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Anotace 

Diplomová práce se zabývá obrazárnou šlechtického rodu Kolowratů, která se nachází 

na rodovém sídle v Rychnově nad Kněžnou. Kolowraté svou rodovou obrazárnu 

budovali již od 16. století. Od počátku tvořily základ jejich  galerie portréty členů rodu. 

Postupem času zaujal portrétní žánr ve sbírce důležité místo a vznikla tak zajímavá 

portrétní kolekce. V  galerii jsou zastoupeny nejstarší české šlechtické portréty z období 

renesance,  portréty ovlivněné uměním rudolfinských mistrů, ale i portréty, jejichž 

autorství je připisováno významných umělcům jako byli Karel Škréta, David Schultz či  

Philip Ch. Bentum a jiní.  Podobizny členů a předků rodu  tak průběžně  dokumentují 

dějiny kolowratského rodu. Práce nejdříve čtenáře seznamuje s dějinami rodové sbírky 

a poté se podrobně věnuje vybraným portrétům z období počátku založení galerie až do 

počátku 18. století.  
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šlechta, zámek Rychnov nad Kněžnou, kolowratská rodová galerie, portrétní tvorba, 
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Abstract 

The subject undertaken in my dissertation work is the gallery painting collection from 

the aristocratic family ‘Kolowrat’, which is located within the family’s palace in 

Rychnov nad Kněžnou. The Kolowrats established their gallery in the 16th century, the 

foundation of which was made to contain family member portraits. During this time 



 
 

portrait paintings comprised the main element and went on to create the portrait 

collection. The collection contains the oldest Bohemian aristocratic portraits from the 

Renaissance with portraits influenced by artists from the court of Emperor Rudolf II. It 

includes portraits from important artists as Karel Škréta, David Schultz or Philip Ch. 

Bentum and more. The portraits of family members document the history of the 

Kolowrat clan through the ages. At first this dissertation describes the history of the 

gallery and goes on to present select portraits from the beginning of the gallery until the 

18th century. 
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Úvod 
 

V průběhu zpracovávání tématu diplomové práce: „Obrazárna zámku v Rychnově nad 

Kněžnou“ se po studiu obrazárny rodu Kolowratů z autopsie ukázalo, že zvolené 

rámcové téma bylo příliš obsáhlé. Jelikož autorku oslovila početná sbírka rodinných 

portrétů, logickým vyústěním bylo zúžení tématu na studium vybraných podobizen, 

jehož výsledkem byl podtitul Vybrané portréty z období 16. až počátku 18. století. 

Portrétnímu žánru z kolowratských sbírek se dosud v uměleckohistorické literatuře 

nedostalo hlubšího zpracování.  Proto se autorka rozhodla svou diplomovou prací 

přispět k poznání této unikátně dochované kolekce portrétů jednoho z nejstarších 

českých šlechtických rodů. Úvodní kapitola nejprve nastiňuje stručnou historii rodu 

Kolowratů, poté čtenáře blíže seznamuje s dějinami kolowratské obrazárny, jež byla od 

svého počátku spojena s rodovým sídlem v Rychnově nad Kněžnou.  Historie sleduje 

osudy sbírky od jejího založení na počátku 16. století až po její současný stav. Na  

úvodní kapitolu  navazuje  hlavní text práce, který je rozdělen na dvě tematické části. 

První část se věnuje popisu renesančních podobizen období 16. a počátku 17. století, 

druhá pak barokním portrétům vzniklým ve 2. polovině 17. a počátkem 18. století. 

Z důvodu přehlednosti zvolila autorka chronologické řazení obrazů, neboť dělení dle 

malířského autorství či povahy portrétu by nebylo z důvodu stále ještě přetrvávající 

anonymity umělců v období 16. století a absence datování zcela vhodné.  Kapitoly 

představují nejstarší renesanční portréty, podobizny období manýrismu a následně pak 

dlouhého barokního období do počátku 18. století, kdy se setkáme již s náznaky 

nastupujícího rokokového stylu. Část věnující se renesančním podobiznám doprovázejí 

úvodní kapitoly, přibližující čtenáři soudobou uměleckou situaci a její odraz 

v kolowratské portrétní galerii. Jedná se o nástin počátků portrétní malby v Čechách 

a působení rudolfinských mistrů, především dvorních malířů císaře Rudolfa II. 

V případě barokních portrétů jsou tyto umělecké aspekty řešeny v rámci jednotlivých 

kapitol a životopisných medailonů malířů. Každý vybraný portrét je nejdříve podrobně 

popsán a následně pak zasazen do historického vývoje obrazárny. Pokud portrétovaná 

osoba patřila k významným představitelům své doby, což je v případě kolowratského 

rodu velmi časté, a rovněž je známa totožnost autora, jsou tyto skutečnosti na základě 

kulturněhistorických souvislostí blíže popsány. Představené podobizny jsou podrobeny 

komparaci v rámci soudobé portrétní produkce  v některých případech se autorka 
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pokouší nastínit jejich stylová východiska či případně autorské přiřazení. To ovšem není 

vždy možné,  absence archivních pramenů a podrobnější literatury tak z těchto pokusů 

činí pouhé hypotézy, které vycházejí ze stylové a formální analýzy obrazů a jejich 

komparace v rámci ostatních kolowratských portrétů či portrétního žánru obecně.  

  Předložená diplomová práce si neklade za úkol být kompletním katalogovým 

soupisem kolowratských portrétů, už i z toho důvodu, že do ní nebyly zahrnuty všechny 

dochované podobizny z kolowratské sbírky, ale zejména ty, jenž svým uměleckým 

provedením a dobrým fyzickým stavem vystupují do popředí a žádají si tak naši 

pozornost. Práce se především snaží představit kontinuálně dochovanou kolekci 

šlechtických portrétů, která se do dnešních dnů dochovala v téměř původním stavu 

a svým počtem se řadí mezi největší a nejvýznamnější šlechtické portrétní rodové 

galerie v Čechách.  
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Přehled literatury a pramenů 
 

Dosud nebylo v uměleckohistorické literatuře věnováno kolowratské obrazárně 

v Rychnově n. Kněžnou mnoho pozornosti. Abychom lépe pochopili její vznik 

a utváření během staletí, rozhodla jsem se na začátku práce stručně seznámit čtenáře 

s historií šlechtického rodu a pak s dějinami jejich obrazárny. Velmi podrobně 

a přehledně dějiny rodu Kolowratů sestavil Vlastimil Borůvka roku 1992.
1
 Svou studii 

doplnil genealogickými tabulkami, což zjednodušuje orientaci v rámci rozvětvených 

rodových větví. Borůvkova kniha nebyla dosud v rámci genealogické rešerše 

překonána. V roce 2000 byla rozšířena autory Josefem Krámem a Jakubem Pavlem 

o historii města Rychnova n. Kněžnou.
2
  O rok později přispěl stručnější historií rodu 

historik Jiří Hás.
3
 Autor J. Pavel se dějinám rychnovského města věnoval již roku 

1966.
4
 Během staletí vlastnil šlechtický rod i několik paláců v Praze, jejichž historii 

postupně přibližuje ve svých encyklopedických publikacích Pavel Vlček.
5
   

Cenné informace pro bližší studium kolowratské galerie ukrývá rodinný archiv 

Kolowratů, který byl roku 1995 rodu navrácen,  nyní je uložen v zámeckých 

prostorách.
6
 K rodinnému archivu sestavila roku 1965 Věra Cibulková-Sekotová 

inventář.
7
  

   K nejdůležitějším pramenům v archivu patří dochované opisy a originály 

inventárních seznamů obrazárny. Tyto seznamy zachycují stav umělecké sbírky 

k rokům 1716, 1743, 1785, 1853, 1872 a 1937.
8
 Vyjma nejmladšího inventáře jsou 

všechny psány německy. Opisy inventářů byly pořizovány průběžně, přičemž  opis 

seznamu z roku 1743 zhotovil roku 1910  V. Helfert a také sám hrabě Zdeněk 

Krakowský z Kolowrat.  Inventář z roku 1853 se shoduje s inventářem datovaným 

rokem 1872. Dochované inventární seznamy byly poprvé kriticky zhodnoceny 

a porovnány Eduardem Weissem.
9
 Právě E. Weiss jako první upozornil na řadu 

nesrovnalostí, které vznikly snad během vyhotovování opisů. Autorka předložené práce  

                                                           
1
 BORŮVKA 1992. 

2
 BORŮVKA/KRÁM/PAVEL 2000. 

3
 HÁS 2001.  

4
 PAVEL 1966.  

5
 VLČEK 1996; VLČEK 1999; VLČEK 2007. 

6
 RA KOLOWRAT.  

7
 CIBULKOVÁ-SEKOTOVÁ 1965. 

8
 RA KOLOWRAT,  inv.č. 1512–1531 . 

9
 WEISS 1953–1955. 
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pracovala s třemi nejdůležitějšími inventáři z let 1716, 1785 a 1937, které porovnávala 

s cennými Weissovými poznámkami. Inventář z roku 1743 autorka vynechala, jelikož 

obsahuje soupis oceněných obrazů, mezi kterými se nevyskytuje žádný portrét. Shodné 

inventární soupisy z let 1853 a 1872 jsou příliš stručné a taktéž neuvádějí žádnou 

podobiznu.
10

 Archivní fond v sobě ukrývá rovněž řadu historických listin a osobní 

korespondence, jež byly autorce práce v případě identifikace portrétů a malířů velkým 

pomocníkem. Rodinný archiv obsahuje mimo jiné dochované písemnosti z roku 1938 

vztahující se k zapůjčení některých kolowratských portrétů na výstavy České baroko 

a Postavy českých dějin, které byly pořádány Uměleckou besedou a Spolkem 

výtvarných umělců Mánes. 

  V rychnovském zámku se mimo jiné dochovala obsáhlá kartotéka černobílých 

fotografií všech obrazů, tu nechal roku 1940 zhotovit hrabě Zdeněk Libštejnský 

z Kolowrat.
11

 Reversní strany karet nesou vlastnoruční poznámky hraběte Zdeňka, který 

se pokoušel o identifikaci portrétovaných osob a určení autorství. Kartotéka se stala 

autorce cenným pomocníkem při porovnání fyzického stavu obrazů a rovněž při 

identifikaci členů rodu.  

Se zájmem o zachycení dějin kolowratské rodové obrazárny se poprvé setkáme 

ve stati otištěné v časopise Umění roku 1942, jejímž autorem byl Vladimír Novotný.
12

 

Svůj text věnoval památce hraběte Zdeňka Krakowského z Klowrat, jenž se svým 

úsilím a péčí významně zasadil o nové uspořádání rodové obrazárny. Novotný podává 

stručný nástin dějin obrazárny a posléze chronologicky popisuje obrazy, které rozděluje 

dle námětu do jednotlivých skupin. Za pomoci dochovaných inventářů se pokouší 

o datování a autorské připsání obrazů.  

Největší zásluhu na dokumentaci rychnovské obrazárny však nese již výše 

zmíněný Eduard Weiss (1886–1960), rychnovský kronikář a knihovník, osobní přítel 

hraběte Zdeňka Krakowského a nadšený milovník zámecké umělecké sbírky. V úvodu 

svého strojopisu nazvaném Barokní obrazárna v kolowratském zámku v Rychnově n. 

Kněžnou seznamuje čtenáře s dějinami rychnovské obrazárny od jejího počátku do její 

                                                           
10

 Odkaz v textu práce na konkrétní inventární seznam je v poznámkovém aparátu označen jako: 

VERZEICHNIS 1716; VERZEICHNIS 1785; SOUPIS 1937. Porovnej: WEISS 1953–1955, 301–304 

(1716); 305–318 (1743); 408–421 (1785); 319–323(1853); 343–357 (1937). 
11

 FK 1940.  
12

 NOVOTNÝ 1942.  
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současnosti.
13

 Poté předkládá jakýsi katalog obrazů nacházejících se mezi léty 1953–

1955 v zámeckých interiérech. Každý vystavený obraz představuje podrobným popisem 

a zároveň připojuje jeho doložení v inventárních seznamech. Svou pozornost věnuje 

rovněž obrazům uloženým v zámeckém depozitáři. Při sestavování vycházel Weiss také 

ze zmíněné fotografické kartotéky. Uvádí rovněž přepis Novotného článku z roku 1942.    

Rychnovské umělecké sbírce se po jejím zestátnění opakovaně věnoval Oldřich 

Blažíček. Poprvé roku 1955, kdy přinesl ucelený pohled do nově instalované 

rychnovské sbírky.
14

  O rok později své pojednání obohatil o podrobný katalog 

vystavených obrazů.
15

  Ve stejném roce Blažíček nově instalovanou rychnovskou 

obrazárnu hodnotí v rámci ostatních čerstvě vzniklých zámecký obrazáren, které byly 

sestavovány na základě zámeckých svozů.
16

 Roku 1973 vyšlo rozšířené vydání 

publikace z roku 1956.
17

 V té autor podává podrobnější pohled do historie sbírky 

a rovněž mění některé atribuce obrazů.  

   Přiblížení okolností doprovázejících navrácení sbírky rodu Kolowratů a jejímu 

stavu na počátku 90. let 20. století, přispěla formou katalogového hesla Marie Mžyková 

roku 1994.
18

  O rok později sestavil výstižné a přehledné heslo popisující osud sbírky 

v průběhu staletí Vít Vlnas.
19

 Kolowratskou sbírku a její formování neopomněl ani 

Lubomír Slavíček, který  ji,  v rámci své kulturněhistorické stati, zahrnul mezi ostatní 

významné šlechtické sbírky přelomu 17. a 18. století v Čechách. 
20

 Novější publikací 

podrobně se věnující historii obrazárny, od jejího založení po současnost a přiblížení 

nejvýznamnějších uměleckých děl, které v sobě skrývá, představuje bezesporu katalog 

Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou. Ten  vznikl na 

základě dlouhodobé zápůjčky obrazů Národní galerii v Praze, jeho editorkou je Olga 

Kotková a na vzniku se významně podíleli autoři  František Záruba Pfeffermann 

a Marcela Vondráčková.
21

    

                                                           
13

 Viz. pozn.10  
14

 BLAŽÍČEK 1955.  
15

 BLAŽÍČEK 1956a. 
16

 BLAŽÍČEK 1956b. 
17

 BLAŽÍČEK 1973.  
18

 MŽYKOVÁ 1994.  
19

 VLNAS 1995.  
20

 SLAVÍČEK 2007.  
21

 KOTKOVÁ 2009.  
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Nejnověji se zámeckou sbírkou jako celkem zabývala ve své bakalářské práci 

Daniela Jansová.
22

 Svou pozornost soustředila především na obrazy 16. a 18. století, což 

zohlednila     ve svém autorském katalogu děl. Ten předchází tematicky řazené 

medailonky vybraných obrazů různých žánrů.  

Na úvodní kapitolu navazuje první část hlavního tématu práce, která se věnuje  

nejstarším dochovaným portrétům období renesance a manýrismu. V úvodní části 

autorka vychází z publikace Jiřího Kuthana, který popisuje první portrétní snahy 

v období vlády dynastie Jagellonců.
23

  Rozsáhlou kandidátskou prací mapující dějiny 

českého renesančního portrétu 16. století přispěla významně autorka Eva Bukolská již 

roku 1968,
24

 v níž se rovněž podrobněji věnovala kolowratským portrétům 16. století. 

O šlechtickém portrétu v širším dobovém kontextu pojednala ve své publikaci z roku 

1985.
25

  V rámci seznámení s celofigurálním portrétem autorka předložené diplomové 

práce vycházela i ze své práce bakalářské.
26

 K nejvýznamnějšímu autorskému počinu 

spojeném s nejstaršími renesančními podobiznami kolowratských předků, patří článek 

Jaroslava Pešiny Nejstarší český renesanční portrét, který publikoval roku 1955 

v časopise Umění.
27

 V něm rychnovskou barokní kopii spojil s jejím originálem 

dochovaným v Německu a polemizoval s názorem německých autorů, kteří podobiznu 

považovali za  dílo V. Stosse, kdežto J. Pešina za dílo Mistra litoměřického oltáře. 

K této problematice se Pešina vrátil o čtyři roky později.
28

                     K představení 

portrétů v dobovém uměleckém kontextu použila autorka stať rakouského historika 

Günthera Heinze z roku 1963, ve níž autor čtenáře seznamuje s malíři působícími na 

vídeňském císařském dvoře.
29

  Portrétistům na dvoře císaře Maxmiliána I. se  věnuje 

Monika Frenzel.
30

 Nejnověji k problematice německého renesančního portrétu přispěli 

autoři katalogu výstavy nazvané: „Dürer-Cranach-Holbein. Die Entdeckung des 

Menschen“ z roku 2010.
31

   

O kulturním prostředí dvora arcivévody Ferdinanda Tyrolského a jeho 

provázanosti s kolowratským rodem pojednávají práce rakouských historiček Wilfried 

                                                           
22

 JANSOVÁ 2014.  
23

 KUTHAN 2010.  
24

 BUKOLSKÁ 1968. 
25

 BUKOLSKÁ 1985.  
26

 ADAMOVÁ 2012.  
27

 PEŠINA 1955. 
28

PEŠINA 1959.  
29

 HEINZ 1963.  
30

 FRENZEL 2006.  
31

 HAAG/LANGE/METZGER/SCHÜTZ  2011. 
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Seipel
32

 a Sabine Haag.
33

  Jak popisuje ve své práci Eliška Fučíková, období vlády 

císaře Rudolfa II. učinilo z Prahy umělecké centrum.
34

  Domácí malířskou produkci 

výrazně ovlivnil okruh dvorských malířů, kteří společně s císařovým dvorem přicházeli 

na konci 16. století do Prahy. Tuto atmosféru velmi dobře nastínil roku 1988 autorský 

kolektiv Elišky Fučíkové, Beket Bukovinské a Ivana Muchky.
35

 Situaci mezi nově 

příchozími umělci a domácími malíři se na základě rozboru dochovaných knih 

pražských malířských cechů snažil popsat již Karel Chytil roku 1906.
36

 Chytilovo 

pojednání se stalo později výchozím zdrojem Michalu Šroňkovi.
37

 Kolowratské portréty 

z období vlády Rudolfa II. se blíží ponejvíce tvorbě Hanse von Aachena, jehož skvělou 

monografii sestavila Eliška Fučíková.
38

  Rychnovské portréty z první třetiny 17. století 

se stylově blíží soudobému vídeňskému portrétu, o kterém pojednává diplomová práce 

Elisabeth Leitner.
39

  

Druhá část diplomové práce přibližuje kolowratské barokní portréty 17. 

a počátku 18. století. Oproti renesanční době, kdy se stále setkáme s anonymními malíři, 

v  barokní době již narůstá počet umělců, kteří svá díla signují a tak máme možnost 

spojit obrazy se jménem konkrétního autora. Při tvorbě životopisných medailonků 

barokních portrétistů, autorka vycházela z lexikonových hesel Gottfrieda Dlabacze,
40

 

K.G. Saura,
41

 Franze Zisky
42

 a především z lexikální řády  autorské dvojice Ulricha 

Thiemeho a Felixe Beckera,
43

 také z novější encyklopedické řady editované Jane 

Turnerovou.
44

   

Pozornost malíři Danielu Schultzovi přirozeně věnuje zejména polská 

uměleckohistorická literatura. Roku 1975 se o Schultzově portrétní tvorbě v širším 

kontextu vyjádřil Mariusz Karpowicz.
45

 O jeho působení na dvoře polského krále Jana 

Kazimíra pojednal o dva roky později Jacek Gajewski.
46

 Malířově působení ve službách 

                                                           
32

 SEIPEL 2005. 
33

 HAAG  2012.  
34

 FUČÍKOVÁ 1997.  
35

 FUČÍKOVÁ/BUKOVINSKÁ/MUCHKA 1988. 
36

 CHYTIL 1906.  
37

 ŠRONĚK 1997.  
38

 FUČÍKOVÁ 2010.  
39

 LEITNER 2008.  
40

 DLABACZ 1998. 
41

 SAUR 1994. 
42

 ZISKA 1836 . 
43

 THIEME/BECKER 1908– 1940. 
44

 TURNER 1996. 
45

 KARPOWICZ 1975. 
46

 GAJEWSKI 1977. 
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pánů z Kolowrat se poprvé podrobně věnoval ve svém článku z roku 1981 Oldřich 

Blažíček.
47

 Autorkou Schultzovy monografie je polská kunsthistorička Boźena 

Steinborn.
48

 Ta ve spojitosti s kolowratskými portréty jako první přichází s jejich 

zařazením v rámci umělcovy tvorby a ikonografickým popisem.  

    Vlivem sňatkové politiky se do rychnovské obrazárny dostal také vynikající 

portrét Karla Škréty. Při popisu Škrétova obrazu autorka vycházela z publikací Pavla 

Preisse,
49

 Jaromíra Neumanna
50

 či z nejnovějšího monografického katalogu editorské 

dvojice Lenky Stolárové a Víta Vlnase.
51

 Tvorbou německých malířů 2. poloviny 17. 

století jako byli Jan Frans van Douven či Julius Romandon a jejich působení na 

kurfiřtských dvorech se zabýval Martin Phillipson
52

 a nejnověji Theodora Oberperfler
53

 

a Franzisca Windt.
54

    

Počátek 18. století reprezentují v kolowratské sbírce oválné portréty malíře 

Philipa Christiana Bentuma, současníka Petra Brandla. Jejich vzájemné umělecké 

inspiraci se věnovali Pavel Preiss,
55

 Jaromír Neumann
56

 a nejnověji k této problematice 

přispěla Gabriela Trojanová.
57

 O Bentumových rychnovských portrétech pojednává 

i článek autorky Marcely Vondráčkové.
58

  V souboru vrcholně barokních podobizen se 

nacházejí obrazy, za jejichž autora bývá někdy označován Bentumův současník Jan 

Kupecký. První pokus o umělcovu monografii nalezneme v roce 1955 a jejím autorem 

byl František Dvořák.
59

 K výročí Kupeckého narození sestavil Jaromír Neumann 

umělcův medailonek.
60

 V nejnovější době se Kupeckému dostalo pozornosti z pera 

Eduarda Šafaříka, jenž sestavil poslední umělcovu monografii, která Dvořákovu zcela 

překonala.
61
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 BLAŽÍČEK 1981. 
48

 STEINBORN  2004. 
49

 PREISS 1974. 
50

 NEUMANN 2000. 
51

 VLNAS/STOLÁROVÁ 2010. 
52
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 PREISS 1963. 
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58
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 DVOŘÁK 1955 
60
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61
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Kulturněhistorický kontext barokního období v Čechách, který jednotlivé 

kapitoly okrajově doprovází, čerpala autorka z prací autorů Lubora Machytky,
62

 Víta 

Vlnase,
63

 Petry Vokáčové,
64

 Kamily Babáčkové
65

  a Vlastimila Borůvky.
66

   

Při popisu oděvu portrétovaných osob a jeho časového zařazení na základě 

stylového  rozboru  mi byly velkou oporou přehledné a podrobné publikace autorské 

dvojice Lenky Vaňkové a Veroniky Pilné,
67

 Aleny Nachtmannové
68

 a Sabine Haag.
69

 

V ikonografickém výkladu jsem vycházela ze slovníku autorky Hildegard Kretschmer
70

 

a českého ekumenického překladu Bible z roku 1985.
71

 

1. Rod pánů z Kolowrat a  dějiny obrazárny 

v Rychnově nad  Kněžnou 
Rod pánů z Kolowrat, o němž se zmiňují prameny již ve 13. století, se svou 

historií řadí mezi nejstarší české šlechtické rody u nás. Kolowraté se v průběhu staletí 

rozdělili na několik rodových větví, ovšem všechny spojovalo erbovní znamení orlice 

stříbrno-červeně polcené v modrém poli a zlatou korunkou na krku.
72

  

Společné dějiny města Rychnova a kolowratského rodu se začaly psát na 

počátku 17. století.
73

 Roku 1623 připadlo rychnovské panství jako konfiskát císařské 

koruně, které roku 1640 prodala císařovna Eleonora Gonzaga místokancléři českého 

království Albrechtovi Libštejnskému z Kolowrat.
74

 S výstavbou nového zámku započal 

mezi léty 1676–1690 jeho syn moravský markrabě František Karel I. Libštejnský 

z Kolowrat (1655–1716). Čtyřkřídlý zámek se dvěma arkádovými nádvořími byl 

dokončen roku 1690 za Františkova syna Norberta Leopolda Libštejnského z Kolowrat 

(1655–1716). [1] Dnešní architektonická podoba zámku však pochází z let 1722–1727, 

                                                           
62

 MACHYTKA 1972. 
63

 VLNAS 2001. 
64

 VOKÁČOVÁ 2014. 
65

 BABÁČKOVÁ 2008. 
66

 BORŮVKA 2010. 
67

 VAŇKOVÁ/PILNÁ 2013. 
68

 NACHTMANNOVÁ 2012. 
69

 HAAG 2013. 
70

 KRETSCHMER 2011. 
71

 BIBLE. 
72

 V předložené diplomové práci se postupně setkáme s představiteli linie Bezdružických z Kolowrat, 

Libštejnských z Kolowrat,  Novohradských z Kolowrat a Krakovských z Kolowrat. K rodovému znaku se 

pojí deviza: „Pro fidelitate“(Ctností a věrností).In: BORŮVKA 1992, 1. 
73

 Město Rychnov bylo založeno v údolí říčky Kněžny již ve 13. století. Středověký hrad a město se 

posléze staly majetkem císaře Rudolfa II., který jej v polovině 16. století prodal Trčkům z Lípy, ti zde 

postavili renesanční zámek. In: PAVEL 1966, nepag 
74

 HÁS 2001, 51. 
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kdy byl upraven patrně dle projektu Jana Blažeje Santiniho Aichela.  Během těchto 

úprav došlo k vystavění mansardového patra, zdvojení řady okenních os v průčelí 

a ukončení nároží dvěma věžemi.
75

 Hrabě Norbert  Leopold se pilně věnoval 

rozšiřování a prodeji svého majetku. Kromě rychnovského zámku započal s přestavbou 

svého paláce na Malé Straně v Praze a zároveň přistoupil k prodeji majetku, který 

Kolowraté vlastnili ve Vídni.
76

 Rychnovský zámek byl v průběhu 18. a 19. století 

nadále v držení rodu. Posledním představitelem libštejnské větvě byl hrabě František 

Antonín Libštejnský z Kolowrat (1778–1861), významný politik a jeden ze zakladatelů 

Národního muzea.
77

 Rychnovské panství tak přešlo do vlastnictví Jana Nepomuka (zv. 

Hanuše) Krakovského z Kolowrat (1794–1872), po němž převzal správu panství 

Zdeněk Krakowský z Kolowrat (1836–1892), od něhož rod užívá přídomek Krakowský 

z Kolowrat Libštejnský. Po něm následoval syn Zdeněk ml. Krakovský z Kolowrat 

(1881–1941), ten se pečlivě věnoval uměleckým rodovým sbírkám a jako jeden 

z prvních aristokratů zpřístupnil roku 1924 své rychnovské sídlo návštěvníkům.
78

 

V období 2. světové války se zámek stal sídlem německého Wehrmachtu. Roku 1945 

bylo rychnovsko-černíkovické panství navráceno Kryštofovi Krakowskému z Kolowrat 

                                                           
75

 Společně s touto přestavbou došlo k pozdně barokní úpravě budov v zámeckém areálu, tedy kostela 

Nejsvětější Trojice, jízdárny a piaristické koleje roku 1798 poškodil požár. In: MŽYKOVÁ 1994, 51;  

Autorství projektu J. B. Santiniho Aichela nebylo v literatuře dosud jasně přijato. Porovnej: 

BORŮVKA/KRÁM/PAVEL 2000, 152. 
76

 VLČEK 2007, 244. Kolowratský (Thunovský) palác se nachází mezi dnešními ulicemi Nerudovou 

a Zámeckými schody. Rozsáhlý komplex palácových budov vznikl spojením se sousedním palácem pánů 

z Hradce, který získal Norbert Leopold Libštejnskýho z Kolowrat na základě sňatku  roku 1691 

s dědičkou slavatovského majetku Marií Markétou Slavatovou z Košumberka. Norberta Leopold roku 

1701 započal s barokní přestavbou, která byla dokončena až mezi léty 1716–1721 a podíleli se na ní 

architekti G. A. Lurago a B. Scotti. Oba jmenované paláce jsou dnes majetkem italského velvyslanectví 

v Praze. S erbem Kolowratů se setkáme také na průčelí Kolowratského paláce ve Valdštejnské ul. Na 

Malé Straně, získal rod roku 1886  za hraběte Zdeňka  Krakovského z Kolowrat. Dnes je součástí 

komplexu budov Senátu České republiky. VLČEK 2007, 111; VLČEK 1999, 251.  Posledním pražským 

palácem je Kolowratský palác na Starém Městě vzniklý roku 1670 přestavbou domů, kterou započal 

hrabě Jan Václav Novohradský z Kolovrat. (Dnes je sídlem činoherního klubu Divadla Kolowrat). 

VLČEK 1996, 388. Šlechtický rod své stopy zanechal také v císařském městě Vídni. Roku 1648 zakoupil 

Albrecht Libštejnský z Kolowrat obytný dům „U zlatého zajíce“(Zum goldenen Hase), který stál 

v blízkosti císařského Hofburgu na Michaelerplatzu.  Roku 1698 byl Norbertem Leopoldem prodán 

a blok budov byl roku 1888–1889 v rámci stavebních úprav Hofburgu stržen. Blíže:  Paul Harrer: Wien, 

seine Haeuser, Menschen und Kultur, 6. Band, II. Teil, Wien 1957, 387–391.   Hrabě   František Antonín 

Libštejnský z Kolowrat (1778–1861) vlastnil ve Vídni  tzv. Kolowrat Palais. Ten byl mezi léty 1868–

1881 zasanován a stával přibližně v místech dnešních ulic Seilernstatrasse a Schwrazenbergstrasse. Blíže: 

Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien, 3. Band, Wien 2003,560; Richard Perger: Strassen, Tuerme 

und Basteinen. Das Strassennetz der Wiener City in seiner Entwicklung und seinen Namen.  Wien 1991, 

153. Max Eisler: Historisches Atlas des Wiener Stadtbildes, Wien 1919. Tafel XI,  XLIII. Dům U zlatého 

zajíce můžeme vidět na kolorovaných rytinách německého rytce Karla Postla z období kolem roku 1800. 

RA KOLOWRAT, INV.Č. 1236–1239, kt. 59; Spisy týkající se prodeje a koupě domu „ U zlatého 

zajíce“ ve Vídni.  Blíže: Věra Cibulková-Sekotová: Rodinný archiv Kolovratů, Státní archiv v Zámrsku, 

Zámrsk 1965. 
77

 HÁS 2001, 51.  
78

 WEISS 1953–1955, 12.  
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(1927–1999). Ovšem hrabě Kryštof Krakowský byl kvůli svému protikomunistickému 

postoji roku 1948 zatčen a zámek  následně zabaven státem, rodina byla později nucena 

emigrovat do Rakouska. Na své rychnovské panství se Krakowští vrátili roku 1992, kdy 

jim byl na základě restitučních zákonů navrácen zabavený majetek. Dnes se o rodové 

panství a zámek v Rychnově stará Jan Egon Kolowrat Krakowský-Libštejnský 

(*1958).
79

  

  

Dějiny kolowratské obrazárny  

Již v polovině 16. století se setkáme s prvními šlechtickými uměleckými 

sbírkami, jež byly ve své době chápány jako projev společenského postavení a bohatství 

svého majitele.  V českém prostředí tato aristokratická sběratelská činnost vycházela 

z manýristicky orientovaných encyklopedických „kunstkomor“ císaře Rudolfa II. 

(1552–1612), které měly být jakýmsi obrazem světa a jeho rozmanitosti. Vedle této 

tradice vznikaly v 17. století první sbírkové galerie zahrnující, vlivem stoupající potřeby 

reprezentovat své společenské postavení, nejen obrazy, ale i sochy a ukázky užitého 

umění. V této době získávali šlechtici umělecké artefakty do svých sbírek také 

prostřednictvím pobytů v Itálii či Francii, kam zavítali během svých kavalírských cest. 

Znalost vyspělých kulturních prostředí je tak inspirovala k cílenému zakládání sbírek 

a rodových galerií. V 17. století se pro mnohé šlechtice stala inspirací umělecká sbírka 

arcivévody Leopolda Viléma (1614–1662) umístěná původně v Bruselu a později ve 

Vídni.
80

  Základ rodových sbírek tvořily portréty panovníků     a rodových předků. 

V polovině 16. století vznikají nejstarší portrétní galerie, mezi které se řadí, jak uvidíme 

v následujících kapitolách, i kolowratská rodová sbírka. Ta obsahuje barokní kopie 

nejstarších renesančních portrétů z počátku 16. století, ty byly původně umístěny 

v augustiniánském klášteře v Ročově.
81

 Další celofigurální portréty předků rodu pak 

vznikaly během 2. poloviny 16. století.  Počátkem 17. století obohatily kolowratskou 

galerii portréty, jejichž autorem byli umělci ovlivnění manýristickým stylem období 

vlády Rudolfa II. S větším zaujetím pro portrétní tvorbu se setkáme v 2. polovině 17. 

