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Motto: 

 

„Na počátku bylo Slovo“. 

Jan (1,1) 

 

„Středověký obraz má někdy složitou strukturu, které se lze dobrat jen 

pozorným a mnohostranným rozborem, jehož součástí je i obsahový výklad. 

Výtvarná mluva obrazu bývá totiž hojně prostoupena symboly, jinotaji, 

narážkami, které byly sice pochopitelné současníkům, zůstávají však často 

nesrozumitelné dnešku bez podrobné znalosti konkrétní historické situace a všech 

souvislostí se soudobým náboženským spekulativním myšlením, ve kterých 

umělecké dílo vzniklo. Co dnešní divák vnímá, jsou proto vesměs mimo obsahové 

složky, jako je síla a vroucnost umělecké představivosti, hloubka a čistota 

citového prožitku, intenzita výrazu, umnost výrazové skladby, krása barevných 

hmot a dokonalost provedení. A právě těmito rysy, kterými přežívá samy 

podmínky svého vzniku, má tato malba co říci, přes odstup tolika staletí, 

i přítomnosti, je schopna promlouvat i k nám, protože přináší poselství 

o tehdejším člověku a zjevuje nám nadčasové, obecně platné hodnoty i neměnnou 

podstatu lidství.“ 

 Jaroslav Pešina 
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Anotace 

Titul a jméno autora: Mgr. et Mgr. Eleonora Tehníková 

Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 

 Ústav pro dějiny umění 

 Celetná 20, 116 42  Praha 1 

Obor: Dějiny umění 

Název práce: Středověké nástěnné malby v kostele sv. Ducha v Hradci 

Králové 

Vedoucí DP: PhDr. Hana Hlaváčková 

Počet stran:  100 

Počet příloh:  5 

Počet titulů použité literatury: 61 

Rok obhajoby: 2014 

Klíčová slova: nástěnná malba, středověk, ikonografie, děkanská sakristie, 

postavy světců a donátorů, atribut, fragment, drapérie, styl, 

slohový rozbor, stavebně historický průzkum, restaurování, 

nábožensko christologická tématika 

Rigorózní práce se zabývá tématikou středověkých nástěnných maleb. Klade si za 

cíl popsat, časově a slohově zařadit soubor do kontextu soudobé produkce 

nástěnného malířství 14. století v Čechách. V úvodní části jsou popsány historické 

souvislosti spojené s chrámem sv. Ducha a nastíněn vývoj církevní správy ve 

východních Čechách. Hlavní část je zaměřena na popis, rozmístění, ikonografické 

určení nástěnných maleb a jejich současný stav dochování. Přední pozornost je 

věnována zhodnocení a upřesnění ikonografie jednotlivých obrazových scén, 

postav světců a donátorů. Slohový rozbor vymezuje stylové podobnosti, analogie, 

paralely a srovnává nástěnné malby se soudobou produkcí knižní, nástěnnou, nebo 

sochařskou. Vedle toho se zabývá problematikou podílu přemaleb a druhotných 

zásahů do památky v rámci celého souboru. Tato část vyvozuje časové důsledky 

pro pravděpodobný vznik celé výzdobné koncepce interiéru děkanské sakristie. 

Závěr hodnotí a rekapituluje celkovou problematiku. Rigorózní práce podává 

podrobný rozbor a zhodnocení maleb v  děkanské sakristii kostela sv. Ducha v 
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 Hradci Králové a poskytuje také kompletní kresebnou a fotografickou 

dokumentaci.  
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Abstract 

Author of the thesis: Mgr. et Mgr. Eleonora Tehníková 

Institution: Charles University in Prague,  Faculty of Arts  

 Institute of Art History 

 Celetná 2, 116 42 Prague 

Programme: PhDr. programme in Art History 

Title: Medieval mural paintings in the Cathedral of the Holy 

Spirit in Hradec Králové 

Thesis supervisor: PhDr. Hana Hlaváčková 

Number of pages: 100 

Number of appendices: 5 

Bibliography: 61 

Year of thesis defence: 2014 

Key words: mural paintings, middle ages, iconography, decanal 

sacristy, figures of saints and donators, attribute, 

fragment, drapery, style, style analysis, structurally-

historical research, restoring, religious christological 

themes 

The  thesis deals with medieval mural paintings. Its aim is to describe and classify 

the collection in terms of time and style in the context of contemporary production 

of mural paintings in the 14th century in Bohemia. In the introduction, historical 

relationships connected with the Cathedral of the Holy Spirit are described and the 

