů v levé části 

sklomalby na bočnici trůnu vychází spíše ze snahy upřednostnit ústřední motiv korunování 

Panny Marie, před architekturou v pozadí než z nepochopení základů perspektivy. Celé 

pozadí výjevu je zdobeno vyškrabovaným ornamentem, v podobě dubových ratolestí, na 

modrém skle.    

Korunování Panny Marie je vrcholným námětem mariánských cyklů. Většinou na 

námět smrti Panny Marie navazovalo její nanebevzetí, které vyvrcholilo námětem 

korunování. Tělo i duše Panny Marie bylo Kristem vzato na nebesa. Panna Marie, zde byla 

korunována Kristem, či anděly nebo Bohem-Otcem, za královnu nebes.
72

   

Typovou analogii k tomuto ikonografickému námětu najdeme například v 

Pasionálu Abatyše Kunhuty (1313–1321),
73

 kde obdobně jako na kolínské sklomalbě sedí 

Panna Maria společně s Kristem na trůnu a přijímá od něj korunu. Zobrazení v Pasionálu 

ovšem postrádají gestikulaci obou aktérů na sklomalbě, kde Panna Maria s hlavou 

skloněnou a se sepjatýma rukama přijímá korunu, kterou jí Kristus pokládá na hlavu a 

zároveň levicí žehná, naopak je zde spíše více zdůrazněno předávání královských insignií – 

koruny a žezla.  

Shodnou kompozici tohoto námětu, navíc pro kolínskou vitraj s důležitým 

východiskem sepjatých rukou Panny Marie, nalezneme na figurální výšivce takzvaného 

Antependia z Pirny (kolem 1347), jehož ústředním námětem je právě korunování Panny 

Marie, doplněné postavami svatých. Kromě již zmíněného motivu sepjatých rukou zde 

najdeme analogii v konstrukci trůnu, kde je použito kružbou prolamovaných vysokých 

opěr v téměř shodné perspektivní zkratce.
74

  

Tento významný ikonografický námět je také součástí pískovcového tympanonu z 

kostela Panny Marie Sněžné (kolem 1347), kde na horní části reliéfu je zobrazen Trůn 

Boží Milosti, ve spodní, pak výjev s korunováním Panny Marie. Celý výjev korunování 

doplňují donátoři, přičemž jsou jejich postavy identifikovány s Karlem IV. a jeho první 

manželkou Blankou z Valois. Pískovcový reliéf je velmi poškozen, kvůli čemuž není 

možné přesněji provést srovnání. Zda měla Panna Maria sepjaté ruce či nikoliv není možné 

s jistotou určit. S jistotou jde naopak říci, že na rozdíl od výše zmíněných analogií Kristus 

nedržel v rukou žezlo, ale královské jablko, které se na reliéfu dochovalo.  

                                                
72 CIBULKA 1929, 84–85, GRAESSE 1890, 504–527, Lexikon der christlichen ikonographie 1990, 671–676  
73 XIV.A.17, fol. 17v a 20r 
74  Obdobný námět korunování, kde je Panna Maria zobrazena se sepjatýma rukama jakoby k modlitbě 

najdeme i v kostele sv. Vavřince v Brandýse nad Labem z doby kolem roku 1340. 
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Časově bližší ke sklomalbě s korunováním Panny Marie z kostela sv. Bartoloměje v 

Kolíně nad Labem je iluminace téhož námětu z křížovnického Breviáře velmistra Lva.
75

 

Přestože detaily i celková kompozice nasvědčuje východisku s již zmiňovaným 

Pasionálem Abatyše Kunhuty, lze i přes nemalé poškození sklomaleb v obličejích, 

konstatovat určitou příbuznost obličejových typů s kolínskou sklomalbou.   

Zvláštním prvkem na sklomalbě je práce autora vitraje s perspektivou. Jak již bylo výše 

zmíněno, trůn na kterém se akt korunování Panny Marie odehrává, svým pojetím upomíná 

trůn na shodném námětu figurální výšivky Antependia z Pirny.  

Na kolínské sklomalbě nalezneme architektonicky vystavěné pozadí, jehož 

perspektivní konstrukce, je odlišná od pojetí trůnu v popředí. Tento, v podstatě pro 

ikonografickou interpretaci nepodstatný architektonický prvek v pozadí, nabývá na 

důležitosti při hledání komparačního materiálu. Obdobné architektonické konstrukce, 

pracující se sloupovím arkád, na které nasedá kasetový strop, nalezneme na dolním pásu 

nástěnných maleb v kostele Panny Marie na Karlštejně, kde doplňují výjevy z Apokalypsy. 

Kromě těchto architektonických prvků, jsou pro kolínskou vitraj, východiskem zde 

nacházející se typy tváří. Je tedy možné na základě datování nástěnné malby karlštejnské 

apokalypsy, která vznikla kolem roku 1360-63, přibližně datovat kolínskou sklomalbu, do 

období kolem roku 1365, tedy ke spodní hranici předpokládaného datovaní kolínských 

vitrají. 

 Fragmenty sklomaleb z jistě rozsáhlého Mariánsko-Christologického cyklu, které 

uzavíraly okenní otvory východního chóru kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem, 

jehož hlavní část výstavby trvala v rozmezí let 1360 – 1378, je možné na základě výše 

uvedeného rozboru, datovat do širšího rozmezí let 1365 – 1378. Tomuto časovému rozpětí 

odpovídá komparace totožných námětů v ostatních oborech výtvarného umění, především 

se soudobým, ve své podstatě dvorským knižním a deskovým malířstvím, čemuž odpovídá 

i velmi vysoká umělecká úroveň dochovaných sklomaleb. 

  

                                                
75 1356, XVIII F 6, fol. 44r 
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3 Karlštejn – kaple sv. Kateřiny 

 

V síle jižní stěny menší věže hradu Karlštejna se nachází malá kaple zvaná dnes 

kaplí sv. Kateřiny, jejíž prostor osvětluje dvojice oken. V horní části východního okna je 

umístěna sklomalba s Ukřižováním, ve spodní části se nachází jedenáct nesourodých 

fragmentů ve společném zarámování. Tyto fragmenty svědčí o existenci dalších sklomaleb 

v oknech kaple, jejich podobu vzhledem k charakteru zlomků, nelze s jistotou určit.
76

  

 

3.1 Ukřižování 

 

Vitraj z kaple sv. Kateřiny na hradě Karlštejn zobrazuje ukřižování, v jehož středu 

je situován Kristus na kříži, kolem kterého se po obou stranách nachází hned několik 

postav. [6] Kristovo tělo na kříži visí bez větších známek vnějšího napětí. Paže podpírající 

jeho tělo, jsou lehce prohnuté, dlaně volně otevřené, ze kterých ztéká po předloktí krev. 

Ztékající krev se zachovala pouze v obrysech. Hlava Krista, bez trnové koruny, je natočena 

k pravému rameni. Prameny vlasů spadají všechny k pravé straně. Jeho klidnou tvář se 

zavřenýma očima, výrazným nosem a ústy, doplňují vousy. Za hlavou mu vystupuje 

křížový nimbus smaragdové barvy s rudým křížem. Kristovy boky jsou zakryté 

jednoduchou rouškou, bez složitější drapérie a volných cípů, ale přesto umě vytvořené. 

Kolena jsou volná, lehce pokrčená směřující vpravo. Na vitraji zaujme způsob přibití 

Kristových nohou. Jeho nohy jsou pravděpodobně přibity jedním hřebem, pravá noha je 

přesto natočena k divákovi chodidlem. Kříž, na kterém byl Kristus ukřižován, a jenž stojí o 

něco výše nad ostatními postavami, je neobvykle vztyčen na mohutném podstavci. 

Samotný kříž vytvořen pomocí téměř dokonalé perspektivní zkratky není k divákovi 

natočen frontálně, ale pootočen lehce vpravo. Pod křížem, po pravici Krista, v dolní 

polovině výjevu stojí Panna Maria, podpírána zprava Máří Magdalenou a zleva sv. Janem.  

V druhém plánu je zachycen moment, kdy sv. Longin, s pomocí dalšího vojáka, 

vráží do Kristova boku kopí, a zároveň se ukazováčkem levé ruky dotýká levého oka. Na 

žerdi kopí je patrná ztékající krev. Po levém boku Krista je situována další skupina postav. 

Vpředu stojí Josef Arimatijský, jenž pravou rukou ukazuje na Krista na Kříži, levou ruku 

má opřenou o rukojeť a záštitu meče.  

                                                
76 MATOUŠ 1975, 37–44 
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Jeho hlava je odvrácena od kříže směrem k postavě muže stojícího po jeho levici. V pozadí 

za Josefem Arimatijským stojí trojice zbrojnošů, přičemž prostřední z nich, v pravé ruce 

drží halapartnu, další třímá kopí. Postavy zbrojnošů mají jasně karikované obličeje. Na 

tvářích jednotlivých postav je zřejmá individualizace. Všechny postavy, kromě Panny 

Marie a Josefa Arimatijského směřují svůj pohled ke Kristu na kříži.  

Téměř celá dolní polovina sklomalby je poškozena. Pozadí celého výjevu zdobí 

modrý úponkový ornament. Autor sklomalby, či spíše její předlohy zručně využívá 

různorodosti jednotlivých tváří postav, detailů jejich gest i oděvů k tomu, aby vtáhl 

pozorovatele co nejlépe do děje.    

Námět ukřižování, ať jde o jeho redukovanou podobu, který je možné vidět na 

vitraji z kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem, či o vícehlavou kalvárii z kaple sv. 

Kateřiny na Karlštejně, se opírá především o významnou biblickou událost, kterou popisují 

všechna evangelia, a která ovlivnila vyprávění mnoha apokryfních či legendických textů.
77

 

Karlštejnská sklomalba zachycuje ukřižování ve chvíli, kdy setník, voják či sv. Longinus 

probodl již Kristův bok, z nějž stéká po jeho kopí Kristova krev. Z evangelistů se o 

probodnutí Kristova boku zmiňuje pouze Jan,
78

 který tento moment již dále nerozvádí. O 

tomto momentu se podrobněji dočteme ve Zlaté legendě,
79

 podle které se slepý Longinus
80

 

dotknul rukou potřísněnou Kristovou krví svých očí, načež byl zázračně zbaven slepoty. 

Pod vlivem tohoto zázraku se Longinus obrátil k Bohu, nechal se pokřtít a nakonec zemřel 

mučednickou smrtí.
81

  

Po pravici Krista se u jeho nohou nachází nekanonický výjev žalem hroutící či 

omdlévající Panny Marie podpírané z jedné strany Marií Magdalénou a z druhé sv. Janem. 