                                                           
79

 KOTKOVÁ 2009, 29; blíže: MŽYKOVÁ 1994, 51.   
80

 SLAVÍČEK 2007, 20.  Umělecká sbírka arcivévody Leopolda Viléma dnes tvoří jednu ze základních 

sbírek vídeňského Kunsthistorischesmusem.  Kontakt českých aristokratů s umělci během kavalírských 

cest dokládají také portréty vzniklé během těchto cest. Takto se nechal roku 1646 portrétovat Jan 

Humprecht Černín a později František Antonín Berka z Dubé. In: SLAVÍČEK 2007,18.  
81

 Blíže Kap. 2.2 
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století a na počátku 18. století ve většině šlechtických sbírek, stejně tak tomu bylo 

i v případě kolowratského rodu. Autor Lubomír Slavíček tyto galerie spojuje s barokním 

chápáním šlechtického stavu, jak jej popsal Bohuslav Balbín: „Nobilita je jakési stálé 

projevování se vynikajících vlastností, k nimž vede potomky jejich vznešený původ 

a příklady jejich předků.“
82

   

   Již hrabě František Karel I. Libštejnský z Kolowrat (1620–1700), stavitel 

rychnovského zámku, obohatil rodovou galerii o portrétní plátna polského malíře 

Daniela Schultze a dá se tedy předpokládat, že už za jeho panování byly na rychnovský 

zámek  soustředěny starší rodové podobizny. Počátky cíleně sestavované kolowratské 

obrazárny jsou spojeny s osobností Františkova syna Norberta Leopolda Libštejnského, 

on rodovou galerii  roku 1701 přenesl z rychnovského zámku do svého pražského 

paláce na Malé Straně. Stávající soubor renesančních a raně barokních podobizen 

rozšířila věna Norbertových manželek. Johana Magdaléna Hrzánová z Harasova (1649–

1685), která svým věnem do kolowratské obrazárny přinesla skvělý portrét Karla 

Škréty,  později pak Marie Markéta roz. Slavatová (1637–1700), ta přispěla portréty 

členů rodu Slavatů.
83

  Po smrti Norberta Leopolda vznikl roku 1716 nejstarší 

dochovaný inventář rodové galerie, dle kterého sbírka obsahovala 134 obrazů, z nich 44 

představovaly rodinné podobizny.  

Po Norbertovi přešla správa majetku a péče o galerii na jeho syna Františka 

Karla II. (1684–1753), ovšem jeho investice do rodové galerie nebyly příliš uvážené 

a tím se hrabě dostal do finančních potíží, čímž musel značnou část obrazů v roce 1719 

a 1735 prodat hraběti Františku Josefovi Černínovi a svým věřitelům.
84

 Vážné obavy 

o udržení rodové galerie sdělil v  dopise z roku 1735 svému sekretáři Ulrichovi, kde 

píše: „ Mann ist doch nicht schuldig jetzt die Bilder einem jeden beschauen zu lassen, 

viel weniger dem Tollenstein und Erhart, welche nur Maulmacher sind und keine 

Käufer, sind lang genug aufgerichtet gewesen.“
85

 I přes nepříznivou finanční situaci 

byla kolowratská galerie v této době obohacena o sérii oválných pozdně barokních 
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 SLAVÍČEK 2007, 23.  
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 VLNAS 1995, 714. 
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   František Antonín prodal v roce 1719 a pak 1735 hraběti Černínovi celkem 291 obrazů. Do roku 1727 

nově přikoupil 600 maleb, ovšem inventář z roku 1743 uváděl již jen 438 položek. In: VLNAS 1995, 417. 
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 WEISS 1953–1955, 128.  Volný překlad: „Člověk není dlužen nechat každému tyto obrazy shlédnout, 

o to méně Tollensteinovi a Erhartovi, kteří jsou pouze mluvkové a žádní kupci a měli dostatečně dlouhou  

dobu na shlédnutí.“ 
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portrétů francouzského malíře Philipa Christiana Bentuma.
86

 Roku 1733 působil ve 

Františkových službách jako umělecký znalec malíř Petr Brandl.
87

 Roku 1740 se ocitl 

rychnovský zámek ve válečném ohrožení ze strany pruských vojsk, která se zapojila do 

soupeření o získání rakouského dědictví, a proto byla část sbírky převezena do Prahy 

a některé obrazy zazděny na zámku. V roce 1743 se sbírka vrátila do Rychnova u  této 

příležitosti byl sepsán druhý nejstarší inventář.
88

 Tou dobou byl správcem obrazárny 

malíř Antonín František Hampisch, autor ideálního pohledu do kolowratské sbírky. [2] 

Na obraze Hampisch zachytil vedle originálů Jacoba Jordaense či Karla Škréty i plátna 

Petra Paula Rubense (Sv. Marie Magdaléna) či Coreggia (Zasnoubení sv. Kateřiny), jež 

jsou dnes odborníky považovány za zdařilé dobové kopie.
89

  Inventář sepsaný roku 

1785 eviduje 1218 obrazů a grafických listů rozmístěných v pokojích rychnovského 

zámku, čímž se kolowratská galerie řadila k největším šlechtickým sbírkám konce 18. 

století v Čechách.
90

 Největší část tvořila díla holandského původu, vedle již zmíněných 

umělců se zde nacházela plátna A. Bredaela, zátiší Cornelise Gysbrechtse  či krajiny 

Jana J. Hartmanna. Zátiší reprezentovala díla Isaaca Godyna, Johanna Bouttatse. Vedle 

alegorických pláten Michaela V. Halbaxe se v obrazárně nacházely zdařilé kopie, kromě 

výše zmíněných autorů i  Raffaela či Diega Vélazquéze. 
91

  

Významně do vývoje kolowratské sbírky zasáhl hrabě František Josef II. 

Libštejnský z Kolowrat (1747–1825), který zapůjčil pečlivě vybraný soubor 142 obrazů 

Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze, která byla přímou 

předchůdkyní dnešní Národní galerie.  Obrazy byly do sbírky postupně navráceny roku 

1872.
92

  Během 19. století obohatila sbírku lovecká zátiší rychnovského malíře Jana 

Antonína Vocáska-Hrošeckého a byla přikoupena díla Josefa Berglera a Ludvíka Kohla. 

Kvůli stavebním úpravám černíkovického zámku byly roku 1822 převezeny některé 

obrazy do Rychnova.  
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 BLAŽÍČEK 1956a, 3.  
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 KOTKOVÁ 2009, 14. Předlohou pro Hampischův ideální pohled byl zřejmě obraz Davida Tenierse 

zachycující Leopolda Viléma v jeho obrazárně z poloviny 17. století.  Dle F. Záruby Pfeffermanna se měl 

Teniersův obraz nacházet ve sbírce ještě roku 1937. In: KOTKOVÁ 2009, 16.  
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 VLNAS 1995, 417.  
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 BORŮVKA/KRÁM/PAVEL2000, 153 
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 JANSOVÁ 2014, 20.  Zapůjčené obrazy z kolowratských sbírek byly postupně uváděny v inventárních 

seznamech SVPU mezi léty 1827–1872. Blíže: Verzeichniss der Kunstwerke in der Gemälde-galerie der 

Privatgesellschaft patriotischer Kunstfreunde zu Prag, sowie der damit vereinigten  Hoser´schen 
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Ve 20. letech 20. století nabídl hrabě Zdeněk Krakowský z Kolowrat Národní 

galerii  odkoupení několika děl. Další byla celkem nešťastně prodána dr. G. Weilovi, 

který obrazy vyvezl do Švýcarska a zde roku 1924 prodal.
93

 Ze získaných finančních 

prostředků hradil hrabě restaurátorské práce na zbylých obrazech. Roku 1937 nechal 

vytvořit soupis rychnovské galerie, ten čítal, bez černíkovických obrazů, celkem 539 

položek.  Hrabě byl velkým milovníkem umění a s úctou pečoval o zámeckou 

obrazárnu.  V rámci výstav České baroko a Postavy českých dějin pořádaných roku 

1938 zapůjčil několik renesančních a raně barokních podobizen. Zamýšlel také vydat 

obsáhlou publikaci věnovanou rodové obrazárně. U této příležitosti nechal roku 1940 

zhotovit černobílé fotografie většiny rychnovských obrazů a opatřil je popisky. 

Bohužel, počátek 2. světové války mu tento počin neumožnilo dokončit. 
94

  Období 2. 

světové války zámecká sbírka přečkala v celkem dobrém stavu a nedošlo k žádným 

výrazným ztrátám. Vlivem poválečných událostí byla rodová galerie společně s celým 

majetkem roku 1949 zestátněna. Zásluhou přítele hraběte Zdeňka Krakowského, 

rychnovského historika Eduarda Weise, však neutrpěla, v porovnání s jinými 

šlechtickými sbírkami, takové ztráty.
95

   

Rychnovský zámek se stal  roku 1953 sídlem Krajské galerie.  Roku 1955 byla nově 

uspořádána zámecká obrazárna a její instalace zpřístupněna veřejnosti.
96

  Navrácení 

rychnovského majetku původním majitelům, se dostalo rodové obrazárně náležité 

restaurátorské péče a nové instalace.
97

 Tak se, po bezmála půl století, vrátila rodová 

obrazárna na své původní místo.  O návázání současného majitele Jana Egona 

Kolowrata Krakovského na sběratelskou zálibu svých předků, vypovídají mimo jiné 

nákupy uměleckých děl, jimiž se současní majitelé snaží svou rodovou galerii rozšířit 

a zanechat ji tak bohatší pro další generace. A tak naplňují ve své  bohulibé činnosti  

rodové heslo: „Pro fidelitate.“(Ctností a věrností.)  
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 KOTKOVÁ 2009, 27.  
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 WEIS 1953–1955, 12.  
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 Část zámeckého mobiliáře byla odvezena do Národního divadla v Praze a do prezidentské kanceláře na 
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 BLAŽÍČEK 1955, 220.  Instalace byla doplněna svozy ze šternberských a paarovských sbírek. In: 

VLNAS 1995, 417.  
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 K probíhajícím restaurátorským pracím a záměrům blíže: Milena Nečásková: Soubor obrazů z rodové 

sbírky Kolowratů-Krakowských na zámku Rychnov n. Kněžnou. Restaurátorský záměr. Praha 2011.  
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 V průběhu staletí byla kolowratská sbírka obohacena o umělecká díla různých 

malířských žánrů, ovšem nejvýrazněji se do dějin sbírky zapsala portrétní malba. 

Setkáme se zde s díly známých i méně známých umělců, které  vytvořily, díky 

neutuchajícímu uměleckému mecenátu Kolowratů,  ucelenou portrétní galerii 

kolowratských předků. Vybrané portréty se budou snažit představit následující kapitoly.   

  



23 
 

2. Renesanční portréty 16. a 1. poloviny 17. století 

2.1  Počátky portrétního umění v Čechách  
  S prvními portréty se setkáme již na počátku 16. století na vídeňském císařském dvoře. 

Ve službách císaře Maxmiliána I. Habsburského působil  Albrecht Dürer (1471–1528), 

autor slavného císařova portrétu s granátovým jablkem. Mimo norimberského mistra 

zde byli činní portrétisté Bernhard Strigel, Hans Maler či Niklas Reiser. 

Ve 20. letech 16. století se na pražském dvoře Ludvíka Jagellonského objevuje 

malíř Hans Krell (1490–1565), jenž je v odborné literatuře pokládán za možného autora 

nejstarších dochovaných šlechtických portrétů, které se nachází právě v kolowratské 

sbírce. V této době se v českém prostředí setkáme i s prvními celofigurálními portréty 

šlechty. K rozvinutí tohoto žánru v českém prostředí přispěl dvorní portrétista císaře 

Ferdinanda I. Jakob Seisenegger (1505–1567), jenž během první poloviny 16. století 

působil ve službách rodů pánů z Hradce, Pernštejna a Rožmberka.
98

 Dochovaným 

renesančním podobiznám v kolowratské sbírce a jejich porovnání se soudobou 

malířskou  tvorbou se blíže věnují následující kapitoly. 

 

2.2  Barokní kopie nejstarších renesančních portrétů 

Základ rodových sbírek tvořily nejčastěji portrétní cykly panovníků a předků 

rodu. V kolowratské sbírce vznikly nejstarší portréty již na počátku 16. století, což ji 

řadí mezi nejstarší portrétní galerie u nás. Ostatní sbírky, jako pernštejnské či 

rožmberské, se svými dochovanými nejstaršími podobiznami datují až do poloviny 16. 

století.
99

  Základ kolowratské galerie tvořila čtyři portrétní poprsí nejstarších 

představitelů rodu, která se do dnešních dní dochovala ve sbírce pouze v pozdně 

barokních kopiích.
100

 Za autora těchto kopií je považován hesenský malíř Jan Baltasar 

Rauch, který roku 1716 pobýval v Praze.
101

  Tato čtyři portrétní poprsí zobrazují 

nejstarší členy kolowratského rodu, jimiž byli Albrecht z Kolowrat, Jan Bezdružický 
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 PEŠINA 1955, 157.  
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 PILZ 1981, 35;  SLAVÍČEK 2007, 24. Inventární soupis z roku 1716 již tyto čtyři kopie zmiňuje 

v osobních komnatách hraběte. Rauch je tedy musel zhotovit ještě v tomto roce. In: BLAŽÍČEK 1973, 
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z Kolowrat, Jiří Bezdružický z Kolowrat a Václav Bezdružický z Kolowrat. Nyní si 

zmiňované podobizny představíme blíže. 

  V rámci dějin renesančního portrétu v Čechách představuje portrét Albrechta 

z Kolowrat z roku 1506  nejstarší závěsný renesanční portrét u nás. Jak již bylo řečeno, 

dochován je v pozdně barokní kopii, ovšem jeho originál se nachází v soukromé sbírce 

K. Kisterse v Meesburgu.
102

  [3] Albrecht z Kolowrat (1480–1510) byl vnukem 

zakladatele ročovského kláštera větve Albrechta I. během vlády Vladislava II. 

Jagellonského zastával mezi léty 1503–1510 funkci nejvyššího kancléře českého 

království.
103

 Na portrétním poprsí vidíme muže zachyceného z en face natočeného 

směrem vlevo, jeho je upřen na diváka. Malíř zobrazil kancléře s citem pro detail, jako 

muže ostře řezaných rysů tváře a s vysokým čelem, vystouplé kulaté tváře a krátce 

střižených tmavých vlasů. Modré oči jsou lehce přivřené a úzké rty pevně semknuty 

k sobě, čímž dodávají kancléři přísný a chladný výraz. Oděv tvoří svrchní  zlatý  

brokátový kabátec zv. šuba, lemovaný hnědou kožešinou  s výstřihem.
104

 Šuba je 

zdobena oblíbeným motivem granátového jablka. Pod ní má oblečenu bílou košili se 

zlatým lemem odhalujícím dekolt a krk, který zdobí zlatý přívěsek s kameny a perlami 

na černé šňůrce. V rukou přitisknutých k hrudi drží stočený svitek, který J. Pešina 

považoval za symbol svěřeného úřadu a moci.
105

 Vedle snahy o individuální zachycení 

kancléřovy tváře oči diváka zaujmou sukovité prsty muže zdobené šestnácti zlatými 

prsteny. Velký počet prstenů na Albrechtově podobizně není nikterak výjimečným. Již 

od konce 15. století bylo i na mužském portrétu běžným zvykem, nechat se zpodobnit s  

co největším počtem šperků. Ty byly chápány jako symbol společenského postavení 

a bohatství jejich nositele. Jako příklad můžeme zmínit téměř soudobý portrét Lucase 

Cranacha st. z roku 1511, představujících markraběte Albrechta Braniborského.
106

 [4]  

Poprsí  Albrechta malíř podal ještě v plošném malířském stylu s nejistotou 
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 PEŠINA 1955, 156. 
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 VAŇKOVÁ/PILNÁ 2013, 101. Cranachova podobizna Albrechta mimo počet prstenů zaujme 

i zachycením mužovy oční vady. In: HAAG/METZGER/SCHÜTZ 2011, 122. 
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v perspektivním vystavění portrétu. Živost obrazu dodává jemná světelná modelace 

tváře. Ovšem i přes tento nedostatek se autorovi povedlo zachytit vcelku individuální 

rysy tváře a oživit ji přísným výrazem. Ten J. Kuthan označuje jako „brutální 

realismus“ a upozorňuje na autorovu inspiraci soudobou italskou a nizozemskou 

malbou.
107

 Za autora Albrechtova poprsí je v literatuře označován Mistr litoměřického 

oltáře, jehož umělecký projev je mezi domácími malíři nejpokročilejší. Oproti ostatním 

umělcům tvořícím v pozdně gotickém duchu, Mistr litoměřického oltáře využívá 

principy raně renesanční malby.
108

 Pozornost Kolowratově portrétu v literatuře věnoval 

až J. Pešina, který roku 1955 upozornil na článek německého badatele E. Büchera. Ten 

publikoval obraz  nazvaný  jako podobiznu neznámého muže se šestnácti prsteny, jenž 

pocházel ze soukromé sbírky K. Kisterse v Meersburgu.
109

[5]   Již na první pohled  J. 

Pešina tuto podobiznu označil jako originál Albrechtova portrétu a na základě 

komparace s rychnovskou podobiznou, došel k závěru, že  Rauch svou kopii provedl 

velmi věrně. Malíř oproti originálu poprsí celkově snížil a zmenšil. Rovněž tělo a tvář 

pojal rozložitěji a kresebněji a došlo tak ke zploštění malby. Autor kopii oproti originálu 

opatřil nápisovou páskou.  E. Bücher za autora označil Veita Stosse, což Pešina odmítl, 

jelikož se nedochoval žádný Stossův portrét k porovnání. Pešina rovněž nesouhlasil 

s Bücherovou identifikací portrétovaného coby norimberského patricije Jacoba Muffela 

a se vznikem portrétu v Norimberku. Na základě dobré znalosti rychnovské kopie, která 

nebyla Bücherovi známa, Pešina potvrdil autorství Mistra litoměřického oltáře a český 

původ obrazu. Podle něj zobrazeným není norimberský patricij, ale český kancléř 

Albrecht z Kolowrat.
110

 Německý badatel E. Bücher přijal Pešinovu argumentaci 

a upozornil jej v dopise na velmi podobný portrét, který měl být roku 1894 v Kolíně n. 

Rýnem vydražen do soukromé sbírky ve Stockholmu.
111

  Tzv. stockholmskou verzi 

považoval Pešina za dílenskou kopii originálu z Meersburgu a byla dle něho dokladem, 

že J. B. Rauch nemohl zhotovit rychnovskou barokní kopii dle originálu, jelikož ten se 

na počátku 18. století nacházel již mimo kolowratskou galerii, ale dle stockholmské 

kopie. Tu Pešina označil za stylově bližší právě rychnovské kopii. 
112
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Druhá barokní kopie zobrazuje poprsí Jana Bezdružického z Kolowrat (1498–

1526), komořího krále Ludvíka Jagellonského, s nímž roku 1526 zahynul v bitvě 

u Moháče.
113

 [6]  Na tmavém pozadí stojí nápis: „ETATIS SUE ANNORV XXIIII 1522“, 

upozorňující na vznik originálu v roce 1522.  Dolní část obrazu je opatřena nápisem: 

„JAN BEDZRUZICZKY Z KOLOWRAT.“ Malíř Jana zobrazil ze tříčtvrtin natočeného 

směrem vlevo, jeho pohled směřuje stejným směrem. Ruce má pokrčeny v loktech 

a dlaně složeny do sebe. Oděv tvoří lesklý kabátec růžové barvy s bohatě nabíranými 

dlouhými rukávy a širokým výstřihem. Ten zakrývá skládaná bílá košile se stojáčkem 

a zlatým lemováním. Přes kabátec má oblečenu hnědou kožešinovou vestu. Na hrudi se 

vyjímá zlatý řetěz s přívěskem koníka. Janovy světlé krátce střižené kadeřavé vlasy 

zakrývá červený široký baret s třásněmi. Levý ukazováček zdobí dva prsteny. Tvář 

šlechtice je široká, modrých očí se světlým knírem a vousem pokrývajícím úzkou bradu, 

plošně modelována světlými inkarnáty růžové barvy. Stylovým pojetím působí postava 

velmi dekorativně, přičemž vykreslení obličeje a rukou je potlačeno ve prospěch 

detailního zachycení oděvu. Ten svou plošnou modelací popírá tělesnou anatomii. Dle 

E. Bukolské tyto znaky malby vycházejí z raně renesanční německé dekorativní malby, 

jejímž představitelem byl v této době Hans Krell (1490–1565).
114

 Hans Krell svou 

kariéru portrétisty zahájil na dvoře vévodů z Hohenzollernu v Ansbachu, přičemž 

Fridrich z Ansbachu udržoval přátelské styky s českým králem a tak se mohl Krell 

dostat i do Prahy.
115

  Na pražském dvoře působil mezi léty 1522–1526 a pro Ludvíka 

Jagellonského zhotovil sérii portrétní poprsí jeho i jeho manželky Marie Uherské.
116

  

Zde se s Krellem mohl setkat i Jan Bezdružický a nechat si od něj zhotovit portrét.  Dle 

J. Pešiny Krellovo autorství rychnovské podobizny dokládá i umělcův portrét Albrechta 

Pruského z rodu Hohenzollernů ze stejného roku.
117

 [7] Jak vidíme,  Krell jej zobrazil 

ve velmi podobném kompozičním a stylovém pojetí.  

Třetí barokní kopie zachycuje portrétní poprsí nejvyššího zemského soudce 

Jiřího Bezdružického z Kolowrat (1481–1526).
118

 [8] V horní části obrazu čteme 

v kartuši jméno:    „Dytrzich  Bezdruziczky z Kolowrat“, v českém znění Jetřicha, za 
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 BORŮVKA 1992, 11.  
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 BUKOLSKÁ 1968, 9.  Autorství J. Krella uváděl i O. Blažíček. In: BLAŽÍČEK 1956 a, 8 , kat.č. 4 
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 PEŠINA 1955, 157.  
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 FRENZEL 2006, 67, Kat. Nr. VI.57  Kromě Hanse Krella se ve 20.letech 16. století v  knize pražského 
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Blíže: CHYTIL 1906, 169. 
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 PEŠINA 1955, 157. 
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 BORŮVKA 1992, 11.  
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něhož je někdy mylně označován. Dle J. Pešiny byl nápis doplněn později a došlo tak 

k záměně původního jména Jiří.
119

 Malíř poprsí šlechtice zachytil ze tříčtvrtin 

natočeného směrem vlevo, jeho hlava je zobrazena zcela z profilu. V pravé ruce drží 

otevřenou knihu, levici má položenu na okraji iluzivní římsy (parapetu). Celý portrét je 

zasazen do architektonického rámce, jenž je tvořen pilíři vynášejícími klenbu, v níž se 

otevírá průhled do krajiny. Průhled zakrývá za postavou Jiřího spuštěný tmavý závěs. 

Kolowratův oděv tvoří červený prostřihovaný kabátec doplněný bílou řasenou košilí se 

stojáčkem zdobeným zlatým lemem. Přes spodní kabát má oděn tmavou šubu, na 

ramenou doplněnou kožešinou. Světle hnědé vlasy jsou nezvykle sčesány dozadu 

a sepnuty zlatou síťkou. Svou úpravou tak připomínají spíše dámský účes. Tmavý závěs 

dává vyniknout výraznému profilu šlechticovy tváře s vysokým čelem, ostrým nosem 

a vystouplou bradou. Lehce pootevřené rty zdobí úzký knírek. Malíř zachytil tvář ve 

světlém odstínu, bez většího citu pro modelaci. Svůj zájem věnoval spíše modelaci 

krajiny v pozadí, zde vidíme hory a lesy s vodními plochami, vlevo dokonce kostel. 

V takovém krajinném motivu viděla E. Bukolská vliv umění dunajské školy počátku 16. 

století.
120

  Rovněž s motivem iluzivního parapetu ve spodní části obrazu, jenž dodává 

portrétu prostorou hloubku, a architektonickým rámcem se hojně setkáme v portrétech 

německých malířů první třetiny 16. století. Za všechny můžeme uvést podobiznu Filipa 

Adlera z roku 1513 od Hanse Holbeina st. [9] Holbein šlechtice zobrazil za tmavým 

iluzivním parapetem a orámoval jej zdobným portálem. Tento motiv převzali záalpští 

malíři z italské renesanční malby a tvorby nizozemských mistrů počátku 15. století.
121

 

Za autora podobizny Jiřího Bezdružického z Kolowrat považoval J. Pešina malíře 

z okruhu Hanse Krella, O. Blažíček pak za  neznámého mistra ovlivněného saským 

stylem malby. Badatelka E. Bukolská v motivu arkád a průhledu do krajiny spatřovala 

inspiraci L. Cranachem st.
122

    

Naši pozornost si zaslouží otevřená kniha, kterou Jan drží, a v ní stojící nápis: 

„Seitt gleich war für  Ihm (keiner) der so von gantzer Hertze von gantzer Selen von 
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 PEŠINA 1955, 158. Jetřich  Bezdružický z Kolowrat zemřel již roku 1508, přičemž podobizna je 

datována do 20. let 16. století, což vylučuje Jetřichovu totožnost. In: BORŮVKA 1992, 11.    
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 BUKOLSKÁ 1968, 10.  
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 S podobným iluzivním motivem se setkáme u portrétů Bernhardta Strigela (portrét rodiny císaře 

Maxmiliána z roku 1520) či Hanse Malera. Často byl parapet (římsa) nositelem identifikačního nápisu 

a rozvíjen byl v grafické produkci 16. století, jak dokládají rytiny Albrechta Dürera či Bertala Behama. 
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 PEŠINA 1955, 157. Porovnej: BLAŽÍČEK 1956a, 8, kat.č. 26; BUKOLSKÁ 1968,10.   
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allen Krefften(…)Sich zum Herren keret.“ 
123

  Autorka této práce se domnívá, že text by 

mohl být zkráceným biblickým starozákonním citátem znějícím: „Seinesgleichen war 

vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen 

Kräften sich zum Herren  bekehrte nach allem Gesetz Mose's; und nach ihm kam 

seinesgleichen nicht auf.“ [2 Kön. 22, 23]  
124

 Český překlad: „Nikdy předtím ani potom 

nebyl žádný král, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší 

i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým.“[2Kr, 23, 25]
125

 

K citovanému textu by se tak významově pojil nápis na římse znějící: „ICH.VORGILT. 

LI(E)BE.MIT. TREUEN“, což by se dalo volně přeložit jako: „Oplácím láskou 

a věrností.“ Mohlo by jít o jakousi osobní devízu, vyjadřující Janovo přesvědčení 

a víru.   

Soubor barokních kopií uzavírá portrétní poprsí vyšehradského purkrabího Václava 

Bezdružického z Kolowrat (1478?–1539) z roku 1527.
126

[10]  Tmavé pozadí nese 

identifikační nápis: „WACLAW BEZDRVZICKY Z KOLOWRAT A NA KOSSATKACH 

NEIWISSI SVDI DWORSKY KRALO CZIESKEHO. AETATIS SVAE LXX. 1527.“Autor 

zachytil starého muže ze tříčtvrtin natočeného směrem vlevo. Ruce složené na hrudi 

působí nepřirozeně, původně snad spočívaly na nějakém předmětu, možná odložené 

pokrývce hlavy. Celý portrét je laděn do tmavých barev. Šlechticův oděv tvoří tmavý 

kožešinový kabátec, jehož rukávy zdobí florální motiv.  Široká tvář výrazných rysů nese 

známky pokročilého věku, vlasy jsou krátké a bílé, stejně jako mohutný dlouhý vous 

zakrývající hruď. Tvář je plasticky modelována světlem.   Oproti předchozím třem 

podobiznám nevykazuje Václavův portrét konkrétní styl a je v rámci kopií těžko 

zařaditelný. Badatel J. Pěšina považuje za autora umělce z okruhu Hanse Krella, oproti 

tomu E. Bukolská původ neznámého malíře hledá v jihoněmeckém prostředí.
127
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 WEISS 1953–1955, 68, kat.č. 65.  
124

 Z důvodu jazykové podobnosti staré němčině je citovaná pasáž převzata z vydání Lutherovy bible 
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2.3  Celofigurální renesanční portréty 
V průběhu 16. století se v portrétní malbě, kromě již zmíněného saského vlivu, 

setkáme s vlivy španělské portrétní malby, která do Čech pronikla po roce 1555 

prostřednictvím manželky Vratislava z Pernštejna Marie Manrique de Lary. Ta si sebou 

přivezla podobizny zhotovené právě španělskými umělci. Do pernštejnských, posléze 

lobkowiczských, rodových sbírek  se tak dostala díla portrétistů Antonise Moora (1517–

1577), dvorního malíře španělského krále Filipa II., jeho následovníka Alfonsi Sáncheze 

Coella (1515–1590) či  jeho žáka Juana Pantoji de la Cruz (1551–1609).
128

  

Uvedení malíři tak svou tvorbou ovlivnili české anonymní portrétisty, jako byl 

Mistr Alžběty Těšínské či Monogramista HK, kterého autorka E. Bukolská ztotožňuje 

s Hansem Krellem ml.
129

  

  Kolowratské podobizny celých postav tvoří rovněž zajímavou ukázku dobové 

renesanční módy v Čechách, která se v této době, jak uvidíme, inspirovala módou 

španělského království. 

 

2.3.1 Podobizna Jana Bezdružického z Kolowrat a jeho tří manželek 

  Další renesanční portréty Kolowratů vznikly během 60.–80. let 16. století. 

Ovšem je více než pravděpodobné, že se ve sbírce původně nacházely také portréty 

z období poloviny 16. století, které se však vlivem historických událostí nedochovaly 

a nenalezneme o nich zmínky ani v inventářích.
130

  

Roku 1568 zhotovil anonymní malíř, jehož E. Fučíková označuje jako Mistra 

kolowratských portrétů, celofigurální podobiznu Jana Bezdružického z Kolowrat (1534–

1604). K němu  postupně vznikaly portréty jeho tří manželek, kompozičně vždy 

pojatých jako pandány. Existenci protějších podobizen naznačuje kompozice obrazu, 

kdy autor zachytil císařského radu ze tříčtvrtin natočeného směrem vpravo, kam 
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 ADAMOVÁ 2012, 82.  
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 Zmíněným autorům bude věnována pozornost v následující kapitole.  
130

 BUKOLSKÁ 1968, 10. Podobný osud postihl portrét Ondřeje Libštejnského z Kolowrat ve stáří šesti 

let z roku 1601, jehož autor byl dle Bukolské ovlivněn dvorským  dětským portrétem, který ve Vídni 

pěstovali malíři jako Giulio Licio či  holandský malíř Jacob de Monte. Právě v dětské podobizně císaře 

Ferdinanda II. a Ernesta Maxmiliána (kolem 1591–1593) od J. de Monte shledávala autorka přímou 

inspiraci pro nedochovanou podobiznu Kolowrata. Badatelka E. Bukolská ve své disertační práci z roku 

1968, nacházel se tento obraz pod inv.č. 490  ve sbírkách zámku Hrubý Rohozec, kam byl převezen 

v průběhu 50–60.let 20 století v rámci svozu označeného jako „Ústí 120“. Bohužel, roku 2000 byl 

v rámci správní reorganizace NPÚ mobiliář zámku částečně převezen na jiné památky spravované 

Ústeckým krajem. Portrét se tak autorce nepodařilo prozatím dohledat. Za pomoc děkuji panu J. 

Holubovi, kastelánovi SZ Hrubý Rohozec. 
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směřuje i jeho pohled. Sérii celkem čtyř celofigurálních pláten uvádí již inventář z roku 

1716.
131

 [11]  

    Šlechtic stojí v lehkém kontrapostu před tmavým neutrálním pozadím. Pouze 

horní okraj doplňuje identifikační nápis: „AETATIS SUAE XXXIIII ANNO MDLXVIII.“ 

Pravou ruku má opřenu v bok, levá svírá jílec kordu zavěšeného u pasu. Šat Kolowrata 

odpovídá mužskému španělskému oděvu 2. poloviny 17. století. Ten byl tvořen tmavým 

vypasovaným kabátcem s krátkými šosy a bílým okružím kolem krku. Přes svrchní 

kabát má přehozen krátký tmavý plášť zvaný boemio. Velmi nápadnou je délka světlých 

kalhot, která se oproti dosavadním saským kalhotám radikálně zkrátila. Nohavice byly 

vycpávány do tvarů balónu či dokonce dýně. Zvolená délka odhalovala siluetu nohou, 

v případě Kolowrata zakrytou jen bílými punčochami a nízkými černými botami.
132

 

Hlavu kryje tmavý baret posazený na stranu.  Kompozice vycházející ze španělského 

proudu, však vede k určitému zploštění stylu malby, ve kterém autor dosahuje hloubky 

a plasticity světelnou modelací postavy. Určitou strohost portrétu podporuje také 

jednoduché pozadí a chybějící stafáž v podobě závěsu či stolu. Svou stylovou 

jednoduchostí se Mistr kolowratských portrétů blíží svému současníkovi, již výše 

zmíněnému, Monogramistovi HK. Malíři, který v této době působil v Praze a roku 1567 

vytvořil celofigurální podobiznu neznámého šlechtice, snad Vratislava z Pernštejna.
133

 

[12]  Velmi podobný oděv a použitý kolorit barev u Kolowratova portrétu můžeme 

spatřit na podobizně Václava III. Adama Těšínského, jehož autorem je domácí malíř 

tvořící  rovněž pod vlivem španělských autorů. [13]  Jako ukázka tvorby české 

renesanční celofigurální malby byl portrét Jana Bezdružického, společně s podobiznou 

jeho třetí manželky Alžběty z Rožmitálu.
134

  

Roku 1569 vznikl protějškový celofigurální portrét Janovy první manželky Markéty 

z Roupova (? – 1575), která byla za Jana provdána roku 1556. [14] Pojetí pozadí 

portrétu a kompozice natočení šlechtičny směrem vpravo naznačují přímou souvislost 
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 FUČÍKOVÁ 1997, 362.  Inventář označuje plátna jako: „Contrfé den Grafen Bezdruzitzky vom 
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užívala ovčí vlna. In: VAŇKOVÁ/PILNÁ 2013, 109.   
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 ADAMOVÁ 2012, 83.  
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 Obraz byl zapůjčen roku 1938 na výstavu Postavy českých dějin, který pořádal Spolek výtvarných 
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korespondenci Zdeňka Krakowského z K.,  týkající se zapůjčení těchto obrazů na výstavu SVUM roku 
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s portrétem jejího chotě. Horní okraj nese nápis: „AETATIS SVAE XXXV ANNO 

MDLXVIIII.“
135

  Markéta je zobrazena v celé postavě z poloprofilu otočena směrem 

vlevo. V rukou drží bílý kapesník, tradiční atribut renesančních portrétů vyjadřující 

ženskost, podobně jako motiv páru rukavic. Oděna je do dlouhého černého  sametového 

šatu  jihoněmeckého střihu s balónovými rukávy, doplněným bílým řaseným límcem.
136

 

Světlé vlasy schovává síťka a černý kruhový čepec se zdobným lemem. Na tmavé ploše 

vyniká velký zlatý náhrdelník s  přívěskem ve tvaru gombíku a pásek v podobě řetězu 

sahající svým koncem k lemu sukně. Tvář jemných rysů je podobně modelována 

světlem jako u portrétu  jejího chotě, na rozdíl od rukou, jenž působí plochým dojmem. 