development of church service in East Bohemia is outlined. The main part is 

concerned with the description, placement, iconographical determination of mural 

paintings and their present state. It especially focuses on analysing and 

specification of the iconography of different scenes, figures of saints and 

donators. Style analysis qualifies style resemblance, analogy, parallels and 

confronts the mural paintings with contemporary book, mural and carving 

production. It also deals with the problematics of over painting and accidental 

intervention into the monument. This part deduces the probable creation time of 

the whole interior decoration of the decanal sacristy. The final part evaluates and 

recapitulates the whole problematics. The thesis offers detailed analysis and 
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evaluation of the paintings in the decanal sacristy of the Cathedral of the Holy 

Spirit in Hradec Králové and provides complete drawing and photographic 

documentation. 
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Úvod 

 

Jako téma své rigorózní práce jsem si zvolila problematiku středověkých 

nástěnných maleb v  kostele sv. Ducha v  Hradci Králové. Pocházím 

z  východočeského kraje, a k  Hradecku, jeho minulosti a zdejším 

uměleckohistorickým památkám mě poutá blízký a osobní vztah, který ovlivnil 

můj výběr a zaměření tématu. O nástěnných malbách zdejšího regionu nevznikla 

dosud ucelená monografická práce. Bylo o nich pojednáno pouze částečně, 

například v  některých diplomových pracích. Problematikou mapování situace 

středověkého nástěnného malířství ve východních Čechách jsem se zabývala již 

ve své předešlé diplomové práci, během studia na Univerzitě v Hradci Králové, 

kdy jsem v  roce 2003 podala první shrnutí a syntézu, která sleduje proměny 

malířství od rané gotiky do pozdní fáze slohu a informuje přehledově o situaci 

tohoto výtvarného oboru.
1
 V následném, dalším studiu na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v  Praze, se můj zájem soustředil pouze na jedinou lokalitu 

a téma, které se zabývá nástěnným souborem v děkanské sakristii kostela 

sv. Ducha v Hradci Králové. Diplomovou práci na toto téma jsem obhájila v roce 

2011. 

Ve svém písemném pojednání o významných pozůstatcích a dokladech 

zdejšího nástěnného malířství, se budu věnovat nejprve celkové situaci 

architektury, popisu kostela a děkanské sakristie, vývoji církevní správy ve 

východních Čechách, umístění a ikonografickému určení nástěnných maleb, stavu 

po posledním restaurování, časovému zařazení a dále pak slohovému rozboru 

a shrnutí poznatků. Pokusím se sledovat důležité historické souvislosti a události, 

které zásadním způsobem ovlivnily a přispěly ke vzniku jedinečného souboru 

interiérové výmalby kostela. K názornosti poslouží fotodokumentace a další 

srovnávací materiál, který přikládám v příloze. 

Věřím, že se mi úspěšně podaří popsat a rozebrat tuto problematiku 

a podat tak ucelenou zprávu o dosud spíše opomíjené, uměleckohistoricky 

                                                 

1
 TEHNÍKOVÁ Eleonora: Gotická nástěnná malba ve východních Čechách (diplomová práce na 

Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové), Hradec Králové 2003 
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hodnotné a krásné památce, která má své dílčí a osobité zastoupení ve 

středověkém nástěnném malířství v Čechách. Věřím, že má rigorózní práce 

přispěje také k pozornosti a zájmu dalších generací uchovat v maximální možné 

míře dokumentární a výtvarnou hodnotu díla, zejména jeho autenticitu a že tímto 

zaměří pozornost i na potřebnou péči, která v budoucnu nenasměruje dílo k jeho 

zániku. 
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1 Hradec Králové – středověké město 

 