V kanonických evangeliích se o něčem takovém nepíše, naopak Jan evangelista jasně 

uvádí, že Panna Maria pod křížem stála.
82

 Ostatní evangelia se zmiňují o sv. Janu a ženách, 

které byly přítomné Ukřižování.
83

 Po levici Krista stojí setník (bývá také ztotožňován 

s Josefem Arimatejským), se zdviženým prstem ukazující na Krista na kříži, což je opět 

gesto poukazující na konkrétní pasáž v evangeliích.
84

  

                                                
77 Mt 27, 32–56; Mk 15, 22–47; Lk 23, 33–56; J 19, 17–42, VIDMANOVÁ 1998, 126–137 
78 J 19, 33–34 
79 GRAESSE 1890, 202-203; česky VIDMANOVÁ 1998, 119 
80 Slepota Longina je zde naznačena jedním z vojáků, který mu pomáhá přidržovat kopí. 
81

 ROYT 2006, 299–300, Tento motiv znázorňující utrpení Panny Marie během ukřižování podrobně rozvádí 

spis Meditationes vitae Christi. V obdobné analogii nalezneme tuto scénu již na Ukřižování Mistra 

vyšebrodského cyklu. 
82 J 19, 25 
83 Mt 27, 55–56; Mk 15, 40–41; Lk 23, 49; J 19, 25 
84 Mt 27, 54; Mk 15, 39; Lk 23, 47, ROYT 2006, 300 
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V pozadí za setníkem stojí trojice vojáků s karikovanými obličeji, posmívající se 

Kristovu utrpení na kříži.
85

 Námět ukřižování nevychází jen z kanonických evangelií, ale 

také z apokryfů či legendických spisů, například z Nikodémova protoevangelia
86

 či ze 

spisu Meditationes vitae Christi. 

Námět vícehlavého ukřižování nalézáme poprvé v českém umění 14. století na tzv. 

Kaufmannově ukřižování (1340–1345), a patří k nejstarším příkladům ukřižování pro 

karlštejnskou sklomalbu. 

Blízkou analogii ke karlštejnské sklomalbě ukřižování nalezneme na nástěnné 

malbě téhož námětu na čelní stěně oltářní mensy, nacházející se rovněž v kapli sv. 

Kateřiny. Celková kompozice obou maleb, kdy je jejím středem Kristus na kříži, jenž 

pomyslně dělí obraz na dvě poloviny, je shodná. Ukřižování na mense působí v mnohém 

uklidňujícím dojmem. Ze smířlivých výrazů postav ponejvíce vybočuje postava setníka, 

který výrazným gestem zdviženého prstu spolu s posmutnělými výrazy Jana Evangelisty a 

Panny Marie, dodává výjevu ukřižování na dramatičnosti. Postava Krista na kříži je 

mnohem subtilnější. Pojetí vlasů, trnové koruny, bederní roušky a postavení nohou je 

odlišné. Jan Evangelista je na  rozdíl od sklomalby po levici Krista. Na nástěnné malbě 

chybí postava sv. Longina, probodávající Kristův bok.  Z výše uvedeného srovnání je 

zřejmé, že autor nástěnné malby pracoval mnohem více s lyrickým tónem výjevu oproti 

velmi živě a naturalisticky pojatému motivu ukřižování na sklomalbě, kde je mnohem více 

kladen důraz na dramatičnost a realismus. 

 Další analogii ke karlštejnské vitraji můžeme najít na deskové malbě tzv. 

emauzského ukřižování, kde je možné sledovat shodné prvky a to především v pojetí 

Krista na kříži. Přestože značné poškození kresby na trupu a pažích Krista, vlivem korozní 

vrstvy na skle, nedovoluje detailnější srovnání s malbou ukřižovaného, na deskové malbě 

je zřejmá přinejmenším typologická podobnost. Nápadná shoda je patrná nejen na 

celkovém umístění Krista na kříži s lehkým prohnutím paží, vytočením boků a kolen, ale 

také v charakteru poklidné Kristovi tváře s výrazným nosem a z dolů staženými koutky úst. 

Taktéž pojetí Kristovi bederní roušky (maforie) bez výrazných cípů a uzlů, a také 

konstrukce kříže s kresbou dřeva je obdobná karlštejnské sklomalbě. 

  

                                                
85 Mt 27, 39–42; Mk 15, 29–32; Lk 23, 36–37 
86 HANKA 1861, 33 
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Kompozice aktérů ukřižování, rozdělených do dvou skupin, napravo i nalevo od 

Krista je rovněž shodná. Napravo chybí scéna se sv. Longinem. Panna Marie stojící 

osamoceně v prvním plánu malby působí mnohem klidnějším do sebe pohroušeným 

pojmem. Postava Jana Evangelisty je přesunuta do pozadí a redukována pouze na část 

hlavy. Po levici Krista je situována skupina vojáků včele se setníkem, poukazujícím 

typickým gestem ruky na Krista. Na rozdíl od sklomalby se neopírá levou rukou o záštitu 

meče, ale o horní hranu trojúhelníkového gotického štítu. Celkové pojetí postavy je 

obdobné. Motiv krve, v podobě drobných kapének, vytékajících z Kristových ran na 

emauzském ukřižování, na sklomalbě nenalezneme. Při bližším zkoumání tvaru olověných 

spojů, především na předloktí Kristových rukou, je možné se domnívat, že motiv stékající 

krve se na karlštejnském ukřižování rovněž nacházel, avšak pouze v malbě, která pod 

vlivem koroze zanikla. 

 Další analogii, kterou je možné připustit při srovnání s ukřižováním z kaple sv. 

Kateřiny, je deskový obraz z oltářní stěny kaple sv. Kříže, nacházející se rovněž na 

Karlštejně.
87

 Přestože se v případě této malby jedná o redukovanou podobu ukřižování, 

vycházející spíše z kánonových listů či malovaných iniciál knižní malby, nalezneme 

určitou typovou podobnost především u postavy Krista. Deskový obraz Ukřižování lze již 

považovat za vrcholné dílo Mistra Teodorika, umělce který pracuje s novými výtvarnými 

prostředky, na které bylo navázáno a které se rozvinuly v následujících desetiletích 14. 

století. 

 

3.2 Nástroje Kristova umučení 

 

Vedle vitraje s ukřižováním se v kapli sv. Kateřiny také zachovalo několik 

drobných fragmentů sklomaleb [7] nesourodě zasazených do olověné konstrukce.
88

 Zda 

pocházejí fragmenty sklomaleb ze spodní menší části východního okna, tak jak jsou 

umístěny dnes, není jisté. Stejně tak není zřejmé, jaké další výjevy ve vedlejším okně 

doplňovaly jedinou, téměř kompletní sklomalbu s námětem Ukřižování. Ze zbylých, 

celkem jedenácti zlomků zasklení, je možné blíže identifikovat pouze některé.  

Jde o sklomalbu roucha s bohatou kresbou drapérie na modrofialovém skle, část 

oděvu či snad roušky bílé barvy s kresbou drapérie, z části poškozený fragment volně  

  

                                                
87 FAJT 1997, 392–393 
88 MATOUŠ 1975, 44 
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visící látky sytě červené barvy, fragment v podobě nože se zlatožlutou rukojetí a zahnutou 

čepelí. Zbývajících sedm zlomků sklomaleb není snadné s určitostí blíže identifikovat. 

Patří k nim fragment sklomalby válcovitého tvaru zlatožluté barvy s horizontálními 

šrafurami, beztvarý fragment tmavě zelené až smaragdové barvy, část sklomalby 

obdélníkového tvaru s částečně oblými hranami fialového až hnědého odstínu, fragment 

hnědožluté barvy umístěný v pravém horním rohu olověné sítě, dále zlomek téměř 

obdélného tvaru v barvě okru, průhledný zlomek s vyškrabovaným ornamentem černé 

barvy, v podobě stylizovaného perlovce s linkami a nakonec sytě modrý útlý obdélník 

horizontálně rozdělený linkou se zbytky rostlinného motivu.    

Nesourodost fragmentů sklomaleb a jejich nahodilé umístění do olověné konstrukce 

bohužel již nedovoluje přesněji rekonstruovat podobu a charakter zasklení ostatních 

okenních výplní. Přesto mohou některé fragmenty, jejichž celková podoba není poškozena, 

pomoci s identifikací ostatních námětů sklomalby a tak přispět k lepšímu pochopení 

ikonografické koncepce výzdoby oken, potažmo celého programu výzdoby kaple. 

Některé z výše popsaných fragmentů nápadně upomínají seznam předmětů, 

souvisejících s kristovým utrpením během Pašijí, které nazýváme jako nástroje Kristova 

umučení či také Arma Christi.
89

 Nástroje Kristova umučení mají největší oporu v Písmu, 

především v evangeliích.  

Obvykle k těmto nástrojům patří: Tři hřeby, kterými byl Kristus přibit na kříž, bič 

či důtky (J 19,1), kopí, jímž byl probodnut Kristův bok (J 19,34–37), kostky, se kterými se 

losovalo o Kristův oděv (Mk 15,24), roucho purpurové barvy (Mk 15,17), hůl, kterou byl 

Kristus bit po hlavě (Mt 27, 28–30; Mk 15,16–19; J 19, 1–3), trnová koruna (Mk 15,16–

19), kámen házený na Krista během cesty na Golgotu, pochodně či svítilny, které měli 

vojáci v Getsemanské zahradě (J 18,3), kříž na kterém byl Kristus ukřižován nebo kříže 

lotrů odsouzených spolu s ním, destička s nápisem INRI (J 19,19), meč, kterým Petr uťal 

ucho veleknězovu služebníkovi v Getsemanském zahradě (Mt 26,51) nebo meč římských 

vojáků zatýkajících Krista, samostatné ucho (Mt 26,51; Mk 14,47; Lk 22,50; J 18,10), tyč 

s houbou namočenou do octa, která byla podána Kristovi na kříži (J 19,29), kohout 

připomínající trojí zapření Krista sv. Petrem (Mt 27,24), kleště jimiž byly vytaženy hřeby 

z Kristova těla, kladivo, kterým byly hřeby zatloukány, džbán nebo mísa symbolizující 

Pilátův akt mytí rukou nad rozsudkem smrti Krista (Mt 27,24), měšec se třiceti stříbrnými,  

  

                                                
89 ROYT 2006, 167–170 
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za které Jidáš zradil Krista (Mt 27,3), kalich z poslední večeře páně, tvář Piláta, tvář 

Kaifáše, tvář vojáka plivajícího na Krista (Mt 26,67; Mk 14,65), řetězy nebo provazy, 

kterými byl Kristus spoután, sloup u kterého byl Kristus bičován, ruka která udeřila Krista 

do tváře, rouška Veroničina, na níž zůstal otisk tváře Krista, slunce a měsíc které se 

zatměly při Kristově smrti (Mt 27, 45–50; Mk 15, 33-37; Lk 23, 44–46), žebřík pomocí 

kterého bylo tělo Krista sejmuto z kříže, nádoby s mastmi kterými bylo tělo Krista 

pomazáno, plátno do kterého bylo Kristovo tělo zabaleno, lebka u paty kříže připomínající 

legendu podle níž byl Kristův kříž postaven nad Adamovými hrobem, nůž a pyxida.  