Ovšem zpracování portrétů nese i prvky vycházející z tvorby dvorního malíře 

habsburských císařů Jakoba Seiseneggera, jehož tvorba výrazně ovlivnila, souběžně se 

španělským proudem, celofigurální renesanční malbu 2. poloviny 16. století v Čechách. 

V tomto duchu u nás působil malíř označovaný jako Mistr pánů z Rožmberka, autor 

několika celofigurálních portrétů členů rožmberského rodu, jenž roku 1554 zhotovil 

podobiznu Bohunky z Romžberka, která se svým zpracováním blíží rychnovskému 

obrazu. [15]     Zůstává však otázkou, zda jsou portréty manželů, i přes popsané stylové 

odlišnosti, dílem jednoho autora, tedy Mistra kolowratských portrétů, jak se domnívala 

E. Bukolská.
137

   

Druhou Janovou manželkou se roku 1566 stala Bohunka z Hustiřan (1543–

1581), jejíž celofigurální portrét malíř zhotovil roku 1580, o čemž nás informuje nápis 

znějící: „AETATIS SVAE 37. 1580.“
138

[16] Bohunka je zobrazena z en face natočena 

hlavou vlevo,  snad naznačení přítomnosti protějškového portrétu jejího muže. Ruce má 

mírně pokrčeny v loktech. V  levé ruce drží pár rukavic, pravicí se přidržuje stolku, 

pokrytém o červenou látkou. Temné pozadí oživuje v pravém horním rohu brokátový 

bohatě řasený závěs, což kompozičně připomíná ustálený dvorský okruh celofigurálních 

podobizen, jak jej známe od výše zmíněného J. Seiseneggera. Hraběnka je oděna 

do typického španělského šatu, jenž svým střihem potlačoval  tělesné tvary a vytvářel 

tak dojem přesýpacích hodin. Toho bylo docíleno používáním vyztuženého korzetu zv. 
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  E. Bukolská obraz mylně datuje do roku 1568. In: BUKOLSKÁ 1968, 10. 
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 Černý šat byl v období renesance určen zejména vdovám a ženám vyššího věku, jelikož byl symbolem 

jejich důstojnosti. In: VAŇKOVÁ/PILNÁ 2013, 109.   Ovšem černá barva v případě Markétina oděvu 
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Jana Bezdružického.  
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 ADAMOVÁ 2012, 81. Blíže: BUKOLSKÁ 1968, 10.  
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 BLAŽÍČEK 1956a,7 kat.č. 12. Bohunka z Hustiřan byla v době svého druhého sňatku s Kolowratem, 

vdovou po Hertvikovi z Nestajova. In: BORŮVKA 1992, 13.   
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verdugo, zdůrazňujícího linii pasu a spodničky, která pevně držela zvonový tvar 

sukně.
139

 Bohunčiny brokátové šaty jsou tvořeny bílým živůtkem, dlouhými rukávy  

sepnutými řadou knoflíků  a sukní, které dává vyniknout svrchní rozhalený černý plášť.  

Sukni pokrývá výšivka florálního motivu, ten byl od konce 15. století oblíbeným 

zdobným prvkem  vycházejícím z burgundského motivu granátového jablka či 

stylizovaného květu artyčoku.
140

 Pod kruhovým límcem doplněným jemnou 

paličkovanou krajkou vidíme zlaté řetězy. Tmavé vlasy jsou sčesány dozadu a schovány 

pod bílým čepcem. Ostrý nos, mandlový tvar výrazných očí a semknuté rty dodávají 

šlechtičně přísný výraz. Tvář je velmi světlá, oživená pouze růžovým nádechem tváří. 

Styl malby není příliš plastický, autor se spíše věnoval plošnému členění, čímž obraz 

postrádá prostorovou hloubku. Neznámý autor se, na základě lehce strnulého  pojetí  

postavy a zpracování španělského oděvu, zdá být velmi blízký Monogramistovi HK, 

jenž stejný motiv použil roku 1570 v  celofiguránímu portrétu Magdaleny  z Lobkowicz, 

roz. ze Salmu. [17]      

  Třetím portrétem je celofigurální podobizna Alžběty z Kolowrat, roz. 

z Rožmitálu  (?– 1590), dcery Zdeňka Lva z Rožmitálu a od roku 1585 poslední 

manželky Jana Bezdružického.
141

 [18] Šlechtična je zobrazena z en face, natočena lehce 

vlevo, její pohled však směřuje přímo na diváka. Oproti dosavadním portrétům zasadil 

autor model před zlatě červený řasený závěs, čímž dodal obrazu hloubku. Podobně jako 

Bohunka se Alžběta  pravou rukou přidržuje stolku pokrytého červenou látkou. V levé 

ruce drží pár světlých rukavic. Španělský šat červené barvy tvoří pevný živůtek 

a zvonovitá sukně. Doplňuje ho zlatý pásek  a náhrdelník. Krk halí bohatě řasené bílé 

okruží s krajkovým koncem. Tmavé vyčesané vlasy spíná zlatá čelenka a kryje černý 

baret ozdobený bílým rajčím peřím.  

  Oči diváka zaujme precizně zpracovaný dekorativní motiv výšivky v podobě 

stylizovaného granátového jablka, pokrývající živůtek a sukni. Záhyby sukně jsou 

modelovány  světlem, což dodává šatu určitý pohyb. Tento potrétní styl  pracující 

s detailním zachycením geometrického motivu látky  nalezneme u německého 

portrétisty Hanse Mielicha (1516–1573), který kolem poloviny 16. století působil na 
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   S velkou oblibou motivu granátového jablka se setkáme rovněž na dvoře habsburských císařů, 
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habsburském vídeňském dvoře. Můžeme rovněž spatřit na jeho podobizně 

arcivévodkyně Anny  Bavorské z roku 1556, kde výrazně podaný geometrický motiv 

španělského šatu zcela popírá tělesnou strukturu a pohyb.[19]  Tímto získává model 

výraz neživé bytosti, kterou autor G. Heinz doslova nazývá  „perníkovým modelem“.
142

 

Porovnáme-li portrét Alžběty z Rožmitálu s předešlým portrétem Bohunky 

z Hustiřan, nalezneme podobnost v plošném podání malby a světelné modelaci  rukou 

a tváře.  Obličej Alžběty z Rožmitálu vykazuje silné poškození. Rovněž období jejich 

vzniku není příliš vzdálené. To vše podporuje domněnku E. Bukolské, která  za autora 

obou portrétů pokládala stejného domácího malíře.
143

   

Představené portréty tak tvoří zajímavou ukázku domácí celofigurální malby 2. 

poloviny 16. století. Ta v sobě spojila prvky dvorského císařského portrétu pěstovaného 

ve Vídni, vyznačujícího se kompoziční jednoduchostí s důrazem na zachycení detailu,  

španělsky orientovanou barevností a snahou o reálné zobrazení. 
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2.4 Portréty 1. poloviny 17. století  
 

2.4.1 Podobizna Vladislava Abdona Libštejnského z Kolowrat 

Na další proměny a formování českého portrétu závěru 16. stol. a počátku 17. 

století  měli bezprostřední  vliv  malíři, působící na pražském dvoře Rudolfa II. Než se 

budeme věnovat kolowratským portrétům vzniklým v tomto duchu, ráda bych se 

zmínila o portrétu muže z počátku 17. století, jehož autor vycházel ještě z renesanční 

portrétní tradice, ačkoliv v této době již sílil manýristický styl. Tímto obrazem je 

portrétní poprsí mladého hraběte Vladislava Abdona Libštejnského z Kolowrat (1591–

1623) z  roku 1608.
144

 [20] Podobiznu poprvé zmiňuje soupis z roku 1937.
145

 Malíř 

zobrazil polopostavu šlechtice z en face  natočeného směrem vlevo, jeho pohled však 

směřuje přímo na diváka. Vzhledem ke zvolené kompozici a druhotnému seříznutí 

plátna, vidíme pouze horní partii paží. Levá ruka je natažena podél těla, pravá se 

nejspíše opírá v bok. Oděv hraběte tvoří  tmavě červený sametový kabátec střihu tzv. 

husího břicha s dlouhými zlatě obšívanými rukávy. Kabátec kontrastně doplňuje bílý 

hladký přeložený límec, jenž je modelován světlem.
146

 Jednoduchost portrétního poprsí 

a neutrální šedé pozadí, inspiruje diváka ke studii šlechticova detailně zachyceného 

obličeje. Jeho krátké rezavé vlasy jsou vyčesány dozadu a natočení hlavy mírně vpravo 

odhaluje mužovo ucho. Vidíme tvář světlé pleti s lehce červeným nádechem, výrazné 

obočí, široké červené tváře a kulatou vystupující bradou.  Snahu malíře o vystižení 

věrné podoby mladého šlechtice dokládají pihy a pigmentová znamínka na čele 

a tvářích muže. Malířův styl ovšem příliš nepracuje se světelnou modelací a tak obraz 

postrádá prostorovou hloubku. Badatelka E. Bukolská považuje za autora domácího 

malíře ovlivněného portrétní tvorbou holandského krajináře  Lucase Valckenborcha 

(1535–1597), jenž v závěru svého života působil na vídeňském dvoře a roku 1583 
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 BORŮVKA 1992, 14.  Obraz je v levém horním rohu označen nápisem: „WLADISLAVS ABDON 
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v soupise z roku 1785 v rámci podobizen označených  jako: „Mittlere verschiedene Portraiten“. In: 

VERZEICHNIS 1785, Kat. Nr. 912-924.  
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namaloval  podobiznu arcivévody Matyáše I. Habsburského. Podle E. Weisse se měla 

kopie kolowratova portrétu nacházet na zámku v Roudnici n. Labem.
147

 

  

2.4.2   Umění na dvoře Rudolfa II. 

Ještě než přikročíme ke konkrétním kolowratským podobiznám z počátku 17. 

století, ráda bych se věnovala přiblížení umělecké atmosféry, panující na císařském 

dvořena počátku 17. století.   

Roku 1531 přenesl Ferdinand I. Habsburský (1503–1564) svou císařskou 

rezidenci z Prahy do Vídně.  Na své pražské sídlo ovšem nikdy nezanevřel. Během 

svého panování v Praze realizoval několik stavebních počinů, které se dodnes řadí 

k vynikajícím ukázkám renesanční architektury u nás. Na projektech se podíleli 

významní, především italští, architekti jako byli Giovanni Battista Aostalli, Pietro 

Ferabosco, Bonifác Wolhmut či Giovanni Spazio. Mnozí ze jmenovaných umělců 

posléze působili ve službách Ferdinandova syna Maxmiliána II. (1527–1576).
148

 

V průběhu 70. let 16. století se na vídeňském dvoře setkáme se sochařem Hansem 

Montem či portrétistou Martinem Rotou. Ti se podíleli na výzdobě letohrádku 

Neugebäude u Vídně, kam Maxmilián umístil své umělecké sbírky.
149

  Od roku 1562 

zde působil také italský malíř Giuseppe Arcimboldo (1527–1593), který pro císaře 

vytvořil soubor alegorií oslavujících habsburský rod a portréty císařových dcer. Jeho 

všestranný umělecký projev později okouzlil císařova syna Rudolfa II., který 

Arcimbolda pozval na svůj pražský dvůr.
150

  

Roku 1576 nastoupil na císařský trůn Maxmiliánův syn Rudolf II. (1552–1612), 

který od roku 1580 pobýval převážně v Praze. Ta se o tři roky později stala jeho 

císařskou rezidencí a centrem vlády. Přenesení  Rudolfova dvora do Prahy tak 

znamenalo započetí rozsáhlé stavební činnosti na Pražském hradě a samozřejmě rozvoj  

umělecké a kulturní sféry, kterou ovlivnili  umělci přicházející  se dvorem.
151

  Příchozí 
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malíři byli však osvobozeni od povinnosti vstoupit do pražského malířského cechu 

a působili mimo jeho dohled, což bylo občas příčinnou sporů s domácími umělci. Roku 

1595 udělil Rudolf II. malířskému cechu privilegium, kterým jej povýšil na úroveň 

ostatních umění  a postavil tak malířství nad ostatní řemesla. Autorem návrhu nového 

cechovního znaku byl Bartolomeus Spranger.
152

 I přes náboženské, národnostní 

a jazykové rozdíly mezi uměleckými skupinami, docházelo mezi nimi k čilému 

kontaktu a spolupráci. Městští umělci se podíleli jako pomocníci na produkci dílen 

dvorských umělců. Naopak potomci těchto mistrů často vstupovali jako učedníci do 

městských dílen. Vedle této praxe měla na ostatní umělce velký vliv grafika. Díla 

dvorských umělců byla hojně převáděna do grafické podoby,  tak se stávala lehce 

dostupnými inspiračními zdroji.
153

  

Souhrnným názvem rudolfinští mistři jsou v uměleckohistorické literatuře 

označováni dvorní umělci císaře Rudolfa II., jejichž umělecká tvorba se nesla již 

v manýristickém duchu.  Mezi ně patřili antikvář a rytec Ottavio Strada, (1515–1585) 

autor emblematických kompendií, která ovlivnila ikonografický program mnohých 

malířů, a dále pak již  výše jmenovaný Giuseppe Arcimboldo.  Pro císaře Maxmiliána 

II. pracoval již od roku 1575 Bartolomeus Spranger (1546–1611), malíř krajin 

pocházející z Antwerp, který v 60. letech 16. století pobýval v Římě. Zde se seznámil 

s italským manýrismem, který pracoval s motivem  tzv. figury serpentinaty. Šroubovitě 

zobrazenou postavou, jež tímto pohybem získala onu vířivou dynamiku. Poučen 

výraznou barevností a světelnou modelací opustil dvůr papeže Pia V. a roku 1575 přišel 

do Vídně.
154

 Od roku 1584 působil jako dvorní malíř císaře Rudolfa II. Sprangerův 

dynamický styl můžeme dobře pozorovat na plátnech s náměty Triumf Moudrosti či 

Mars a Venuše ve Vulkánově dílně. Spranger se jako jediný z  dvorních umělců stal 

členem staroměstského malířského cechu. Jeho tvorba byla velmi žádaná i mimo 

dvorský okruh, aby tak dostál velké poptávce, musel vlastnit i svou dílnu. O její 
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 CHYTIL 1906, 51.  Pražský cech byl založen roku 1348.  Jeho funkce byla původně zejména 
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existenci vypovídá i kolísavá kvalita některých obrazů, jež jsou Sprangerovi 

připisovány.
155

   

2.4.2.1  Portrétisté ve službách Rudolfa II.  

V rámci umělecké teorie 2. poloviny 16. století se setkáme s traktáty, které se 

věnují portrétnímu umění a jeho významu v rámci malířské tvorby. Italský teoretik 

Paolo Lomazzo ve svém traktátu z roku 1584 klade malířům na zřetel, že portrét má 

vystihovat společenské postavení a charakter portrétované osoby. Za prostředky 

k dosažení očekávaného výsledku  vyjmenovává vedle tradičních panovnických atributů 

vhodně zvolený šat, výraz obličeje, gesta a řeč těla. To vše by mělo být spojeno 

v harmonii. I přes vynikající snahu rudolfinských portrétistů, o co nejvěrnější zachycení 

panovníkovy podoby, se v jejich dílech přirozeně setkáme i s jistou dávkou 

idealizace.
156

  

Po roce 1600 se vlivem událostí a také kvůli diplomatickému a politickému 

upevnění Rudolfovi moci zvýšila produkce císařových podobizen. Zhotovené  

malované či grafické podobizny a medaile byly určeny různým cílovým skupinám. 

Mezi nejvýznamnější portrétisty patřili Josef Heintz (1564–1609) a  Hans von Aachen 

(1551–1615).
157

   

Roku 1591 putoval Josef Heintz na dvůr saského kurfiřta Kristiána I. Kurfiřt 

však náhle zemřel a tak se Heinz usadil v Praze, kde v témže roce vstoupil do 

císařových služeb. Během svého pobytu v Itálii studoval díla Correggia, což se odrazilo 

v Heinzových portrétech, v nich využíval pestrého koloritu a jemného šerosvitu.
158

  Své 

portréty tvořil podle živého modelu a z části i podle grafické předlohy. V roce 1594 

zhotovil reprezentativní portrétní poprsí císaře Rudolfa II., jež svým podáním patří 

spíše k Rudolfovým oficiálním idealizovaným portrétům. [21] V nich jsou individualita 

a snaha o zachycení vnitřního světa portrétovaného potlačeny důrazem na důstojnost.
159

   

Autorem nejcennějších reprezentativních podobizen Rudolfa II. byl malíř Hans 

von Aachen. O jeho malířských počátcích nemáme dostatek  informací. První 
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zkušenosti  s malbou získal pravděpodobně v dílně vlámského malíře v jeho rodném 

Kolíně n. Rýnem.   V průběhu 70. let 17. století pobýval v Římě a Benátkách, kde se 

seznámil s již usazenými nizozemskými mistry a zdokonalil svůj malířský cit v dílně 

Hanse Speckaerta.  Zde navázané kontakty pomohly Aachenovy do jisté míry 

v počátcích jeho umělecké kariéry.
160

  Roku 1586 se vrátil zpět do Kolína n. Rýnem, 

odkud odešel do Mnichova. Zde působil jako portrétista na dvoře Wittelsbachů. Posléze 

Aachen tvořil i pro rod Fuggerů v Augšpurku.
161

  Jeho umělecké nadání neuniklo ani 

oku císaře Rudolfa II., do jeho služeb vstoupil jako dvorní malíř roku 1592. Pro 

panovníka vytvořil velké množství obrazů s mytologickými, žánrovými či alegorickými 

náměty, v nich  uplatnil své poučení italským manýrismem.
162

 Největšího uznání však 

dosáhl prostřednictvím své portrétní tvorby, která zahrnuje jak celofigurální, tak               

intimní portrétní poprsí. Aachenovy obrazy se vyznačují snahou o věrné zachycení 

podoby, založeném na přesném pozorování a studii tváře modelu. I přes tuto až 

vědeckou detailnost je jeho styl malby velmi uvolněný a spontánní, což můžeme 

pozorovat  na portrétu císaře Rudolfa II. z období kolem roku 1607. [22] Zde Aachen  

mistrovsky zachytil věkem poznamenanou tvář svého panovníka. Jeho snahu o věrnou 

podobiznu naznačují i méně lichotivé znaky jako váčky pod očima či vrásky. Malíři se 

povedlo vyjádřit i melancholický výraz unavené tváře muže, jenž byl v této době již 

sužován náboženskými válkami a spory se svým bratrem Matyášem.
163

  Roku 1603 byl 

na základě císařovy sňatkové politiky Aachen pověřen coby  vyslanec a diplomat na 

dvorech ve Štýrském Hradci, Innsbrucku, Mantově a Modeně, zhotovením podobizen 

princezen – potencionálních kandidátek  sňatku s císařem.  V tomto roce proto Aachen 

v Innsbrucku vytvořil  působivý portrét arcivévodkyně Anny Tyrolské, jež se nakonec 

stala manželkou jeho bratra Matyáše.
164

 [23] Použitím průsvitných lazurových tónů 

barev, dosáhl Aachen až éterického výrazu princezniny tváře, rámované detailně 

zpracovanou jemnou krajkou.  Když roku 1612 Rudolf II. zemřel, přenesl jeho bratr 

Matyáš I. své sídlo zpět do Vídně, čímž došlo k odchodu dvorských mistrů z Prahy. Tím 

došlo k rozpadu uměleckého dvorského okruhu a k posílení postavení městských malířů 
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a cechu.  Umělecká tvorba se tak orientovala na církevní, šlechtický a měšťanský 

okruh.
165

   

  Umělecký vliv, i přes odchod dvorských umělců, jak uvidíme na kolowratských 

podobiznách, však v českém prostředí stále přetrvával. Neznámí domácí autoři těchto 

portrétů museli být dobře obeznámeni s tvorbou těchto malířů. Snad tuto zkušenost 

získali přímo v některé z dvorských dílen.  Tvorba rudolfinských mistrů se rovněž stala 

jedním z inspiračních zdrojů rané barokní portrétní tvorby 2. poloviny 17. století. 

Z jejich odkazu mimo jiné vycházeli významní barokní malíři jako byli Karel Škréta či 

Petr Brandl.  

2.4.3  Podobizna Jana Jiřího  Libštejnského z Kolowrat 

Druhý portrét by měl správně předcházet, dle časové posloupnosti, podobizně 

Vladislava Abdona, jelikož vznikl roku 1607. Ovšem jak uvidíme, svým pojetím se 

výrazněji blíží vlivu rudolfinských mistrů,  proto jej autorka zařadila jako druhý.  Tímto 

obrazem je portrét vratislavského kanovníka Jana Jiřího Libštejnského z Kolowrat 

(1584–1640?), v inventáři zaznamenán až roku 1937.
166

 [24] Shlíží na nás polopostava 

mladého muže zobrazeného ze tříčtvrtin, natočeného směrem vpravo. Vlevo nahoře 

čteme nápis: „AETATIS SVAE XXII…1607.“  Pohled sebevědomé mladé tváře je upřen 

na diváka. Muž stojí před deskou stolu, na níž má položeny ruce. Pravá ruka spočívá 

dlaní na knize se stříbrným kováním, v levé ruce drží bílý krajkový kapesník. Vlevo 

jsou položeny otevřené stříbrné kapesní hodiny, tradiční atribut pomíjivosti času.
167

  

Oděv Jana Jiřího, tvořený  delším černým kabátcem s dlouhými rukávy opatřenými 

bílými manžetami a přeloženým límcem, odpovídá svou strohostí jeho církevnímu 

úřadu. Krátké světlé vlasy jsou vyčesány dozadu a odhalují tak vysoké čelo. Vidíme 

kulatý obličej s ostrým nosem, širokými tvářemi, plnými rty a bradou s jemným 

vousem. Neutrální šedé pozadí oživuje v levém horním rohu pouze řasený světle fialový 

závěs. Samotné šedé pozadí by obrazu nedodalo hloubku,  proto malíř použil motiv 

desky stolu v popředí, za níž portrétovaného postavil. Tato tradice vystavění prostoru 

obrazu pomocí iluzivního stolu či parapetu umístěného v popředí, vychází z tvorby 

nizozemských malířů 15. století jako byli Jan van Eyck, Hans Memling či Rogier van 
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der Weyden. Jak jsme měli možnost poznat v předešlé kapitole, tento motiv byl rozvinut 

počátkem 16. století v okruhu malířů vídeňského dvora,což  vidíme u starší podobizny 

Jiřího Bezdružického z Kolowrat.
168

 [8] K lepšímu perspektivnímu zvládnutí iluzivního 

prostoru dospěli malíři Hans Holbein st., Hans Mielich či  Bartel Beham (1502–1504), 

jak můžeme vidět na Behamově portrétu počítajícího muže z roku 1529.
169

 [25] 

Malířovo pučení holandským zátiším vykazuje jeho zájem o detailní zachycení reliéfu 

stříbrných hodinek či krajky bílého kapesníku. Malba je provedena velmi uvolněným 

jemným stylem, s citem pro modelaci tváře za použití teplých inkarnátů a jemného 

barevného stínovaní. Právě tyto vlastnosti poukazují na autorovu stylovou inspiraci 

u dvorních portrétistů Rudolfa II., zejména pak Hanse von Aachena.
170

  

2.4.4  Podobizna neznámého člena rodu a neznámého muže (snad 

Johanna Keplera) 

  Velmi podobný uvolněný malířský rukopis můžeme pozorovat na podobizně 

neznámého člena rodu, jenž vznikl během prvního desetiletí 17. století.
171

 [26] Jedná se 

o portrétní poprsí staršího muže zobrazeného ze tříčtvrtin a natočeného směrem vpravo.   

Pohled svých výrazných modrých očích míří na diváka. Oděv muže se skládá z černého 

taftového kabátce s dlouhými rukávy, sepnutém na prsou knoflíky. Kabátec oživuje 

pouze bílý přeložený límec uprostřed půlený. Svou strohostí se šat podobá tomu, který 

má na sobě neznámý muž na druhé podobizně.
172

 [27] Vlasy muže jsou světle hnědě, 

lehce narezlé, stejně jako vous, z něhož vystupují plné rty. Autor zachytil tvář s velkým 

citem pro detail. Čelo je nízké s výraznou vráskou uprostřed, ostrý nos a lehce propadlé 

tváře s váčky pod očima, to vše naznačuje starší věk muže. Podobně je modelováno 

i druhé portrétní poprsí neznámého muže. [27] Porovnáme-li obě podobizny, zjistíme, 

že i přes podobnost oděvu, se tváře mužů zcela liší. Muž na druhém portrétu má vysoké 

čelo bez výraznějších nadočnicových oblouků, rovněž chybí výrazná vráska. Tváře 

a brada působí užším dojmem. Rovněž krátké vlasy a vous nesou tmavší odstín. Také 

ušní boltec je zcela jinak utvářen než u předešlého muže. Komparace rysů dotyčných 

tváří sice potvrzuje, že se jedná o podobizny dvou různých mužů, ovšem malířský 

rukopis si je velmi podobný. Tváře jsou modelovány pomocí teplých inkarnátů a velmi 
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jemná světelná modelace dodává podobiznám oduševnělý výraz a vnitřní napětí. 

V případě určení autorství těchto podobizen se setkáme z rozdílnými názory. Badatelé 

V. Novotný a O. Blažíček za jejich autora považovali domácí malíře ovlivněného 

stylem B. Sprangera, což přijal i E. Weiss.
173

 Ovšem E. Bukolská na základě způsobu 

modelace tváře, koloritu a uvolněnosti, považuje za autora obou podobizen přímo Hanse 

von Aachena a  časově je klade do období vzniku Aachenova  portrétu císaře Rudolfa 

II., tedy do  období kolem roku 1607. [22] Bukolská rovněž identifikuje neznámého 

muže z prvního portrétu  jako Albrechta IV. Libštejnského z Kolowrat a domnívá se, že 

Aachen vstoupil do šlechticových služeb již za panování Albrechtova otce Jana 

Libštejnského z Kolowrat.
174

 Autorka této  práce se přiklání spíše k variantě  domácího 

malíře, působícího v okruhu či dílně H. von Aachena, jehož bravurní styl dokázal velmi 

dobře napodobit.  

Větší pozornosti se v novější literatuře dostalo druhé podobizně. Badatelka E. 

Fučíková za jejího autora považuje H. von Aachena a totožnost muže jako matematika 

a astronoma Johanna Keplera, který mezi léty 1600–1612 působil v Praze. Dle Fučíkové 

se umělec a astronom museli jistě znát.
175

 Ovšem chybějící prameny či identifikační 

nápis tuto domněnku nemohou potvrdit. Nejnověji se domnělému portrétu Johanna 

Keplera věnovala v katalogu sbírky O. Kotková.
176

 Na základě komparace s jinými 

astronomovými portréty, dle Kotkové kolowratská podobizna nepochybně zobrazuje 

učence, jehož rysy jsou Keplerovým velmi podobné a strohý oděv naznačuje 

protestantské vyznání, kterého astronom rovněž byl.  Podobizna musela vzniknout před 

rokem 1612, kdy učenec Prahu opustil.
177

  

Bohužel, popsané portréty nejsou jmenovitě uvedeny v žádném z dochovaných  

inventárních seznamů, což neumožňuje sledování cesty, jak se obrazy do rodové sbírky 

dostaly. Kromě potvrzení totožnosti muže na druhé podobizně coby Johana Keplera, 
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zůstává prozatím nejasnou i totožnost prvního muže, jímž by snad mohl být někdo 

z kolowratského rodu.   

 

2.4.5 Soubor čtyř podobizen z roku 1616 

V rodové sbírce se nachází soubor čtyř protějškových portrétních poprsí, 

zobrazujících manželské páry dvou generací kolowratského rodu. Všechny jsou 

opatřeny nápisy, jenž portrétovanou osobu identifikují a datovány jsou rokem 1616. 

Malířská provedení portrétů se shodují, což potvrzuje stejné časové období vzniku. 

Místy neúplné části některých partií napovídají o druhotné úpravě formátu pláten. 

Podobizny staršího manželského páru  představují Jana Libštejnského z Kolowrat a jeho 

choť Kateřinu  roz. Boymundovou z Payersbergu.  [28, 29]  V inventáři z roku 1785 

jsou označeny jako: „Portrait eines Herrn Grafen von Kollowrath vermuthlich jetzt 

gedachten Obrist Hofmeisterin Gräfl. H. Gemahls de A. 1616“ a „ Portrait der 

Catharina Frau v. Koll, gebohrnen Freyin zu Boymunds Gayersberg der Röm. Kayserin 

Oberste Hoffmeisterin de A. 1616.“ 
178

    

Hrabě Jan Libštejnský z Kolowrat (1552–1616) byl osobním komořím na dvoře 

rakouského arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595) v Innsbrucku.
179

 Na 

svém sídle vypravil arcivévoda v únoru roku 1580 Janovi honosnou svatbu s neteří jeho 

manželky Filipiny Welserové,  Kateřinou Boymundovou z Payersberu (1550–1618). 

Kateřina pocházela ze starého tyrolského rodu a později se stala nejvyšší hofmistryní 

císařovny Eleonory.
180

 Na počest uzavření sňatku uspořádal arcivévoda slavnostní 

kostýmovaný průvod, jehož podobu zachytili Johann Agricola a Sigmund Elsässer 

v kolorovaném grafickém albu nazvaném Kolowrat Hochzeit.
181

 V průvodu vidíme 

jednotlivá antická božstva, vezena na alegorických vozech symbolizujících vesmír, 

roční období a čtyři přírodní elementy. [30]  Sám arcivévoda zde vystupoval jako otec 

bohů Jupiter, jedoucí v pozlaceném voze taženém párem orlů.  Průvod doprovázely 
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postavy divých mužů hrajících na šalmaje, šašci či jezdci se znaky přítomných 

tyrolských rodů.
182

  

Na portrétu hraběte vidíme poprsí staršího muže zobrazeného z en face a obráceného 

směrem vpravo.[28] Pohled míří na diváka. Vlevo nahoře na tmavém pozadí čteme 

nápis: „AETATIS SVE LXIIII.1616“ Janovy krátké vlasy jsou bílé barvy, stejně jako 

upravený knír a vous pokrývající kulatou bradu. Propadlé tváře, vrásčité čelo a světlý 

vlas vypovídají o pokročilém věku šlechtice, jemuž bylo 64 let a v témže roce, kdy 

obraz vznikl, zemřel. O autorově snaze po věrné podobě vypovídá i detail v podobě  

spadlého levého očního víčka. Kolem krku má široké skládané okruží,s okrajem 

zdobeným krajkou. Na černém taftovém kabátci vystupuje zlatý řetěz, v jehož článcích 

se střídají písmena S a M. Na něm je zavěšen zlatý medailon s portrétem muže, snad 

arcivévody či císaře Matyáše.
183

 Autoři V. Novotný a O. Blažíček považují za autora 

pražského malíře ovlivněného dvorským portrétním stylem Hanse von Aachena.
184

 

Badatelka E. Bukolská označuje Janův portrét, v porovnání s obrazem jeho manželky,  

za méně kvalitní a vzhledem k roku úmrtí, předpokládá, že se jedná o posmrtnou 

podobiznu či kopii staršího obrazu.
185

  Podíváme-li se na portrét Janovy manželky 

Kateřiny, spatříme pandánově pojaté poprsí starší ženy zobrazené z en face a natočené 

směrem vlevo. [29]   Na stejném tmavém pozadí čteme v horní části nápis: 

„KATARINA FREY FRAV VON KHOLAWROT GEBORNE FREY FRAV BOYMUND 

BAIRSPERG DER ROM KHAISERIN OBERSTE HOFMEISTERIN(…) AETATIS 

S XXXXX 1616.“  Šlechtična je oděna do  černého šatu s jemným zlatým vzorem. 

Bohatě řasené bílé okruží obepíná ženinu  plnou tvář s méně lichotivými známkami 

věku, jako jsou povislé koutky rtů a výrazné váčky pod očima. Obličej malíř zachytil 

mnohem plastičtěji a výrazněji, na rozdíl od Janova. To by nasvědčovalo zhotovení 

obrazu dle živého modelu. Tmavý živůtek zdobí zlatý řetěz s křížkem zdobeným 
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perlami. Druhý křížek spíná šátek pod okružím. Vdovskému stavu Kateřiny nasvědčuje 

i černý krajkový čepec stuartovského střihu, jenž obloukovitě vybíhá do čela.
186

 

Zbývající dvě protějškové podobizny zobrazují Janova a Kateřinina syna 

Albrechta IV. Libštejnského z Kolowrat a jeho manželku Sabinu Viktorii roz. svobodnou 

paní z Wolkensteinu- Trotsburg.  [31, 32] V inventáři z roku 1785 nesou označení: 

„Portrait eine Herrn Grafen von Kollowrat ohnewüssend seines Namens de a. 1616“. 

a „Portrait dessen Frau Ehegemahlin (albrechts v. Kol.) e (o)hnwüssend, wer dieselbe 

gewesen, de A. 1616.“
187

 

Hrabě Albrecht IV. Libštejnský z Kolowrat (1583–1648) zastával funkci 

místokancléře českého království a skutečného tajného rady.
188

 Na portrétu vidíme 

poprsí mladšího muže, natočeného vpravo, zobrazeného ze tříčtvrtin před tmavým 

pozadím. Pohled směřuje k divákovi. Vpravo stojí nápis: „1616, AET SVAE XXXIIII“ 

doplněný o rodový erb.  Jeho tmavé krátké vlasy odhalují vysoké čelo, nos je rovný, 

tváře plné a oči lehce zapadlé. Bradu pokrývá světlý vous, Patrné jsou vystupující 

růžové plné rty. Silnější krk zdobí rovný bílý límec zdobený jemnou bílou krajkou. Šat 

se skládá z černého kabátce sepnutého zlatými knoflíky. Na hrudi se vyjímá zlatý řetěz 

s geometrickými články, na něm je zavěšen zlatý medailon s podobou císaře, velmi 

podobný tomu, který jsme viděli na portrétu jeho otce.
189

 Kromě již zmíněného vlivu 

Aachenovy tvorby vidí E. Bukolská, v případě pestrého koloritu barev, vliv B. 