Hradec Králové, město rozkládající se při soutoku řek Labe a Orlice ve 

východních Čechách, zaujímalo od dob svého založení strategickou polohu na 

severovýchodním území Čech. Slovo „Gradec“ se vyskytuje již v listinách 

12. století.
2
 Jeho počátky spadají do roku 1225, do doby expanzivního rozvoje 

měst za vlády krále Přemysla Otakara I. Jádro města ve 13. století tvořilo území 

severovýchodního hradu a prostor východně od něho, kde přibližně od roku 1240 

stával minoritský klášter. Jižní okraj tohoto jádra (k ulici V Kopečku) tvořily 

dřevěné budovy hospodářského účelu. Usedlosti měšťanů byly stavěny převážně 

ze dřeva, méně z cihel, často ještě jako polozemnice.
3
 Mezi obyvateli hradecké 

aglomerace se v této době objevili také kolonisté z německých území, kteří 

prospěli stavebnictví zavedením intenzívní výroby cihel. V tomto ohledu je často 

poukazováno na vliv blízkého Saska, později také v souvislosti s výstavbou 

kostela Sv. Ducha. Dle průzkumů byla plocha na jih od hradu a kláštera 

využívána jako tržiště. Ve 13. století nebylo město ještě opevněno cihlovými 

hradbami. Vznik města a příliv obyvatel podnítil také zakládání a růst předměstí 

a klášterů.  Prestiž města vzrostla zejména na počátku 14. století, když jej král 

Rudolf I. připsal spolu s dalšími východočeskými městy své choti Elišce Rejčce. 

Statut královského věnného města a královnin pobyt na zdejším královském hradě 

v  letech 1308 – 1318 měl pro Hradec velký význam nejen hospodářský, ale 

hlavně politický i kulturní.
4
 S její osobou je spojena zdejší významná fundace 

kostela sv. Ducha na nejvýše položeném návrší v historickém jádru města. 

Stavbou chrámu získalo tehdy město výškovou dominantu, přestože se do výše 

zvedaly jen věže a presbyterium. Po požáru města v roce 1339 vyrostla v těsném 

                                                 

2
 podle písemných pramenů někdy kolem roku 1180 daroval jakýsi šlechtic Osel mnichům řádu 

johanitů podhradní popluží, blízko něho byla dnes neznámá ves Vesce, kterou dostala 1225 

městská obec v Hradci od krále Přemysla Otakara I. (darovací listina patří k nejstarším dokladům 

k dějinám českých měst) 

3
 Jiří KRÁTKÝ: Urbanistická kompozice Hradce Králové, Pedagogická fakulta Hradec Králové 

1990, 27. 

4
 hrad byl zcela zničen husity roku 1423 
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sousedství chrámu tzv. česká kaple (později kaple sv. Klimenta).
5
 V této době byl 

přestaven i královský hrad. Nejpozději za vlády Jana Lucemburského byly staré 

valy nahrazeny cihlovými hradbami a změnil se ráz opevnění města. V době 

Karla IV. bylo město poprvé vydlážděno mohutnými, hrubě opracovanými 

kameny.
6
 Také přítomnost druhé Elišky – Pomořanské, vdovy po Karlu IV., 

Hradci prospěla. Královna pobývající na královském hradě v letech 1378 až 1393 

se postarala o potvrzení některých stávajících městských privilegií i vydání 

nových.
7
 V písemných zprávách je doloženo získání práva hradebního k roku 

1311 a osvobození od placení poplatků na sedm let, práva ustavit si vlastní 

samosprávu k roku 1321 a práva trhu k roku 1382. Období prosperity 

středověkého města se střídalo s  pohromami, které byly rozpoutány živly nebo 

město sužovaly epidemie. Rozsáhlé požáry pustošily opakovaně město nejprve 

v letech 1290, později 1339, 1407 a 1416 a ovlivnily jeho přestavbu. Město se 

neomezilo pouze na západní část návrší, již při svém vzniku bylo zastavěno také 

východně. Terénem hradeckého návrší probíhala hlavní cesta od Pražské (Staré) 

brány v ulici V Kopečku směrem na východ přes svažující se Husovo (Malé) 

náměstí mělkým úvalem do Mýtské (Nové) brány. Na jižní straně (v ose 

nynějšího schodiště Bono publico) směřovala k bývalým ramenům Orlice 

Rybářská branka a pravděpodobná je i existence Kozí branky mezi děkanstvím 

a dnešní Katedrou výtvarné výchovy Univerzity Hradec Králové.
8
 Průběh vzniku 

gotického půdorysu města je možno sledovat také urbanisticky. Gotické parcely 

měly maximální šířku 12 m, často mnohem méně. Stavební analýza starého města 

zjistila, že všechny měšťanské domy mají sice jasnou gotickou dispozici a sklepy, 

avšak nadzemní stavby pocházejí převážně až z druhé poloviny 16. století. Zprávy 

naznačují, že se ve stavbě domů uplatňoval troj trakt a ve 14. století se přikročilo 

k výstavbě vznosnějších domů.  Na konci 14. století převládaly ve městě zděné 

jednopatrové domy z kamene a cihel, s klenutými přízemními prostorami, 

                                                 

5
 z ní se dochovaly viditelné cihlové fragmenty ve zdivu Bílé věže postavené v 16. století 

6
 na této nejstarší dlažbě leží další dvě úrovně dlažby mladší 

7
 Jan JAKL: Město českých královen, in: Hradec Králové (ed.), Hradecká kulturní a vzdělávací 

Společnost, 2001, 6. 