 Pro ikonografickou interpretaci některých karlštejnských fragmentů, jako nástrojů 

Kristova umučení, je zajímavé srovnání obdobného ikonografického tématu například 

v monumentální malbě, kde se soubor Arma Christi uchoval v původním rozsahu. 

Příkladem může být nástěnná malba v kostele Narození Panny Marie v Průhonicích, kde se 

na severní stěně nachází pozoruhodná malba Bolestného Krista obklopeného početným 

souborem nástrojů umučení.
90

 

 Při bližším studiu narazíme na obdobné ztvárnění nože, který se nachází v pravé 

polovině nástěnné malby, tedy po levici Krista, který se podobá karlštejnskému fragmentu 

nejen v proporcích, ale především zaobleným tvarem ostří. I některé další součásti Arma 

Christi lze ztotožnit s karlštejnskými fragmenty. Například tmavomodrý šat má do jisté 

míry svůj protějšek v rouchu umístěném v levé části malby, které spolu s přiloženými 

kostkami znázorňuje šat, o který podle evangelií vojáci metali los. Zlatožlutý fragment 

sklomalby, umístěný v levém horním rohu, by mohl ztvárňovat rukojeť důtek, podobným 

těm po levici Krista nebo by mohlo jít o část rukojeti pochodně, umístěné rovněž vpravo, 

hned vedle nože. 

Nástroje Kristova umučení spolu s námětem Bolestného Krista patří k významným 

devočním námětům.  O těchto nástrojích lze najít oporu v písmu, zejména v evangeliích a 

v některých dalších biblických a teologických textech, ve kterých se mluví o tupení, 

korunování a bičování Krista.
91

 O „zbroji boží“ píše sv. Pavel v epištole Efezským (Ef 

6,11). Jedná se asi o třicet různých předmětů spjatých s pašijovými událostmi a odkazující 

na jednotlivé epizody Kristova umučení. O nástrojích Kristova umučení se také 

dočtemev textu dominikánského mnicha Koldy z Koldic, jenž je součástí tzv. Pasionálu 

                                                
90 Všetečková datuje nástěnnou malbu do doby kolem roku 1330. VŠETEČKOVÁ 2011, 243–249 
91 Mt 27, 27–50; Mk 15, 16–36; Lk 23, 33–34; J 19, 1–4 
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Abatyše Kunhuty (1313-1321). Text doplňuje dvojice iluminací nástrojů Kristova 

umučení.
92

  

Námět nástrojů Kristova umučení můžeme nalézt v umění 14. století v podobě 

s postavou Bolestného Krista i samostatně v různých obměnách. Počet nástrojů umučení 

není pevně stanoven.  V monumentální malbě se s Arma Christi můžeme setkat například 

v kostele Narození Panny Marie v Průhonicích (1330), v domě U Zvonu na Staroměstském 

náměstí. V knižní malbě např. v již zmiňovaném Pasionálu Abatyše Kunhuty. 

Nápomocné k bližšímu určení fragmentů spodní části východního okna jsou dva 

kusy oděvů. První zlomek v podobě oděvu s těžkými záhyby, které jsou motivem 

sledovatelným v českém umění od poloviny 14. století. Druhý fragment nápadně 

připomíná roušku Krista, ale jeho stav nedovoluje přesnější interpretaci. Barevné 

kompozice obou sklomaleb se shodují a je tedy zřejmé, že vznikly současně. Na základě 

zevrubného popisu identifikovatelných fragmentů sklomalby, je více než pravděpodobné, 

že se jedná o nástroje Kristova umučení.  

Vedle sklomalby s námětem ukřižování se v kapli sv. Kateřiny zachovala dodnes 

skupina jedenácti fragmentů, nahodile sestavených do společného orámování. Jedná se 

pravděpodobně o soubor zbylých skleněných výplní západního a dolní části východního 

okna kaple. Jak původně vypadaly a jaký ikonografický program sklomalby obsahovaly, 

není možné s jistotou určit. Při bližším rozboru jednotlivých fragmentů lze některé z nich 

identifikovat jako části oděvu, či celé roucho, v jednom případě lze jeden ze zlomků určit 

jako nůž s prohnutou čepelí. Podoba oděvu a nože, pojatých jako samostatných atributů, 

napovídá spíše pro jejich symbolickou rovinu podobnou námětu Arma Christi, jak ho 

známe například z iluminace Pasionálu Abatyše Kunhuty (3r). Zde rovněž nalezneme 

samostatně rozmístěné nástroje Kristova umučení, mimo jiné nůž a roucho, obdobně pojaté 

jako na fragmentech.  

Identifikaci některých zbytků sklomaleb, potažmo určení dalšího ikonografického 

námětu fragmentů v kapli, jako součást skupiny nástrojů Kristova umučení, podporuje také 

fakt, že původní zasvěcení oratoře bylo Ostatků utrpení páně.
93

 S tím koresponduje i 

umístění ostatků, které Karel IV. získal a které byly prozatímně uloženy v kapli sv. 

                                                
92 Při bližším zkoumání nalezneme na iluminacích rovněž obdobně ztvárněné nástroje Kristova umučení: 

nůž, důtky, roucho ad. sig. XIV. A 17 fol. 3r a 10r 
93 FIŠER 1996, 83–84 
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Kateřiny, a pro které nechal později zhotovit velký ostatkový kříž. Tento kříž byl před 

dokončením kaple sv. Kříže uložen právě v kapli sv. Kateřiny.
94

 

Pro přesnější dataci vzniku karlštejnských vitrají je určující průběh prací na 

výzdobě kaple sv. Kateřiny. V první fázi výzdoby kaple, která započala kolem roku 1356, 

nedlouho potom co se Karel IV. navrátil z římské cesty (1355), vznikl ve výklenku oltáře 

mariánský obraz spolu s postavami apoštolů sv. Petra a Pavla, anděl v přístupové 

chodbičce do kaple a postavy andělů pod klenbou.  

V následné fázi výzdoby, která probíhala až po vysvěcení kaple v roce 1357, 

vznikly postavy apoštolů a zemských patronů na severní straně kaple, podobizna Karla IV. 

a Anny Svídnické v nadpraží vstupu a ukřižování na čelní stěně mensy. Ve třetí fázi, 

v polovině 60. let 14. století, byly stěny oratoře obloženy leštěnými polodrahokamy. Tímto 

vyvstává širší časový rámec pro vznik karlštejnských sklomaleb do rozmezí let 1357 až 

1365. Užší dataci vzniku vitrají lze vzhledem k vyzrálejšímu charakteru sklomaleb 

posunout do 60. let 14. století. 

 

  

                                                
94 FAJT 1997, 185, 189–190 
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4 Nadslav 

Ranně gotický kostel sv. Prokopa v Nadslavi, pocházející asi z poslední třetiny 13. 

století, byl postaven před rokem 1341 Straníkem ze Střevače a Nadslavy. Jde o jednolodní 

kostel, uzavřený pětibokým presbytářem s obdélnou sakristií na severní straně. Závěr 

kostela je podpírán jednoduchými opěráky, ve kterém jsou prolomena okna. Významnou 

památkou jsou dvě kostelní gotická okna s postavami dvanácti apoštolů, která jsou dnes 

vystavena v Regionálním muzeu a Galerii v Jičíně.
95

 

 Postavy dvanácti apoštolů jsou rozděleny do dvou skupin po šesti světcích, přičemž 

každá skupina vyplňovala samostatné okno. Sklomalby lze rozdělit na mladší a starší 

výplně. Mladší, původně jihovýchodní okno, reprezentují apoštolové sv. Jakub Menší, sv. 

Šimon, sv. Jan, sv. Tomáš, sv. Bartoloměj a sv. Matyáš.
96

 Spodní řadu okna uzavírá 

dvojice erbovních znamení Pánů z Kopidlna. Druhé dochované, původně východní okno, 

se šesticí zbývajících apoštolů, považované za starší, prezentuje postavy sv. Pavla, sv. 

Petra, sv. Ondřeje, sv. Jakuba Většího, sv. Matouše a sv. Judu Tadeáše. Spodní řadu okna 

opět uzavírají dva erby Pánů z Kopidlna. 

Vitraje východního okna kostela sv. Prokopa v Nadslavi, jsou jediným větším 

souborem sklomaleb zachovaným na našem území z období vrcholné gotiky. V okně se 

zachovaly sklomalby s ukřižovaným Kristem a postavy šesti, z dvanácti apoštolů, spolu se 

znaky pánů z Kopidlna. Zbylé otvory v okně uzavírají malby architektury.   

Při vzájemné komparaci jednotlivých světců je možné mezi nimi sledovat nápadné 

podobnosti. A to jednak v celkové kompozici, tak i u bližších detailů. Celkové rozvržení 

okna je řešeno tak, že navzájem protilehlé postavy apoštolů, tvoří pomyslné dvojice. 

Dvojice světců mají nejen společné celkové architektonické a ornamentální řešení pozadí, 

ale rovněž jsou k sobě navzájem natočeni. V detailech je nápadná příbuznost řešení 

draperie a především pojetí kresby obličejových rysů. Je možné s určitostí říci, že vitraje z 

kostela sv. Prokopa v Nadslavi jsou dílem jedné dílny. 

  

                                                
95 MATOUŠ 1975, 57–61 
96 Apoštolé jsou podle Františka Matouše kopiemi původních středověkých sklomaleb. MATOUŠ 1975, 57–58 
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4.1 Ukřižování 

 

Vrchol čtyřlaločné kružby vyplňovala vitraj s ukřižovaným Kristem. [8] Jeho tělo 

visí volně na kříži, bez jakýchkoliv známek napětí. Z jeho ran, na rukou a rány na pravém 

boku prýští krev v podobě velkých kapek. Tělo je zakryto pouze bederní rouškou, bez uzlů, 

s volně vlajícím cípem na levé straně. Nohy přeložené levá pod pravou jsou protknuty 

jedním hřebem. Příčné břevno kříže přesahuje do dvou třetin postranních laloků kružby. 