Sprangera.
190

 Dle autorky předložené práce je kolowratův portrét proveden mnohem 

plošněji a s menším citem pro zachycení vnitřního světa muže. Tím se neznámý domácí 

malíř stylově blíží spíše tvorbě J. Heinze. [21]  Pandánové portrétní poprsí  kolowratovy 

choti Sabiny Viktorie patří svým podáním a zpracováním k nejlepším a nejzajímavějším 

z celého cyklu. [32]  Hraběnka Sabina Viktorie roz. svobodná paní Wolkenstein- 

Trotsburg (1596–1684) se stala Albrechtovou manželkou  roku 1616, tedy ve stejném 

roce, kdy vznikla série těchto portrétů.
191

  Malíř mladou šlechtičnu zobrazil z en face 

                                                           
186

 Označení stuartovský čepec získala pokrývka díky její oblibě skotskou královnou Marií Stuartovnou. 

V českém prostředí se s ním setkáme počátkem 17. století. In: VAŇKOVÁ/PILNÁ 2013, 59.  
187

 VERZEICHNIS 1785, Kat. Nr. 111a 112, SOUPIS 1937, kat.č. 157/161 a 187/191 – Albrechtův 

portrét není odlišen vůči jiným členům stejného jména, tedy může se jednat i o jiné číslo. In: Soupis 1937.  
188

 BORŮVKA 1992, 48. Roku 1640 zakoupil od císařovny Eleonory rychnovské panství a stal se tak 

zakladatelem rychnovské rodové větve. In. WEISS 1953–1955, 141.  
189

 Snad se jednalo o darovaný medailon, který byl v kolowratském rodě dědičným šperkem.  
190

 BUKOLSKÁ 1968, 14.  
191

 BORŮVKA 1992, 48.  Z tohoto sňatku vzešlo 11 dětí. Portrétu Sabiny Viktorie, tentokrát 

v pokročilém věku, se věnuje kapitol 3.5.1 



45 
 

natočenou směrem vlevo, před tmavým pozadím doplněným o erb rodu Wolkensteinů 

a nápis: „ AET SCAE XX“.  Oči diváka na první pohled zaujme výrazné dvojité okruží, 

rozdělené do sedmi výsečí. Okraj límce zdobí detailně podaná paličkovaná krajka 

smetanového odstínu. Pod okružím vidíme vysoký límec tmavého živůtku a na něm 

zavěšený perlový náhrdelník a zlatý řetěz. Světlé vlnité vlasy jsou vyčesány dozadu 

a sepnuty zdobným perlovým diadémem. Uši zakrývá černá krajka doplněná 

náušnicemi. Naši pozornost si zaslouží tvář mladé šlechtičny, jež nám věnuje pohled 

svých hnědých očí. Autor velmi dobře vystihl fyziognomii mladé dámy. S velkým citem 

zachytil oválnou tvář s rovným nosem, plnými tvářemi a pevně semknutými 

vykrojenými rty, jež dodávají ženě přísného výrazu. Pomocí rafinované světelné 

modelace, dosáhl rovněž  delikátního odstínu světlé pleti, kterou v partii tváří oživil 

jemným nádechem růže. Zaujetí pro detail, s jakým se autor věnuje vystižení krajky či 

fyziognomie mladé dámy, nám připomene Aachenův portrét tyrolské princezny Anny, 

které je kolowratská dáma svým až hmatatelným realismem, podobizně kolowratské 

dámy, velmi blízká. [23]   

 Na základě tohoto stylového porovnání se zdá, že autor všech čtyř podobizen 

byl v roce uzavření sňatku pověřen původně zhotovením portrétů mladých 

novomanželů. Během roku pak dodatečně zhotovil portrét ženichovy matky, ovšem Jan 

Libštejnský zemřel a pandán k jeho ženě Kateřině byl opravdu vytvořen na základě 

starší podobizny. Tuto možnost by potvrdila i rozdílná kvalita provedení, v případě 

porovnání portrétu nevěsty a jejího tchána.  

Na závěr této části práce bych ráda zmínila ještě dvě podobizny dochované 

v kolowratské sbírce a pocházející z 1. poloviny 17. století. I když jejich umělecké 

provedení nedosahuje takové kvality, jsou zajímavými příklady dobové módy. Prvním 

z nich je portrétní poprsí Anny Krakowské z Kolowrat roz. z Rozdražova z roku 1640, 

ve kterém byla  provdána za Viléma Albrechta z Kolowrat.
192

 [31] Badatel O. Blažíček 

za jejího autora označil domácího malíře tvořícího pod vlivem rudolfinského portrétu.
193

 

Na základě rozšíření techniky škrobení v 60. letech 16. století došlo k osamostatnění 

límce coby zdobného prvku a byla mu tak věnována zvláštní pozornost. V případě Anny 
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 BORŮVKA 1992, 86.  
193

 BLAŽÍČEK 1956a, 7,kat.č. 15.  Portrét pochází ze zámku v Černíkovicích.  
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vidíme ukázku okruží nazývaného pro svůj tvar mlýnské kolo, jehož konce jsou zdobeny 

bruselskou krajkou.
194

  

Velmi zajímavou mužskou variaci krajkového límce můžeme spatřit na portrétu  

nejvyššího purkrabího Františka Oldřicha Libštejnského z Kolowrat (1607–1650), 

datovaného před rokem 1650.
195

 [34]  Vidíme oválné  poprsí staršího šlechtice výrazně 

kulaté tváře, jehož knír i vous jsou módně upraveny. Kabátec z tmavého sukna oživuje 

ložený krajkový límec, který k nám přichází v rámci vlivu raně barokní španělské 

módy.
196

  Ve velmi podobném módním stylu zachytil nizozemský malíř Frans Luycx 

(1608–1657) císaře Ferdinanda III. 
197

 [35]   
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 VAŇKOVÁ/PILNÁ 2013, 21. Mlýnské kolo muselo být podpíráno tzv. podpinkami neboli štyclemi. 

Jednalo se zpravidla o drátěné mřížky kopírující tvar límce a maskované stříbrným drátem. In: 

VAŇKOVÁ/PILNÁ 2013, 21.  
195

 BORŮVKA 1992, 43; WEISS 1953–1955, 196, kat.č. 195. V dolním rohu zbytky  nápisu: „(.).RICH 

FRANTZ(..)AFF VON COLLOWRATH.R.K.M.GE.(…)MB.RATH.VND(…)“ 

 Původně oválný formát plátna byl druhotně seříznut a došlo tak k jeho poškození a nečitelnosti.   
196

 VAŇKOVÁ/PILNÁ 2013, 140.  
197

 LEITNER 2008, 13.  



47 
 

3. Barokní portréty 17. a počátku 18. století 
 

3.1 Malíř polských králů Daniel Schultz 
 

Portrétista Daniel Schultz se narodil v Gdaňsku kolem roku 1615 v měšťanské 

bohaté rodině. Jeho otčím byl gdaňským sládkem a pivovarníkem.
198

 Mladý Daniel 

nastoupil v 15-ti letech do učení patrně v dílně svého strýce Daniela Georga Schultze, 

který je někdy v literatuře mylně pokládán za malířova otce. Informace o Danielových 

malířských začátcích     a jeho působení jsou znesnadněny doposud chybějící 

zpracovanou monografií tohoto malíře.
199

 

Po svém vyučení podnikl Schultz v letech 1646– 1649 tovaryšskou cestu do 

Holandska. Zde se seznámil, patrně v antwerpské dílně Franse Snyderse či Jana Fyta, 

s rozvinutou holandskou krajinomalbou a zátiším, což dokládají jeho raná díla 

s loveckou tématikou. Při svém pobytu měl možnost se setkat s holandskou portrétní 

tvorbou, která se vyznačovala, oproti reprezentativní a zdobné rakouské či francouzské 

portrétní malbě, svou umírněností v dekorativnosti a zájmem o zachycení vnitřního 

světa portrétované osoby. V Schultzově tvorbě můžeme zaznamenat vliv Rembrandta 

Haermesze van Rijn, Anthona van Dycka či Bartolomea van der Helst či Johana 

Cornelisze Versproncka. 

Zkušenosti získané během tohoto pobytu pomohly malíři v jeho profesních 

začátcích po jeho návratu do Varšavy. Zde se Schultz velmi rychle etabloval mezi 

vysoce postavené umělce a byl vyhledávaným portrétistou, o čemž svědčí skutečnost, že 

roku 1650 byl jmenován dvorním malířem polského krále Jana II. Kazimíra (1609-

1672), který ho označil jako: „(…) znakomitego Daniela Schultza (…) wieksz aniz 

u innych malarzy umiejetność malowania wiarygodnych wizerunków(…)“
200
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 STEINBORN  2004, 8.  
199

 KARPOWICZ 1975, 112. Na mylná spojení s jinými malíři upozorňuje ve své studii B. Steinborn, 

která si všímá, že v městských cechovních knihách se kolem roku 1631 objevuje více nositelů tohoto 

jména. Kromě již výše zmíněného otcovského spojení s jeho strýcem, Steinborn odmítá tvrzení G. 

Cunyho, jež ztotožňuje Daniela Schultze s malířem Georgem Danielem Schultzem původem 

z Würzburgu a zemřelým roku 1646 v Gdaňsku. In: STEINBORN 2004, 9. Více k tomuto tématu: George 

CUNY: Der Danziger Maler Daniel Schultz. In: Monatshefte für Kunstwissenschaft VIII, 1915, 1–9.  
200

 STEINBORN 2004, 11.  
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V následujících letech vytvořil Schultz celou řadu portrétů krále Jana II., ale 

i jeho následovníka Michala Korybuta či Jana III. Sobieského.
201

 [36] V Schultzově 

tvorbě se setkáme s celofigurálními podobiznami, polopostavami či portrétními 

poprsími. Víme také, že portréty nevznikaly jen pro královské rezidence, ale i do sídel 

králových zástupců či jako dary polských velvyslanců představitelům evropských 

panovnických dvorů.
202

 Z tohoto důvodu musely vznikat často kopie, které vytvářeli 

jeho pomocníci a spolupracovníci na královském dvoře. Jelikož byl Schultz jako dvorní 

malíř svobodným umělcem a neměl povinnost zápisu do malířského cechu, nemohl 

rovněž přijímat učedníky. Jako dvorní malíř často se svým chlebodárcem cestoval, tudíž 

některá díla mohla vzniknout během cest s panovníkem.203    

                                                           
201

 STEINBORN 2004, 12. Schultz musel při portrétování volit mezi skutečnou podobou panovníka 

a vlastnostmi, kterými měl panovnický portrét oplývat, tedy důstojností, šlechetností a sebevědomím 

portrétovaného. Pomocí znázornění panovnických atributů a luxusního oděvu, dosáhl autor patřičné úcty. 

Zkušenost holandské malby v něm však zakotvila snahu zachytit reálný výraz panovníka, což dokazují 

i výrazné méně lichotivé rysy panovníky tváře.    
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 GAJEWSKI 1977, 50. Roku 1669 podnikl jako vyslanec cestu do Vídně, kde věnoval portrét svého 

panovníka císaři Ferdinandovi III. a snad také zde vytvořil celofigurální  portrét budoucí polské královny 

Eleonory Marie Habsburské. In: STEINBORN 2004, 13.   
203

 BLAŽÍČEK 1981, 528.  
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Mnohé portréty nejsou signovány a také kolísavá kvalita dochovaných děl dává 

tušit, že autory jsou malířovi spolupracovníci. Schultzovy portréty byly mimo jiné 

převáděny do grafické podoby rytcem Wilhelmem Hondiusem. Od roku 1660 až do své 

smrti roku 1683 pobývá Schultz střídavě v Gdaňsku, kde portrétuje měšťanské patricije 

a šlechtice a kde také roku 1683 zemřel.204  

Daniel Schultz je pokládán za zakladatele reprezentativního klasického 

celofigurálního panovnického portrétu na území Polska a jednoho z nejvýznamnějších 

polských barokních portrétistů konce 17. století. I přes skutečnost, že neměl své 

následovníky ve smyslu dílenských učedníků, ovlivnil svým stylem, sahajícím od 

zachycení sebevědomého panovníka v lesklé zbroji po uvolněný portrét gdaňského 

patricije v plášti, následující generace polských portrétistů 18. století. 

 

3.1.1 Daniel Schultz ve službách Františka Karla I. Libštejnského 

z Kolovrat 

 

Během první poloviny 17. století byla Evropa zmítána třicetiletou válkou, ozbrojeným 

konfliktem, který byl vyústěním politických a náboženských sporů mezi zastánci 

katolické církve a protestantskými vyznáními. Nicméně ani uzavření vestfálského  míru  

roku 1648 neznamenalo ukončení všech bojů, jak je patrné ze situace v polském 

království. To od roku 1655 čelilo vpádu švédských vojsk vedených Karlem X., kterým 

se podařilo dobýt Varšavu     a král Jan II. Kazimír musel uprchnout do Slezska.  S ním 

také putoval jeho dvůr a rovněž malíř Daniel Schultz.  Mír mezi švédskými a polskými 

vojsky byl dohodnut v Olivě roku 1660 za přítomnosti zástupců předních evropských 

panovnických dvorů.205   

Na toto jednání vyslal císař Leopold I. roku 1658 českého šlechtice, komořího             

a předsedu apelačního soudu hraběte Františka Karla I. Libštejnského z Kolowrat 

(1620–1700) jako svého zmocněnce.206  Po odchodu švédských vojsk z Varšavy během 

                                                           
204

 TURNER 1996, 173.   
205

 GAJEWSKI 1977, 48.  
206

 BORŮVKA 1992, 49. František Karel I. se narodil roku 1620 v Innsbrucku jako syn Albrechta 

Libštejnského z Kolowrat a Sabiny Viktorie roz. z Wolkensteinu.  Jeho první manželkou byla Marie 

Ludmila roz. z Oppersdorfu (1625–1672), která muži porodila deset dětí, z nichž jmenujme alespoň  

Norberta Leopolda Libštejnského z Kolowrat, skutečného císařského tajného radu,  jemuž je věnována 

jedna z následujících kapitol.  František Karel I. Libštejnský z Kolowrat  vynesl primogenituru nad 

panstvími Černíkovice a Borohrdáku a přiřadil je k rodovému fideikomisu v Rychnově n. K.  František 
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roku 1658–1659 se do hlavního města vrátil i polský král a setkal se zde s českým 

vyslancem. Právě ve Varšavě se Kolowrat seznámil s Danielem Schultzem a nechal si 

od dvorního malíře zhotovit portrét svůj a své manželky hraběnky Magdalény Ludmily 

z Oppersdorfu, která chotě často doprovázela na jeho diplomatických cestách.207 

Portréty si český šlechtic přivezl s sebou zpět do Čech, staly se tak vzpomínkou na jeho 

úspěšnou diplomatickou cestu, na jejímž základě byl povýšen do funkce zemského 

hejtmana na Moravě a později mu byl udělen titul rytíře Řádu zlatého rouna.208  

 

3.1.2  Protějškové podobizny hraběte Františka Karla I. Libštejnského 

z Kolowrat a jeho manželky Magdalény Ludmily roz. z Oppersdorfu 

 

Dvě samostatné podobizny hraběte Františka Karla I. Libštejnského z Kolowrat                 

a jeho manželky Magdalény Ludmily roz. z Oppersdorfu209 [37]  zhotovil Daniel 

Schultz, jak již bylo dříve zmíněno, roku 1659 ve Varšavě a obrazy se staly  téměř  

ihned po svém převozu do Čech pevnou součástí rodové kolowratské galerie. Poprvé 

jsou zapsány v inventáři z roku 1785 a zámeckou sbírku neopustily až do roku 2009, 

kdy byly dlouhodobě zapůjčeny do Národní galerie v Praze.210  V katalogu fotografií je 

Daniel Schultz mylně označen jako David.211   

Podobizny jsou komponovány z mírného pohledu a zachycují polopostavy 

manželského páru zachyceného ze tříčtvrtin.  Kolowrat je zobrazen zprava a svým tělem 

natočen směrem k pandánovému  portrétu hraběnky. Na reversních stranách pláten jsou 

v horní časti namalovány technikou trompe l´oeil  dva lístky papíru [38]   opatřené 

                                                                                                                                                                          
Karel I. ve své závěti odkázal finanční částku na stavbu jezuitského chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně 

v Praze, snad jako důkaz jeho náklonnosti k jezuitské vzdělanosti, kterou poznal během svých studií 

v Klementinu. Dodnes na průčelí chrámu můžeme vidět znak rodu Libštejnských z Kolowrat. In: 

BORŮVKA/KRÁM /PAVEL 2000, 55. 
207

 BLAŽÍČEK 1981, 527.  
208

   Nebylo nijak výjimečné, že se čeští šlechtici na svých kavalírských či diplomatických cestách 

nechávali často portrétovat významnými umělci své doby, jak potvrzuje O. Blažíček, který připomíná 

pařížskou  podobiznu císařského vyslance Dominika Andrease hraběte Kaunitze  z roku 1692.  V Paříži 

se také nechal portrétovat roku 1719 Johann Michael Špork. In: BLAŽÍČEK 1981, 527. 
209

 Kolowratská obrazárna v Rychnově n. K., inv.č. RK 223/329 a RK 217/334. 
210

  VERZEICHNIS 1785, Nr. 1722 a 94. Inventář z roku 1743, obsahující seznam děl převážených 

z pražského paláce do Rychnova, tyto podobizny neuvádí, což potvrzuje, že byly  od počátku umístěny na 

zámku.  Obrazy byly  zapůjčeny do Národní galerie v rámci výstavy  instalované ve Šternberském paláci 

pod názvem Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově n. K. Společně se Schulzovými 

portréty byla zapůjčena  inv. č. RK 200/377 a inv. č. RK 159/417, kterým jsou věnovány následující 

kapitoly.  
211

 WEISS 1953–1955, 111;FK 1940, č. 75 a 81. 
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 pečetěmi, na kterých můžeme číst: „III. Et Excell. Dominus/ Franciscus Carolus 

Libsteinski/ Sac:Rom:Impi Comes á Kolowratt/ Dom in(us) Reichenau(…) Sac:. (… 

…) Hungariae, ac Bohemiae(…) Consiliarius, Camerarius, majoris,(…) provincialis  

Assessor Regius/ Locumtenens et Apellationum  praeses/ in arce 51egato51ia, nec  non 

ad tractatus/ pacis polono suaedicos/ primus 51egato/ plenipoteniarius/ Aetatis Suae Ao 

trigesimo nono/ Warsawiae Ao 1659/D.Schultz pinx.Ao 1659“(…) a na podobizně 

hraběnky: „III. Et Excell Domina/ Magdalena Lidmilla Comitissa/ a Colowrat nata 

Baronissa ab/ Opperstorf ex cziastolowiz Do/mina In Reihcenau/ Aetatis Suae anno 

trigesimo quarto/ Warsawiae Ao 1659/  D. Schultz pinx.Ao 1659“.212 

Hrabě je zobrazen před šedočerným pozadím, natočen vpravo a jeho hlava 

i pohled směřují k divákovi. Pravá ruka je volně spuštěna podél těla, levá se 

výmluvným gestem dotýká kabátce. Vlasy zdobí tmavě černá paruka, která byla v této 

době oblíbeným módním doplňkem.  Zpod rukávu pláště vystupuje část bílé řasené 

košile opatřené krajkovou manžetou převázanou černou stuhou. Kabátec je zdoben 

plochým límcem z tenkého plátna, z jehož vázání vidíme třásně tkanic. Tvář hraběte je 

ostře lemována stínem paruky, který zakrývá jeho levou tvář.  

Šlechtice zachytil Schultz ve uvolněném lehkém postoji bez dalších atributů, 

které by model spojovaly s šlechtickým prostředím. Jednoduchá kompozice a úspornost 

zobrazení však neubírají nic na vážnosti šlechtice a naopak jí propůjčují skromnou 

důstojnost. Na šedočerném pozadí tak vystupuje autorův smysl pro skromné uspořádání 

a úspornost. I přes to se malíř věnoval kresebnému zachycení detailů jako je krajková 

manžeta košile či tenké plátno límce, skrze nějž prosvítá spodní kabátec. Nakonec 

citlivě modelovaný obličej s přímým pohledem tmavých očí dodává portrétu vážnost 

a sebevědomí.  

Za povšimnutí stojí také gesto levé ruky Kolowrata, která je položena na hrudi 

a   prsty se lehce dotýká kabátce. Toto gesto Schultz převzal z holandské soudobé 

portrétní malby, ve které bylo velmi oblíbeno a hojně jej používali malíři jako Anthonis 

van Dyck či Cornelisz Verspronck a bylo chápáno jako výraz ctihodnosti a sebevědomí 

portrétované osoby, což můžeme pozorovat  na podobizně anglického prince Karla I. 

z roku 1637. [39]213 
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Ve stejném uvolněném duchu pojal Schultz i protějškový portrét hraběnky 

Magdalény Ludmily [37]. Hraběnčina podobizna je kompozicí stejná jako u jejího 

chotě. Je zachycena před tmavým pozadím, avšak natočena směrem vlevo.  Článkovitá 

partie rukou, které byly zřejmě volně složeny k pasu, poukazuje na druhotnou úpravu 

formátu obrazu. Hlava je nesena štíhlým krkem a hluboké tmavé oči směřují na diváka. 

Hraběnka je oděna v bohatě vyšívaných brokátových šatech s balónovými rukávy, které 

odhalují bledá ramena a hruď. Ta je lemována širokým krajkovým límcem uprostřed 

sepnutým výraznou broží. Vlasy jsou stažené síťkou a její tmavé kadeře splývají na 

odhalená ramena a rámují tak úzkou bledou tvář šlechtičny, která svým výrazem 

vzbuzuje takt a sebeovládání, jež ženskému portrétu náležely. Jemnost obrazu podtrhují 

rovněž decentně volené šperky v podobě náušnic a perlového náhrdelníku.   

Marie Magdaléna drží v pravé ruce květ růže, který je již od antiky považován 

za symbol ženského půvabu a čistoty, ale rovněž mohla být výrazem duševní krásy či 

naopak symbolem pomíjivosti, jelikož i růže svou krásu ztrácí.214 [40]   

Jak již bylo zmíněno, protějškové portréty jsou dokladem Schultzovy studijní 

cesty a jeho poučení soudobou holandskou portrétní malbou, což dokazuje nejen 

střídmost pojetí kompozice, ale i zvolení černobílého oděvu v případě Karla Františka či 

reflexe dámského holandského oděvu u hraběnky, jak můžeme vidět na portrétu 

neznámého muže a ženy od Johanna Cornelisze Verpsoncka.215 [41]   

Výše popsané Schultzovy podobizny jistě nebyly pro dvorního portrétistu 

polského krále, a v té době renomovaného umělce, nijak prestižní a významnou 

zakázkou, ale i přesto při jejich tvorbě vycházel stylově ze svých královských portrétů. 

V případě portrétu Františka Karla I. Můžeme pozorovat, že podobnou modelaci tváře, 

hru stínů a věcnost zachycení použil Schultz o rok dříve na portrétu Jana II. Kazimíra 

v klobouku, kde krále zachytil i s nelichotivě oteklými partiemi očí či předsunutou 

bradou a výrazným dolním rtem.216[42]    

Pandánovou kompozici naopak použil Schultz kolem roku 1667 při zhotovení 

protějškových podobizen Jana II. Kazimíra a jeho manželky Marie Ludoviky Gonzagy. 

[42,43]Autorka B. Steinborn si všímá určitých nesrovnalostí v symetrii postav 
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 BLAŽÍČEK 1981, 530.   V případě  holandského  portrétu měšťanského manželského páru  se 

setkáme s určitou konvencí, požadující příkrost a strohost podobizen, což vychází z teologické 
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a královských insignií a rozdílného stylu podání obou portrétů. Král je zobrazen čistě 

reprezentativně s patřičnou dekorativností a leskem, kdežto Marie Ludovika odkazuje 

spíše na holandskou notu a stylovou příbuznost s portrétem Magdalény Ludmily.217   

O možném provázání portrétovaných dam a tak i vlivu tohoto spojení na 

Schultzovo stejné pojetí portrétů, můžeme nalézt ve šperku, který se vyskytuje již na 

portrétu krále Jana II. Kazimíra v klobouku. [42] Jde o drahokamy vykládanou zlacenou 

brož s perlovým přívěskem, jež má král upevněnou na klobouku. Prohlédneme-li si 

portrét Marie Magdalény, zjistíme, že zcela stejná brož spíná její široký límec. [44] Na 

smyčkách stuhy je brož  připevněna  i na krajkovém límci polské královny, na portrétu 

kladeném do roku 1667.  [43]  

Hraběnka Magdaléna Ludmila pocházela z rodu pánů z Oppersdorfu, kteří měli 

své rodové sídlo na zámku Glogówek ve Slezsku. Víme, že často doprovázela svého 

chotě na jeho diplomatických cestách, tedy i do Varšavy.  Roku 1655 však musel polský 

král před švédskými vojsky opustit hlavní město a pobýval ve Slezsku. Jeho manželka 

Marie Ludovika se měla během tohoto období schovávat právě na zámku v Glogówku, 

čímž můžeme vzít v potaz možnost, že se na rodovém sídle mohla Marie Magdaléna 

setkat s panovnicí a ta ji mohla v upomínku věnovat onu brož,  která pocházela 

z panovnické šperkovnice a Marie Ludovika s ní byla zpodobněna o bezmála deset let 

později než česká hraběnka. Jisté je, že malíř Daniel Schultz byl Kolowratovi doporučen 

přímo králem, tedy k bližšímu kontaktu s panovnickým párem muselo dojít nejpozději 

roku 1658, kdy se král opět vrátil do Varšavy.218 

Nabízí se tedy otázka, zda Schultz tuto brož používal pouze jako pouhý atribut, 

jehož prostřednictvím dodával portrétům typickou vznešenost a dekorativnost, či ji 

cíleně zachytil a tím jí vkládal hlubší význam.  

V rodovém archivu Kolowratů se dochovala listina z roku 1672, jež byla sepsaná 

v den úmrtí hraběnky Magdalény Ludmily a obsahuje seznam šperků, které zanechala 

svému choti. [45] Bohužel, v seznamu se žádný šperk označený jako „die Brosche“ či 

„die                                                                    Vorstecknadel“ nevyskytuje.219    
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 STEINBORN 2004, 110. Porovnej: GAJEWSKI 1977, 48;Andrzej  Ryszkiewicz: Malarstwo polskie. 

Manieryzm, barok. Varšava 1971, poz.VII. 
218

 STEINBORN 2004, 134.  Porovnej: KOTKOVÁ 2009, 90. Autorka hesla Marie Jandlová zde 

podobiznu Marie Ludoviky Gonzagy datuje již rokem 1660.  
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 RA KOLOWRAT,  inv. č. 238, kt.6, zámek Rychnov n. Kněžnou. Za odbornou radu  děkuji doc. 

PhDr. Petru Kubínovi PhD. a PhDr. Vladimíře  Hradecké  ze SOA v Praze.  Staré německé výrazy die 
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Portrét hraběnky od Daniela Schultze se stal nejspíše inspirací pro neznámého 

malíře 2. pol. 17. století, který jej použil v lehce rozvinuté kompozici.220 [46] Portrét 

nese stopy přemaleb a také dodatečného zvětšení formátu pomocí nastavení plátna. 

Malba je pokryta silnou vrstvou laku. Na obraze vidíme hraběnku, tentokrát jako 

polopostavu, před tmavým pozadím doplněným zlatým závěsem. V partiích hlavy 

a horní poloviny těla je patrna přímá inspirace Schultzovou podobiznou, působí téměř 

jako kopie, ale tvář je modelována méně živěji a také použité inkarnáty pleti jsou příliš 

výrazné. Vlastní invenci použil neznámý autor v případě oděvu, kdy ženu oblékl do 

ležérního bohatě řaseného šatu s červeným pláštěm kolem ramen. Styl malby a také 

použité ležérní gesto levé ruky, kterou si hraběnka přidržuje plášť, spíše připomíná 

portréty 30. let 18. století.  

Protějškové portréty Františka Karla I. Libštejnského z Kolovrat a jeho choti 

Magdalény Ludmily roz. Z Oppersdorfu  byly v době svého vzniku znamenitou 

ukázkou raně barokního portrétu, který se v českém prostředí teprve začínal rozvíjet. 

Rovněž svou holandskou inspirací jsou Schultzova díla spíše protipólem jeho 

současníka Karla Škréty, který ve své tvorbě vycházel spíše z italské barokní malby. 

  

                                                                                                                                                                          
Brosche a die Vortescknadel  byly přejaty z: Josef Ranke: Nový slovník kapesní jazyka českého 

a německého. Díl česko- německý, Praha 1887.    
220
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3. 2  Ostatní portréty  Františka Karla I. Libštejnského 

z Kolowrat 

   Hrabě František Karel I. Libštejnský z Kolowrat je svými podobiznami, oproti 

jiným členům rodu, v rámci rodové galerie zastoupen mnohem početněji, což jistě plyne 

z jeho mecenášské  činnosti a rozšíření  rodového fideikomisu. V galerii se dochovala 

další čtyři plátna zpodobňující šlechtice v jeho různých životních etapách.
221

  

Nejstarší z uvedených podobizen zachycuje hraběte Františka Karla jako 

zemského hejtmana na Moravě [47].  Obraz uvádí již soupis z roku 1716 jako: „Contrfé 

des gewesenen Landshaubtmanns in Mähren Grafen von Kollowrath in Lebesgrösse,“ 

zahrnut byl i do soupisu z roku 1785.
222

  Portrét je datován rokem 1673 a na zadní 

straně plátna čteme nápis: „Lorentz Briesler, 1673.“ Atribuci malíře jménem Lorentz 

Briessler přejímá zprvu rovněž O. Blažíček, upozorněn poznámkou E. Weisse, jež uvedl 

Briesslera jako neznámého, od této atribuce upustil a po studiu nápisu došel k závěru, že 

nápis není původní a byl během restaurování mylně přepsán do podoby Briessler. 

Správnou podobu malířova jména ovšem neuvádí.
223

 V druhé polovině 17. Století se na 

vídeňském dvoře setkáme s portrétistou jménem Elias Griessler (1622–1682), který byl 

ve starší literatuře mylně označován jako žák Hanse von Aachena. O jeho působení není 

blíže více známo, ale Kolowratův kontakt s císařským dvorem mohl být dobrou 

příležitostí pro získání Griesslera do svých služeb. Tomu odpovídá i datace portrétu.
224

  

V akantovém zlaceném rámu vidíme polopostavu šlechtice otočeného ze 

tříčtvrtin směrem vpravo, tělem i hlavou obráceným k divákovi. V pravé natažené ruce 

drží pergamen s dnes již špatně čitelným německým nápisem. Levou ruku má položenu 

na stolku, jenž je zakryt purpurovým přehozem, na němž leží zvonek a v pozadí 

vystupuje jílec ceremoniálního meče. Nakadeřené vlasy hraběte sahají po ramena. 

                                                           
221 Jedná se o inventární čísla: RK 363/550, RK 351/538 a RK 204/350. V kapitole nejsou zahrnuty ještě 
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o podobiznu hraběte v jeho 70ti letech z roku 1689 a posmrtný portrét hraběte na katafalku datový do 

roku 1700. Blíže: WEISS 1953– 1955,192, kat. č. 92 a  202, kat. č. 208. 
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generála Raimonda Montecuccoliho z doby kolem roku 1650. In: THIEME/BECKER, 1922, 25.  
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Griessler zachytil tvář, modelovanou světlem, šlechtice s pevným pohledem, i s méně 

lichotivými náznaky staří jako jsou povislé tváře, váčky pod očima či kulatá brada 

s vousem, upraveným do módní tzv. mušky.  Hrabě je oděn v tmavém kabátci 

s širokými rukávy ukončenými zdobnou krajkovou manžetou. Krajka zdobí také půlený 

čtvercový límec. Na tmavém kabátci se vyjímá řetěz s odznakem Řádu zlatého rouna, 

o němž O. Blažíček píše, že byl domalován až roku 1688.
225

  Neutrální pozadí 

červenohnědé barvy oživuje vpravo zvlněný lem brokátového závěsu. O zpodobnění 

hraběte jako zemského hejtmana na Moravě hovoří již dříve zmíněný ceremoniální meč 

zachycený vpravo za stolem. Tento úřad udělil roku 1667 císař Leopold I. Hraběti 

patrně za jeho podporu, kterou prokázal během jeho volby za císaře ve Frankfurtu n. 

Mohannem. Císařským darem je zřejmě i onen meč, jenž se dodnes nachází v rodové 

sbírce a můžeme jej spatřit současně instalovaný [48]. Srovnáme-li skutečnou podobu 

s obrazem, musíme uznat autorův smysl pro detail, jenž užil v zachycení jílce meče, 

který zdobí rakouská a moravská orlice.
226

     

V rodové galerii se dochovala rovněž velmi zdařilá kopie tohoto portrétu, 

bohužel dnes se nachází špatném fyzickém stavu [49]. Ta byla zhotovena ještě před 

rokem 1688, jelikož zde není zobrazen odznak Řádu zlatého rouna.
227

 Skutečnost, že se 

neznámý autor silně inspiroval předlohou od E. Griesslera, dokazují jen minimální 

odchylky od původního zobrazení. Autor pouze pozměnil uspořádání pozadí a stůl 

doplnil o skříňové zlaté hodiny. Oproti Griesslerově originálu je portrét malován více 

plošně a bez výraznější světelné modelace.  