8
 KRÁTKÝ 1990 (pozn. 3) 30. 
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s podloubími a hlubokými sklepy. Nejvýznačnější sakrální stavbou se stal kostel 

sv. Ducha a zřejmě stála i radnice, která je poprvé připomenuta v roce 1418. 

Nemnohé prameny, které máme k tomuto období dispozici, hovoří o tom, že 

vnitřní prostor města uvnitř zdí i jeho silueta vyjadřovaly optickou jednotu 

a předpokládáme, že výstavba města byla do značné míry typizovaná s daleko 

větší intenzitou a důsledností, než v jiných městech. Svou rozlohou, počtem domů 

a obyvatel i svými právy a významem patřil Hradec k největším a nejpřednějším 

městům v českém království.
9
  

                                                 

9
 konkrétní údaje o počtu domů, obyvatel a sociální diferenciaci obsahovaly tzv. knihy losungů 

z let 1390-1403, které měl ještě k dispozici historik Bienenberg, ale které se později ztratily 
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2 Nástin pozemkové držby statků a vývoj církevní správy ve 

východních Čechách ve středověku 

 

Východní Čechy s  městem Hradec Králové, kraj územně rozsáhlý 

a malebný, proslul v  průběhu dějin velkým množstvím historických událostí, 

které měly formující vliv na vývoj památek sakrální i světské architektury. Je 

proto nutné nastínit stručně územní vývoj královéhradecké diecéze. [1] 

V 11. století se na území dnešního kraje připomíná řada pevných míst. 

Jedním z nich byla stará obchodní osada v ohybu Labe, z níž se později vyvinula 

Chrudim. Při obchodních stezkách se připomínají v dochovaných zprávách také 

další místa. Na panství Slavníkovců to bylo původně hradiště, pak osada a hrad 

Litomyšl, připomínaný kronikářem Kosmou již roku 981. Dále se roku 1068 

připomíná hrad Opočno, 1070 Hostinné a 1086 Přelouč. V sousedství hradu 

Litomyšl vzniká pak k roku 1145 premonstrátský klášter. 

V přemyslovském období, kam spadají právě počátky města, pozorujeme 

vzrůstající roli církve, která posvěcuje rozdělení společnosti na pány a poddané. 

Mezi další města založená panovníkem Přemyslem Otakarem II. ve zdejší oblasti, 

patří městečko Police nad Metují, vysoké Mýto, kam byli usídleni kolonisté ze 

Švábska.
10

 Patří sem i povýšení Litomyšle na město. Dalšími královskými městy 

byla Polička, Čáslav, Jaroměř, Dvůr Králové, Nový Bydžov a později Trutnov. 

Ostatní východočeská města patřila biskupům, klášterům nebo feudálům. Do této 

držby spadalo město Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Opočno. 

Obyvatelé těchto měst měli sice určitou samosprávu, avšak byli vázáni 

poddanstvím. V místech dnešního města Pardubic stála ve 13. století vodní tvrz, 

v blízkosti které byl založen v tomtéž období klášter cyriaků. Teprve za vlády 

Arnošta z Pardubic, získala osada takový význam, že byla roku 1340 povýšena na 

město. Počátkem 14. století byl pánem Pardubic Jan z  Milheimu.
11

 V Kosmově 

kronice máme z téže doby zmínky o Hradecku. Okolnost, že šlechta a církev se 

                                                 

10
 Státní archiv v Zámrsku. Průvodce po archivních fondech. Archivní zpráva ministerstva vnitra, 

Praha 1965, 10. 

11
 Jan SAKAŘ: Pardubice nad Labem. Tvrz, město a panství do roku 1490. Dějiny Pardubic nad 

Labem, Pardubice 1925, 21. 
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zmocnily velké části pozemků, souvisela s aktivitou benediktinských 

a cisterciáckých klášterů, které prováděly kolonizaci pohraničních lesů.
12

 

U Pardubic, na severním labském břehu, vznikl již v 11. století klášter 

Opatovice, vybudovaný jako vodní pevnost, který vlastnil rozsáhlé statky. Klášter 

budoval různá hospodářská zařízení a prováděl mýcení lesa. Také využíval svých 

práv politických a hospodářských. Listina opatovického falza zmiňuje k roku 

1073 a 1086 až 1087 hradeckého prepozita, zastávající pravděpodobně funkci 

archipresbytera. Zpráv je z této doby málo a pohybují se leckdy na úrovni 

hypotéz. V rámci zdejšího velkofarního obvodu, měl kostel ze zdejšího knížecího 

hradu právo křtít, pohřbívat a kněží byli úředníci, o nichž rozhodovala světská 

moc. Ve 12. století docházelo k vymaňování církevních hodnostářů ze světské 

moci a vznikl tzv. arcijáhenský systém. Význam funkce archidiakonů rostl. 