Pod pravým i levým břevnem se nachází pěticípá hvězda malovaná švarclotem na žlutém 

skle. Pozadí vyplňuje vyškrabovaný rostlinný ornament na nazelenalém skle. Výplň 

vrcholového laloku kružby nad kristovou hlavou zdobí slunce s pěti paprsky vyškrabované 

na červeném skle. Spodní výplň laloku kružby vyplňuje rostlinný ornament na červeném 

skle. 

Znamení slunce a měsíce bylo ve středověku téměř nedílnou součástí námětu 

ukřižování.
97

 Výše popsaná sklomalba vychází z běžné západní tradice zobrazení 

ukřižovaného. Specifickým prvkem vitraje z kostela sv. Prokopa v Nadslavi je přidružený 

motiv slunce a hvězd, který celkovou kompozici ukřižování doplňuje. V tomto případě jde 

o odkaz na konkrétní pasáž v evangeliích, podle které v den ukřižování, odpoledne až do 

tří hodin, kdy Kristus skonal, nastala po celé zemi tma.
98

 Zatmění nebe, znázorněné na 

sklomalbě prostřednictvím hvězd po stranách kříže, není jen znamením smutku nad smrtí 

Spasitele, ale také v přeneseném významu zobrazením Starého zákona. Sluncem je 

symbolizován Nový zákon, jenž osvětluje ten Starý a stává se tak jeho naplněním.
99

 

V odlišném pojetí mohou symboly slunce a hvězd upomínat na Kristovu vykupitelskou 

oběť na kříži. 

Architektonická výplň kružby trojlistu: Dvojice trojlistých kružeb okna je vyplněna 

architektonickým motivem sedlové střechy s trojúhelným štítem s prolamovanou gotickou 

kružbou a zakončená kulovou hlavicí. Pozadí zdobí vyškrabovaný rostlinný ornament na 

červeném skle.  

  

                                                
97 ROYT/ŠEDINOVÁ 1998, 10–13 
98 Mt 27, 45–50; Mk 15, 33-37; Lk 23, 44–46 
99 Lk 24, 44–45; HALL 1991, 462–463 
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4.2 Svatý Pavel 

 

Stojící postava světce [9] je oděna do zlatožlutého pláště se zeleným rubem, pod 

kterým na několika místech vystupuje dlouhá tunika červené barvy sahající až na zem. 

Drapérie jsou naznačeny silnými a jistými liniemi. Silnými liniemi se vyznačuje i hlava 

světce, hledíc vlevo, natočená k pozorovateli ze tříčtvrtečního profilu, z části prostá vlasů, 

avšak s hustým plnovousem. Výrazná je kresba tváře, kdy zvýraznění linky vousů, 

spodního rtu, očních víček, obočí, a především nosu, dodávají světci osobitý charakter.  

Hlavu korunuje červený nimbus. Světec přidržuje v levé ruce meč s mohutnou kruhovou 

hlavicí, hrot čepele směřuje kolmo k zemi. V pravé ruce, téměř v diagonální poloze, drží 

uzavřenou knihu. Postava světce stojí na rozeklaném prizmatickém terénu, v pozadí 

dominuje mohutné architektonické orámování, které připomíná kamenný baldachýn. 

Pozadí doplňuje modrý vyškrabovaný, rostlinný ornament. Na základě typu tváře a 

především přidružených atributů knihy a meče, je možné toho světce identifikovat jako 

apoštola Pavla.
100

 

 

4.3 Svatý Petr 

 

Světec [10], oděný do dlouhé tmavě zelené spodní tuniky, a červeného pláště se 

žlutým rubem, stojí na prismaticky rozeklaném kamenném výběžku. V levé ruce drží klíč s 

prolamovanou hlavou, jehož opačný konec, ve skrytu pláště, podpírá pravou rukou, čímž 

klíč drží téměř v horizontální poloze.  Vpravo hledící hlava, natočená do tříčtvrtečního 

profilu je osazena žlutým nimbem. Tvář s nápadně velkým nosem a výrazným spodním 

rtem, lemují krátké vlnité vlasy a vousy. Pozadí celé kompozice doplňuje architektonicky 

pojatý baldachýn a vyškrabovaný rostlinný ornament na modrém skle. S ohledem na 

výrazně pojatý světcův atribut v podobě klíče, je možné tohoto světce s jistotou 

identifikovat jako apoštola Petra.
101

 

  

                                                
100 ROYT 2006, 225–228, VIDMANOVÁ 1998, 179–189  
101 ROYT 2006, 228–233, VIDMANOVÁ 1998, 179–189 
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4.4 Svatý Ondřej 

 

Postava světce [11] je oděna do dlouhé šedavé spodní tuniky, kterou překrývá 

purpurový plášť s bílou rubovou stranou. Světec oběma rukama drží kříž zlatožluté barvy 

ve tvaru písmene X. Postava světce hledí vlevo, k divákovi je natočena do tříčtvrtečního 

profilu. Tvář plná výrazných rysů s mohutným nosem doplňují bohaté kadeře vlasů a 

vousů. Za hlavou vystupuje žlutý nimbus. Horní třetinu sklomalby zaplňuje umě 

perspektivně komponované architektonické pozadí, zbytek tvoří červený vyškrabovaný, 

rostlinný ornament. Na základě atributu tzv. ondřejského kříže ve tvaru X, lze tohoto 

světce identifikovat jako apoštola Ondřeje. O jeho životě se dozvídáme z apokryfních 

Skutků Ondřejových a ze Zlaté Legendy.
102

 Byl učedníkem Jana Křtitele a jedním 

z prvních učedníků Krista.
103

  

 

4.5 Svatý Jakub  

 

Světec na sklomalbě [12] je oděn do dlouhé tuniky hnědé barvy, sahající až na zem, 

kterou překrývá zelený plášť se zlatým rubem. V levé ruce drží velkou mušli, v pravé ruce 

meč či hůl. Postava je natočena ze tříčtvrtečního profilu, hledí vpravo. Hlava je 

korunována zlatým nimbem. Postava stojí pravděpodobně pod jakým si kamenným 

baldachýnem. Pozadí je zdobeno vyškrabovaným rostlinným ornamentem na červeném 

skle. Vzhledem k typickým atributům, které světec na sklomalbě přidržuje, je možné 

tohoto světce určit jako apoštola Jakuba Většího.
104

 

 

4.6 Svatý Matouš 

 

Postava světce [13] stojí na prizmaticky rozeklané kamenné půdě, je oděna do 

spodní dlouhé zlatožluté tuniky, a svrchního purpurového pláště s rudým rubem. Levou 

rukou tiskne k hrudi zavřenou knihu, druhá ruka je zakryta svrchním pláštěm. Hlava je 

zobrazena ze tříčtvrtečního profilu a doplňuje jí žlutý nimbus. Světec směřuje pohledem 

vlevo.  

                                                
102 ROYT 2006, 185 
103 J 1, 35–42 
104 ROYT 2006, 87–89 
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Postava stojí pod architektonicky pojatým baldachýnem. Pozadí je doplněno 

proškrabovaným rostlinným ornamentem na modrém skle. Na základě knihy, jako 

identifikujícího atributu, a vzhledem k identifikaci ostatních světců na sklomalbách, je 

možné tohoto světce identifikovat jako apoštola Matouše.
105

 Sv. Matouš je znám jako 

apoštol, a je autorem evangelia, které ve svém názvu nese jeho jméno. Zmiňován je i 

v ostatních evangeliích
106

 a ve Zlaté legendě.
107

  

 

4.7 Svatý Juda Tadeáš 

 

Světec [14] stojící na rozeklané kamenné půdě, je oblečen v dlouhé spodní červené 

tunice a svrchního pláště bílé barvy se zelenou rubovou stranou. V pravé ruce drží dlouhý 

sukovitý kyj. Levá ruka je zakryta svrchním pláštěm. Postava hledí vpravo, hlava je 

korunována rudým nimbem. Postava stojí pod jednoduchým kamenným baldachýnem. 

Pozadí doplňuje proškrabovaný rostlinný ornament na modrém skle. Kyj jako atribut je 

možné ztotožnit s postavou apoštola Judy Tadeáše.
108

 Sv. Juda Tadeáš je jedním 

z apoštolů. Zmínky o něm nalezneme v evangeliích
109

 a také ve Zlaté legendě.
110

 Potom co 

v Persii zničil modlu, byl utlučen kyjem. 

Postavy apoštolů, s poměrně krátkým a současně širokým trupem, na kterém sedí 

těžké hlavy téměř bez krku, svým charakterem připomínají postavy soch. Energicky pojaté 

záhyby rouch, které více zdůrazňují celkový dojem a velmi úzké základny postav, ukazují 

na východiska z české nástěnné malby padesátých let 14. století, především na díla Mistra 

lucemburského rodokmene. Odtud pochází podobnost postav s charakteristickým 

pochmurným výrazem, hustými vlasy, vousy a výrazným nosem. 

Použitím architektonického rámce, jehož prostřednictvím je modelován prostor u 

některých postav apoštolů a podoba členitého terénu, poukazuje na vznik sklomaleb v 

padesátých letech 14. století. Ovšem s přihlédnutím k dostavbě kostela, která proběhla 

k roku 1361, je nutné posunout dataci do sedmdesátých let 14. století.
111

 

  

                                                
105 ROYT 2006, 152–153 
106 Mt 10, 3; Mk 3, 18; Lk 6, 15 
107 VIDMANOVÁ 1998, 266–271 
108 ROYT 2006, 106 
109 Mt 10, 3; Mk 3,18; J 14, 22 
110VIDMANOVÁ 1998, 175–181 
111 MATOUŠ 1975, 57–61 



42 

 

4.8 Erb Pánů z Kopidlna 

 

Na zlatém trojhranném gotickém štítu, zdobeném proškrabovaným rostlinným 

ornamentem, je kozlí hlava heraldicky hledící vpravo s krkem a rohy. Levá polovina hlavy, 

jeden roh a krk jsou bílé, druhá polovina, roh a krk jsou černé. Pozadí za štítem je zdobeno 

proškrabovaným rostlinným ornamentem na modrém skle. Celá kompozice je orámována 

vyškrabovaným stylizovaným ornamentem perlovce na fialovém skle. [15] 

Na sklomalbě je zobrazena těžká uzavřená kbelcová přilba, šedomodré barvy, 

osazená klenotem v podobě kozlí hlavy heraldicky hledící vpravo s krkem a rohy. Levá 

polovina hlavy, jeden roh a krk jsou bílé, druhá polovina, roh a krk jsou černé. Přilbu volně 

překrývá jednolitý fanfrnoch s červeným rubem. Pozadí sklomalby zdobí vyškrabovaný 

rostlinný ornament na fialovém skle. Okraje sklomalby jsou orámovány stylizovaným 

ornamentem perlovce na žlutém skle. Části klenotu, v levém horním a dolním rohu, 

přesahují přes ornamentální rám. [16] Dvojice erbů je v současné době umístěna ve spodní 

řadě okna. Není jasné, zda je toto jejich umístění původní.
112

 

  

                                                
112 MATOUŠ 1975, 58, 59, 61 
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5 Slivenec 

 

Ranně gotický kostel Všech svatých ve Slivenci se nachází v jihozápadní části Prahy. 