Kompoziční a barevnostní inspiraci E. Griesslera nalezneme u dvou jeho 

současníků, činných především v polovině 17. Století.  Byli jimi Joachim von Sandrart 

a Gottfried Kneller. Joachim von Sandrart (1606–1688) tuto kompozici použil již kolem 

roku 1643 při zachycení kurfiřta Maxmiliána Bavorského. [50] Ze Sandrartova 

předobrazu vycházel roku 1666 Gottfried Kneller (1646–1723), malíř, jenž pobýval 

v Anglii a seznámen s portrétním stylem Anthonise van Dycka, rozvíjel jeho styl na 
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dvoře německých kurfiřtů. Inspiraci Sandrartem vidíme v podobizně míšeňského 

kurfiřta Johanna Phillipa von Schönborn.
228

 [51] 

  Ve službách Františkova syna Norberta Leopolda Libštejnského působil 

holandský portrétista Jan Frans van Douven. Pro Františkova následníka zhotovil svůj 

první portrét již v roce 1688 a je tedy zřejmé, že František Karel I. Využil portrétního 

umu malíře a nechal se jím roku 1692 portrétovat ve slavnostním rouchu Řádu zlatého 

rouna.
229

 [52]   

Malíř zachytil hraběte v celé postavě stojícího v místnosti před zvlněným 

červeným závěsem, jenž vlevo otvírá průhled oknem na balkón s balustrádou. Postoj 

šlechtice působí velmi uvolněně, pravou ruku má opřenu v bok, čímž vzniká lehký 

kontrapost, naopak levá ruka se opírá o zlatou hůlku. Vlevo od šlechtice vidíme stůl 

zakrytý zdobnou látkou, zřejmě odloženou částí řádového roucha. Tvář je lemovaná již 

světlým vlasem, pohled je upřen přímo na diváka. Celou postavu halí bohatě řasený 

slavnostní purpurový řádový plášť, který zdobí bohatá zlatá výšivka.
230

  Krk lemuje 

stejný krajkový límec jako na portrétu z roku 1667 [47].   Purpurová barva roucha dává 

vyniknout řádovému emblému zavěšenému na zdobném řetězu.  

I přes absenci autorovy signatury, nelze pochybovat o autorství Jana Franse van 

Douvena, jehož osobitý rukopis, v podobě citu pro světelnou modelaci a reprezentativní 

pojetí oděvu, tento portrét nese.   
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z roku 1785 jako: „Landshaubtmanns in Mähren Grafen von Kollowrath Ritter ds gold. Flusses in tesen 

Kleydt.“                                            In: VERZEICHNIS 1785,  kat.č. 96.  
230

 Blíže se popisu řádového roucha věnuje kap. 3.3.1.4  
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3.3 Malíři ve službách Norberta Leopolda Libštejnského 

z Kolowrat 

    Roku 1700 zemřel František Karel I. Libštejnský z Kolowrat a správy rodového 

majetku se ujal jeho syn Norbert Leopold, který je považován za zakladatele linie 

rychnovské větve Kolowratů. Hrabě Norbert Leopold (1655–1716), skutečný císařský 

tajný rada a komoří, zastával od roku 1688 funkci mimořádného velvyslance 

rakouského císaře v Madridu. Své diplomatické nadání projevil při svých jednáních 

s kolínským kurfiřtem Vilémem Falckým roku 1690 a o tři toky později pro změnu 

s kurfiřtem braniborským Fridrichem III.
231

  Hrabě byl dvakrát ženat, pročež naší 

pozornost si zaslouží zejména jeho první manželka, vdova po Ignáci Jetřichovi 

Vitanovském z Vlčkovic,  Johanna Magdaléna roz. hraběnka Hrzánová z Harasova, jež 

svým věnem obohatila kolowratskou galerii o portrét zemřelého manžela.
232

 

   Stejně jako jeho otec se Norbert Leopold stal nositelem řádu Zlatého rouna 

a věnoval se stavebním úpravám rychnovského sídla, k čemuž přizval roku 1704 

známého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Toho pověřil 

vypracováním návrhů pro přestavbu zámku, průčelí kostela Nejsvětější Trojice, 

výstavbou loretánské kaple a zpracováním podoby piaristického gymnázia, které při 

zámku Kolowrat založil.
233

 Roku 1701 získal Norbert Leopold palác na Malé Straně 

v Praze a učinil z něj hlavní sídlo rodové obrazárny. V roce 1716 pak došlo k prvnímu 

pozůstalostnímu soupisu obrazové sbírky. Norbert Leopold zemřel téhož roku a byl 

pohřben v rodinné hrobce v Rychnově n. Kněžnou.
234

 

   V zámecké sbírce se dochovalo několik zajímavých portrétních pláten, na nichž 

je Norbert Leopold zachycen hned v několika různých pojetích. Setkáme se 

s uvolněným a ležérním svatebním portrétem, ale i s jeho velmi reprezentativní 

podobiznou v rouchu řádu Zlatého rouna.  Podobizny jsou většinou signovány 

a opatřeny datací. Díky tomu můžeme některé umělce blíže poznat. Jedná se jmenovitě 

o malíře Jodoca Justuse Verbeecka, Jana Franse van Douvena a Julia Ramondona.  
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 BORŮVKA 1992, 52. Hrabě dbal o udržování dobrých vztahů s představiteli jiných šlechtických rodů, 

o čemž svědčí bohatá dochovaná korespondence mezi Kolowratem a nejvyšším dvorským sudím  

Františkem Josefem  Černínem z Chudenic. In: VOKÁČOVÁ 2014, 444.  Blíže: VOKÁČOVÁ 2014, 

413–467.  
232

 Portrétu Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic od Karla Škréty je věnována následující kapitola. 

Druhou manželkou Norberta Leopolda byla od roku 1691 Marie Markéta roz. Slavatová z Chlumu 

a Košumberka             (1637–1700). In: BORŮVKA/KRÁM/PAVEL 2000, 55.  
233

 JANSOVÁ 2014, 37.  
234

 Viz. Kap. 1 
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3.3. 1  Portrétista Jodocus Justus Verbeeck  

  

Původem německý malíř a portrétista Jodocus Justus Verbeeck  (kolem 1646–

1700)   pocházel z města Emmerich a byl synovcem málo známého umělce Georga 

Bernarda Verbeecka. Bohužel nevíme, kde se Jodocovi  dostalo malířského vyučení, ale 

již roku 1661 se s ním setkáme v Praze, kde pobýval snad jako tovaryš a roku 1691 zde 

obdržel občanské právo. Roku 1694 měl vykonat mistrovskou zkoušku.  Avšak smrt jej 

zasáhla poměrně brzy, zemřel roku 1700 v Praze, ale i přes docela krátké malířské 

období, stihl vytvořit několik pozoruhodných podobizen.
235

 Jak se zdá, nestal se členem, 

tehdy již samostatného, malostranského malířského cechu, kvůli čemuž s ním byl veden 

spor ohledně jeho členství. Verbeeck se mohl v tomto případě zastřešit dobrozdáním či 

tzv. „svobodným listem“ svého šlechtického mecenáše, jak tomu často mezi malíři 

bývalo.
236

  

   Od roku 1684 máme díky signované podobizně doloženu Verbeeckovu činnost 

pro kolowratského hraběte, avšak s portréty malíře se setkáme i v jiných šlechtických 

sbírkách. Kupříkladu měl  Verbeeck  zhotovit plátna pro roudnické sídlo hraběte 

Václava Ferdinanda Popela z Lobkovicz a dále pak máme doložen zápis z roku 1697, 

týkající se vyplacení honoráře Verbeeckovi za dva portréty arcibiskupa Ernsta Johanna 

Thuna.
237

 

  

3.3.1.1 Svatební portrét Norberta Leopolda Libštejnského z roku 1684 

   První podobiznou zhotovenou Verbeeckem  pro Norberta Leopolda je plátno 

datované do roku 1684, které je poprvé zmíněno v soupise z roku 1785, kde je Kolowrat 
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  THIEME/BECKER 1940, 225.  Pobyt je doložen zápisem v matriční knize farnosti u kostela sv. 

Tomáše na Malé Straně.  
236

 ŠRONĚK 1997, 14. V rámci umělecké  konkurenceschopnosti bylo pro malíře povinností se stát po 

vykonání mistrovské zkoušky členem cechu v daném městě, kde působil. Cech řídil pravidla pro 

přijímání učedníků do dílen, jejich vyučení a následné tovaryšské zkoušky, po jejichž absolvování 

nastoupil učedník tovaryšskou cestu či zůstal zaměstnán v dílně svého mistra. Toto členství se však 

netýkalo umělců, kteří působili na dvoře panovníka, ti byli osvobozeni od cechovních poplatků, a proto se 

umělci snažili tuto povinnost obejít různými způsoby, např. dobrozdáními či osvobozujícími listy 

vydanými jejich mecenáši. Bohužel, ani tato snaha nebyla vždy zárukou svobodné malířské činnosti 

a malíř byl i přesto žalován cechem. In: ŠRONĚK 1997, 15.  
237

 SLAVÍČEK 2007, 23–24.  Blíže: Rodinný archiv Thun, dodatky pro rok 1697. SokA v Děčíně. Fond 

není dosud zpracován. Portrét se autorce pro porovnání nepodařilo dohledat.  
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popsán jako: „Norbert Liebst.Grafen v. Kollowrat Exc. in Schlafrock als Bräutigam 

(…)scilicet geheiratet“.
238

 [53] Jelikož je hrabě označen jako: „ ženich a zároveň tehdy 

již ženatý“, můžeme tento popis chápat i jako snahu o vyrovnání se s datací  portrétu 

a námětu.  

Víme, že svatba Norberta Leopolda a Johanny Magdalény Hrzánové z Harasova 

se konala roku 1682, tedy Verbeeck zhotovil portrét pro Kolowrata o dva roky později 

nejspíše jako vzpomínku na tuto událost. Portrét hraběte má rovněž svůj protějšek 

v podobě podobizny hraběnky Johanny Magdalény jako nevěsty, avšak ten vznikl 

pravděpodobně až po její smrti v roce 1684. 
239

 

   Na obraze vidíme sedící celou postavu Norberta Leopolda, směřujícího svým 

tělem směrem napravo, současně  je zobrazen z en face a svůj pohled upírá na diváka. 

Pravou ruku má položenu na opěradle křesla, levá ruka drží malou misku či šálek stojící 

na stole, který je zakryt tmavě modrou lesklou látku se zlatými třásněmi, rovněž křeslo 

je zpracováno obdobným způsobem. Do stejné barvy sladil autor i pozadí tvořené 

závěsem a vpravo stojící skříní se zlaceným ornamentem. Podlahu pokrývají šedočerné 

dlaždice. Hrabě má na sobě spodní bílou bohatě řasenou košili s krajkovými manžetami, 

převázanými červenými mašlemi, přes ni oblečen po kolena dlouhý tzv. šlofpelc  neboli 

kožešinový domácí župan hnědé barvy zdobený zlatým vyšíváním a červenou 

podšívkou.
240

  Červené barvy jsou taktéž punčochy a bohatě řasená mašle kolem krku, 

kterou zdobí bílý krajkový šál. Na hlavě spočívá alonžová paruka černé barvy, pravý 

pramen splývá s poprsím, levý spadá dozadu. Kolowratovu obuv tvoří černé sametové 

střevíce se zlatou přezkou. Autor celý portrét pojal velmi uvolněně, a co se 

reprezentativnosti oděvu týče, velmi neformálně, můžeme říci dokonce ležérně.  

    V křesle sedící šlechtic působí velmi uvolněně, nikde není náznak pojetí, jež by 

vyvolávalo respekt a vážnost, jak to bylo vyžadováno u oficiálních dvorských portrétů.  

Rysy šlechtice jako kulaté tváře, výrazný nos a klenuté obočí vypovídají o zájmu 

Verbeecka o zachycení věrné podoby modelu.  Rovněž zvolené domácí prostředí 
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  Signováno J. Verbeeck f. 1684. Celé znění zápisu: „ Norbert Liebst.Grafen v. Kollowrat Exc. in 

Schlafrock  als Bräutigam, wie Hochselbe die Geyersberger Hoch Gräfl. verwittibte Witanowskin als 

Herr der Herrschaft Reichenau (scilicet geheiratet).“  Tedy hrabě je zde označen jako ženich v nočním 

oděvu (županu) ovdovělé hraběnky Johanny Magdalény Vitanovské , tehdy (autor popisu myslí 

pravděpodobně rok 1684) již ženatý.  In: VERZEICHNIS 1785, kat.č. 98. Blíže: WEISS 1953–1955, 

kat.č. 143. 
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 BORŮVKA/KRÁM/PAVEL 2000, 56. K protějšímu portrétu blíže kapitola 3.3.1.3 
240

 Šlofpelc pochází z něm. „Schlafpelz“ – kožešinový plášť.  In: NACHTMANNOVÁ 2012, 262, obr. 

58.  
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napovídá na autorovu inspiraci nizozemskými podobiznami měšťanů, které byly 

mnohem méně reprezentativní než ty panovnické. Styl malby je poměrně plošný, snaha 

Verbeecka o spojení šlechtické vznešenosti s neokázalostí měšťanského prostředí, 

přináší dle L. Machytky do české barokní malby 2. pol. 17. století živou a zároveň 

intimně laděnou podobiznu šlechtice.
241

 

   Naši pozornost si zaslouží i gesto levé ruky hraběte a malé zátiší na stole.  [54] 

Na něm vidíme stát sklenici vody a před ní stříbrný podnos s odloženým malovaným 

podšálkem.                    U něj leží slupka ovocného plodu připomínající meloun či 

citrus. Levá ruka hraběte na stole drží šálek (koflík) plný hnědé hmoty. Autorka A. 

Nachtmannová považuje znázorněné gesto za náznak pití čokolády, jejíž popíjení bylo 

v této době módní a oblíbenou činností.
242

 Struktura spíše než nápoj připomíná ovocnou 

dužinu, což by vysvětlovalo i zobrazenou slupku ovoce, možná plod kakaovníku. I tento 

zdánlivě malý prvek je důkazem, že Verbeeck byl obeznámen  s tradičním holandským 

pojetím zátiší.  

 

3.3.1.2 Protějškový portrét Johanny Magdalény Libštejnské z Kolowrat z roku 

1684 

K výše popsanému portrétu Norberta Leopolda zhotovil Verbeeck  pandán jeho 

první manželky Johanny Magdalény roz. Hrzánové z Harasova. [55]  Hraběnčin portrét 

je také signován a datován rokem 1684.
243

  

   Podobizna kompozičně odpovídá portrétu jejího chotě. Vidíme celofigurální 

postavu šlechtičny sedící na nízkém křesle a natočenu směrem vlevo.  Horní část těla, 

stejně jako tvář šlechtičny, směřují na diváka. Pravou ruku má pokrčenu v lokti a prsty 

si přidržuje svrchní šat na hrudi. Johanna Magdaléna jako by gestem pravice zvala 

diváka k usednutí na volné místo vedle ní.
244

 Oděna je v bílém krajkovém šatě 

s volnými rukávy, který svým hlubokým výstřihem odhaluje ramena a dekolt hraběnky. 

Volné rukávy vykasané k loktům pak její paže.    Přes tento spodní šat má oblečen 

                                                           
241

 MACHYTKA 1972, 29.  
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 NACHTMANNOVÁ 2012, 85.  Autor E. Weiss považuje obsah šálku za jahody. In: WEISS 1953–55, 

148.  
243

 JANSOVÁ 2014, kat.č. 120.  Portrét je signován Js Verbeeck  f. 1684.  Hraběnka Johana Hrzánová 

z Harasova (1649–1685) byla dcerou Jana Adama hraběte Hrzána z Harasova a Maxmiliány roz. 

hraběnky z Valdštejna. V době uzavření sňatku byla již vdovou, jejím prvním manželem byl Ignác Jetřich 

Vitanovský z Vlčkovic. In: BORŮVKA 1992, 52. Poprvé se portrét objevuje v soupise z roku 1785 pod 

kat.č. 105 jako: „Portrait der Frau verwittibten Gräfin Witanowskin aus Gayersberg als Brauth in ihrer 

Negligé, wie Sie dem Herrn Norbert Liebst. Gf von Kol. geheyrathet“. In: WEISS 1953–1955, 149. 
244

 WEISS 1953–1955, 149.  
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volný šedý plášť se zlatě vyšívanými pruhy. Svrchní oděv zdobí červená podšívka, 

vystupující v ohrnutí v loktech. V pase je plášť přepásán stejně barevnou šerpou.  Na 

nohou má černé špičaté střevíce. 

  Šaty jsou svým stylem podobné Kolowratovým. Hraběnčiny tmavé bohatě 

kadeřené vlasy jsou rozděleny na dva prameny, levý působí jako by vlál a pravý spadá 

na rameno. Krk zdobí perlový náhrdelník doplněný o náušnice. Lehce se usmívající tvář 

Johanny Magdalény zachytil Verbeeck se stejným zaujetím jako u manžela.  Naši 

pozornost upoutá i modelace postavy světlem a okolních dramaticky lámaných drapérií. 

Podobizna svým pojetím, stylem a použitou paletou barev velmi odpovídá  

Verbeeckově portrétu manžela, avšak nesourodost nalezneme v pozadí, před kterým 

šlechtičnu zachytil.  

   Oproti tmavě modrému závěsu a dřevěné skříni, tvoří pozadí zavěšený řasený 

červený závěs se zlatou třásní a vlevo průhled oknem do zahrady. Tím však nenavazuje, 

pokud by byl pár portrétován ve stejné době, na protějškový portrét Norberta Leopolda. 

Víme, že sňatek byl uzavřen roku 1682 a o dva roky později porodila Johanna 

Magdaléna svého jediného syna Františka Karla II. Tudíž dle datace by tyto dva 

svatebně laděné portréty vznikly spíše jako připomenutí a oslava sňatku, z něhož vzešel 

očekávaný mužský potomek.  

   Zajímavou úvahu přináší E. Weiss, který tento Verbeeckův  portrét považuje za 

pouze lehce změněnou kopii autorova druhého hraběnčina portrétu, uváděný inventářem 

z roku 1785 pod pořadovým číslem 106 a popsaného takto:
 
„ Hochdieselbe, scilicet 

Gräfin als Brauth, wie sie den  Herrn Grafen Witanowsky in Geyersberg geheyrateth.“
 

245
 [56]  Na této podobizně je Johanna Magdaléna zachycena jako sedící polopostava 

v křesle natočena směrem vlevo. Pravou ruku má opřenu o koleno, levou si přidržuje na 

klíně červený široký šál. Vlasy jsou sepnuty a na pravé rameno splývá pramen. Šaty 

svým střihem připomínají předešlé, tedy odhalují ramena a dekolt, taktéž tříčtvrteční 

rukávy jsou mohutně řaseny a odkrývají předloktí s řasenou krajkou, ta lemuje 

i hluboký výstřih živůtku, v pase zdobený perlovým páskem. Látka nese metalické 

odstíny šedé a měděné barvy a svou honosností poukazuje na svatební původ oděvu, 

což potvrzuje námět. Vlevo zavěšený brokátový závěs poskytuje výhled do zšeřelé 
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 WEISS 1953–55, 136, kat.č. 129. Obraz je signován Jod Verbeeck 1684.  VERZEICHNIS 1785, kat.č. 

106. Porovnej: VERZEICHNIS 1937, kat.č. 180/184, zde je portrét datován rokem 1686.   
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krajiny. Věnujeme-li pozornost tváři hraběnky, zjistíme, že stylem zachycení rysů, 

úsměvu a barevností je více než blízký předešlé podobizně.  

   Vrátíme-li se k výše zmíněnému popisu z inventárního seznamu, zjistíme, že dle 

něj má být hraběnka zachycena jako nevěsta svého prvního manžela hraběte Ignáce 

Jetřicha Vitanovského a nikoliv Norberta Leopolda Libštejnského. Na základě 

uvedených zjištění  dospěl E. Weiss k závěru, že oba portréty vytvořil Verbeeck roku 

1684 během svého působení pro hraběte Kolowrata, jelikož Magdaléna Johanna 

zemřela roku 1685 a Verbeeck by ji, v případě datování do roku 1686,  musel 

portrétovat již jako zesnulou na základě jiného portrétu zobrazujícího celou postavu. 

Tedy tzv. svatební portrét hraběnky byl předlohou, z níž holandský portrétista vycházel 

při zhotovení celofigurálních podobizen šlechtického páru.
246

   

3.3.1.3 Podobizna Ferdinanda Ludvíka Libštejnského  z Kolowrat  jako převora  

Řádu maltézských rytířů 

Malíř Jodocus Justus Verbeeck vstoupil  i do služeb strýce Norberta Leopolda, 

kterým byl hrabě a skutečný tajný rada Ferdinand Ludvík Libštejnský z Kolowrat 

(1621–1701), jenž zastával mimo jiné úřady královského místodržícího a přísedícího 

lenního soudu. Hrabě Ferdinand Ludvík byl rovněž velkopřevorem Řádu maltézských 

rytířů a byl pánem rodového panství v Borohrádku a Měcholupech, kde sídlila řádová 

komenda.
247

 Verbeeckovy celofigurální podobizny zhotovené pro Ferdinandova 

synovce vzešly jistě velmi rychle do povědomí ostatních členů rodu. V rychnovské 

galerii je měl tak možnost shlédnout jistě i Norbertův strýc, což jej inspirovalo 

k objednání svého portrétu. Roku 1691 zhotovil Verbeeck  pro Kolowrata jeho 

celofigurální portrét, kde Ferdinanda Ludvíka zachytil jako převora  Řádu maltézských 

rytířů.
248

 [57]   
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 WEISS 1953–55, 137. Rovněž chybné datum zesnutí hraběnky 1683 nese štítek s identifikačním 

nápisem na spodní liště zlaceného rámu. Žádný z inventárních seznamů neuvádí případnou třetí 

hraběnčinu podobiznu. Zdá se, že autor soupisu obrazů z roku 1785 s největší pravděpodobností  zaměnil 

jméno hraběnčina ženicha a jako: „ (…) Herrn Gräfen (…)“  měl být uveden Norbert Leopold 

Libštejnský z Kolowrat.   
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 KRÁM/BORŮVKA/PAVEL 2000, 55. Narodil se v Innsbrucku jako syn Albrechta Libštejnského 

z Kolowrat a Sabiny Viktorie z Wolkensteinu. Skonal na svém panství v Borohrádku. In: 

KRÁM/BORŮVKA/PAVEL 2000, 55. 
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  BLAŽÍČEK 1956a, 11, kat č. 126. Obraz je signován a datován Js Verbeeck fecit 1691. In: FK 1940, 

71.  Ferdinandovu podobiznu uvádí již soupis z roku 1716 pod kat.č. 39 jako: „Contrfé des gewesenen 

Grandprieris Grafen von Kolowrath in Lebensgrösse gemahlt.“; mladší soupis z roku 1785 jej 

zaznamenává pod kat.č. 95 jako:  „ Der Hochwürdigste Herr Ferdinand Liebst. Graf von Kol. Exc. 

Gewester Grand prier des maltheser Ordens in Königreich Böheimb.“  I přes absenci datace a signatury, 

připisuje D.Jansová Verbeeckovi ještě portrét generála Řádu křížovníků Jana Viléma Libštejnského 
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   Verbeeck zasadil celofigurální podobiznu velkopřevora do- pro něj již 

tradičního-prostředí, kdy portrétovaný stojí před řaseným brokátovým červeným 

závěsem, odkrývajícím v pravé části plátna pohled do krajiny s vyobrazením nároží 

městského paláce. Ferdinand Ludvík je znázorněn z en face, levou nohu má mírně 

nakročenu vpřed, tělem pootočen vlevo, pohled směřuje na diváka. Vlevo od něj stojí 

stůl potažený červenou látkou, na něj  si odložil černý velkopřevorský  klobouk a vedle 

nich pravou rukou odkládá rukavice, levá ruka  třímá jílec kordu připevněný na opasku.   

Velkopřevor je oděn v řádovém rouchu, to vycházelo svou podobou z řádových 

regulí. Vidíme černý nabíraný kabátec s širokými rukávy zakončenými krajkovou 

manžetou, na něj navazují balónové po kolena dlouhé kalhoty stejné barvy. Lýtka halí 

podvazkové černé punčochy a střevíce se zlatou přezkou. Celý spodní šat kryje svrchní 

dlouhý černý řádový plášť. Ten je na ramenou zdoben řádovým znakem bílého 

maltézského kříže, opakujícího se výšivkou na spodním kabátci. Tmavý, strohý 

a vážnost budící Ferdinandův oděv rozjasňuje bílý krajkový límec. Hlava hraběte 

kontrastně otočena vpravo. Velkopřevor své vlasy skrývá pod bohatou tmavou 

alonžovou paruku. I v tomto řádovém portrétu se setkáme s Verbeeckovým typickým 

vystižením tváře, kdy vidíme plný bezvousý obličej s výrazným rovným nosem 

a pevným přímým pohledem váženého člena maltézského řádu.  

   Podobizny Jodoca Justuse Verbeecka zastoupené v kolowratské rodové galerii 

ukazují velmi zajímavou tvorbu německého malíře, který své umělecké působení ve 

třetí čtvrtině 17. Století zasvětil portrétování osob z řad české šlechty. Ve svých 

portrétech dosáhl Verbeeck zajímavé syntézy španělského soudobého portrétního stylu, 

typického svým chladným a přísným pojetím,  a holandské portrétní malby, jež 

pěstovala spíše  individuální  a intimní nádech podobizny, její tradiční součástí bývala 

krajinomalba či zátiší. V případě svatebních portrétů Norberta Leopolda a Johanny 

Magdalény můžeme zachytit v rovině ležérního a neoficiálního pojetí  lehký nádech  

francouzské portrétní noty. 

 

 

                                                                                                                                                                          
z Kolowrat, inv. č.  RK 215/340. Blíže: JANSOVÁ 2014, kat. č. 101. Porovnej: BLAŽÍČEK 1956a, 11, 

kat. č. 127.  
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3.3.2 Podobizny malíře „Julia“ Romandona 

 

Dalším portrétistou, který pracoval pro Norberta Leopolda Libštejnského 

z Kolowrat, byl malíř jménem Julius Romandon. Ve sbírkách se od něj dochovaly jím 

signované dva portréty vzniklé roku 1694. Jedná se o portrét Norberta Leopolda 

Libštejnského z Kolowrat
249

 [58] a druhým je portrét braniborského kurfiřta z rodu 

Hohenzollernů Fridricha III. Viléma (1657–1713), jež byl roku 1701 korunován prvním 

pruským králem.
250

 [59] 

Obě jmenované podobizny jsou pojaty jako oválná portrétní poprsí. Ty byly 

jednotlivě zaneseny do soupisu obrazů až hrabětem Zdeňkem Krakovským z Kolowrat 

v roce 1937, předchozí soupisy jsou v případě těchto portrétů psány velmi všeobecně.
251

 

Můžeme zatím jen předpokládat, že oba portréty se v kolowratské sbírce nacházely již 

od data svého vzniku. 

Malíř Romandon  zobrazil hraběte Norberta Leopolda ve stylu blízkém 

francouzské portrétní tradici, kdy je šlechtic zobrazen v oválném formátu, ze tříčtvrtin 

natočen svým pravým ramenem, hlava  natočena mírně vlevo a oči hraběte směřují 

přímo na diváka.  Hrabě je oděn v bílé spodní košili, pravé  rameno zakrývá přehozený 

červený bohatě řasený plášť. Krk skrývá ležérně uvázaný bílý šál, levé rameno překrývá 

bohatý pramen černé alonžové paruky, druhý pramen  sčesán dozadu.  

    Malíř se v poprsí portrétovaného soustřeďuje především na vystižení tváře, 

jelikož formát nedává příliš prostoru k zachycení jiných atributů a insignií, které by 

dodaly obrazu požadovanou vážnost. Pokud srovnáme portrét Norberta Leopolda z roku 

1684 a nynější Romandonův, zjistíme, že autor šlechtice po desetiletém časovém 

odstupu zachytil velmi věrně. Vidíme kulatý bezvousý obličej s vysokým  čelem, 

pevným pohledem, klenutým obočím a rovným výrazným nosem, podobně jako 

u Verbeeckova svatebního portrétu. Romandon však zachytil i méně lichotivé rysy jako 
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 BLAŽÍČEK 1956a,14, kat.č. 190.  Signováno a datováno: J. Ramondon 1694. In: WEISS 1953–1955, 

132, kat. č. 123.  
250

 BLAŽÍČEK 1956a,13,  kat.č. 188.  Signováno a datováno jako: Julius Ramondon fa(cie) bat A. 1694. 

In: JANSOVÁ 2014, kat.č. 70.  
251

  Soupis 1937, kat. č. 174/178. Portrét Fridricha III. Viléma není zmíněn.  V soupisu z roku 1716 se 

pod kat. č. 55–56 nacházejí obrazy označené jako: „In Ovali unterschiedliche Contrfé  der Graf 

Kollowratischen  Familie  des männlichen  Geschlechts.“ In: VERZEICHNIS 1716, kat.č. 55–56. Rovněž  

v soupise z roku 1743  nacházíme pod kat.č. 1726–1779 všeobecné označení: „Verschiedene mittlere 

(kleinere Portraiten) in Ovali“. In: VERZEICHNIS 1743, kat.č. 1726–1779.  Zda byly do těchto 

oválných portrétů zahrnuty i portréty malíře Romandona není zatím možné potvrdit.  
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plné tváře a silný krk hraběte. I přes tuto skutečnost se podařilo Romandonovi vnést do 

portrétu i požadovanou vážnost.  

   Avšak signatura malíře, jež rychnovské portréty podepsal jako „Julius“ vnáší 

nejasnost v rámci autorství. Malíř jménem Julius Ramondon se v žádné encyklopedické 

příručce nevyskytuje, na což poukázal již hrabě Zdeněk Krakovský v roce 1938 během 

nové instalace zámecké galerie. Hrabě požádal v dopise profesora G. F. Förstera 

z berlínské univerzity o odbornou pomoc při určení původu malíře a přiložil fotografie 

obou signovaných portrétů.
252

 Profesor Förster ve své odpovědi identifikoval vedle 

Norberta Leopolda, druhý portrét jako podobiznu braniborského kurfiřta Fridricha III. 

Viléma, jež mohl hrabě získat v podobě kurfiřtského daru jako připomínku svého 

pobytu na jeho dvoře roku 1694 a přivézt ji s sebou zpět do Čech.
253

  Na oválném 

portrétu Fridricha III. Viléma vidíme zleva natočeného kurfiřta oděného ve zdobném 

brnění, nad levým ramenem má sepnut svrchní červený plášť a kolem krku bílý šál. 

Tvář zdobí malý knírek a lemuje bohatě řasená alonžová paruka tmavé barvy. Oči 

směřují na diváka. Kompozice a zpracování materiálu, rovněž modelace tváře jen 

potvrzují Romandonovo autorství. [59]   

   Otázkou však zůstává, kdo byl onen malíř „Julius Romandon“, jež popsané dva 

portréty signoval a datoval. Odpověď nalezneme právě na berlínském dvoře kurfiřta 

Fridricha III. Viléma, jenž byl od roku 1701 prvním pruským králem.
254

  Na berlínský 

dvůr přicházeli vlivem náboženské situace od 80. let 17. století zejména francouzští 

umělci, kteří kvůli svému protestantskému vyznání opustili Francii a odešli do 

Německa, kde využili nabídky kurfiřta vstoupit do jeho služeb. Tito umělci se tak 

podíleli významně na umělecké výzdobě kurfiřtských sídel Schönhausen, zámku 

v Charlottenburgu či tzv. Nového paláce u zámku Sanssouci v Postupimi. Působili zde 

umělci jako Jacob Vaillant, Theodor van Thulden či později  portrétista  Friedrich 
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 Korespondence mezi hrabětem Zdeňkem Krakovským a prof. K. F. Försterem probíhala v dubnu až 

květnu roku 1938. In: WEISS 1953–1955, 43. Prof. K. F. Förster přispěl roku 1934 hesly „Romandon 

Abraham a Gedeon“ do encyklopedického slovníku autorské dvojice U. Thiemeho a F. Beckera. In: 

THIEME/BECKER 1934, 543–544. Avšak inventář rodového archivu neuvádí ve fondu označeném jako 

„Zdeněk Krakovský“, jež  zahrnuje sig. 9-14 nazvané „rodinná a ostatní korespondence“  žádný dopis 

týkající této problematiky. Správa zámku se často při řešení badatelských dotazů na uložení archiválií 

setkává s absencí archivního materiálu, který nebyl navrácen ze SokA v Zámrsku. Bohužel, úplnost fondu 

komplikuje i skutečnost, že ze zámeckých prostor byly roku 1949 dodatečně odvezeny další rodinné 

archiválie, jejichž soupis je velmi všeobecný. Za tyto informace děkuji Ing. Z. Dokoupilové. 
253

 BORŮVKA 1992, 48.  
254

 PILZ 1981, 35.  Na souvislost s francouzským malířem Gedeonem Romandonem, upozorňují také: 

NOVOTNÝ 1942, 12, WEISS 1953–1955, 43, JANSOVÁ 2014, 14. 
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Wilhelm Weidemann. Od roku 1686 se zde setkáme se jmény dvou francouzských 

portrétistů, otce a syna Abrahama a Gedeona Romandony.
255

 Právě syna Gedeona 

Romandona (1663–1697) považuje prof. Förster za autora oválného portrétu Norberta 

Leopolda a jméno „Julius“ považuje za mylný přepis jména Gedeon. Syn Gedeon 

Romandon se věnoval po vzoru svého otce malbě a svůj zájem zaměřil na portrétní 

tvorbu, přičemž využil své zkušenosti ze svého pobytu s otcem v Benátkách, odkud 

roku 1685 odešli do Berlína, aby o rok později přijali možnost působení na kurfiřtském 

dvoře v Berlíně. Za své služby roku 1687 oba jmenováni dvorními malíři kurfiřta, avšak 

povýšení převzal jen syn Gedeon, což nasvědčuje tomu, že Abraham Romandon v této 

době zemřel a autorem portrétu kolowratského šlechtice z roku 1694 je syn Gedeon. 

Jeho významné postavení na berlínském dvoře dokládá i skutečnost, že se často účastnil 

vyslaneckých cest na dvory evropských panovníků.
256

 

Během svého působení na berlínském dvoře zhotovil Romandon několik 

oválných a velkoformátových forem podobizen Fridricha III. Viléma v brnění 

a kurfiřtském rouchu a jeho manželky Sofie Charlotty, jako i členů dvora, avšak mnohé 

z děl nejsou signovány.
257

 Pro srovnání můžeme uvést oválný portrét Joachima Ernsta 

von Grumbkowa. [60] jenž působil v kurfiřtových službách. Obraz svou živou 

barevností, modelací světlem,  stejně  jako nádechem uvolněnosti, jež však neubírá na 

reprezentativním výrazu podobizny, velmi připomíná výše popsané podobizny chované 

v rychnovských sbírkách. Styl zpracování a rovněž velmi blízká datace vzniku portrétů 

tak potvrzují domněnku prof. Förstera, že autorem portrétu Norberta Leopolda 

Libštejnského z Kolowrat je opravdu Gedeon Romandon a císařského vyslance 

portrétoval během jeho pobytu na berlínském dvoře.  