Arcijáhen se stal zástupcem biskupa, který na něho přenášel delegace, přičemž 

mezi nejdůležitější patřilo právo vizitace.  Ke 12. století je doložen v písemné 

zprávě hradecký archidiakon jménem Slavon.  Zprávy ze 13. století dokládají, že 

hradecký farář a děkan v jedné osobě řeší spory o miletínské farnosti. Děkan je 

připomínán v Hradci Králové od roku 1267. K roku 1278 je dále zmiňováno, že 

ves Loveč náleží k archidiakonátu hradeckému.
13

 

Na severovýchodě zdejšího území, byli pak významní cisterciáci ve 

Svatém poli u Třebechovic. Jižní část horního Polabí ovládal klášter podlažický 

a území při Týnci nad Labem (proboštství v Týnci a faru v Kojicích) zabral pro 

své zájmy klášter sedlecký. Stalo se tak pravděpodobně po roce 1142. Na 

východní a severní straně v průběhu 12. a 13. století byly založeny domácími 

i cizími kolonisty nové vesnice. Také z moravské strany sem zasáhla kolonizační 

vlna za podpory biskupa Bruna. 

S rozvojem náboženského života ve 13. a 14. století souvisel příchod 

nových církevních řádů. Ve městech se usazují minorité, dominikáni, křižovníci 

s červeným srdcem, němečtí rytíři, augustiniáni kanovníci, servité, křižovníci 

s červeným křížem, augustiniáni poustevníci. Jejich působení orientované na 

                                                 

12
 Jan SAKAŘ: Život náboženský. Dějiny města Pardubic nad Labem, díl III., Pardubice 1926, 1-

33. 

13
 Ibidem. 
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městské prostředí se vztahuje nejen k Hradci, ale k mnoha dalším 

východočeským městům. S Hradcem, Vysokým Mýtem, Novým Bydžovem jsou 

spjati minorité, dominikáni opět s  Hradcem a Chrudimí, augustiniáni kanovníci 

s  Jaroměří a Lanškrounem a cyriaci s  Pardubicemi. S celkovou situací souvisí 

i další rozšiřování již starších benediktinů a premonstrátů. Jak je známo z historie, 

jednotlivá řádová společenství se podílela nejen na šíření vzdělanosti, ale také na 

charitativní péči či moderních hospodářských postupech. V církevní organizaci 

byla správním centrem Litomyšl (od roku 1344 sídlo biskupů). K biskupství 

litomyšlskému náležely téměř celé východní Čechy a část severní Moravy. Rok 

1344, jakožto rok zřízení pražského arcibiskupství, se považuje za dovršení 

stávajícího vývoje. Biskupství litomyšlské a olomoucké podléhalo hlavě církevní 

hierarchie Arnoštu z  Pardubic. Na území východních Čech a na moravském 

pomezí představovalo biskupství důležitý článek církevní organizace arcidiecéze. 

V roce 1347 byla zřízena při katedrále Panny Marie v  Litomyšli kapitula. Po 

oddělení biskupství litomyšlského v roce 1350 zůstalo v  hradeckém arcijáhenství 

celkem 8 děkanátů. Prvním biskupem litomyšlským se stal tehdejší opat. První 

kanovníci (počtem 28) byli vybráni z mnichů a jmění kláštera se stalo jměním 

nového biskupství. „Jan I. byl snad ještě prostý mnich. Ale již velmi panský byl 

druhý, Jan II. Ze Středy (1353-1364), přitom však i osobnost světového rozhledu 

i jména…, veliký milovník i znalec umění (jeho Liber viaticus v Národním 

museu je jedno z nejnádhernějších děl tehdejšího iluminačního umění vůbec).“
14

 