Kostel byl postaven Řádem křížovníků s červenou hvězdou. Podélná loď, s pětibokým 

závěrem a štíhlou věží v jihozápadním nároží, byl založen kolem roku 1270. V úzkých 

špaletových oknech presbytáře se nacházely vitraje s náměty ukřižování  a  sv. Kateřinou 

ve východním okně, v severovýchodním okně postavy dvou apoštolů z druhé čtvrtiny 14. 

století, v jihovýchodním okně Bolestný Kristus a sv. Petr ze třetí čtvrtiny 14. století. [17] 

Presbytář kostela je zaklenut žebrovou klenbou o dvou polích. Klínová vyžlabená žebra se 

sbíhají ve dvou velkých kruhových svornících, v nichž na jednom je reliéf vinné révy a na 

druhém beránek. Žebroví, v druhém menším poli, vychází z jehlancových konzol. V 17. 

století byl kostel barokně upraven, kdy byla k západní stěně přistavěna předsíň. Další 

stavební úpravy proběhly v letech 1889 – 1890 podle návrhu architekta Antonína 

Vítězslava Barvitia (1823-1901).
113

  

Během renovace kostela v roce 1889, po vichřici, která kostel poškodila, byly 

sklomalby z oken sejmuty a nahrazeny kopiemi od J.Scheiwla. Vitraje byly uloženy 

v klášteře Křížovníků v Praze, odkud je v roce 1962 zakoupilo do svých sbírek umělecko-

průmyslové muzeum v Praze. 

 

5.1 Bolestný Kristus 

 

Na vitraji z kostela Všech svatých ze Slivence vidíme postavu stojícího bolestného 

Krista. [18] Jeho tělo zakrývá pouze maforium, upevněné na levém boku uzlem, jehož 

volně visící cíp sahá téměř až ke kolenům. Kolena velmi subtilních dolních končetin jsou 

mírně pokrčená, na nártech jsou zřetelné stopy po hřebech. Kristovy ruce, v nichž drží 

nástroje svého umučení, jsou překřížené na hrudi, pravá pod levou. V pravé ruce nesměle 

drží metlu, kterou má vertikálně opřenou o levé rameno. Horní část metly, v podobě 

několika samostatných listů, je téměř pojata jako ornament. V levé ruce Kristus, téměř 

vertikálně, volně svírá důtky, které jakoby jeho ruka nebyla schopna unést. Na levé ruce a 

pravém boku, zde kvůli překřížení rukou o něco výše, jsou opět patrné stopy po umučení.  

  

                                                
113 MATOUŠ 1975, 75–76 
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Hlava Krista stočená k pravému rameni, jakoby téměř opřená bradou o hruď, je 

korunovaná trnovou korunou, pletenou ze silných prutů. Jeho tvář silných rysů s výrazným 

nosem a otevřenýma očima spolu s celkovou nejistotou postavy, dodává vitraji hutný 

expresivní dojem. Za hlavou Krista vystupuje zlatožlutá svatozář se stopami ornamentální 

výzdoby. Celý inkarnát postavy je šedavé barvy s nafialovělými odstíny. Kristův pohled i 

celá dolní polovina těla směřuje k jednomu bodu. Přímo před kristovýma nohama stojí na 

kamenné podlaze, či snad víku tumby mohutný kalich. Nad kalichem zlatožluté barvy s 

jednoduchou patkou, náznaky profilovaného nodu a hruškovitou kupou se jakoby vznáší 

bělostná kruhová hostie.
114

 Celé pozadí slivenecké sklomalby s Bolestným Kristem zdobí 

rostlinný ornament. Kresebné detaily jsou provedeny černým švarclotem. 

Ikonografický motiv bolestného Krista se začal ve druhé polovině 14. století velmi 

rozšiřovat v souvislosti s obnovenou zbožností. Pod tímto vlivem také vznikl výrazný typ 

Ukřižovaného. Námět bolestného Krista vznikl osamostatněním se od námětu pašijových, 

především se jedná o motiv oplakávání a kladení do hrobu.
115

 Slivenecká vitraj 

s Bolestným Kristem, v podobě celé postavy, s otevřenýma očima a kalichem, patří k typu 

tzv. živoucího bolestného Krista, navíc s jasným eucharistickým podtextem. Podoba 

bolestného Krista, známá z výtvarného umění, se opírá o biblický text proroka Izajáše: 

„…Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, 

kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk 

zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byli to však naše nemoci, jenž nesl, 

naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže 

on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš 

pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“
116

 

Zastoupení Bolestného Krista v českém umění je různé – od napůl nahé 

polopostavy Krista, stoupajícího z kamenné tumby až po celou postavu s nástroji umučení. 

Typickým rysem tohoto typu Krista jsou překřížené ruce v přední části těla. K tomuto 

ikonografickému typu Bolestného Krista s důtkami a metlou v rukou patří i sklomalba ze 

Slivence.  

  

                                                
114 Při podrobnějším zkoumání je možné si všimnout, dnes o devadesát stupňů vpravo otočeného, 

vyškrabovaného výjevu ukřižování, snad s postavami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty 
115 ROYT 2006, 52-54 
116

Iz 53,2-5  
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Zvláštností Bolestného Krista ze Slivence je kalich s hostií. Specifický typ 

eucharistického bolestného Krista,
117

 objevující se od poloviny 14. století, je považován za 

ikonografický motiv, jehož vznik lze spojit s prostředím střední Evropy, přesněji dokonce 

snad i s územím Čech a Slezska. Tento typ Krista se vyvinul z bolestného Krista 

obklopeného Arma Christi. Od poloviny 14. století se kalich, který byl původně součástí 

ikonografického námětu Kristova utrpení, postupně osamostatňuje. Kalich samostatně 

stojící po boku Krista upomíná nejen k pašijovým událostem, ale také k eucharistii a 

přítomnosti Krista v ní.
118

   

 Charakter Bolestného Krista ze Slivence se objevuje na deskových malbách např. 

Diptych z Karlsruhe, Triptych na oltářní stěně kaple sv. Kříže na Karlštejně, na vnějším 

křídle oltáře z Mülhausenu, obraz ukládání do hrobu na třeboňském oltáři nebo na motivu 

ukřižování ze sv. Barbory v Kutné hoře. Slivenecký Kristus se svojí nápadnou hubeností 

velmi podobá Bolestnému Kristovi, vyobrazenému na nástěnné malbě ve Svatováclavské 

kapli v katedrále sv. Víta v Praze. Jeho podobnost je ve sklonu hlavy k pravému rameni  

avšak poloha překřížených rukou je odlišná.  Z výše uvedeného srovnání je možné 

sklomalbu s Bolestným Kristem ze Slivence datovat ke konci 70. let 14. století. 

 

5.2 Svatý Petr 

 

Svatý Petr [19] stojí na podstavci snad šestiúhelníkového tvaru, jehož viditelné 

čelní plochy jsou zdobeny vyškrabovaným ornamentem v podobě gotických okenních 

kružeb. Světec, jehož tělo je celé zahaleno do roucha zlatožluté barvy s rudým rubem, je k 

pozorovateli natočen ze tří čtvrtin. Svatý Petr v pravé ruce drží klíč s ornamentálně 

prolamovanou trojcípou hlavou směřující dolů a trnem zdobeným křížem. Na předloktí 

levé ruky má položenou zavřenou knihu opatřenou dvojicí spon. Petrovu vousatou tvář 

líbezných rysů, s velkýma očima a hlavou téměř bezvlasou, doplňuje sytě modrá svatozář s 

fragmenty proškrabovaného ornamentu. Svatý Petr je umístěn do hrotitého 

architektonického rámce či niky. Na náznak patek sloupů nasedá obloučková kružba. V 

horní části sklomalby je za postavou perspektivně naznačeno hrotité okno s gotickým 

kružbovým a kasetový strop na valené klenbě. Ostatní pozadí sklomalby je provedeno v 

tmavě zeleném odstínu skla bez ornamentu. Sv. Petra lze identifikovat na základě velkého 

                                                
117 Podskupinu Bolestného Krista jako typu ostentatiovulerum tvoří tzv. eucharistický Bolestný Kristus 
118 ČADILOVÁ 2010, 22–23, 158–159 
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klíče, jako typického atributu. Klíč drží v pravé ruce a knihu v ruce levé. Charakteristický 

je také typ obličeje s holou hlavou a krátkými kudrnatými vlasy.
119

  

 Sklomalba se sv. Petrem svým charakterem připomíná díla krásného slohu. Postava 

stojící na poměrně úzké základně, s výrazným kontrapostem, velmi připomíná sochařská 

díla krásnoslohých madon, typu Madony z Krumlova a především postavu sv. Petra ze 

Slivice.
120

  

Ze soudobých maleb lze jmenovat např. postavu sv. Bartoloměje ze zadní strany 

třeboňského oltáře, z epitafu Jana z Jeřeně či na desce z Dubečka. Slivenecká vitraj se sv. 

Petrem má všechny znaky majestátního monumentálního sochařství a závažnost umění 

přelomu 14. století. Mimořádná kvalita vitraje ukazuje, že jejím tvůrcem či autorem návrhu 

byla velká umělecká osobnost. Ať už je umělec autorem návrhu sklomalby nebo jejím 

tvůrcem, je nepochybná její vysoká umělecká hodnota. Lze tedy předpokládat, že autor 

sklomalby mohl být činný na pražském dvoře.
121

  

Patrony sliveneckého kostela byly od roku 1253 Křížovníci s červenou hvězdou, 

donátorem mohl být velmistr řádu Zdeněk (1380–1407).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
119 ROYT 2006, 228–233, VIDMANOVÁ 1998, 179–189 
120 Jiří FAJT/Robert SUCKALE. In: Karel  IV. Císař z Boží milosti, 508–509, MATOUŠ 1975, 79 
121 KOŘÁN 1986, 60–62 
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6 Katedrála sv.Víta, Vojtěcha a Václava 

 

Katedrála svatého Víta je třetím kostelem stejného zasvěcení na témže místě. 