Po svém návratu tak hrabě obohatil své sbírky dvěma portréty významného 

francouzského malíře, který svým působením na berlínském dvoře položil základy 

kurfiřtské portrétní galerie, jež svým důrazem na vznešenost a důstojnost projevu měla 
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 PHILLIPSON 1897, 181.  Právě o otci a synovi Ramondony se zmiňuje prof. Förster v dopise hraběti 

Zdeňkovi Krakovskému. Pro sdělení v dopise cituje svůj příspěvek v encyklopedickém slovníku z roku 

1934. In: THIEME/BECKER 1934, 543–544.  
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 Roku 1690 pobýval Romandon v Londýně, kde předal jako dar portrét Fridricha III. Viléma měl zde 

zhotovit podobizny prince Jiřího I. Dánského a jeho manželky.  Romadnon měl rovněž roku 1695 

cestovat do Itálie a zhotovit zde pro svého chlebodárce kopie Correggových obrazů.  In: 

THIEME/BECKER 1934, 544. 
257

  V literatuře lze nalézt příjmení v několika podobách jako Romandon,  Ramondon, Ramondou, 

Raymondon, Remondon  i  Romandeau. In:  THIEME/BECKER 1934, 543.  Roku 1696 byla na přání 

kurfiřta znovuobnovena akademie výtvarných umění v Berlíně a Romandon zde působil jako profesor. In: 

SCHARMANN 2010, 5.  
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za úkol legitimizovat hohenzollernské kurfiřty v jejich úřadě. Romandonův portrétní 

vzor rozvíjeli v první třetině 18. století ve službách následníka pruského krále Fridricha 

II. umělci jako Friedrich Wilhelm Wiedemann či Antoine Pesne.
258

    

 

3.3.3  Portréty Jana Franse van Douvena  

    

Malíř Jan Frans van Douven (1656–1727) pocházel z holandského města 

Roermond. Roku 1668 vstoupil v Lüttichu do dílny malíře Gabriela Lambertina, kde se 

učil kresbě, aby se za dva roky vrátil do svého rodného města a pokračoval v malířském 

vzdělává u svého strýce Christophera Puitlinka, zde zřejmě také složil tovaryšské 

zkoušky.
259

 Po roce 1673 zastihneme Douvena ve měste Gelden, kde se seznámil 

s italskou barokní malbou prostřednictvím sbírky italského finančníka Dona  Jana 

Dellana Velasca. Roku 1682 působil Douven jako umělecký poradce na dvoře falckého 

kurfiřta Johanna Wilhelma v Düsseldorfu,  téhož roku doprovázel svého pána na 

diplomatické cestě do Vídně. Zde byl uveden jako portrétista a zhotovil podobizny 

císaře Leopolda I. a jeho choti císařovny Eleonory, za což byl kurfiřtem obdarován 

zlatou medailí.
260

   

   Na přelomu století byl kurfiřtem pověřen dohledem při založení düsseldorfské  

Gemäldegalerie.  Roku 1689 zemřela první manželka kurfiřta, arcivévodkyně Marie 

Anna Habsburská, a proto byl Douven  pověřen diplomatickou cestou do Florencie za 

účelem zprostředkování nového sňatku. Na dvoře medicejského vévody zhotovil portrét 

jeho dcery Anny Marie Louisy, která se roku 1691 stala manželkou Johanna Wilhelma. 

V jeho stylu nalezneme spojení holandského smyslu pro zachycení osobnosti 

portrétovaného s uvolněným malířským rukopisem, jenž byl blízký spíše francouzské 
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 WINDT 2012, 21.  
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 Se jménem malíře se setkáme také v podobě Frans Douven de  Oude či Jan Frans Douwen.  In: 

THIEME/BECKER 1913, 520.  
260

 OBERPERFLER 2009, 36. Pro císaře Leopolda I. namaloval v Kodani portrét dánské princezny 

Charlotty. In: JANSOVÁ 2014, 41. Doposud nebyla v uměleckohistorické literatuře věnována pozornost  

katalogu Douvenových děl,  proto se můžeme setkat s Douvenovým označením jako malíře: „ (…) třech 

císařů a tří císařoven, pěti králů a sedmi  královen a  velkého počtu knížat a princů (...)“ In: 

OBERPERFLER 2009, 36. Srovnej: THIEME/BECKER 1913, 520.  
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portrétní malbě. Jan Frans van Douven je rovněž považován za zakladatele kurfiřtského 

reprezentativního portrétu dynastie Wittelsbachů. Zemřel roku 1727 v Düsseldorfu.
261

    

 

3.3.3. 1 Norbert Leopold  Libštejnský z Kolowrat jako císařský velvyslanec ve 

Španělsku 

Hrabě Norbert Leopold zastával od roku 1688 funkci mimořádného velvyslance 

rakouského císaře v Madridu.  Jak již bylo zmíněno výše, Jan Frans van Douven  byl od 

roku 1682 činný také ve službách rakouského císaře a jistě se tedy pohyboval na jeho 

vídeňském dvoře. Můžeme tedy předpokládat, že zde se s malířem seznámil i hrabě 

Norbert Leopold a nechal se jím roku 1688 portrétovat jako císařský velvyslanec ve 

Španělsku [61].
262

                  Portrét nalezneme v soupise z roku 1785 označen jako: 

„Das Herrn Norbert Liebst. Grafen von Kollowrat Excell.  Als ein Abgesandter in 

Hispanien.“ Autor zde není uváděn, i přes skutečnost, že obraz nese dataci a autorovu 

signaturu.
263

  Hraběte zachytil Douven v celé jeho figuře stojícího v místnosti před 

bohatě řaseným purpurovým závěsem, jenž vlevo odkrývá průhled do večerní krajiny 

s korunami stromů. Postava hraběte je otočena přímo k divákovi, pravá noha 

v nakročení směřuje směrem vpravo, levá opačně. V pravé ruce, kterou má nataženu 

podél těla a lehce před sebe, drží listiny v gestu umožňující jejich čtení, avšak nápis 

dnes již není čitelný.
264

 Levá ruka lehce spočívá na jílci kordu. Hlavu, natočenou mírně 

vpravo, pokrývá bohatě řasená tmavá paruka spadající na ramena. Tvář hraběte je 

bezvousá s kulatou bradou a výrazně klenutým obočím, pohled očí směřuje přímo na 

diváka.  

   Šaty odpovídají jeho diplomatickému poslání a rovněž dobře ilustrují španělskou 

módu druhé poloviny 18. století. Pro ni byl typický umírněný tmavý oděv skládající 

z volného svrchního pláště, delšího kabátce volného střihu a kalhot doplněných černými 

punčochami s podvazky.  Jediný dekorativní prvek tvoří bílé krajkové manžety a úzký 

límec obepínající krk. Hrabě svůj oděv oživil broží zavěšenou na hrudi a podobným 
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  OBERPERFLER 2009, 37. Blíže k portrétu Johanna Wilhelma a Anny Marie Luisy kap. 3.3.2.  
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 VERZEICHNIS 1785, kat.č. 107. Soupis z roku 1716 portrét neuvádí.  Obraz na zadní straně opatřen 

signaturou: „J.F. Douven fecit 1688“. In: JANSOVÁ 2014, kat.č. 148. Jako dílo malíře Douvena jej uvádí 

i               O. Blažíček. In: BLAŽÍČEK 1956a, 11, kat.č. 121.  
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  Ještě E. Weiss uvádí, že na listině se nacházel již tehdy hůře čitelný rok 1688. In: WEISS 1953–1955, 

131, kat.č. 122.  
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šperkem je připnut jílec kordu v pase.
265

 Tmavý klobouk zdobený peřím a rukavice leží 

odloženy vpravo na stole, jenž halí látka stejné barvy jako závěs v pozadí. Právě 

purpurové tóny drapérií a jejich citlivá modelace světlem umocňují kontrast šlechticova 

oděvu vůči pozadí, v němž Douven věnoval větší pozornost zachycení materiálu látek 

a krajina, zachycená v průhledu, tvoří pouze doplněk. Tímto prvkem se Kolowratova 

podobizna blíží portrétu kurfiřta Johanna Wilhelma Falckého a  jeho manželky Anny  

Marie Luisy  de’ Medici z roku 1708.  [64]  

 

3.3.3. 2 Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat v rouchu Řádu zlatého rouna 

Roku 1713 zhotovil Jan Frans Douven pro Norberta Leopolda ještě jeden 

celofigurální portrét  zobrazující šlechtice ve slavnostním oděvu Řádu zlatého rouna 

[62]. Oproti předešlému portrétu uvádí soupis obrazů z roku 1716 podobiznu jako: 

„Contrfé  des Fidei Commistenstis Reichs Grafen Kolowrath Exc. In einem Habit des 

goldenen Flusses.“
266

 Autor E. Weiss se domníval, že portrét byl zmíněn i v druhém 

soupise z roku 1785. Avšak podíváme-li se na tento zápis detailně, zjistíme, že zde není 

uveden portrét hraběte Norberta Leopolda, nýbrž jeho otce Františka Karla 

Libštejnského.
267

 Ztotožnění portrétovaného muže s Norbertem Leopoldem a jeho 

dataci dokládá  nápis na štítku, jenž byl původně umístěn na zadní části obrazu.
268

 

I v tomto případě zvěčnil Douven hraběte v celé jeho postavě natočeného lehce 

vpravo a směrem k divákovi. Rozhodnost a pevný postoj šlechtice dokresluje i pravá 

ruka opřená v bok, naopak levá ruka, natažena podél těla, míří ukazováčkem směrem 

dolů. Pohled směřuje k divákovi. Jak již napovídá název, autor šlechtice zachytil ve 

slavnostním rouchu Řádu zlatého rouna. Oděv tvoří spodní dlouhý červený talár 

s bílými manžetami, který překrývá svrchní slavnostní roucho ornátového střihu 
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z purpurového sametu, na pravé ruce je vykasáno a odhaluje spodní bílou podšívku. 

Ornát zdobí bohatá florální zlatá výšivka a emblém řádu v podobě beránčího rouna, 

okraj pak opakující se heslo burgundského vévody Karla Smělého: „JE L ´AI 

EMPRINS“ (Odvážil jsem se toho.) Purpurový ornát současně zdobí emblém řádu 

v podobě zlatého beránčího rouna.
269

  Ke slavnostnímu oděvu patří rovněž purpurový 

zlatě vyšívaný baret.  

Podobizna zobrazující nositele tohoto řádu měla v této době již ustálený určitý 

typ zobrazení, kterému dané řádové insignie nesměly chybět. Tento mustr můžeme 

vidět na soudobém portrétu jiného nositele řádu, a sice hraběte Václava Norberta 

Oktaviána Kinského z Vchynic a Tetova [63]. Kolowratův portrét Douven zasadil do 

místnosti s velkými dlaždicemi a zrcadlem v pozadí. Prostor zprava rámuje dřevěný 

paraván, vlevo pak nízký stůl přikrytý zeleným sametem, na němž stojí zlaté skříňově 

hodiny a vedle položený komornický klíč, odkazující na úřad nejvyššího císařského 

komořího, jenž Norbert Leopold zastával.
270

   

Způsobem zachycení objemnosti roucha, její modelací světlem a okázalost 

podporující detailní vykreslení šatu, připomene již výše zmíněný dvojportrét kurfiřta 

Johanna  Wilhelma Falckého a  jeho manželky Anny  Marie Luisi  de’ Medici z roku 

1708 [64].   Tento dvojportrét zobrazující kurfiřtský trůnící pár svou bohatostí 

a dekorativností v pojetí rouch byl jistě výchozí inspirací malíře i v případě 

rychnovského portrétu. Před červeným baldachýnem tak pozorujeme Johanna Wilhelma 

v brnění s insigniemi kurfiřtského úřadu, které kryje bohatě řasený purpurový plášť 

s hermelínem. Vpravo vidíme na trůnu v podobě mušle sedící Annu Marii ve zdobném 

šatu doplněném modrým, rovněž hermelínovým, pláštěm. Pozadí, které dramaticky 

doplňují zvlněné červené závěsy, se pak otevírá do lehce načrtnuté večerní krajiny, 

podobné té, již autor použil v portrétu hraběte roku 1688.  

    Douvenův kurfiřtský portrét v sobě nese i dynastický aspekt v podobě páru, 

který pro následující generace personifikoval minulost i současnost panování rodu. Jak 

poukazuje autorka T. Oberperfler, tuto formu portrétu přenesli barokní umělci do 

všeobecné roviny zobrazení páru, v něm  je jasně oddělen mužský a ženský princip. 
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Muž představoval nositele moci a kultury, oproti ženě, jež byla nositelkou spíše 

duchovních a uměleckých hodnot.
271

   

 

3.3.4 „Carolo Screta, Mahler von Prag“
272

 aneb portrétní dílo Karla 

Škréty v kolowratské sbírce  

 

Ačkoliv se práce věnuje především portrétům zobrazujícím členy rozvětveného 

kolowratského rodu, nemůžeme na tomto místě opomenout podobiznu člena rodu 

Vitanovských z Vlčkovic, jehož autorem je významný představitel barokní portrétní 

malby v Čechách, Karel Škréta. 

Malíř Karel Škréta (1610–1674) pocházel z nižší šlechtické rodiny užívající 

predikát Šotonovských ze Závořic. Kvůli evangelickému vyznání odešla rodina roku 

1628 do německého Freibergu.  První kontakt s malířským prostředím se Škrétovi 

dostal patrně v dílně rudolfinského umělce Aegidia Sadelera. Díky této zkušenosti mohl 

studovat umělecká díla ze sbírek císaře Rudolfa II. Nejvíce však mladého malíře v jeho 

tvorbě ovlivnil pobyt v Itálii mezi léty 1630–1638. V Benátkách se setkal s díly  

Domenica Fettiho či Bernarda Strozziho, ponejvíce jej ovlivnil portrétní styl malíře 

Tiberia Tinelliho, jenž ve svém díle reflektoval styl A. van Dycka. V Benátkách si pak 

oblíbil tvorbu Veroneseho a Tintoretta.
273

 Roku 1630 konvertoval ke katolické církvi 

a o čtyři roky později navštívil Řím, kde se sblížil s tamními zaalpskými umělci. Zde 

zřejmě poznal i Joachima von Sandrarta, jednoho ze svých prvních životopisců. Do 

Prahy se vrátil kolem roku 1638 a díky svým zkušenostem se brzy stal vyhledávaným 

malířem a významnou osobností české raně barokní malby. V jeho oltářních obrazech 

uplatnil znalost benátské barevnosti a rovněž realistické malby, vycházející z římského 

prostředí ovlivněného Carravaggiem.
274

 Škréta ve své portrétní tvorbě, které se věnoval 

intenzivněji od 60. let 17. století, spojil své zahraniční zkušenosti s domácí tradicí 

vycházející z okruhu rudolfinských mistrů a dosáhl tak jedinečného osobitého projevu. 

Jeho dílna, patřící ve své době k jedné z největších v Praze, produkovala portréty 

šlechticů, měšťanů, ale i církevních hodnostářů. Od roku 1653 stál Karel Škréta v čele 
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představenstva pražského cechu malířů. Své umělecké činnosti se věnoval do vysokého 

věku. Zemřel roku 1674 v Praze.
275

   

 

3.3.4. 1 Podobizna Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic 

 

   Roku 1669 zachytil Karel Škréta šlechtice z rodu Vitanovských, a sice hraběte 

Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic [65]. Žádný z inventárních soupisů 

kolowratské galerie však tuto podobiznu výslovně neuvádí. Poprvé je zaznamenána 

hrabětem Zdeňkem Krakovským z Kolowrat v jeho soupise z roku 1937.
276

 Absence 

obrazu v inventárních seznamech může vysvětlit skutečnost, že podobizna 

Vitanovského byla od roku 1701 instalována v pražském paláci na Malé Straně a do 

rychnovské sbírky byla začleněna později.
277

 Na obraze vidíme polopostavu muže 

v trojúhelníkové kompozici, do níž malíř zobrazil postavu z en face.
278

 Pravou ruku má 

opřenu v bok, levice je lehce položena na odloženém tmavém kloubu zdobeném bílým 

peřím. Šlechtic se dívá přímým pohledem na diváka. V jeho bledé bezvousé tváři, 

rámované tmavými vlasy, zaujmou výrazné tmavé oči a jemně modelované vykrojené 

rty.   

   Vitanovského šat odpovídá soudobé francouzské módě. Tvořen je světlým 

vyšívaným kabátcem olivové barvy, do půli sepnutém knoflíky, který ve spodní části 

odhaluje bílou řasenou košili. Volně střižené rukávy nesou rozparek, v případě pravé 

ruky odhalující balonový rukáv spodní bílé košile. Pas zdobí řada červeno bílých 

řasených stuh. V levém dolním rohu zaujme detailně vykreslené bílé rajčí peří zdobící 

černý klobouk.
279

   

   Jak skvěle vystihl J. Neumann, barevná vytříbenost obrazu pramení ze souzvuku 

jemně zeleného šatu s decentním tmavě hnědým pozadím, oproštěným od další stafáže. 

Touto zdánlivou jednoduchostí však Škréta docílil ušlechtilosti a individuality 

podobizny. Bravurně vystižená struktura šatu spojená se snahou o zachycení vnitřního 
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světa mladého muže však neubírají na kavalírské svěžesti. Škréta se zvoleným oděvem 

zcela odklonil od svých dosavadních mužských portrétů, jak můžeme vidět na 

podobizně hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic z doby kolem roku 1660. 
280

 [ 

66]   

Hrabě Ignác Jetřich Vitanovský z Vlčkova (1644–1681) byl synem Adama 

Mikuláše Vitanovského. Od roku 1669 zastával post císařského komořího a o rok 

později uzavřel sňatek se svou druhou manželkou, jíž se stala dvorní dáma císařovny 

Eleonory Johana Magdaléna Hrzánová z Harasova.
281

  Do kolowratských sbírek portrét 

přešel prostřednictvím druhého sňatku Johanny Magdalény, který uzavřela po smrti 

svého manžela roku 1682 s Norbertem Leopoldem Libštejnským z Kolowrat.
282

 

V literatuře se setkáme rovněž s problematikou datování podobizny, kolísající 

mezi roky 1649 a 1669.  Škréta své plátno opatřil na rubu signaturou: „Carol. Screta Ao 

1669.“
283

 Právě třetí číslice v letopočtu není do dnes dobře čitelná. Datace byla 

porušena roku 1938 během restaurátorského zásahu, který zakryl číslici novým 

plátnem.
284

 Sám hrabě Zdeněk Kolowrat Krakovský upozornil ve svém dopise, 

adresovaném Z. Wirthovi a A. Matějčkovi, autorům výstavy České baroko, na správnou 

dataci rokem 1669.
285

 Na základě komparace životních dat šlechtice a malířského 

provedení přijala tuto dataci M. Vondráčková, autorka textu v katalogu K. Škréty 

sestaveném L. Stolárovou a V. Vlnasem. Potvrdila tak domněnku  hraběte Zdeňka 

Kolowrata, ale i J. Neumanna.
286

 

Škrétův portrét Ignáce Jetřicha Vitanovského tvoří v rámci kolowratské galerie 

významnou ukázku vyspělého českého barokního portrétu druhé poloviny 17. století, 

jehož byl Škréta zakladatelem. Ve svých portrétech dokázal spojit italské a holandské 

vlivy s domácí tradicí. Prostřednictvím tohoto spojení docílil svého jedinečného 

portrétního stylu, v němž snoubí cit pro jemnost, eleganci, živost a oduševnělost.  
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3.4 „ Pictor Hollandicus“  Philip Christian Bentum  
 

  O životopisných údajích portrétisty Philipa Christana Bentuma ( 1690- 1757) víme, 

v porovnání s jeho uměleckou činností, podstatně méně. Umělec  pocházel z města 

Leyden, kde se mu zřejmě dostalo i uměleckého vzdělání, snad v dílně Justuse van 

Bentuma, se kterým bývá někdy zaměňován. Autor G. Dlabacz  uvádí, že Bentum přišel 

do Prahy po morové epidemi roku 1713 a spolupracoval zde s českým barokním 

mistrem Petrem Brandlem (1668-1735).
287

 Jeho pobyt dokládá i cechovní kniha 

staroměstských malířů ještě v roce 1716. V roce 1720 se s Bentumem setkáme  ve 

Vídni, odkud podnikl  cestu do Říma, kde se měl snad pohybovat v okruhu papežského 

dvora.  Poté se vrátil  zpět do Čech. Archivní zprávy dokládají Bentumovu činnost na 

dvorech významných šlechtických rodů, jako byli  Lažanští v Manětíně, námi sledovaní 

Kolowraté či Černínové. Dnes se některé z těcho obrazů nacházejí na zámcích 

v Chlumci nad Cidlinou a Krásný Dvůr.   

Ve své tvorbě se neomezil pouze na portrétní tvorbu, ale zabýval se také oltářními 

obrazy, se kterými se setkáme zejména ve slezských klášterech v Lubuši a Trzebnici, 

kde umělec kolem roku 1757 zemřel.
288

   

Umělecký projev Philipa Ch. Bentuma ve výrazu  a světelné modelaci  vychází z tvorby  

Petra Brandla, avšak jeho uvolněný styl odkazuje na inspiraci soudobou francouzskou 

portrétní malbu počátku 18. století. 
289

  Jelikož  dochované rychnovské portréty, které  

jsou mu připisovány, nenesou dataci ani signaturu, předpokládá se Bentumovo autorství 

na základě  jeho prací v Manětíně a porovnání s portréty jeho přítele Petra Brandla.  

Těmto portrétům jsou věnovány následující kapitoly.  

3.4.1 Podobizna Jana Františka Krakovského z Kolowrat 

 

V rychnovských sbírkách se nachází kolekce osmi oválných obrazů  obdobných 

rozměrů, které zobrazují mužské členy kolovratského rodu.  Všechny jsou opatřeny 

stejnými bohatě vyřezávanými zlacenými rámy s akantovým motivem.  Největší 

pozornost byla v literatuře zatím věnována portrétu Jana Františka Krakovského 
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z Kolowrat.
290

 [67]  Obraz je od roku 2009 dlouhodobě zapůjčen sbírkám Národní 

galerie v Praze.  Hrabě Jan František Krakovský z Kolowrat ( 1650- 1723)  byl 

skutečným tajným radou a  komořím císaře Ferdinanda III. Roku 1675 se jeho 

manželkou stala Eleonora Klaudie d´Anquinsola, dvorní dáma císařovny Eleonory.
291

    

  Hrabě je zobrazen formou oválného portrétního poprsí z en face, jeho pohled směřuje 

na diváka. Oválný bezvousý obličej s výraznýma očima a kulatými tvářemi  výrazných 

očí rámuje dlouhá alonžová paruka, jejíž pramen překrývá levé mužovo rameno.  

Odhalený krk lemuje krajkový límec košile, přes který má oděn světlem modelovaný  

plášť červené barvy.   V literatuře však vyvstává nejasnost ohledně autorství P. 

Bentuma.  

  Ve fotografické kartrotéce z roku 1940 je  portrét označen jako dílo Petra Brandla.  

Tuto atribuci potvrzuje i skutečnost, že hrabě Jan František se s Brandlem potkal roku 

1701 na svém sídle v Chlumu a jako patron kostela  Narození Panny Marie 

v nedalekých Chabařovicích, se finančně podílel na platbě oltářního obrazu, který pro 

tento chrám Petr Brandl v tomto roce zhotovil.
292

  Chlumecké panství  Jan František 

prodal roku 1717  Norbertovi Libštejnskému z Kolowrat a po smrti své sestry Anny 

Ludmily Krakowské roz. Michnové roku 1718 získal panství v Chýši. Ve spojitosti 

s tímto obrazem si autorka H. Trojanová všímá Brandlova portrétu neznámého šlechtice 

v hnědém plášti  z roku 1705 nacházejícím se v Národní galerii v Praze.
293

 [68]    

  Obraz znázorňuje polopostavu muže oděného v hnědém volném plášti a bílé krajkové 

košili, uvolněně se opírajícího levou rukou o hranu stolu na němž leží kniha a listina. 

Hlava  je otočena vpravo, kam také směřuje mužův pohled. Stojí před tmavým pozadím 

s náznaky stromů. Autorka porovnává fyziognomii Brandlova portrétu s Bentumovým 

portrétem Jana Františka. Shodné prvky shledává v podání tvaru tváří, kulaté brady, 

nosu či  plných vykrojených rtů.  Matoucí pro určení totožnosti může být odvrácený 

pohled. Lehkou odlišnost dle autorky  způsobuje  časový odstup mezi obrazy a rovněž  

věkový rozdíl zachycených osob.  Nezapomíná ani na stylovou komparaci.  Bentum 

portrét namaloval uvolněněji, ale nedostatek vidí ve zvládnutí rysů, doslova uvádí: „ 
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netvoří organickou součást s celkem, ale naopak vytváří dojem dodatečně přidané 

masy.“
294

 

Rychnovský oválný portrét je proveden pastózněji. V modelaci světlem a dekoratvnosti 

vystižení šatu zde nalezneme i inspiraci v soudobé francouzské portrétní tvorbě již 

zmíněného  malíře Hyacinta Rigauda či Nicolase de Largilliéra. 
295

 

  Oproti tomu Brandlův  výraz šlechticovy tváře se autorce jeví mnohem  přesvědčivější         

a dosud neznámého muže považuje za Jana Františka Krakovského z Kolowrat.  Dle  

porovnání s Bentumovým působením v Čechách a úmrtím hraběte Jana Františka  se 

zdá, že Bentum svůj oválný obraz vytvořil  až po smrti hraběte na základě jiného 

šlechticova portrétu, tedy po roce 1723. Ztotožnění  s hrabětem Janem Františkem na 

Brandlově portrétu zatím nemohlo být podloženo archivními dokumenty. 
296

    

  Vzájemná propletenost  obou umělců tak nasvědčuje tomu, že Bentum se mohl ve 

svém portrétu inspirovat právě Brandlovou podobiznou Jana Samuela Františka 

Wussina z roku 1703.
297

 [69]  Na výstavě České baroko konané v roce 1938 byl  P. 

Bentumovi připsán rovněž oválný portrét hraběte Karla Jiřího Michny z Vacínova  

z období  kolem let 1725-1731, dnes chovaném na zámku v Manětíně.
298

  Díky zálibě 

šlechty v portrétní malbě počátku 18. století , našel své uplatnění na dvorech různých 

šlechtických rodů i Petr Brandl.  Roku 1699 pobýval na panství Lažanských v Manětíně 

a v roce 1708   na kolowratském panství v Chýši. A jak již bylo zmíněno výše,   o jeho 

spolupráci s P. Bentumem není žádných pochyb. 
299
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Roku 1716 se Brandl vydal na pozvání hraběnky Anny Ludmily Michnové  roz. 

Krakovské z Kolowrat do Manětína, zde vyzdobil zámecký sál freskou se starozákonní 

tématikou. Po smrti hraběnky přešlo chyšské panství na jejího bratra Jan Františka 

Krakovského.  V manětínské galerii je dochován oválný portrét hraběnky Michnové roz. 

Kolovratové v šedé toaletě. [70]   Koloritem teplých barev a modelací hraběnčiny 

věkem poznamenané tváře se blíží právě Bradlově rukopisu, jemuž tento obraz připsal 

již V. Novotný. Autorka G. Trojanová tento portrét klade do období kolem roku 1730  

a rovněž se přiklání spíše k Brandlově než Bentumově autorství.
300

    

V období baroka dochází k rozvoji dětského portrétu, který je rovněž ve větší míře 

zastoupen ve šlechtických galeriích. V kolowratské sbírce  se z této doby setkáme 

s dvojportrétem Anny Karolíny Libštejnské z Kolowrat a  Josefa Rudolfa Libštejnského 

z Kolowrat z roku 1727. Dílo neznámého malíře se však kvalitou nepřibližuje  úrovni 

Bentumově ani Brandlově.  Ze stejného období pochází, stylem rovněž velmi příbuzná 

Bentumově projevu, podobizna jejich matky Anny Josefy Libštejnské z Kolowrat roz. 

Colloredo- Wallsee. Na něm si autorka M. Vondráčková  všímá zajímavého detailu, 

jedná se o zobrazený šperk v podobě perlového náhrdelníku a náušnic.
301

  Na stejně 

použitý motiv šperků poukazuje G. Trojanová u dvou  manětínských obrazů. Jde 

o portrét  hraběnky Michnové  [ 71]   a  Bentumův  skupinový portrét hraběnky Marie 

Gabriely Lažanské s dcerami.  Zobrazení šperků pokládá Trojanová za běžnou módní 

portrétní záležitost zálibu v  : „(..)  luxusní vášni pro ozdoby z perel.(…)“ 
302

   

 

3.4.2 Podobizny třech neznámých členů rodu Kolowratů 

 

Z doby kolem roku 1730 se popsaným portrétům rovněž podobají další dva 

obrazy, zachycující poprsí dosud neznámých členů kolowratského rodu [72,73]. Muži 

v bohatě řasených alonžových parukách jsou zobrazeni hledíce na diváka první z en 

face, druhý je k divákovi natočen svým pravým ramenem. Jejich kulaté bezvousé 

obličeje klidného výrazu mají plné tváře, rovné nosy, plné rty a uprostřed brady 

nepatrný důlek. Zobrazený muž z en face  má kolem krku překřížen krajkový bílý šál, 

oděv tvoří plášť zlaté barvy, jehož záhyby jsou ladně modelovány světlem. V kartotéce 
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z roku 1940 je portrét připsán P. Brandlovi.
303

 Plášť purpurové barvy druhého muže 

vykazuje stejný malířský rukopis, odlišen je zlatým florálním motivem.
304

 Autor E. 

Weiss tyto dva oválné portréty považuje za díla P. Ch. Bentuma a popsané muže 

považuje za syny Albrechta IV. Libštejnského z Kolowrat a Sabiny Viktorie, tedy 

Albrechta Leopolda (1627–1656) a Leopolda Oldřicha (1633–1690). Potažmo uvažuje 

o totožnosti Leopoldova syna Františka Leopolda (1671–1716). Ovšem, jak upozorňuje 

L. Jansová, v případě označení autora za Bentuma jsou Weissova určení portrétovaných 

jako synů Albrechta IV. mylná, jelikož Bentum byl o generaci mladší a nemohl by syny 

portrétovat. Malířovo autorství  podporuje stylové provedení, barevnost i uvolněný 

dojem z malby. Bohužel, rozvětvenost kolowratského rodu na sklonku 17. století je 

dosti komplikovaná, což identifikaci možných osob značně ztěžuje.
305

 

   Třetím oválným portrétem je obraz označovaný jako podobizna neznámého 

člena rodu Kolowratů.
306

 [74] Vidíme na něm poprsí šlechtice v alonžové paruce  

zachyceného z en face, jeho pohled směřuje na diváka. Oválný obličej  plných rysů je 

velmi dobře modelován světlem, rovněž tak svrchní plášť  s širokým lemovaním. Krk 

zakrývá bohatě řasený krajkový límec.  

    Obraz uvádí již inventář z roku 1785  jako: „Portrait des  Herrn Johann Norbert 

Lieb. Grafen von Koll. Herrn zu Zamrsk.“
307

  Ovšem E. Weiss si všímá  nápisu na rámu 

obrazu, kde čteme: „Norbert Vinzens Lieb. von Kolowrat Staathalter v. K. Böhmen 

Geb.(..)“, pod tímto označením jej uvádí rovněž soupis z roku 1937 a fototéka.
308

  

Pokud by měl být nápis správný, nemohlo by se jednat o Jana Norberta, jelikož  

královským místodržící byl skutečně  Norbert Vincenc Libštejnský z  Kolowrat.  Hrabě 

Jan Norbert (1668–1736), který byl roku 1716 oženěn s Annou Josefou roz. hraběnkou 

Colloredo Wallsee, vykonával funkci královského komořího a soudního přísedícího.
309

   

  Stylové provedení a doba vzniku před rokem 1736 by mohly odpovídat 

Bentumově či Brandlově stylu, což L. Jansová připouští, naproti tomu  E. Weiss  uvádí 

názor hraběte Kariho Wilczka, přítele hraběte Zdeňka Krakovského a obdivovatele jeho 
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sbírky, který ve svém dopisu z roku 1940 uvedl, že autorem oválných portrétů by mohl 

být malíř Christian Seyboldt, ovšem jeho činnost na rychnovském zámku není nijak 

doložena.
310

  Vzhledem k vyjmenovaným skutečnostem zůstává i u tohoto obrazu 

mnoho nejasností.  

3.4.3 Dva portréty mužů v brnění 

 

   Do stejné řady patří  dva oválné  portréty zobrazující  poprsí mladých mužů 

v brnění. [75,76] První obraz ukazuje mladého bezvousého muže v alonžové paruce, 

obráceného vlevo, tvář i pohled směřují na diváka. [75] Krk má zahalen bílým šálem, 

avšak není oděn do pláště, nýbrž do plátové zbroje, jež na hrudi zdobí maltézský kříž. 

Obličej je, oproti předešlým portrétům, podlouhlý a štíhlý a zaujme výrazným klenutím 

obočí, rovným nosem a plně vykrojenými rty. Budeme-li pátrat po totožnosti 

zobrazeného muže, zjistíme, že O. Blažíček a E. Weiss jej označili za Františka III. 