Význam biskupského dvora vzrostl za úřadu Alberta ze Šternberka (1364-1368 a 

1372-1380), který byl rovněž příznivcem umění, což dokládá jeho slavné 

„Pontificale“.
15

 V roce 1421 biskupství de facto zaniklo. Za husitství z Litomyšle 

odešla i kapitula, která nalezla útočiště ve Svitavách. K tradici biskupství a 

diecéze litomyšlské, jakožto i k duchovnímu odkazu se hlásí dodnes diecéze 

královehradecká.
16

  

                                                 

14
 Zdeněk NEJEDLÝ: Litomyšl. Tisíc let života českého města, kniha první, Praha 1954, 17 – 18.  

15
 Pontificale Alberta ze Šternberka je dnes uloženo ve Strahovské knihovně v Praze 

16
 v roce 1994 obnovil královéhradecký biskup Karel Otčenášek v Litomyšli kapitulu u kostela sv. 

Kříže, která navázala na historické dědictví v nové podobě 
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Ve druhé polovině 14. století se stalo město Hradec Králové sídlem 

plebánie, děkanátu a archidiakonátu. Koncem 14. století se ustanovila správní 

organizace a hradecký kraj vystupuje vedle kraje chrudimského a čáslavského 

jako svébytná správní jednotka země. Vedle těchto krajů byly zřízeny kraje vnější, 

organizované na základě lenního práva (kraj trutnovský a kladský). Z hlediska 

církevní správy se zde stal základní jednotkou právě archidiakonát, který od 

šedesátých let 12. století nahrazoval systém velkofarních obvodů a v němž bylo 

zřízeno celkem 12 děkanátů.
17

 V souvislostech výše uvedených, vznikla zcela 

samostatná církevní provincie. V kraji nebyla tehdy velká dominia, většinu území 

drželi zemané a také statky příslušníků panského stavu byly menší než jinde. 

Relativně nejvíce půdy náleželo církvi a jejím institucím. Specifická správní 

organizace se vytvořila na broumovském panství kláštera břevnovských 

benediktinů. Byla řízena klášterní kanceláří. K majetku panství náležela Police 

nad Metují. Církev získala řadu důležitých imunitních výsad, které ji postupně 

vydělily z pravomoci světské sféry. 

V oblasti vysočiny byly soustředěny majetky klášterů benediktinů ve 

Vilémově, premonstrátů v Želivi, cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou, cisterciaček 

v  Pohledu, které při kolonizačním úsilí sehrávaly zásadní roli. Klíčový význam 

mělo zřejmě panství pražského biskupství. Ze šlechtických rodů se tu uplatnili 

zejména páni z Lichtenburka a postupem času se rodila i řada nevelkých 

šlechtických statků. Na Lipnicku získával v prvních desetiletích 14. století zdejší 

statky Rajmund z Lichtenburka, a to směnami s  vilémovským klášterem a dalšími 

církevními institucemi a jinými vlastníky. Kláštery se odlehlejších statků chtěly 

zbavit a jako cíl pro lepší výnosy a dostupnost, usilovaly o ty přilehlé. Ves 

Lipnice původně patřila k majetku premonstrátského kláštera v Želivi a je poprvé 

jmenována k roku 1226. Kostely v Dolním Městě, Loukově a Řečici jsou 

zmiňovány až v polovině 14. století v tzv. registrech pražského desátku, kde se 

např. dozvídáme, že fara v Dolním Městě patřila k velmi bohatým. Kostel 

v Dolním Městě byl farní a spadal do děkanátu červeno řečického, který 

obsahoval asi 40 farních kostelů. Tam spadal i zdejší kostel v Řečici. Tuto ves 

                                                 

17
 Státní archiv v Zámrsku 1965 (pozn. 10) 12-13. 
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postoupil vilémovský klášter benediktinů Rajmundovi z Lichtenburka. Se jménem 

vsi Loukov se setkáváme k  roku 1352, kdy v rejstřících papežských desátků je 

zmíněn i zdejší farní kostel, opět náležící k děkanátu v Červené Řečici. K jeho 

tehdejším majitelům patřil Naček z Loukova. V držení Lipnice i blízkého 

Německého Brodu, kde se nacházelo bohatství stříbrných dolů, vystřídal 

Rajmunda z Lichtenburka Jindřich z Lipé. Tento velmož soustředil kolem sebe 

dvůr zastiňující i dvůr samotného panovníka.
18

 Lipnické panství od roku 1316 

vlastnil také Jan Lucemburský, který správu tohoto majetku přenesl na Dětřicha 

z Isembergu, Dětřicha z Runkelu a Jana z Braunhornu, many Balduina 

Trevírského. Lipnice byla v pozdějším období majetkem Karla IV. a v první 

polovině 16. století Trčků z Lípy.
19

 