Kolem roku 925 zde kníže Václav I. založil románskou rotundu, která byla po roce 1060 

přestavěna v trojlodní baziliku se dvěma věžemi. V roce 1344 zahájil Karel IV. stavbu 

gotické katedrály. První stavitelé, Matyáš z Arrasu a později Petr Parléř, postavili chór s 

věncem kaplí, Svatováclavskou kapli, Zlatou bránu a spodní část hlavní věže. Po staletí 

pak chrám zůstal nedokončen.  

Sv. Vít je trojlodní katedrála s příčnou lodí, triforiem a věncem kaplí. 

Nejvýznamnější z nich je kaple sv. Václava, postavená nad jeho hrobem. Tuto téměř 

kubickou místnost Parléř zaklenul do té doby neznámou klenbou hvězdicového vzoru, jejíž 

podpory se oproti tradičním klenbám přesunuly z rohů místnosti do třetin stěn. 

Svatováclavská kaple byla vysvěcena 1367 a do roku 1373 vyzdobena. Vedle kaple 

svatého Václava vznikla do roku 1368 jižní předsíň a v jejím patře korunní komora, kde 

jsou uloženy české královské korunovační klenoty. Parléř poté založil zvonovou věž, 

kterou jeho nástupci dovedli až do výše 55 metrů. Chór byl zaklenut a dokončen roku 

1385. Po smrti Karla IV. Parléř ještě pokračoval v díle, ale dvacet let po císaři zemřel i on. 

Zájem následovníků pak opadl. Katedrála tak zůstala pro dalších pět set let torzem. Za éry 

Vladislava II. Jagellonského byla postavena pozdně gotická královská oratoř, jejíž 

autorství se připisuje architektovi Benediktovi Riedovi a provedení Hansi Spiesovi.  

  

6.1 Fragmenty z kaple sv. Zikmunda a sv. Ondřeje 

 

Dochovaly se pouze fragmenty okenních výplní v kapli sv. Zikmunda a v kapli sv. 

Ondřeje. Na základě výstavby obou kaplí, v době kdy byl zaklenut a dokončen chór 

v chrámu sv. Víta, lze sklomalby zařadit do 80. let 14. století.
122

 

Fragment výplně okenní kružby v kapli sv. Zikmunda [20] tvoří trojúhelníková 

okenní výplň s rostlinným ornamentem v podobě zlatožlutého hrotitého trojlistu s 

vyškrabovaným listovým, kombinovaná s trojicí modrých listů. Listy jsou uspořádány 

kolem pětilistého bílého květu. Pozadí jednolité červené, bez ornamentu. Na několika 

místech je poškozené sklo nahrazeno nesourodými barevnými kousky skla neznámého 

původu. 

                                                
122 MATOUŠ 1975, 63–64 
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Fragment výplně okenní kružby z kaple sv. Ondřeje [21] tvoří rovněž 

trojúhelníková okenní výplň, o jejíž kompozici vypovídá pouze skladba olověných spojů. 

Z okenního skla zbyly pouze na dvou místech zlomky listový na zeleném skle, a na 

několika místech zbytky červeného pozadí bez ornamentu.   
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7 Hradešín 

 

Kostel sv. Jiří v Hradešíně je poprvé zmiňován v roce 1367. K původně 

románskému kostelu byla přidána gotická loď s chórem a sakristií.  Základem dnešního 

kostela se stala jednoduchá románská rotunda umístěná zřejmě uvnitř opevněného 

panského dvorce. Jde o předpokládané údaje, neboť písemné dokumenty z nejstaršího 

období vývoje kostela chybějí. Po roce 1360 byl goticky přestavěn – k románské rotundě 

byla přistavěna nová čtvercová loď a kněžiště. Z této doby se zachoval zlomek vitráže 

žehnající ruky v křížové svatozáři, v kruhovém poli dvoudílných kružeb východního okna 

chóru. Od roku 1906 uložen v Národním muzeu v Praze.
123

  

 Vitraj z kostela sv. Jiří v Hradešíně [22] pochází původně z kruhového pole 

dvoudílných okenních kružeb východního okna chóru. Kruhový tvar okenního otvoru 

určuje celkovou kompozici sklomalby, která je tvořena iluzivní výplní čtyřlaločné kružby. 

Jednotlivé laloky kružby jsou vyplněny tmavomodrým sklem, zdobeným rostlinným 

proškrabovaným ornamentem. Modrožlutou barevnou kompozici doplňuje červený 

rovnoramenný kříž s měsíčkovitě zahnutými konci ramen. Ramena kříže zdobí 

ornamentální pás, tvořený střídáním kosočtverců s perlovcem. Středem celé sklomalby je 

motiv žehnající ruky s gestem dvou zdvižených prstů. Ruku doplňuje rukáv fialové barvy 

s umě pojatou kresbou drapérie. Kresba ruky nepostrádá detailů pnutí kůže a malbu nehtů.

 Ikonografický motiv žehnající ruky, sestupující z nebes, pochází především 

z Písma, kde je často součástí významných událostí a je symbolickou reprezentací Boha 

Otce, Božího požehnání. Může být také ilustrací Božího hlasu či zásahu Boha Otce 

v pozemském životě. Dextera Dei jako symbol Boha Otce se objevuje při důležitých 

událostech Stvoření Adama a Evy, Kaina a Ábela, Abraháma, Mojžíše. V novém zákoně je 

Boží ruka přítomna spolu s holubicí Ducha Svatého při křtu Krista v Jordáně. Pomocí 

pravice Boží byla zobrazována Svatá Trojice jako summa víry.
124

 

 Vitraj z kostela sv. Jiří v Hradešíně, s vyobrazením Boží ruky jako Dextera Dei, je 

pravděpodobně symbolem trojjedinosti Boží, kdy nimbus zlatožluté barvy upomíná na 

světlo Ducha Svatého, rovnoramenný kříž rudé barvy symbolizuje Krista a jeho 

vykupitelskou oběť a žehnající pravicí bývá zobrazována přítomnost Boha Otce.  

 

                                                
123 MATOUŠ 1975, 69–70 
124 ROYT 2006, 170–177, HERDER 1990, 136 
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Celková kompozice a použití žluté barvy poukazuje na vznik sklomalby v první 

polovině 14. století avšak realistické ztvárnění ruky a použití fialové barvy posouvá vznik 

této vitraje do druhé poloviny 14. Století. 
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8 Úboč 

 

Jednolodní kostel sv. Mikuláše, s pětibokým závěrem je poprvé zmiňován ve 13. 

století, kdy byla postavena pravděpodobně loď a spodní část věže. K hlavní obdélné lodi 

kostela sv. Mikuláše přiléhá pětiboký uzavřený chór a obdélná sakristie na severu. Chór je 

prolomen dvoudílnými lomenými okny. Loď je ranně středověkého původu, chór se 

sakristii byl vybudován před polovinou 14. století. Původní sklomalby se zachovaly ve 

východním a jihovýchodním okně chóru. Během opravy kostela v roce 1902 byly některé 

chybějící kousky skla ve středním a východním okně nahrazeny za nové. 

Vitraje jsou pouze ornamentálního geometrického a rostlinného charakteru a to 

v bílé, zlatožluté, červené, modré a různých odstínech hnědé a zelené barvy. Výplně 

jeptišek dvoudílného východního okna jsou orámované perlovým ornamentem. Vnitřní 

tmavší část je vyplněna listy bodláků. Samotná kružba se skládá s centrální rosety 

s velkým listovím. Chybějící části sklomaleb jsou nahrazeny novým sklem červené barvy. 

Charakter ornamentů odpovídá druhé polovině 14. století.
125

 

 

  

                                                
125 MATOUŠ 1975, 88–89 
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9 Holubice 

 

Kostel Narození Panny Marie v Holubicích byl postaven v letech 1224–1226. Koncem 14. 

nebo počátkem 15. století byla ke kostelu připojena apsida. V této době byl také kostel 

zaklenut žebrovou klenbou a doplněn věží.
126

 Během restaurování kostela v roce 1866 byla 

sklomalba poškozena a následujícího roku byla architektem Baumem přenesena do 

Národního muzea.
127

 

Ze středního okna apsidy kostela Narození Panny Marie v Holubicích pochází 

fragment sklomalby, jejíž původní kruhový tvar připomíná již jen olověná armatura se 

zbytky malovaných vitrají. [23] Vnitřní prostor je rozdělen dalšími třemi kruhy, které jsou 

z vnější strany lemovány ornamentálním pásem na světlém skle. Střední část mezi kruhy 

vyplňuje vyškrabovaný, trojlistý rostlinný ornament na červeném skle. Horní kruh 

vyplňuje heraldický znak v podobě zlatého pluhu na červeném gotickém trojhranném štítu. 

Na pozadí je modré sklo bez ornamentu. Pravý dolní kruh je vyplněn světle modrým sklem 

s téměř neznatelnou iniciálou písmene N. Levý dolní kruh je osazen čirým sklem bez 

malby a dekoru.
128

  

Dřevěný pluh na sklomalbě lze ztotožnit s heraldickým znakem Václava z Radče, 

komorníka a ředitele stavby katedrály sv. Víta v Praze.  

Sklomalbu lze přesněji datovat mezi léta 1396 až 1407, kdy v této době měl ve 

svém držení Holubice Václav z Radče, a kdy taky vznikla v mladší apsidě nová žebrová 

klenba a věž. Autorem vitraje je pravděpodobně některý z pražských malířů.  

                                                
126 PRIX/VŠETEČKOVÁ 2010, nepag 
127 MATOUŠ 1975, 70 
128Architekt Baum zaznamenal v levé kruhové výplni písmeno M, které ve spojení s písmenem N vysvětluje 

jako iniciály slov Mariae Nativitatis. PRIX/VŠETEČKOVÁ 2010, nepag 
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10 Kost 

 

Kaple Panny Marie 1371, Kaple sv. Jana Křtitele 1424, 18. století Kaple sv. Anny.  

Původní jádro hradu Kost bylo založeno Benešem starším ze Stráže, ve formě mohutné 

lichoběžníkové věže zlomového zdiva. Nejmladší z jeho synů, Beneš z Vartenberka, 

započal před rokem 1349 na tomto místě s budováním nového hradu. Po Benešově smrti 

roku 1358 a rozdělení jeho majetku roku 1371 mezi jeho dva syny, získává tehdy ještě 

nedokončený hrad Kost Petr z Vartenberka. Nový majitel hradu se záhy pouští do jeho 

dostavby. Velká věž byla zvýšena o jedno patro, dokončena byla stavba paláce, severní 

obytná věž a také vznikla nová kaple v severozápadní části, zasvěcená Panně Marii. 

Kaple Panny Marie, dnes zvaná kaple sv. Anny, se nachází v severozápadní části 

hradního areálu hradu Kost. Stojí zde samostatně přidružena k severní hradbě vnitřního 

hradu svou severní stěnou. Jednolodní kaple je na východě uzavřena trojúhelným závěrem. 