Libštejnského z Kolowrat (1720–1743), člena Řádu maltézských rytířů.
311

  Tato 

identifikace se zdá být nejpřijatelnější, jelikož ostatní kolowratští členové maltézského 

řádu, jako František Leopold (1671–1716) či Vincenc Libštejnský z Kolowrat (1749–

1824,) by věkově a ani datováním portrétu do doby kolem roku 1743 nedopovídali.
312

   

    Druhý portrét stejného stylového provedení zachycuje taktéž mladého muže 

v alonžové paruce obráceného směrem vpravo. [76] Z tváře, kterou  rámuje paruka a její 

kadeře spadají až na ramena, hledí tmavé velké oči přímo na diváka. Portrétovaný je 

oděn v brnění, ovšem bez žádné řádové insignie.
313

 Muž podobných rysů jako František 

III., tedy úzkých tváří, klenutého obočí a výrazných rtů, by mohl být dle E. Weisse 

jeden ze synů Albrechta IV. z Kolowrat, nejspíše Leopold Oldřich (1633–1690), 
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královský komoří a praporčík pluku.
314

  Weissovo tvrzení by sice mohla podpořit 

vojenská hodnost Leopolda Oldřicha, avšak obraz je rovněž svým provedením blízký 

Bentumově okruhu a tím pádem nemohl vzniknout dříve než před rokem 1730. 

Totožnost muže zůstává zatím nadále nezodpovězenou otázkou.
315

   

Do stejné portrétní řady náleží ještě portrét neznámého člena rodu Kolowratů 

[77],    zobrazujícího muže kulatého obličeje bez paruky, oděného do zeleného volného 

županu, jehož červené lemování si přidržuje pravou rukou na prsou.
316

  Autor E. Weiss 

do cyklu řadí i dílo neznámého autora zobrazující děkana olomoucké kapituly Viléma 

Albrechta Libštejnského z Kolowrat (1665–1727).
317

[78] Muž výrazně ostrého nosu, 

krátkých vlnitých vlasů zakrytých solideem, je zobrazen v červené klerice, což odkazuje 

na kněžské povolání Viléma Albrechta. Technika malby ovšem nedosahuje takového 

uvolnění, barevnosti a vystižení fyziognomie,  jak vidíme na předešlých portétech. 

Můžeme tedy předpokládat, že autorem byl některý z malířů Bentumova okruhu. 

 

3.4.4 Podobizna Norberta Vincence Libštejnského z Kolowrat zv. 

„Tlustý“ 

 

Sérii oválných podobizen uzavírá portrét Norberta Vincence Libštejnského 

z Kolowrat zv. Tlustého, který je uveden již v inventáři z roku 1785 jako: „Portrait des 

so genannten dicken Kolowrat Herrn Norbert Liebst. Gf. Von Kol. Herrn auf 

Khulm.“
318

 [79] Oválný portrét zobrazuje poprsí mladého šlechtice obráceného směrem 

vpravo. Šat tvoří volný červený kabátec, jež je rozepnut a odhaluje bílou vázanku 

u krku. Pravé rameno zahaluje bohatě řasený hnědý plášť, jeho záhyby modelovány 

světlem. Na hlavě má posazen baret  tmavé barvy spadající na levou stranu. Kulatý 

obličej s rovným nosem, úzkými rty a bezvousými tvářemi, hledí na diváka pozorným 

pohledem. Levou stranu tváře nasvěcuje dopadající světlo, pravá část ustupuje do stínu. 

Při tvorbě portrétu použil autor především teplých tónů barev a velmi efektní světelné 

modelace, což dodává podobizně jistý intimní nádech.   
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Hrabě Nobert Vincenc Libštejnský z Kolowrat (1696–1727) zástaval funkci 

královského místodržitele v Čechách a apellačního rady. Od roku 1716 se stala jeho 

manželkou Marie Anna, roz. hraběnka z Althanu (1700–1731), dcera hraběnky 

Eleonory Lažanské.
319

 Výše popsaný portrét hraběte bývá v literatuře označován jako 

dílo malíře z okruhu  Jana Kupeckého (1667–1740).  

  Malíř Jan Kupecký se svou tvorbou a působením v různých částech střední 

Evropy, řadí mezi nejvýznamnější vrcholně barokní portrétisty 1. poloviny 18. století.
320

  

Ve své tvorbě se soustředil především na portrétní žánr, ve kterém bravurně vystihuje 

vnitřní svět portrétovaných osob společně s realistickým smyslem pro zachycení 

skutečnosti.
321

 Jan Kupecký vstoupil do učení v dílně Benedikta Klause v Bratislavě. 

Roku 1684 odešel do Benátek, kde poznal dílo Sebastiana Bombelliho a malíře 

Tenebrosiho a byl zde v kontaktu s Giovannim B. Langettim či Pietrem Bellotim. Od 

roku 1707 byl činným na vídeňském dvoře, kde zhotovil celofigurální portrét  císaře 

Karla VI. či Evžena Savojského a také začal působit v českých zemích. Jeho tvorba, ač 

silně vycházela z Kupeckého poznání italské tvorby, v sobě nese i známky poučení 

české barokní portétní školy, reprezentované zejména K. Škrétou. Jeho tvorbu 

obdivoval a studoval jeho současník P. Brandl a k završení vzájemné inspiraci těchto 

dvou  mistrů došlo roku 1716 v Jaroměřicích, kde se protnuly jejich cesty.
322

  Později 

Jan Kupecký půsbil v Norimberku, kde také roku 1740 zemřel. 

Kupeckého styl prošel během umělcova působení několika obdobími a právě 

tato různorodost způsobuje během určení autorových děl komplikace, stejně jako 

skutečnost, že již ve své době byl pro svou populárnost často kopírován. Jan Kupecký 

ovládal nadání vytvořit efektivní celofigurální reprezentativní podobizny, stejně jako 

portréty měšťanů a šlechticů, vyznačující se právě onou dávkou jemnosti a intimity, 

kterou můžeme spatřit na podobizně kolowratského hraběte.
323

  

Jelikož nemáme archivně doložen Kupeckého pobyt na kolowratském panství, můžeme 

portrét Norberta Vincence považovat za dílo některého z malířových dílenských žáků či 

následovníků, kteří mistrův portrétní odkaz  rozvíjeli na území českého království.  
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 BORŮVKA 1992, 55. Ve sbírkách je dochován rovněž oválný portrét hraběnky z Althanu. Blíže:  

BLAŽÍČEK 1956 a, 14, kat. č. 198, inv. č. RK 202/348. 
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 DVOŘÁK 1955, 47.  
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 ŠAFAŘÍK 2002, 23. 
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 NEUMANN 1990, 16. Vzájemnou reflexi jejich tvorby můžeme vidět v obrazech Alegorie sochařství 

a Alegorie malířství z roku 1716, dnes NG v Praze.  
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 PREISS 1963, 7; ŠAFAŘÍK 2002, 102, Kt. Nr. 31, 32 
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3.5. Ostatní portrétisté závěru 17. a počátku 18. století 

působící ve službách pánů z Kolowrat 
 

Období konce 17. století a počátku 18. století bylo, co se  počtu kolowratských 

podobizen týká, velmi plodným obdobím. Kromě malířů Julia Romandona, Jana Franse 

van Douvena  či Karla Škréty, kterým jsou věnovány předešlé kapitoly, setkáme se 

v galerii s portréty dalších vrcholně barokních malířů. Mezi tyto umělce patří Johann 

Baptista Spiess, Jacob Michel, Frans de Backer, Frans van Stampart  a Friedrich August 

Oelenheinz.  

 3.5.1 Johann Baptista Spiess  

O životních datech malíře Johanna Baptista Spiesse (1620–1688) mnoho 

nevíme. Umělec pocházel z Tyrolska, kde se mu zřejmě dostalo i uměleckého 

vzdělání.
324

  S malířem se setkáme roku 1666 v Kroměříži, kde působil ve službách 

olomouckého biskupa Karla II. hraběte Lichtenštejna-Castelkorna (1664–1695). Na 

biskupském dvoře se zřejmě setkal s hrabětem Františkem Karlem I. Libštejnským, jenž 

byl v této době moravským hejtmanem. Hrabě jej tak zřejmě pověřil roku 1688 

zhotovením podobizny jeho matky Sabiny Viktorie roz. svobodné paní z  Wolkenstein-

Trostburgu. [80]  Spiess se poté usídlil v Brně, kde roku 1676 získal měšťanské právo 

a rovněž zde v roce 1688 zemřel. Pro tamní radniční sál měl zhotovit pohled na 

brněnské město.
325

   

Portrét hraběnky uvádí již soupis z roku 1785 jako: „Knie und Bruststück der 

Frau Sabina Viktoria Gffn von Kol. Gebohrne Gfin von Wolkenstein de A. 1680.“
326

  

Autor zobrazil hraběnku jako v křesle sedící dámu vyššího věku, natočenou 

směrem vpravo. Své ruce opírá lokty o opěradla křesla, v pravé drží růženec. Hraběnka 

je oděna v prostém černém šatu, na ramenu překrytém světlou rouškou, jež na hrudi 
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 THIEME/BECKER 1937, 367.  
325

 WEISS 1953–1955, 15, kat. č. 106, JANSOVÁ 2014, kat. č. 188, inv. č. RK 213/337. Portrét nese na 

zadní straně signaturu „Giov. Batt. Spiess 1680“.  Autorka malíři připisuje i portrét tohoto kroměřížského 

biskupa zastoupený ve sbírce pod inv. č. RK 25/98. Blíže: JANSOVÁ 2014, 123. O. Blažíček tento 

portrét vůbec neuvádí. Porovnej: BLAŽÍČEK 1956a, 7–17. Ve sbírce se nachází ještě třetí Spiessem 

signovaný a datovaný obraz s námětem Únosu Proserpiny z roku 1664. In: WEISS 1953–1955, 15, kat. č. 

1.  
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 VERZEICHNIS 1785, Nr. 92. SOUPIS 1937 autora jako J. B. Spiesse. In: SOUPIS 1937, kat.č. 

157/161, jako autora jej uvádí i L. Jansová.In: JANSOVÁ 2014, kat.č. 188.  
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končí dvěma cípy. Sukni kryje dlouhá bílá zástěra. Řasené rukávy zdobí kulaté 

prostřihy. Šedé vlasy zakrývá černý čepec a bílé plátno. Výrazný obličej hraběnky 

zachytil Spiess se známkami pokročilého věku. Oko diváka zaujme detailně zachycený 

růženec, který doplňují emblémy Kristova utrpení. Druhý, menší růženec má upevněn 

za pasem. Detailnost provedení vykazuje rovněž vlevo stojící stolek, na němž leží 

modlitební kniha a zlacené kapesní hodiny. 

Pozadí obrazu tvoří vlevo spuštěný závěs zelené barvy, vpravo pak sokl sloupu a na 

něm inskripce identifikující portrétovanou.   

Autor E. Weiss ve spojitosti s tímto Spiessovým portrétem upozornil na  jinou 

ženskou podobiznu, jež se svým stylem tomuto podobá. Jedná se o obraz neznámého 

malíře z roku 1701, zpodobňující Sabininu dceru Johannu Eleonoru markraběnku 

Alverin Saluzze, roku 1649 provdanou za savojského markraběte Michaela Alverin 

Saluzzeho.
327

 [81]  Shlédneme-li portrét, je více než patrné, že její autor kompozičně 

a stylově vycházel z bezmála o dvacet let starší Spiessovy podobizny a vytvořil tak její 

pomyslný pandán.
328

 

3.5.2 Johann Jacob Michel 

  Rakouský portrétista Johann Jacob Michel (1661–1746) byl kolem roku 1711 

činný na vídeňském dvoře Leopolda I. Zde měl vytvořit celofigurální portrét císařského 

páru.
329

  Ve sbírce se nachází Michelem signovaná podobizna hraběnky Marie 

Ernestiny Libštejnské z Kolowrat (1713–1795) z roku 1733.
330

 [82]  Původně oválný 

obraz zobrazuje poprsí šlechtičny oděné do světlých šatů se široce vykrojeným 

živůtkem. Ramena kryje tmavá pláštěnka s motivem mušlí, který se opakuje i na 

slaměném klobouku, jenž spočívá na ženiných světlých vlasech. Střih šatu a klobouk 

připomínají poutnický oděv.   
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 WEISS 1953–1955, 133–134, kat. č. 124, JANSOVÁ 2014, 118. Podobiznu uvádí již inventář z roku 

1785. In: VERZEICHNIS 1785, Nr. 103.  
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 WEISS 1953–1955, 134. Ze stejného období jsou ve sbírce zastoupeny čtyři portréty členů rodu 

Šternberků malovaných na plechových deskách, za jejichž autora O. Blažíček považuje malíře Christiana 

Dittmana. Blíže: BLAŽÍČEK 1956a, 9, kat.č. 76–79.  
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 THIEME/BECKER 1930, 512.  
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 FK 1940, 115, JANSOVÁ 2014, kat.č. 136.  Autorka malíři Michelovi připisuje rovněž portrét 

neznámé šlechtičny s rouškou na hlavě. Blíže: JANSOVÁ 2014, kat.č. 174.  O. Blažíček tento portrét 

neuvádí. Porovnej: BLAŽÍČEK 1956a, 7–17. Hraběnka byla členkou ústavu šlechtičen v Bochově 

u Žlutic. In:WEISS 1953–1955, 145, kat.č. 140.  
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3.5.3 Johann Frans de Backer 

Malíř Johann Frans de Backer (před rokem 1680–po roce 1749) pocházel 

z Antwerp a vyučil se v dílně malíře Andriese von Hooffa v Liggerenu. Na počátku 18. 

století vstoupil do služeb falckého kurfiřta Johanna Wilhelma v Düsseldorfu, kde se 

setkal s kurfiřtovým dvorním portrétistou Janem Fransem van Douvenem. Roku 1716 

doprovázel vdovu po kurfiřtovi Marii Luisu do Florencie, tam měl na její přání zhotovit 

několik obrazů. Roku 1725 odešel malíř do Wrocławi, kde zůstal do konce svého 

života. Pro tamní kostely vytvořil několik oltářních obrazů.
331

 

  Roku 1730 namaloval Johann de Backer oválný portrét hraběnky Marie Johanny 

roz. Schwarzenberkové (1692–1744), jejímž manželem se roku 1709 stal hrabě 

František Karel II. Libštejnský z Kolowrat.
332

 [83] Portrétní poprsí zachycuje z en face 

hraběnku oděnou v modrém šatu, jenž doplňuje zdobný brokátový plášť. Ten si 

přidržuje štíhlými prsty levé ruky. Malíř se ve tváři dámy snažil zachytit její výrazné 

rysy, které doplnil jemným úsměvem.  

Jak upozornil E. Weiss, podobný malířský rukopis nalezneme i u oválného 

portrétu Františka Karla II., kladeného do doby kolem roku 1730.
333

 [84] Oválný 

portrét zobrazuje poprsí hraběte v brokátovém červeném kabátci, který odhaluje krunýř 

brnění. Pravou ruku opírá v bok, levá je zachycena jen z části. Oči hraběte směřují 

k divákovi. Kulatou tvář rámovanou kadeřenou bílou parukou zdobí podobný jemný 

úsměv, jaký můžeme vidět na předchozím portrétu. Natočení postavy muže směrem 

vpravo jakoby naznačovalo přítomnost protějškové podobizny. Rovněž použité 

výrazové prostředky a oválný formát dle Weisse jen potvrzují autorství Johanna F. de 

Backera.
334
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 THIEME/BECKER 1908, 324. Autoři upozorňují na možnou záměnu s jiným holandským malířem 

Fransem de Bakkerem.  
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  BORŮVKA 1992, 54. Hraběnka byla rovněž členkou Řádu hvězdného kříže. Portrét nese signaturu F. 
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Ta zmiňuje ještě druhý mladší portrét hraběte od neznámého malíře. In: JANSOVÁ 2014, kat.č. 98 a 97. 
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3.5.4 Frans van Stampart 

Z rodiště J. F. de Backera pocházel i druhý malíř Frans van Stampart  (1675–

1750), který byl žákem antwerpského malíře Gielena Peetara van der Wypen. Od roku 

1698 působil na císařském dvoře ve Vídni. Zde se podílel ve spolupráci s Antonem 

Prennerem na grafickém katalogu císařských sbírek uložených v Albertině. Ve své 

portrétní tvorbě vycházel z odkazu A. van Dycka. Zároveň se inspiroval svými 

současníky, kterým byli Gottfried Kneller či Francouz Hyacint Rigaud.
335

 

V kolowratské sbírce jsou mu L. Jansovou připisovány oválné podobizny hraběte Filipa 

Krakowského z Kolowrat [85] a Anny  Barbory roz. Michnové z Vacínova, [86] obě  

kladené do roku 1726. Dle inventárních čísel byly portréty do sbírky převezeny ze 

zámku v Černíkovicích.
336

 

  

3.5.5 Friedrich August Oelenheinz 

Německý portrétista Friedrich August Oelenheinz (1745–1804), činný na 

přelomu    18. a 19. století, byl žákem malíře Wolfganga Dietricha Majera. Již od roku 

1766 se s Oelenheinzem můžeme setkat ve Vídni, kde s přestávkami pobýval až do roku 

1788. Poté putoval po německých zemích a krátce pobýval v Římě.
337

 

V kolowratských sbírkách tomuto malíři připisuje O. Blažíček pastelový portrét 

neznámé členky kolowratského rodu a obraz datuje do závěru 18. století.[87] Na 

portrétu vidíme z en face zachycenou polopostavu dámy sedící v křesle. Oděna je ve 

volných splývavých šatech světlé barvy s řasenými rukávy. Pravou rukou se opírá 

o stolek, na němž leží kniha. V dlani drží zapečetěnou obálku. Levou ruku má složenu 

v klíně. Na diváka se dáma dívá svou jemnou a lehce se usmívající tváří. Vysoko 

vyčesané vlasy pokrývá průsvitný závoj černé barvy, který zdobí propletené perly. 

Autorka L. Jansová se domnívá, že neznámou dámou by mohla být hraběnka Marie 

Anna Libštejnská z Kolowrat, která se roku 1768 provdala za Václava Josefa hraběte 
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 THIEME/BECKER 1937, 459. Od H. Rigauda se v rychnovské sbírce nachází podobizna rytíře 

Lukáše Schauba z roku 1720. Dle O. Blažíčka jde o autorskou kopii. Blíže: BAŽÍČEK 1956a, 11, kat.č. 

106.    
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 Jedná se o inv. č. Čern 62/118 a č. Čern 61/117, JANSOVÁ 2014, kat. č. 92 a 63.  Badatelé E. Weiss 

a O. Blažíček malíře Stamparta, stejně jako zmíněné portréty, neuvádějí. Autorka H. Trojanová k osobě 

Stamparta dodává, že jemu připisované portréty členů rodu Šternberků uvádí inventář sbírek zámku 

v Lysé n. Labem sepsaném mezi léty 1723–1733. In: TROJANOVÁ 2008, 88, pozn. 357. Blíže: Josef 

Novák: Soupis obrazů v zámku Lysé v letech 1723–1733. In:  Časopis Společnosti přátel starožitností 

českých XIX, roč. 93, Praha 1911, 358.   
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z Thun- Hohensteinu.
338

  Tuto identifikaci by podpořil i onen smuteční závoj, který 

může být znakem vdovského stavu hraběnky, jelikož její choť Václav Josef zemřel roku 

1796.
339

 

 

Jelikož diplomová práce svou pozornost věnuje především kolowratským 

rodinným portrétům vzniklým v průběhu 16.–18. století, nejsou zde uvedeny portréty 

vzniklé v 19. a 20. století. Některé z nich byly původně umístěny na zámku 

v Černíkovicích a do rychnovské galerie byly převezeny patrně v 2. polovině 20. století. 

Mezi těmito portréty se můžeme setkat s díly malířů jako Carla Lucchiniho, Carla 

Agricoli, Josefa Endera  či Antonína Machka.
340

 

3.6 Vybrané  barokní portréty neznámých autorů přelomu 17. 

a 18. století 

Jelikož počet barokních portrétů je velmi obsáhlý, rozhodla jsem se pro 

představu zahrnout i kapitolu pojednávající o některých vybraných podobiznách, které 

sice dělí rozdílná kvalita uměleckého zpracování, ale jsou i přesto zajímavou ukázkou 

dobové módy či tematického obrazu, který svým pojetím čerpal z funkce či postavení, 

jež dotyčná osoba zastávala.  

Jednou z tematických skupin jsou portréty vojenské, zachycující mužské členy 

rodu vykonávající vojenské funkce. Jak jsme již mohli vidět, mnozí z rodu Kolowratů 

se stali členy Řádu maltézských rytířů. Již Jodocus J. Verbeeck zhotovil portrét 

Ferdinanda Ludvíka Libštejnského z Kolowrat jako převora  řádu. [57]  V obrazárně se 
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 BLAŽÍČEK 1956a, 15, kat.č. 230,.  Porovnej: JANSOVÁ 2014, kat.č. 133.  Stejně je označena 

fotografie obrazu z roku 1940. Porovnej: FK 1940, 116. K životopisným datům hraběnky blíže: 

BORŮVKA 1992, 58.  
339 BORŮVKA 1992, 58.  
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 Podobizny zmíněných autorů nalezneme pod inv. č. inv. č. RK 205/347 (porovnej BLAŽÍČEK 1956a, 

15, kat.č. 233),  inv.č. inv. č. RK 220/331 (porovnej: BLAŽÍČEK 1956a, 15, kat.č. 239). Podrobný soupis 
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z Kolowrat; inv. č. Čern 75/125 Hrabě Kolowrat; inv. č. Čern 163/101 Hraběnka Jana Hodicová; inv. č. 

Čern 211/109 Juliana Krakovská z Kolowrat; inv. č. Čern 59/123 Leopold Krakovský z Kolowrat; inv. č. 

Čern 74/105 Portrét hraběnky Kolowratové; inv. č. Čern 192/119 Theodor Krakovský z Kolowrat; inv. č. 

RK 1056/1567 Beneš z Kolowrat; inv. č. RK 227/375 Karolína z Kolowrat; inv. č. RK 219/333 Marie 

a Karolina z Kolowrat; inv. č. RK 232/372 Marie Anna Kolowratová; inv. č. RK 224/328 Růžena 

Libštejnská z Kolowrat, roz. Kinská. Blíže: JANSOVÁ 2014, pozn. 129.  V soupisu nejsou zahrnuty tři 

kolorované portréty J. Endera. Porovnej: BLAŽÍČEK 1956 a, 16, kat. č. 250–252.  
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nachází ještě jeden  portrét  hraběte jako velitele maltézského loďtsva, [88] jenž vznikl 

kolem roku 1680 a zapsán je již v inventáři z roku 1785.
341

  

   Vidíme na něm polopostavu staršího muže otočenou směrem vlevo, jeho pohled 

směřuje přímo na diváka. Stojí před tmavým závěsem, který vlevo odhaluje okno 

s římsou.  Levou ruku opírá o stolek a v ní drží maršálskou hůl, pravicí ukazuje na 

otevřený horizont moře. Ferdinand Ludvík je oděn do kyrysu se znakem maltézského 

kříže, přes něj zlatým brokátem vyšívaný lehký kabát s manžetami a řaseným 

krajkovým šálem. Ruce kryjí tmavé rukavice, tmavé barvy je i mohutná alonžová 

paruka lemující zestárlou tvář hraběte. V pozadí na mořské hladině pluje flotila sedmi 

lodí s řádovými vlajkami na žerdích. Vyobrazená flotila nese význam spíše symbolický, 

spíše odkazuje na velitelskou funkci hraběte než že by se jednalo o vyobrazení 

konkrétní námořní bitvy. Flotila byla totiž naposledy nasazena roku 1571 v bitvě 

u Lepanta a poté až po smrti Ferdinanda Ludvíka roku 1798 při obléhání Malty 

napoleonskými vojsky.
342

  

Kompozicí a jistou malířskou uvolněností připomene obraz jiný vojenský portrét 

hraběte Františka Karla II. Libštejnského z Kolowrat (1684–1753) z období kolem roku 

1725,[89] jehož mladší oválné podobizně od malíře Franse de Backera jsme se věnovali 

v předešlé kapitole.
343

[84]  Hrabě je zobrazen jako stojící polopostava z en face, 

opírající se svou pravou rukou o hlavici sloupu, levou ruku má zapřenu v bok. Hlava 

směřuje vpravo, pohled šlechtice je upřen přímo k divákovi. Kulatý bezvousý obličej 

výrazného obočí a plných rtů zaujme jemnou modelací. Mohutná pěšinkou rozdělená 

bílá paruka svými prameny spadá až na ramena. Porovnáme-li oba portréty Františka 

Karla II., zjistíme, že je zobrazen ve stejném oděvu, tedy v rozhaleném vojenském 

červeném sametovém kabátci se zdobnými zlatými knoflíky, ten nechává odhalený 

krunýř brnění, stejný jako u mladšího de Backerova  oválného portrétu. Pod brněním má 

oblečenu dlouhou zlatou vestu s kapsami. Zářivou barevnost oděvu, a rovněž hloubku 

portrétu, umocňuje šedé pozadí, komponované jako průhled do barokní půlkruhové 

lodžie s nikami. Vojenský prvek brnění by mohl být, i přes absenci vyobrazení 

řádových insignií, odkazem na Františkovo členství v rytířském  Řádu sv. Václava, 
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jelikož není známo, že by hrabě zastával ještě jinou vojenskou funkci.
344

 Portrét je 

kladen do období kolem roku 1725, tedy téměř do stejného období vzniku oválných 

Bentumových portrétů,  právě uvolněnost v postoji šlechtice a užitá barevnost jsou 

známkami autorova poučení francouzským portrétním žánrem počátku 18. století. 

Třetí ukázku zastupuje podobizna mladého šlechtice z kolowratského rodu ve 

vojenském oděvu.
345

 [90] Vidíme polopostavu mladého muže tmavých dlouhých vlasů 

zachyceného z en face, jeho  pohled směřuje na diváka. Mladíkův oděv je velmi  

jednoduchý a odpovídá dobovému vojenskému šatu. Tvoří ho svrchní kožený kabátec 

přepásaný v pase červenou šerpou s třásněmi. Rukávce balónového střihu zdobí krajka 

a zlatá výšivka. Kolem krku má broží sepnutý krajkový šál. Mladík se pravou rukou 

zlehka opírá o stolek a drží v ní velitelskou hůlku. Na stole leží přilba s pštrosími pery 

a za ní opřená halapartna. Jelikož pravý dolní roh nese známky poškození, je 

pravděbodobné, že v levé ruce mladík svírá kord. Muž má dlouhé světle hnědé vlasy 

a pod nosem jemný knírek, což společně s mladickými rysy naznačuje jeho nízký věk. 

Pozadí tvoří otevřené nebe a vpravo stoupající dým, snad z naznačené bitevní scény.   

   Aktuálnost vojenské podobizny mladého muže a dobové módy dokazuje 

podobně pojatý portrét hraběte Ferdinanda Karla ze Šternberka z 2. poloviny 17. 

století. [91] Na obraze vidíme stejné prvky jako kabátec se šerpou, velitelskou hůlku, 

kord či helmu zdobenou peřím, rovněž pozadí vyplňuje průhled do krajiny s vojenským 

ležením.
346

 Otázkou zůstává totožnost kolowratského šlechtice. Ve fotografické 

kartotéce nese obraz označení jako podobizna Ferdinanda Vavřince Libštejnského 

z Kolowrat (1611–1648), císařského generálního pobočníka. Tuto identifikaci přijal 

i Zdeněk Krakovský z Kolowrat v soupise z roku 1937.
347

 Autor E. Weiss 

poznamenává, že v kolowratském rodu se v rozestupu jedné generace objevují dva 

nositelé stejného jména, již zmíněný císařský pobočník Ferdinand Vavřinec, který 

zemřel roku 1648 v boji se švédskými vojsky a Ferdinand Vavřinec z mladší 

kolowratské větve rodu Libštejnských (1668–1694), jenž zemřel v uherském městě 

Petrovaraždíně. Toho Weiss považuje za portrétovaného muže. Chybné údaje jsou pak 

uvedeny na fotografické kartotéce, kde autor popisků považoval muže za císařského 

pobočníka Ferdinanda Vavřince, ovšem mylně mu přidělil rok úmrtí 1648 a místo skonu 
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v Petrovaraždíně.
348

  Porovnáme-li životopisné údaje obou zmíněných šlechticů 

a mladistvost tváře s méně kvalitním malířským provedením,  jeví se Weissova 

identifikace muže jako Ferdinanda Vavřince Libštejnského z Kolowrat, zemřelého  roku 

1694 v Petrovaraždíně,  více přijatelnou.
349

  

Za zajímavou ukázku podobizny mladého šlechtice jako váženého císařského 

úředníka, můžeme považovat portrét Františka  Zdeňka  Novohradského  z Kolowrat 

z období kolem roku 1680, kterou O. Blažíček považuje za mladší kopii nedochovaného 

originálu.
350

 [92] Neznámý autor zachytil hraběte před mohutně zvlněnou červenou 

drapérií jako polopostavu natočenou svým tělem a pohledem směrem k divákovi. 

Pravou ruku si mladík opírá o stolek potažený červenou látkou, na němž leží tmavý 

klobouk, levou ruku má spuštěnu volně podél těla a drží v ní bílou rukavici. Svrchní 

bledě modrý a bohatě vyšívaný kabát, zapnutý až ke krku, podtrhuje svým střihem 

štíhlou postavu mladého muže. Kabát doplňuje v pase šerpa, jak jsme mohli vidět již 

v předešlých portrétech, v této době oblíbený pánský doplněk. Balónové rukávy spodní 

košile zakončují zdobně zpracované velké manžety. Ve 2. polovině 17. století se 

v pánské módě začíná pomalu objevovat vázanka, ze které se později zrodila pánská 

kravata, jak můžeme vidět na Kolowratově portrétu. Jednalo se o kombinaci krajkového 

šálu a barevných stuh, které pod krajkou vytvořily efekt jakési rozety. Datování obrazu 

do 80. let 17. století odpovídá i zobrazená paruka, jež se v tomto období začala barvit do 

světlejších odstínů a nosila se sepnuta vzadu.
351

 Autor portrétu zachytil výrazné rysy 

mladíkovy tváře, jako velké oči, vykrojené rty či ostrý výrazný nos. Rovněž přísný 

pohled a hrdý postoj mladého muže, dodávají obrazu výraz váženosti, jenž Františku 

Zdeňkovi (1659–1716) jako královskému místodržícímu a zemskému sudímu, náležela. 

Vytváří tak zajímavý příklad civilní (nevojenské) podobizny mladého šlechtice.
352

  

I když se předložená diplomová práce věnuje především renesančním 

a barokním portrétům do poloviny 18. století, i přesto bych zde ráda představila 

zajímavý portrét ze závěru 18. století. Jedná se o podobiznu hraběte Františka Josefa II. 
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Libštejnského z Kolowrat, za jejíhož autora považuje O. Blažíček vídeňského portrétistu 

a datuje jej do období kolem roku 1790.
353

[93]  Hrabě František Josef II. Libštejnský 

z Kolowrat (1747–1825)  zastával úřad nejvyššího komořího a skutečného tajného rady. 

Mimo jiné byl čestným velkokřižníkem a bailim maltézského řádu a posledním 

uživatelem řádové komendy ve Vratislavi. Často také pobýval na císařském dvoře ve 

Vídni, což může být podstatou úvahy, že autorem portrétu by mohl být vídeňský malíř. 

Zde také František Josef II. roku 1825 zemřel.
354

  

Na obraze vidíme polopostavu šlechtice zachyceného ze tříčtvrtin a natočeného 

směrem vpravo, jeho pohled je upřen na diváka. Svou pravicí se opírá o stolek, kde je 

odložena šerpa se symboly maltézského řádu a zdobný závěs na kord. Hrabě je oděn 

v přiléhavém zeleném kabátci se stříbrnými knoflíky zdobenými bílými prýmky. Kabát 

je zapnut na jeden knoflík a odhaluje spodní bílou vestu a kalhoty. Výstřih kabátu kryje 

průsvitná bílá vázanka sepnutá broží. Pod ní prosvítá sametová stuha, na níž je 

připevněn zlatý maltézský kříž a menší stříbrný. Datování obrazu do konce 18. století 

podporuje i vyčesaná paruka krátkého střihu, která vychází z vojenské úpravy paruk, jak 

ji známe z období vlády císaře Josefa II. Na obraze zaujme především gesto levé ruky, 

kterou hrabě pozdvihuje otevřenou dlaní směrem k divákovi a vrhá stín na iluzivně 

malovaný parapet. Tento efektivní motiv dodává portrétu prostorovou hloubku, tu by 

tmavě zelené jednoduché pozadí jinak těžko vytvořilo. Takové gesto nám může svou 

nápaditostí lehce připomenout Brandlův portrét hraběte Antonína Šporka z roku 1731, 

kde autor P. Preiss  Šporkovo gesto označuje  jako: „patetické alokační gesto“.
355

 [94]  

Bez iluzivního efektu  a hlubšího poselství se toto ryze ležérní gesto, v kombinaci 

s uvolněným postojem a složením druhé roky v bok, běžně objevuje na portrétech již od 

poloviny 17. století, jak můžeme například vidět na podobizně Williema Potteye z 80. 

let 17. století, jehož autorem je  Rembrandtův žák Nicolaes Maes (1634–1693).
356

 [95]   

Nevšední iluzivní motiv může vycházet ze zájmu Františka Josefa II. o různé 

vědní a náboženské obory. Tento zájem byl jistě důvodem šlechticova členství v tajné 

moravské zednářské lóži, v  níž došlo roku 1783  k názorové rozepři mezi  hrabětem a  

Karlem Salmem z Reifferscheidtu, což vyústilo v odchod několika členů a založení 
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nové lóže nazvané: „Zu den wahren vereinigten Freunden“ (U opravdových 

sjednocených přátel), jejímž představeným byl zvolen právě hrabě František Josef II.  

Libštejnský z Kolowrat.
357

  

Další tematickou skupinu tvoří velký počet portrétů šlechtičen, které jsou zajímavou 

ukázkou rozmanitosti barokní dámské módy. Dochované podobizny se ovšem velmi liší 

svou malířskou kvalitou provedení a fyzickým stavem, jenž je v mnohých případech 

velmi špatný.   

 Z počátku 18. století se v kolowratské obrazárně dochoval  portrét Marie Markéty 

Libštejnské z Kolowrat, roz. hraběnky Slavatové z Chlumu a Košumberka (1673–1700), 

zasazený do bohatě vyřezávaného zlaceného rámu,  na němž stojí nápis: „I.E. Mariae 

Margharethae geb. Grf. Slavatae v. Chlum u. Kozsumberg, . Gem. Norbert Gr. V. 