Ovšem již za vlády Karla IV. se objevily první náznaky krize, které 

koncem 14. a počátkem 15. století vyvrcholily reformním úsilím směřujícím 

k nápravě poměrů v církvi. S mocenskými změnami a zavedením přijímání pod 

obojí, zanikly logicky i městské kláštery a na jejich majetku ve východních 

Čechách založil své statky husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka, rod Kostků 

z  Postupic nebo již zmíněných Trčků z Lípy. Husitskou revoluci přežil pouze 

klášter v Broumově, kam přenesli své hlavní sídlo břevnovští benediktini. 

Husitství znamenalo obrovský zásah do majetkové držby církevních institucí 

a způsobilo v četných případech jejich zánik. Patronát nad katolickými farnostmi 

pak vykonávala nekatolická šlechta a města. Patnácté století definitivně rozhodlo 

o náboženském vývoji území. V pozdější jagellonské době byl na našem teritoriu 

založen jediný klášter, a sice roku 1514 v Pardubicích, kam byli povoláni 

minorité.
20

 

Zajímavá se jeví problematika držby statků, vztahující se 

k dalším lokalitám s částečně dochovanou gotickou nástěnnou malbou na zdejším 

území. Většina osad, ve kterých nalézáme tyto památky, byla ve 14. století 

plebániemi, přičemž v dalším období se kostely staly filiálními k vyšší církevní 

                                                 

18
 Jakub VÍTOVSKÝ: Gotické nástěnné malby v Dolním Městě, Lipnici, Řečici a Loukově, in: Tři 

gotické kostely pod hradem Lipnicí, SOMMER Jan (ed.), Praha 1999, 51-53. 

19
 SAKAŘ 1926 (pozn. 12) 1-33. 

20
 Státní archiv v Zámrsku 1965 (pozn. 10) 19-22. 
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jednotce. K litomyšlskému biskupství od roku 1350 náležela jako plebánie 

lokalita Heřmanův Městec, Morašice, Třebosice, Svojanov, Vraclav a Přelouč. 

Plebánií pražského arcibiskupství od téže doby byly Kunětice (poté filiální 

k Sezemicům), Tři Bubny, Lučice (poté filiální ke Skuhrovu), nebo Hněvkovice 

(filiálně se družící k Dolním Kralovicům). Poněkud mladšími plebániemi byla od 

15. století Zahrádka nebo Raná.  

Nástin historických událostí, pozemková držba statků, jakožto movité 

i nemovité vlastnictví, se zdá být složitým jevem vzhledem k  politickým 

a sociálním proměnám v  průběhu dějin. Pomáhá nám však osvětlit okolnosti, 

které participovaly nepřímo na definitivní podobě nástěnného malířství na zdejším 

území. 

 

 

3 Popis kostela, stavební vývoj, děkanská sakristie a umístění 

nástěnných maleb 

 

Kostel sv. Ducha
21

 reprezentuje v  českém prostředí mimořádně zajímavý 

typ městské gotické cihlové architektury, kterou v základních rysech ovlivnilo 

blízké Slezsko, neboť zde nachází původ režné neomítané zdivo kombinované 

v  konstrukčních a dekorativních částech s pískovcem. Trojlodí, původně zřejmě 

koncipované jako bazilika, dostalo po požáru roku 1339 stupnicovou podobu 

a stavbu je nadále možno charakterizovat jako trojlodní pseudobaziliku. Střední 

loď je převýšena a nepřímo osvětlena z lodí bočních. K dalším atributům stavby, 

důležitým z  hlediska architektonického typu, který se utvářel v průběhu první 

poloviny 14. století, patří obdélný, ale krátký půdorys trojlodí o čtyřech polích, na 

které navazuje stejně dlouhé kněžiště o shodném počtu polí uzavřené pětibokým 

závěrem. [2] Presbytář obíhá bankálová římsa. Opěrné pilíře ukončené pultovými 

stříškami jsou při presbytáři a západním  průčelí dvakrát odstupňované, zatímco u 

bočních lodí jen jednou. V průčelí kostela jsou situovány dvě věže, které vytváří 

                                                 

21
 rejstříkové číslo ústředního seznamu nemovitých kulturních památek - č. 20570/6 – 424, NPÚ 

Pardubice 
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působivou siluetu, původně městského farního kostela. Věže s dlátovými 

střechami dělí kordónové římsy na čtyři patra.
22

 Vnější stěny jsou členěny 

odstupňovanými opěráky. Presbytář a hlavní loď kryjí sedlové střechy, na 

západě se štítem, ukončeným kamenným křížem. Boční lodě mají střechy pultové. 