Světlo proniká do prostoru kaple třemi lomenými okny s geometrickými kružbami. Do 

kaple se vstupuje z jihu bohatě členěným portálem. Původní prostor kaple byl uzavřen 

trámovým stropem. Dnes je kaple zaklenuta o něco níže posazenou klenbou. Kaple byla 

původně vyšší než je dnes, napovídá tomu deformace severní věžičky nad kaplí. Petr 

z Vatenberka umírá kolem roku 1402 bez mužských potomků. Dvojice dochovaných 

vitrají, na jedné s postavou Panny Marie a na druhé se sv. Jiřím, jsou vloženy do většího 

jižního okna kaple.
129

 

 

10.1 Sv. Jiří 

Stojící postava sv. Jiří [24] je oděná do rytířské zbroje. Na hlavě má tzv. bacinet 

bez hledí, v Čechách zvaný také šlap, na který je napojen kroužkový závěs chránící krk, 

který sahá až po ramena. Pod vydutou přední plátovou či koženou ochranou hrudníku a 

břicha má volný kabátec s krátkými rukávy sahajícími k loktům a končící těsně nad 

koleny. Lokty chrání náloketníky (tzv. myšky). Předloktí je chráněno kovovým, či z 

tvrzené kůže vyrobeným plátem. Ruce jsou bez ochrany rukavic. Kolena jsou kryta 

kovovými nákolenkami, doplněné plátovou ochranou holení. Boty jsou taktéž plátové. Na 

opasku visí meč, sahající až téměř ke kotníkům. Sv. Jiří drží v levé ruce kopí s korouhví 

zdobenou heraldickým červeným křížem, v pravé ruce přidržuje trojhranný štít s rovným 

                                                
129 MATOUŠ 1975, 51 
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horním okrajem, na němž stejně jako na přední ochraně hrudníku je čtyřramenný červený 

heraldický kříž. Za hlavou postavy vystupuje nimbus. 

 Postavu sv. Jiří doplňuje fiktivní architektonické pozadí v perspektivní deformaci 

vůči postavě. Sv. Jiří stojí v jakém si portálu, jehož pozadí je zdobeno červenou akantovou 

rozvilinou. V horním páse výjevu se nachází dvojice arkýřů podpíraných krakorci. 

Parapetní výplň je zdobena prolamovanou čtyřlaločnou kružbou. V pravé části vyobrazení 

je nad sebou postavená dvojice otvorů, přičemž u spodního by se mohlo jednat o vstupní, a 

u horního o okenní otvor. 

Skleněné tabulky představující nimbus, části ochranné zbroje jako náloketníky, pás 

a nákoleníky spolu s žerdí kopí jsou barvy žluté. Ostatní části zbroje jsou ze skla bílého. 

Inkarnát tj. obličej a ruce postavy jsou lehce nafialovělé v případě obličeje až hnědé. 

Všechny detaily malby jsou včetně ornamentu v pozadí postavy a architektury provedeny 

hnědým či černým švarclotem. Otvory v architektuře tj. vchod a okno jsou provedeny ve 

fialovém odstínu skla. Sklomalba není na několika místech kompletní. Část ornamentální 

výzdoby pod pravým loktem sv. Jiří je poškozena.
130

  

 Tento typ zobrazení sv. Jiří jako mladého opěšaného, rytíře v plné zbroji, 

vyzbrojeného mečem, kopím a štítem, bez koně a draka, je východního původu. Takto 

ztvárněn byl v západním umění již ve 13. století, ve 14. a na počátku 15. století bývá sv. 

Jiří zobrazován jako západní rytíř. Dokládá to i podoba světce na sklomalbě, který je oděn 

do soudobé, částečně plátové zbroje, typické pro odění bojovníka s konce 14. století.  

Sv. Jiří je považován za historickou postavu vojáka, sloužící v římské armádě, za 

vlády císaře Diokleciána. V letech pronásledování křesťanů se veřejně hlásí ke křesťanství, 

za což byl následně popraven stětím a stal se tak mučedníkem.  

 Postava světce se brzy dostala do legendické literatury, jejímž hlavním tématem byl 

boj sv. Jiří s drakem. Ve středověku byl tento motiv vnímán jako symbol boje dobra a zla, 

či v přeneseném významu vítězství církve nad pohanstvím. Legenda o sv. Jiří je známá od 

11. století a dostala se na západ spolu s křižáky, vracejícími se z křížových výprav ve Svaté 

zemi. Boj sv. Jiří s drakem se dostal i do Zlaté legendy.
131

 

  

                                                
130 WIRTH 1930, 450–454, MATOUŠ 1975, 52 
131 VIDMANOVÁ 1998, 146–150 
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10.2 Panna Marie 

 

Stojící postava Panny Marie [25] je oděná ve vrchním modrém a spodním tmavě 

fialovém šatu. Oběma rukama podpírá tělo Krista – pravou rukou podpírá trup, levou 

rukou spodní část těla. Kristovo tělo směřuje směrem k Panně Marii, jeho hlava však 

směrem od ní. Pravou rukou se Kristus dotýká ruky Panny Marie, levou rukou její hrudi. 

Hlavu Panny Marie pokrývá bílá rouška, zpod které vystupuje několik pramínků vlnitých 

vlasů. Na roušce spočívá vysoká koruna. Panna Marie stojí na slunečním srpku otočeném 

hroty dolů. Za postavou Panny Marie je kruhový sluneční kotouč. Panna Marie stojí před 

portálem, jehož pozadí je zdobeno červeným ornamentem obdobně jako za postavou sv. 

Jiří. Fiktivní architektonická kompozice, jež utváří pozadí výjevu je téměř totožná s 

architektonickým pozadím na vitraji se sv. Jiřím. 

Skleněné tabulky v podobě koruny Panny Marie, slunce za postavou a srpek, na 

kterém stojí, jsou barvy žluté, svatozář a odhalená část spodního šatu je barvy fialové. 

Inkarnát Panny Marie a Krista je světle hnědý až hnědý. Vnitřní obrysové linie Krista a 

Panny Marie, stejně tak kresba draperie, slunečních paprsků a architektonických detailů je 

provedena hnědým nebo černým švarclotem. Sklomalba není na několika místech 

kompletní.
132

 

 Z výše uvedeného popisu sklomalby je zřejmé, že se jedná o zvláštní typ Madony 

s dítětem, doplněný o atributy slunce a měsíce. Spojení madony s těmito atributy samo 

nabízí úvahu o ikonografické interpretaci výjevu na sklomalbě jako apokalyptické ženy, o 

které se dovídáme z biblického textu Zjevení Janova.
133

 Je zde popsáno znamení na nebi 

v podobě ženy oděné sluncem, s měsícem pod nohama a korunou dvanácti hvězd klem 

hlavy.  

 Motiv apokalyptické ženy bývá zobrazován jako postava ženy s korunkou na hlavě, 

stojící na půlměsíci a obklopena sluncem v podobě kruhového pásu kolem boků a stojící 

samostatně bez Krista. Takto je apokalyptická žena zobrazena např. ve Velislavově bibli.  

 Mnohem blíže sklomalbě je zobrazení apokalyptické ženy na nástěnných malbách 

západní stěny kostela Panny Marie na Karlštejně, která je součástí rozsáhlého 

apokalyptického cyklu a přímo odkazující na dvanáctou kapitolu Zjevení. Apokalyptická 

žena zde shodně, s iluminací ve Velislavové bibli, stojící na půlměsíci s rohy vztyčenými 

vzhůru a slunce ji obdobně obepíná kolem boků, ale jako novum drží v náručí malého 

                                                
132 MATOUŠ 1975, 52–53 
133 Zj 12, 1 
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Krista.  Z ženy apokalyptické se tak stává zároveň Madona s dítětem. Zdálo by se tedy, že 

sklomalba je spojením obojího typu, ovšem malba slunečního kotouče je zde pojata 

odlišně. Sklomalba zdá se být navíc, kromě spojení dvou typů těchto žen a podle koruny na 

hlavě, zároveň korunovanou. Dostáváme se tak k ikonografické interpretaci Panny Marie 

na sklomalbě jako korunové Assumpty na půlměsíci. Hledanou obdobu ženy sluncem 

oděné, stojící na půlměsíci, držíc v rukou malého Krista a s korunou na hlavě nalezneme 

v pátém poli jižního křídla klášterního ambitu na Slovanech.
134

  

Ve srovnání se sklomalbou je zde obdobně zobrazeno slunce pravidelného 

kruhového tvaru, s výraznými paprsky, vystupujícími za postavou Madony. Tato část 

malby je součástí výjevu, určeného nápisem, dle kterého Sybila ukazuje zmiňovanou ženu, 

sluncem oděnou, císaři Augustovi. Námět naráží v tomto případě na text Zlaté legendy, 

konkrétně na příběh o vidění Tiburtinské Sybily, předpovídající tak narození Spasitele.
135

 

Císař se zde táže Sybily, zda se někdy na světě narodí někdo větší než on. V poledne, v den 

narození Páně, se kolem slunce objevil zlatý kruh a uprostřed překrásná dívka s dítětem na 

klíně. Ve Zlaté legendě není ovšem zmínky o měsíci a koruně a navíc žena drží dítě na 

klíně. Podle Josefa Cibulky
136

 nepochází toto zobrazení za Zlaté legendy ani ze Zrcadla 

spasení, ale bylo zde použito už ustáleného typu Madony ve slunci, kombinující typ 

apokalyptické ženy s Madonou a typem Incoronati. Přítomnost půlměsíce v tomto případě 

může být vnímána nejen jako antiteze k zářícímu slunci, ale podle Cibulky také jako 

symbol Starého zákona, na kterém v podobě zářícího slunce stojí zákon Nový. 

 Na základě uvedené ikonografické interpretace a analogií je možné sklomalbu, 

často v dosavadní literatuře popisovanou jako Pannu Marii s Ježíškem, přesněji 

identifikovat jako korunovanou Assumptu na půlměsíci.  