Kolowrat. + 1700“.  [96]   

   Marie Markéta se roku 1691 stala druhou manželkou Norberta Leopolda 

Libštejnského a svým věnem obohatila kolowratskou galerii o kolekci slavatovských 

rodinných podobizen, které ovšem její syn Norbert Vincenc později z důvodu finanční 

tísně prodal hraběti Černínovi. V rychnovské sbírce se tak z této kolekce dochoval 

pouze hraběnčin portrét.
358

 Jelikož hraběnka zemřela již roku 1700, musel být portrét 

zhotoven nejpozději před tímto datem, ovšem poprvé je uveden až v inventáři z roku 

1937.
359

 Malíř zachytil polopostavu hraběnky sedící v křesle natočeném směrem vlevo, 

pravou ruku volně položenu na opěradle křesla, levá ruka přidržuje v klíně modrý šál.  

Oděv dámy se skládá z červených bohatě řasených šatů s široce vykrojeným výstřihem 

živůtku, odhalujícím ramena. Rukávy odhalují předloktí a jsou zakončeny bohatě 

zdobenými krajkovými manžetami. Šaty doplňuje aranžovaný modrý šál sepnutý broží. 

Vlasy kryje vysoce česaná paruka s uvolněnými kadeřemi. Krk zdobí perlový 

náhrdelník, doplněný náušnicemi v podobě kapky. Motiv perlových šperků a barevné 

kombinace šatu jsme mohli vidět již na portrétu Marie Anny Josefy Krakovské 

z Kolowrat od P. Ch. Bentuma, [70]   což dokládá dobovou oblíbenost uvolněné dámské 
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módy, období vrcholného baroka a předznamenávají pomalý nástup uvolněné 

francouzské rokokové módy.
360

   

Lehce rozostřené tahy a jemná modelace tváře dodávají podobizně oduševnělý 

výraz. Vynikající malířské zpracování je známkou poučení autora francouzským 

portrétním žánrem 2. poloviny 18. století.   

  V instalaci kolowratského zámku se setkáme s velkým počtem oválných portrétů 

většinou neznámých šlechtičen. Výše popsanému portrétu Marie Markéty se svou 

kompozicí blíží podobizna Marie Anny Libštejnské z Kolowrat roz. hraběnky z Althanu  

(1700–1737), která se roku 1716 stala manželkou Mariina syna Norberta Vincence 

Libštejnského z Kolowrat.
361

 [97]  Rám obrazu nese nápis: „Maria Anna Libst. V. 

Kolowrat geb.  Grf. Althan.“  Portrét uvádí až soupis z roku 1937 a jeho dataci můžeme 

předpokládat ještě před rokem 1737.
362

 Portrétní poprsí zachycuje Marii Annu ze 

tříčtvrtin otočenou směrem vlevo, její pohled směřuje k divákovi. Hraběnčina pravá 

ruka je pouze naznačena, levou má pokrčenu v lokti u těla a gestem ukazuje směrem 

vlevo. Snad by mohlo jít o náznak přítomnosti protějškového portrétu hraběnčina 

manžela Norberta Vincence Libštejnského z Kolowrat. Tou by mohl být oválný portrét  

hraběte datovaný do období kolem roku 1736 a zhotovený P. Ch. Bentumem, ovšem 

jedná se o pouhou domněnku autorky bez bližšího potvrzení.
363

 Pojetí a střih hraběnčina 

šatu je téměř, vyjma barevnosti, identický s oděvem Marie Markéty, rovněž jako její 

perlové šperky a úprava tmavé paruky. Ovšem malířské provedení nedosahuje takové 

uvolněnosti a jemnosti, jaké jsme mohli spatřit u předešlého obrazu, což nabádá 

k úvaze, že neznámý autor se mohl při své tvorbě inspirovat starším portrétem Marie 

Markéty, který se v této době již nacházel v kolowratské sbírce.    

Vedle těchto portrétů se v depozitáři zámku nachází další šlechtické portréty, které ani 

tak nevynikají svým uměleckým zpracováním, ovšem jsou zajímavým módním 

dokumentem variabilnosti barokního dámského oděvu. Pro ukázku zde zmiňme alespoň 

podobiznu z roku 1771 zachycující hraběnku Marii Karolínu Libštejnskou z Kolowrat, 

roz.  z Valdštejna (1724–1782), manželku Františka Josefa I. Libštejnského z Kolowrat 
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(1718–1758).
364

 [98]  Autor  zachytil hraběnku jako vdovu, čemuž nasvědčuje závoj 

černé barvy zakrývající tvář a účes a černé stuhy kolem zápěstí. Hraběnka má ruce 

složeny u těla a v nich drží knihu, ve které si stránku zakládá ukazováčkem pravé ruky. 

Diváka zaujmou zejména nápadité červené šaty, které, oproti výše popsaným volným 

šatům, obepínají a podtrhují linii horní části těla. Velmi zajímavým prvkem jsou zdobné 

pruhy bílého hermelínu, lemujícího široký výstřih a rukávy živůtku. Koncem 18. století 

se stává velmi oblíbenou úprava paruk po vzoru Francie, kde účes dosahoval velkého 

objemu pomocí vyčesání vlasu a jeho vystužení tvaru pomocí drátěné konstrukce. Často 

byl doplněn velkým množstvím nejrůznějších ozdob v podobě mašlí, krajek, květin či 

peří.
365

 Tuto nevšední módní kombinaci můžeme spatřit i na portrétu Kateřiny Ludmily 

Libštejnské roz. Krakovské z Kolowrat (1748–1812) ze závěru 18. století.
366

  [99]   

Již v průběhu 2. poloviny 17. století se vedle tradičních barokních portrétů 

setkáme s tzv. portrait historié, tedy podobiznou, zachycující osobu v historickém či 

divadelním kostýmu v roli biblické, historické nebo divadelní postavy. Ve Vídni 

vystoupili dokonce v  hudebním dramatu La Galatea osobně  císař Leopold I. a jeho 

neteř Markéta Tereza. V barokních kostýmech je  tak zachytil malíř Jan Thomas roku 

1667.
367

Tento portrétní žánr dosáhl koncem 17. století u české šlechty nebývalé 

oblíbenosti. Za nejznámější příklad takového portrétu můžeme bezesporu považovat 

podobiznu Karla Škréty zachycující hraběnku Marii Maxmiliánu ze Šternberka jako 

pastýřku kráčející krajinou.
368

  V kolowratské sbírce se rovněž s takto pojatým 

portrétem můžeme setkat. Jedná se o podobiznu neznámé mladé šlechtičny oděné 

do barokního šatu, stojící u kamenného pomníku s vázou, za nímž se otevírá průhled do 

krajiny se stromy. [100] Zleva k dámě přistupuje mouřenínský sluha, který ji v úklonu 

podává vějíř. S dobově oblíbenou doprovodnou figurou mouřenína se setkáme např. na 

podobizně Evžena Savojského z roku 1717 či na manětínském plátně P. Ch. Bentuma 

zobrazujícího hraběnku Marii Gabrielu Lažanskou roz. Černínovou s jejími dcerami. 
369

  

Velmi podobnou tvář zobrazené šlechtičny a stejný účes s perlovými ozdobami můžeme 
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vidět i na kostýmově pojatém oválnému portrétu šlechtičny v orientálním turbanu z 2. 

poloviny 17. století.
370

 [101] 
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Závěr 
  Kolowratská obrazárna zámku v Rychnově nad Kněžnou v sobě skrývá dosud 

málo prozkoumaný ucelený soubor rodových podobizen, který se podařilo,   navzdory 

nepříznivým historickým událostem, dochovat do dnešních dnů  v jeho původní podobě.  

Navíc v autentickém prostředí rychnovského zámku, kam byla sbírka od počátku 

primárně soustředěna.   Představené kolowratské portréty tak prezentují vývoj 

a proměny tohoto malířského žánru v prostředí české šlechty v  průběhu 16. až 18. 

století.   

   Prostřednictvím soustředěné sběratelské činnosti rodu,  zejména  zásluhou 

hraběte Norberta Leopolda Libštejnského z Kolowrat a později  Františka Karla II. 

Libštejnského z Kolowrat, byla obrazárna obohacena o vynikající umělecká díla 

různých malířských odvětví. Přes tuto sběratelskou vášeň byl v každé generaci rodu 

kladen důraz na rozšíření souboru portrétů. Jak je z textu práce patrné, na zvolení autora 

podobizny mělo velký vliv kulturní a umělecké prostředí, ve kterém se zadavatel v dané 

době pohyboval či s ním byl seznámen. V případě členů kolowratského rodu, kteří již 

ve vládě Jagellonců a posléze            i Habsburků vždy zastávali významné úřednické 

posty, nabízel císařský dvůr možnost setkání s umělci působícími přímo na císařském 

dvoře. Kolowraté uměli této možnosti vždy dobře využít a jejich nabídku tak mnohdy 

přijali i významní dvorní portrétisté.  

   Tak počátkem 16. století zhotovili nejstarší portréty kolowratských předků Mistr 

litoměřického oltáře a malíř Hans Krell či někdo z jeho blízkého okruhu. V 2. polovině 

16. století vznikly celofigurální podobizny ovlivněné španělskou portrétní malbou, jež 

výrazně ovládla domácí tvorbu závěru století. S obdobím vlády Rudolfa II. a vlivem 

okruhu jeho dvorních malířů, je spojována kolekce čtyř portrétních poprsí, jenž upoutají 

svou detailní propracovaností a použitým koloritem. Jejich stylové provedení poukazuje 

na autorství domácího malíře, který se snad vyučil v některé z dvorských dílen 

Bartolomea Sprangera či Hanse von Aachena.   

  Portrétní kolekci nejvíce obohatilo barokní umění 2. poloviny 17. století. 

Setkáme se zde s působivými portréty dvorního malíře polských králů Daniela Schultze 

a v rámci sňatkové politiky rodu dnes můžeme ve sbírce obdivovat jednu z nejlepších 

ukázek portrétní tvorby Karla Škréty, kterou reprezentuje podobizna Ignáce Jetřicha 

Vitanovského z Vlčkovic. Mezi vynikající portrétní díla se rovněž řadí plátna  malířů  
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Jodoca Justuse Verbeecka, Julia Ramondona, Franse de Backera či Jana Franse van 

Douvena. Mnozí ze jmenovaných působili ve službách rakouského císaře či na dvorech 

říšských kurfiřtů. Pestrou kolekci barokních celofigurálních a portrétních poprsí tak na 

konci 17. století uzavírají méně známí autoři, jako byli Johann B. Spiess, Jacob Michel, 

Frans Stampart či Fridrich August Oelenheinz.   

První třetina 18. století zanechala v kolowratské sbírce působivé oválné 

podobizny, za jejichž autora je považován Philip Christian Bentum, současník 

vynikajícího českého malíře Petra Brandla. V rámci příbuzenské provázanosti rodu 

Kolowratů s hrabaty Lažanskými se práce věnuje i možné spolupráci těchto dvou 

malířů. Do série oválných portrétů snad zasáhl    i neznámý autor silně ovlivněný 

pozdně barokním portrétním uměním Jana Kupeckého,  jak uvažují někteří badatelé, 

sám Kupecký. Ovšem jak v případě Bentuma, tak Kupeckého se jejich působení ve 

službách rodu zatím nedá archivně doložit.   

  Jak již bylo zmíněno v úvodu, tato práce si neklade být uceleným katalogem či 

soupisem všech portrétů rychnovské sbírky. Snad nebude vystaveno pochybnostem, že 

práce je spíše přehlednou ukázkou nejzajímavějších portrétních počinů 16. až 18. století, 

jak se nám v rodové sbírce dochovaly. Svou kontinuálností kolekce rovněž 

dokumentuje  historický vývoj portrétní malby v Čechách a jeho odraz v rodinné 

šlechtické galerii. Pokud se podaří portrét zasadit do dobového kontextu, dává nám tak 

možnost nahlédnout do života konkrétní historické osoby. Nejinak tomu je i v případě 

kolowratských podobizen. Zásluhou vynikajících portrétistů působících ve službách 

rodu, tak dnes můžeme pohlédnout do tváří předků jednoho z nejstarších českých 

šlechtických rodů.  

Směrů, kterým by se mohlo ubírat případné další bádání, je mnoho.  Portrétní 

kolekce by si zasloužila podrobné zmapování a prozkoumání v celé své šíři, do které by 

byly zahrnuty i podobizny, jež nebyly do  této práce  z kapacitních důvodů zahrnuty. 

Detailní zkoumání by pomohlo vyvrátit či potvrdit současné závěry, jevící se prozatím 

jako diskutabilní. Zároveň by mohlo zodpovědět některé z otázek spojených 

s autorstvím a datací děl. Totéž platí i pro další portréty, které již překračují zvolený 

časový rámec této diplomové práce. 
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velvyslanec ve Španělsku,1688, olej na plátně, 231× 161 cm,  inv. č. RK 203/ 352, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. 

 

 

62. Jan Frans van Douven, Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat v rouchu Řádu 

zlatého rouna, o lej na plátně, 249× 166 cm,  inv. č. RK 189/ 361, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K. 
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63. Neznámý autor, Václav Norbert Oktavián hrabě Kinský z Vchynic a Tetova 

v rouchu Řádu Zlatého rouna,  po 1711,  zámek Karlova Koruna  

 

 

 

64.  Jan Frans van Douven, Portrét  Johanna  Wilhelma Falckého a  jeho 

manželky Anny  Marie Luisi  de’ Medici, 1708, Florenz, Palác  Uffizi  
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65. Karel Škréta, Podobizna Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic, 1669, olej na 

plátně, 109 × 83 cm, inv. č. RK 159/417, Národní galerie v Praze 

 

66.   Karel Škréta, Podobizna hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic, před 

1660. Národní galerie v Praze 
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67.  Philip Christian Bentum, Podobizna Jana Františka Krakovského z Kolowrat         

(1650–1723), plátno,74,5×60cm(ovál),Národní galerie v Praze 

 

 

68. Petr Brandl, Podobizna šlechtice v hnědém plášti (hraběte Jana Františka 

Krakovského z Kolowrat?),  kolem 1725, Národní galerie v Praze 
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69. Petr Brandl,  Podobizna Jana Samuela Františka Wussina, 1703, Oblastní 

galerie v Liberci 

 

 

70.  Philip Christan Bentum (?), Marie Anna Josefa Krakovská z Kolowrat, olej na 

plátně, 82 × 64 cm (původně ovál), inv. č. Čern 72/109, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K.  
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71.  Filip Christian Bentum (?), Podobizna hraběnky Michnové roz. Kolovratové 

v šedé toaletě, kolem 1730, zámek Manětín 

 

 

72. Philip Christian Bentu,  Podobizna neznámého člena rodiny Kolowratů, inv. č. RK 

211/339 , kolem roku 1730, olej na plátně, 72 × 60,5 cm (ovál), Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K.   
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73. Philip Christian Bentum, Podobizna neznámého člena rodiny Kolowratů, 

kolem roku 1730, olej na plátně ,72 × 59,5 cm (ovál), inv. č. RK 210/341, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  

 

 

74. Philip Christian Bentum, Jan Norbert Libštejnský z Kolowrat (?), kolem roku  

1736, olej na plátně plátně, 72 × 62 cm (ovál), inv. č. RK 206/346, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K.  
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75. Neznámý autor, František III. Libštejnský z Kolowrat, před rokem 1743, olej 

na plátně, 72 × 62 cm (ovál), inv. č. RK 199/351,   Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K.  

 

 

76. Philip Christian Bentum (?), Podobizna neznámého člena rodiny Kolowratů, 

kolem roku 1730, olej na plátně, 72 × 62 cm (ovál), inv. č. RK 209/343,  Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K.   
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77. Neznámý autor, Portrét neznámého člena rodu Kolowratů, kolem roku 1730, olej 

na plátně, ovál, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.   

 

 

78. Neznámý autor, Podobizna Viléma Albrechta Libštejnského z Kolowrat, olej 

na plátně, 72 × 62 cm (ovál), inv. č. RK 212/338, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K.  
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79. Jan Kupecký – okruh (?), Podobizna Norberta Vincence Libštejnského 

z Kolowrat zv. „Tlustý“, kolem roku 1720,olej na plátně, 80 × 65 cm (ovál), inv. č. 

RK 208/344, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. 

 

 

80. Johann Baptista Spiess, Portrét  Sabiny Viktorie Libštejnské  z Kolowrat, roz. 

svobodné paní z Wolkenstein-Trostburgu, 1680, olej na plátně,  108 × 85 cm,  inv. č. 

RK 213/337, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  
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81. Neznámý autor,  Johanna Eleonora Libštejnská  z Kolowrat, provd. 

markraběnka Alvernis-Saluzzo, 1701,  olej na plátně, 115 × 85 cm, inv. č. RK 

197/354, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  

 

 

 
82. Johann Jacob Michel, Marie Ernestina Libštejnská z Kolowrat, 1733, olej 

na plátně, 82 × 62 cm (původně ovál), , inv. č. RK 181/370, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K. 
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83. Johann Frans de Backer,  Podobizna Marie Johanny Libštejnské 

z Kolowrat, roz. Schwarzenberkové, 1730, olej na plátně, 87,8 × 69,7 cm (ovál), 

inv. č. RK 207/345, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  

 

84. Johann Frans de Backer (?), František Karel II. Libštejnský z Kolowrat, 

kolem roku 1730, olej na plátně,  87,8 × 69 cm (ovál), inv. č. RK 201/349, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  
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85. Frans van Stampart(?), Filip Krakowský z Kolowrat, 1726, olej na plátně,  90 

× 70 cm (původně ovál), inv. č. Čern 62/118, Kolowratská obrazárna v Rychnově 

nad K.  

 

86. Frans van Stampart(?),  Anna Barbora Krakovská z Kolowrat, roz. Michnová 

z Vacínova, 1726 , olej na plátně, 90 × 70 cm (původně ovál), inv. č. Čern 61/117, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.   
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87. Friedrich August Oelenheinz (?),  Marie Anna Libštejnská z Kolowrat,  konec 18. 

století, olej na plátně 72 × 53,5 cm, inv. č. RK 232/372, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K. 

 

 

 

 

88. Neznámý malíř, Ferdinand Ludvík Libštejnský z Kolowrat jako velitel maltézského 

loďstva, kolem roku 1680, olej na plátně,  157 × 117 cm, inv. č. RK 225/327, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.   
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89. Neznámý malíř počátku 18. století, Portrét Františka Karla II. Libštejnského 

z Kolowrat, kolem roku 1725, olej na plátně, 132 × 96,5 cm, inv. č. RK 182/369, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  

 

 

90. Neznámý malíř 2. poloviny 17. století, Portrét Ferdinanda Vavřince Libštejnského 

z Kolowrat (?), před rokem 1694, olej na plátně, Kolowratská obrazárna v Rychnově 

nad K.  
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91.  Neznámý malíř, Podobizna hraběte Ferdinanda Karla ze Šternberka, 2. polovina 

17. století.  

 

 

 

 92. Neznámý malíř 17. století,  František Zdeněk Novohradský z Kolowrat, kolem 

roku 1680, olej na plátně, 113 × 91 cm, inv. č. RK 347/535, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K.   
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93. Neznámý vídeňský (?) malíř, Podobizna Františka Josefa  II. Libštejnského  

z Kolowrat, kolem roku 1790, olej na plátně, 101 × 76,5 cm, inv. č. RK 218/336, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  

 

 

94. Petr Brandl, Podobizna hraběte Františka Antonína Šporka, 1731, Frýdlant, zámek.  
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95. Nicolaes Maes, Portrét Williama Potteye, kolem 1683-1696, olej na plátně, 

Rijksmuseum, Amsterdam.   

 

 

96. Neznámý malíř počátku 18. století, Portrét Marie Markéty Libštejnské z Kolowrat, 

roz. hraběnky Slavatové z Chlumu a Košumberka, olej na plátně,  110 × 90 cm, inv. č. 

RK 185/362,  Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  
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97. Neznámý malíř počátku 18. století, Podobizna Marie Anny  Libštejnské 

z Kolowrat, roz. hraběnky z Althanu, před 1737, olej na plátně, 115 × 85 cm (ovál), nv. 

č. RK 202/348, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  

 

 

98.  Neznámý malíř 2. poloviny 18. století, Podobizna  Marie  Karolíny Libštejnské 

z Kolowrat, roz.  z Valdštejna, 1771, olej na plátně, Kolowratská obrazárna v Rychnově 

nad K.  
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99. Neznámý malíř závěru 18. století, Podobizna  Kateřiny Ludmily Libštejnské  roz. 

Krakovské z Kolowrat, závěr 18. století, olej na plátně, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K.  

 

 

100. Neznámý malíř, Portrét mladé šlechtičny s mouřenínským sluhou, 2. polovina 17. 

století, olej na plátně, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. 
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101.Neznámý malíř, Portrét šlechtičny v orientálním turbanu, 2. polovina 17. století, 

olej na plátně,  83 × 62 cm (původně ovál), inv. č. RK 231/371, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K.  
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45. Listina obsahující seznam šperků, jež zanechala Magdaléna Ludmila z Oppersdorfu 

svému choti v den svého úmrtí.  RA Kolowrat, inv. Č. 238, kt.6, zámek Rychnov n. K. 

Foto: autor 
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olej na plátně, 115× 85 cm, 2. pol. 17. století,  inv. č. RK 354/540, Kolowratská 

obrazárna, Rychnov n. K. Foto: autor 

47. Elias Griessler, František Karel I. Libštejnský z Kolowrat jako zemský hejtman na 

Moravě, 1673, olej na plátně, 120,3 × 88,5 cm, inv. č. RK 363/550, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

                                              

48. Neznámý autor,  Ceremoniální meč Františka Karla I. Libštejnského z Kolowrat, 

1667, ocel a stříbro, Kolowratská sbírka v  Rychnově nad K. Foto: autor 

 

49. Neznámý autor, František Karel I. Libštejnský z Kolowrat, kolem roku 1700?, olej 

na plátně, 110 × 85 cm, inv. č. RK 351/538, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. 

Foto: autor 

50. Joachim von Sandrart, Kurfiřt Maxmilián I. Bavorský, kolem roku 1643, KHM 

Wien Reprodukce z: LEITNER 2008, 121, Abb. 51 

51. Gottfried Kneller, Míšeňský kurfiřt Johann Phillip von Schönborn, 1666, KHM 

Wien Reprodukce z: LEITNER 2008, 121, Abb. 52 

52. Jan Frans van Douven, Portrét Františka Karla I. Libštejnského z Kolowrat v  

rouchu Řádu zlatého rouna, 1692, olej na plátně, 225 × 160 cm, inv. č. RK 204/350, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

53. Jodocus Justus Verbeeck,  Svatební portrét Norberta Leopolda Libštejnského 

z Kolowrat, 1684, olej na plátně, 176× 134 cm, inv. Č. RK 230/ 373, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K.  Foto: autor 

54. Jodocus Justus Verbeeck, Svatební  portrét Norberta Leopolda Libštejnského 

z Kolowrat, 1684, olej na plátně, 176× 134 cm, detail,  inv. Č. RK 230/ 373, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

55. Jodocus Justus Verbeeck,  Svatební protějškový portrét Johanny Magdalény  

Libštejnské z Kolowrat, roz. Hraběnky Hrzánové z Harasova, 1684, olej na plátně, 176× 

135 cm, inv. Č. RK 229/ 374, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

56. Jodocus Justus Verbeeck,  Johanna Magdaléna Libštejnská z Kolowrat, roz. 

Hraběnka Hrzánová z Harasova, 1686, olej na plátně, 110× 92 cm, inv. Č. RK 192/ 359, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

57. Jodocus Justus Verbeeck, Ferdinand Ludvík Libštejnský z Kolowrat  jako převor 

Řádu maltézských rytířů, 1691, olej na plátně, 225× 60 cm,  inv. č. RK 214/ 342, 

Kolowraská obrazárna v Rychnově n. K. Foto: autor 
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58. Julius Romandon, Norbert Leopold Libtejnský z Kolowrat, 1694, olej na plátně, 

75,5 × 62 cm, inv.č. RK 198/353, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: 

autor 

59. Julius Romandon, Kurfiřt Fridrich III. Vilém, 1694, olej na plátně, 74,5 × 62, 5 

cm, inv.č. RK 29/105, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: Z. Dokoupilová 

60. Gedeon Romandon, Joachim Ernst von Grumbkow, kolem 1690, olej na plátně, 

zámek Schönhausen,Berlín 

Reprodukcez:http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Quibik/Files_by_viewcounts/Im

ages_with_non-free_frames , vyhledáno dne 20.1 2015 

61. Jan Frans Douven, Norbert Leopold  Libštejnský z Kolowrat jako císařský 

velvyslanec ve Španělsku,1688, olej na plátně, 231× 161 cm,  inv. č. RK 203/ 352, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

62. Jan Frans van Douven, Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat v rouchu Řádu 

zlatého rouna, o lej na plátně, 249× 166 cm,  inv. č. RK 189/ 361, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

63. Neznámý autor, Václav Norbert Oktavián hrabě Kinský z Vchynic a Tetova 

v rouchu Řádu Zlatého rouna,  po 1711,  zámek Karlova Koruna. Reprodukce z: 

VOKÁČOVÁ 2014, 391 

64.  Jan Frans van Douven, Portrét  Johanna  Wilhelma Falckého a  jeho manželky 

Anny  Marie Luisi  de’ Medici, 1708, Florenz, Palác  Uffizi. Reprodukce z: 

OBERPERFLER 2009, 129, Abb. 21 

65. Karel Škréta, Podobizna Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic, 1669, olej na 

plátně, 109 × 83 cm, inv. č. RK 159/417, Národní galerie v Praze. Reprodukce z: 

KOTKOVÁ 2009, 104  

66.   Karel Škréta, Podobizna hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic, před 

1660. Národní galerie v Praze. Reprodukce z: STOLÁROVÁ/VLNAS 2010,  299, kat.č. 

VI.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

67.  Philip Christian Bentum, Podobizna Jana Františka Krakovského z Kolowrat 

(1650–1723), plátno, 74,5 × 60 cm (ovál), Národní galerie v Praze.  Reprodukce z: 

KOTKOVÁ 2009, kat.č. 3 

68. Petr Brandl, Podobizna šlechtice v hnědém plášti (hraběte Jana Františka 

Krakovského z Kolowrat?),  kolem 1725, Národní galerie v Praze. Reprodukce z : 

TROJANOVÁ 2008, obr. 12. 

69. Petr Brandl,  Podobizna Jana Samuela Františka Wussina, 1703, Oblastní galerie 

v Liberci.. Reprodukce z: JANSOVÁ 2014, kat.č. 31. 

70.  Philip Christan Bentum (?), Marie Anna Josefa Krakovská z Kolowrat, olej na 

plátně, 82 × 64 cm (původně ovál), inv. č. Čern 72/109, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K. Foto: autor 

71.  Filip Christian Bentum (?), Podobizna hraběnky Michnové roz. Kolovratové 

v šedé toaletě, kolem 1730, zámek Manětín.  Reprodukce z: TROJANOVÁ 2008, obr. 

17  

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Quibik/Files_by_viewcounts/Images_with_non-free_frames
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Quibik/Files_by_viewcounts/Images_with_non-free_frames
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72. Philip Christian Bentu,  Podobizna neznámého člena rodiny Kolowratů, inv. č. RK 

211/339 , kolem roku 1730, olej na plátně, 72 × 60,5 cm (ovál), Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K.  Foto: autor 

73. Philip Christian Bentum, Podobizna neznámého člena rodiny Kolowratů, kolem 

roku 1730, olej na plátně ,72 × 59,5 cm (ovál), inv. č. RK 210/341, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

74. Philip Christian Bentum, Jan Norbert Libštejnský z Kolowrat (?), kolem roku  

1736, olej na plátně plátně, 72 × 62 cm (ovál), inv. č. RK 206/346, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K. Reprodukce z: FK 1940, 95  

75. Neznámý autor, František III. Libštejnský z Kolowrat, před rokem 1743, olej na 

plátně, 72 × 62 cm (ovál), inv. č. RK 199/351,   Kolowratská obrazárna v Rychnově nad 

K. Foto: autor 

76. Philip Christian Bentum (?), Podobizna neznámého člena rodiny Kolowratů, 

kolem roku 1730, olej na plátně, 72 × 62 cm (ovál), inv. č. RK 209/343,  Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K.  Foto: autor 

77. Neznámý autor, Portrét neznámého člena rodu Kolowratů, kolem roku 1730, olej 

na plátně, ovál, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  Foto: autor 

78. Neznámý autor, Podobizna Viléma Albrechta Libštejnského z Kolowrat, olej na 

plátně, 72 × 62 cm (ovál), inv. č. RK 212/338, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad 

K. Foto: autor 

79. Jan Kupecký – okruh (?), Podobizna Norberta Vincence Libštejnského z Kolowrat 

zv. „Tlustý“, kolem roku 1720,olej na plátně, 80 × 65 cm (ovál), inv. č. RK 208/344, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto. autor 

80. Johann Baptista Spiess, Portrét  Sabiny Viktorie Libštejnské  z Kolowrat, roz. 

svobodné paní z Wolkenstein-Trostburgu, 1680, olej na plátně,  108 × 85 cm,  inv. č. 

RK 213/337, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor  

81. Neznámý autor,  Johanna Eleonora Libštejnská  z Kolowrat, provd. markraběnka 

Alvernis-Saluzzo, 1701,  olej na plátně, 115 × 85 cm, inv. č. RK 197/354, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor  

82. Johann Jacob Michel, Marie Ernestina Libštejnská z Kolowrat, 1733, olej na 

plátně, 82 × 62 cm (původně ovál), , inv. č. RK 181/370, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K. Foto: autor 

83. Johann Frans de Backer,  Podobizna Marie Johanny Libštejnské z Kolowrat, roz. 

Schwarzenberkové, 1730, olej na plátně, 87,8 × 69,7 cm (ovál), inv. č. RK 207/345, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor  

84. Johann Frans de Backer (?), František Karel II. Libštejnský z Kolowrat, kolem 

roku 1730, olej na plátně,  87,8 × 69 cm (ovál), inv. č. RK 201/349, Kolowratská 

obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor  

85. Frans van Stampart(?), Filip Krakowský z Kolowrat, 1726, olej na plátně,  90 × 

70 cm (původně ovál), inv. č. Čern 62/118, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. 

Reprodukce z: BORŮVKA 1992, 94  
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86. Frans van Stampart(?),  Anna Barbora Krakovská z Kolowrat, roz. Michnová 

z Vacínova, 1726 , olej na plátně, 90 × 70 cm (původně ovál), inv. č. Čern 61/117, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  Foto: autor 

87. Friedrich August Oelenheinz (?),  Marie Anna Libštejnská z Kolowrat,  konec 18. 

století, olej na plátně 72 × 53,5 cm, inv. č. RK 232/372, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K. Foto: autor 

88. Neznámý malíř, Ferdinand Ludvík Libštejnský z Kolowrat jako velitel maltézského 

loďstva, kolem roku 1680, olej na plátně,  157 × 117 cm, inv. č. RK 225/327, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K.  Foto: autor 

89. Neznámý malíř počátku 18. století, Portrét Františka Karla II. Libštejnského 

z Kolowrat, kolem roku 1725, olej na plátně, 132 × 96,5 cm, inv. č. RK 182/369, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Reprodukce z: NACHTMANNOVÁ  2012, 

96, obr. 56 

90. Neznámý malíř 2. poloviny 17. století, Portrét Ferdinanda Vavřince Libštejnského 

z Kolowrat (?), před rokem 1694, olej na plátně, Kolowratská obrazárna v Rychnově 

nad K. Foto: autor 

91.  Neznámý malíř, Podobizna hraběte Ferdinanda Karla ze Šternberka, 2. polovina 

17. století. Reprodukce z : NACHTMANNOVÁ 2012, 92, obr. 52 

 92. Neznámý malíř 17. století,  František Zdeněk Novohradský z Kolowrat, kolem 

roku 1680, olej na plátně, 113 × 91 cm, inv. č. RK 347/535, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K.  Foto: autor 

93. Neznámý vídeňský (?) malíř, Podobizna Františka Josefa  II. Libštejnského  

z Kolowrat, kolem roku 1790, olej na plátně, 101 × 76,5 cm, inv. č. RK 218/336, 

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

94. Petr Brandl, Podobizna hraběte Františka Antonína Šporka, 1731, Frýdlant, zámek. 

Reprodukce z: TROJANOVÁ 2008, 30 

95. Nicolaes Maes, Portrét Williama Potteye, kolem 1683-1696, olej na plátně, 

Rijksmuseum, Amsterdam. Reprodukce z: 

http://www.oceansbridge.com/oilpaintings/page.php?xPage=sectionlist.html&xSec=461

9&page=66, vyhledáno dne 6.3. 2015  

96. Neznámý malíř počátku 18. století, Portrét Marie Markéty Libštejnské z Kolowrat, 

roz. hraběnky Slavatové z Chlumu a Košumberka, olej na plátně,  110 × 90 cm, inv. č. 

RK 185/362,  Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

97. Neznámý malíř počátku 18. století, Podobizna Marie Anny  Libštejnské 

z Kolowrat, roz. hraběnky z Althanu, před 1737, olej na plátně, 115 × 85 cm (ovál), nv. 

č. RK 202/348, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 

98.  Neznámý malíř 2. poloviny 18. století, Podobizna  Marie  Karolíny Libštejnské 

z Kolowrat, roz.  z Valdštejna, 1771, olej na plátně, Kolowratská obrazárna v Rychnově 

nad K. Foto: autor 

99. Neznámý malíř závěru 18. století, Podobizna  Kateřiny Ludmily Libštejnské  roz. 

Krakovské z Kolowrat, závěr 18. století, olej na plátně, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K. Foto: autor 

100. Neznámý malíř, Portrét mladé šlechtičny s mouřenínským sluhou, 2. polovina 17. 

století, olej na plátně, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad K. Foto: autor 
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101.Neznámý malíř, Portrét šlechtičny v orientálním turbanu, 2. polovina 17. století, 

olej na plátně,  83 × 62 cm (původně ovál), inv. č. RK 231/371, Kolowratská obrazárna 

v Rychnově nad K. Reprodukce z: NACHTMANNOVÁ 2012, 254, obr.153 
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