Typovou analogii ke sklomalbě Panny Marie na hradě Kost nalezneme na nástěnné 

malbě apokalyptické ženy sluncem oděné v kostele Panny Marie na Karlštejně, na výjevu 

Sibyly ukazující Oktaviánu Augustovi ženu sluncem oděnou, na pátém klenebním poli 

jižního křídla, v ambitu kláštera Na Slovanech (1370) nebo na nástěnné malbě ve farním 

kostele v Libiši. (kolem 1390)
137

 

 

 

 

                                                
134 KUBÍNOVÁ 2012, 160–166, 326, vii  
135 VIDMANOVÁ 1990, 60, GRAESSE 1890, 504–527 
136 CIBULKA 1929, 98–99 
137 VŠETEČKOVÁ 2011, 193–205 
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Závěr 

 

 Fond dochovaných českých středověkých vitrají 2. Poloviny 14. století je, co do 

počtu, ve srovnání s okolními zeměmi poměrně skromný. Z celkového počtu deseti lokalit, 

rozesetých po celém území Čech, lze napočítat pouze třiadvacet vitrají. Jde o číslo 

poměrně malé, vezmeme-li v úvahu počet kostelů již vzniklých a další počet kostelů nově 

vznikajících, na území tehdejších Čech. Muselo se zákonitě jednat o mnohonásobně vyšší 

počet zasklení, nejen v rámci kostelů, ať už městských či venkovských, ale také v případě 

hradních a klášterních kaplí. Přítomnost sklomaleb v oknech drobných venkovských 

kostelů, například v kostele sv. Jiří v Hradešíně nebo v kostele sv. Prokopa v Nadslavi, jen 

potvrzuje původní rozsah a oblibu sklomaleb v druhé polovině 14. století. 

 Nízký počet dodnes zachovaných středověkých vitrají bývá v odborné literatuře 

zdůvodňován historickými událostmi, které v minulých staletích nepříznivě ohrozily jejich 

existenci, a které byly bouřlivé jako nikde jinde v Evropě. České země ležící ve středu 

Evropy trpěly mnoha opakovanými rozkoly. Ať už šlo o  období husitské revoluce nebo 

následnou Třicetiletou válku, je zřejmé, že během těchto válečných konfliktů sklomalby na 

počtu mnoho utrpěly. Situaci neulehčily ani následná období reformací a protireformací, 

které zásadním způsobem změnily podobu sakrálních staveb, kde již pro potemnělou 

barevnost středověkých vitrají nebylo místo. Problémem byly rovněž časté požáry kostelů, 

které většinu sklomaleb nenávratně zničily.  

Sklomalby byly koncem 19. a převážně během 20. století přesouvány do různých 

muzejních a galerijních sbírek, kde jsou uloženy dodnes. Pokud zůstaly v dané lokalitě, 

jsou uloženy v depozitářích historických objektů. 

 Nepočetná skupina českých středověkých vitrají druhé poloviny 14. století se 

skládá z pouze několika nekompletních souborů sklomaleb a jednotlivých fragmentů. 

Přesto jde o památky, které jsou součástí téměř všech etap vývoje soudobého umění. 

Většina zkoumaných sklomaleb má své analogie a slohová východiska v současné knižní, 

deskové a nástěnné malbě. 

Vitraj s postavou sv. Jana křtitele, vzniklá pravděpodobně krátce počátkem 2. pol. 

50. let 14. století, se v mnohém stále upíná k tradici malby Mistra Vyšebrodského oltáře a 

k dílům české deskové a knižní malby 50. let. Některé rysy světce se již však blíží k malbě 

nového měkkého slohu 60. let 14. století. Sklomalbu tak lze považovat za dílo těsně 

předcházející stylové syntéze, vrcholící v 60. letech 14. století.  
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 Do období následujících 60. let lze zařadit sklomalby z kaple sv. Kateřiny na 

Karlštejně a část maleb z kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem. Karlštejnské 

Ukřižování může být právem považováno za mistrovské dílo, rovné svou kvalitou ostatním 

malířským památkám, dochovaným na Karlštejně. Rovněž výrazná dramatizace celého 

výjevu Ukřižování nemá v malířství 60. let 14. století obdoby. Vzhledem ke komparaci 

k  ostatním malbám „ukřižování“ na Karlštejně a vzhledem k určení autorství deskového 

obrazu Ukřižování z oltářní stěny kaple sv. Kříže, Mistru Theodorikovi, lze karlštejnskou 

sklomalbu přiřadit k jeho dílně.  

 Autor vitrají z kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem, ve srovnání 

s karlštejnskou sklomalbou, zvolil na svých scénách klidnou až lyrickou atmosféru, která 

prostupuje postavy všech aktérů. Kolínské sklomalby téměř shodně opakují kompoziční 

schémata, vycházející ze soudobé knižní malby, především z okruhu iluminací Jana ze 

Středy, kde došlo ke sloučení starších italských a novějších francouzských vlivů s místní 

silnou domácí tradicí. Vitraj Ukřižování z kostela sv. Bartoloměje, se již svým 

expresivnějším pojetím scény přiklání k emočně vypjatým dílům z období třetí čtvrtiny 14. 

století. 

 Pod vlivem malířství 50. a 60. let 14. století vznikla rovněž, stále ještě nedoceněná, 

skupina sklomaleb z kostela sv. Prokopa v Nadslavi. Dochovaly se zde postavy apoštolů, 

sklomalba Ukřižování a ornamentální výplně kružeb. Postavy svým monumentálním 

pojetím, velkorysými záhyby drapérie, výraznými rysy tváře a architektonického 

orámování dosvědčují, že zdrojem inspirace sklomaleb bylo pravděpodobně dílo Mistra 

karlštejnského rodokmene.  

 Součástí další vývojové etapy dvorského umění v době Karla IV., je spodní část 

východní okna chóru kostela Všech Svatých ve Slivenci, kde se nacházela sklomalba 

s Bolestným Kristem. Bolestný Kristus ze Slivence patří k novému typu tichého, lyrického 

a produchovněnému projevu tvorby, který byl vyvrcholením malířství 60. let 14. století. 

 Uměleckou a technickou úroveň české středověké vitraje konce 14. století dokazují 

fragmenty sklomaleb v kostelech v Holubicích, Hradešíně. Postavení českých 

středověkých vitrají na přelomu 14. a 15. století dokazují pouze dva kusy sklomaleb. 

V obou případech se jedná již o díla Krásného slohu, ve kterém umění Čech dosáhlo svého 

posledního vrcholu a velmi výrazného postavení v umění Střední Evropy. Jde o vitraj dolní 

části východního okna chóru kostela ve Slivenci s postavou sv. Petra. Sklomalba se Sv. 

Petrem je po umělecké i technické stránce posledním příkladem vynikající kvality vitrají 2. 

poloviny 14. století. 
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Ze soudobého sochařství konce 14. století vychází dvojice sklomaleb z kaple hradu 

Kost. Nachází se zde vitraje s postavou sv. Jiří a sklomalba s Pannou Marií jako 

Korunovanou Assumptou na půlměsíci. Obě sklomalby jsou stylově příbuzné s vitrají sv. 

Petra ze Slivence, ovšem sv. Petr je kvalitativně na vyšší úrovni. 

Z výše uvedeného shrnutí vyplývá, že česká středověká vitraj je neoddělitelnou 

součástí uměleckého vývoje 2. poloviny 14. století. Přestože celkový fond dochovaných 

středověkých vitrají, původně rozesetých na území dnešních Čech je zlomkovitý, je možné, 

i když v poměrně omezené míře, sledovat jejich vztah k ostatním oborům malířského 

umění. Středověká sklomalba, byla díky úzkému vztahu ke knižní, ale i deskové malbě, 

schopna vždy plně reagovat na měnící se slohové tendence. 

 Problematikou středověkých vitrají se v moderní uměnovědě, od doby vzniku 

vynikajícího díla z pera Františka Matouše, věnují badatelé pouze okrajově. Vitraje se sice 

stávají součástí větších syntetických prací o středověkém umění, jsou však po hříchu stále 

na okraji zájmu současných historiků umění. Je s podivem, že stále nevznikla novější práce 

věnující se středověkým vitrajím, uvědomíme-li si, že je to již 40 let od vzniku posledního 

monografického zpracování tohoto tématu. 

 Téma středověkých vitrají by si zasloužilo opět plnou pozornost, podobně jako je 

tomu již dlouhá léta například v Německu, kde se studium sklomaleb stalo vedle knižní, 

nástěnné a deskové malby v podstatě samostatným oborem. 

 Přál bych si, aby tato práce svojí trochou přispěla ke všeobecnému zájmu o 

středověkou vitraj, jelikož jsem přesvědčen, že si zaslouží plnou pozornost odborné i laické 

veřejnosti. 
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23. Fragment s heraldickým znakem, 1396–1407, Holubice,  

kostel Narození Panny Marie, střední okno apsidy 
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24. Sv. Jiří, konec 14. století, Kost, 

kaple sv. Anny, jižní okno 
 

25. Korunovaná Assumpta na půlměsíci, 

konec 14. století, Kost, kaple sv. Anny, 

jižní okno 
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Obětování  Krista, 1365-1370, 

sklomalba, Kolín, Kostel sv. 

Bartoloměje

Obětování  Krista, Laus Mariae, 

kolem roku 1360, Praha, 

Knihovna Národního Muzea, 

sig. XVI D 13, fol. 34v

Obětování  Krista, Liber 

Viaticus, kolem roku 1355-

1360, Knihovna Národního 

Muzea, sig. XIII A 12, fol. 209r

 
 

 

 

 

 

Smrt Panny Marie, 1365-1370, 

sklomalba, Kolín, Kostel sv. Bartoloměje

Smrt Panny Marie, Liber Viaticus, 

1355-1360, Knihovna Nárdního

Muzea, sig. XIII A 12, fol. 254v

Smrt Panny Marie, kolem roku 

1360, New York, 

tzv. Morganovy destičky

 

 

26. Obětování Krista, Kolín nad Labem, 

komparace se soudobou deskovou a knižní 

malbou 

 

27. Smrt Panny Marie, Kolín nad Labem, 

komparace se soudobou deskovou a knižní 

malbou 
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Korunování Panny Marie, 

1365-1370, sklomalba, Kolín, 

Kostel sv. Bartoloměje

Korunování Panny Marie, Breviř

křížovnického velmistra Lva, 1356, 

Praha Univerzitní knihovna, sig. 

XVIII F 6, fol. 44r

Korunování Panny Marie, 

Antependium z Pirny, 40. léta 

14. století

 
 

 

 
 

Ukřižování,1370-1378, 

sklomalba, Kolín, Kostel sv. 

Bartoloměje
Ukřižování z Emauzského 

kláštera, kolem roku 1365, 

Praha, Národní galerie 

Ukřižování, Misál probošta 

Mikuláše, kolem roku 1355, 

Brno, 

Svatojakubská knihovna

sig. 10/1, fol . 181v

Ukřižování, 1360–1364, 

Karlštejn, kaple sv. Kříže, 

severní stěna

 
 
 
 
 

28. Korunování Panny Marie, Kolín nad 

Labem, komparace se soudobou deskovou a  

knižní malbou 

29. Ukřižování, Kolín nad Labem, 

komparace se soudobou deskovou a  

knižní malbou 

 