Celá stavba spočívá na vyšším kamenném soklu, jehož profil není všude jednotný. 

Z boku kněžiště vystupují sakristie. Severní (kapitulní), jejíž součástí je 

kaple sv. Michala, má gotický původ a byla podstatně rozšířena v  baroku. Jižní 

(děkanská nebo také měšťanská) sakristie o čtyřech polích křížové klenby souvisí 

s fází výstavby prováděnou před polovinou 14. století. Tehdy byl k hotové jižní 

stěně chóru mezi tři opěráky přistavěn prostor o dvou obdélných a dvou 

čtvercových polích, zaklenutých křížovými klenbami. O dodatečné přístavbě 

napovídá odsekaná bankálová římsa na presbytáři a rovnoměrně zvýšený sokl.
23

 

Zdejší hrušková klenební žebra, která se protínají ve vrcholu v hladkých 

svornících, se měkce ostruhově bez konzol zasekávají do zdiva. Ve východní zdi 

sakristie se zachovalo původní okno dělené jedním prutem s kružbou ve tvaru 

trojlistu. Západní zeď sakristie byla původně otevřená profilovanou arkádou do 

vnějšího prostoru. Kdy došlo ke skutečnému vložení stěny, se dosud nepodařilo 

zjistit. Dle názoru H. Dáňové, se tak stalo poměrně brzy, při stavbě královské 

předsíně, jejíž prostor původně sloužil zřejmě jako kaple. Děkanská sakristie je 

významná zejména tím, že nám poskytuje základní představu o původním vzhledu 

interiéru chrámu ve středověku a vedle toho je i dokladem bohaté a ojedinělé 

výmalby, ke které hovoří zprávy z  druhé poloviny 19. století a charakterizují ji 

jako vzácné nálezy, které byly tehdy poničeny při opravě lodi a kněžiště.
24

 

Úzký prostor mezi jižní věží a děkanskou sakristií zaujímá kamenický 

skvost tzv. “královská předsíň“. Ta reprezentuje v  Hradci Králové umění 

„krásného slohu“ a má souvislost s působením pražské dvorské huti, přičemž zde 

bývá poukazováno na východisko v díle huti Petra Parléře. 

                                                 

22
 po požáru města v roce 1416 se chrám Sv. Ducha stal nadřazeným článkem městské veduty díky 

výšce věží 

23
 Helena DÁŇOVÁ: Chrám Sv. Ducha v Hradci Králové. Příspěvek k poznání vývoje 

architektury kostela ve středověku, in: PRO ARTE. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, 115. 

24
 Vladimír HRUBÝ: Katedrála sv. Ducha. Děkanský úřad v Hradci Králové 1998, 12. 
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Stavební vývoj celého chrámu probíhal v  několika etapách. [3] První 

etapa vývoje zahrnuje realizaci presbytáře se sakristiemi a spodních etáží věží. U 

stavby sv. Ducha nalezla odezvu architektura ve Slezsku, kde byla cihla hojně 

užívaným materiálem. Vedle cihel se zde uplatnil i kámen.
25

 U nejstarších částí 

kostela jsou přítomné rysy, které se prosadily už od poslední třetiny 13. století. 

Vedle výrazné výškové proporcionality, zrychleného rytmu stavby v důsledku 

rychlého řazení poměrně úzkých klenebních polí, zde bylo uplatněno tvarosloví 

vzdálené rejstříku plastických forem klasické gotiky. Na mnoha místech jsou 

klenební náběhy, které mají podobu souběžně podél stěny a ve svazcích 

probíhajících hruškových profilů. Od poslední třetiny 13. století se s těmito 

tvaroslovnými detaily setkáváme v Dolním Rakousku například u chóru 

klášterního kostela a kaple sv. Bernarda v Heiligenkreuzu, v Čechách u presbytáře 

dominikánského kostela v českých Budějovicích, u kostela sv. Jakuba v Kutné 

Hoře. Pro styl, jehož výrazovou složkou byly linearizující formy, jsou 

charakteristické i portály na jižní a západní straně lodi. Tvary, které jsou 

příznačné pro stavby z první poloviny 14. století, byly užívány poměrně dlouhou 

dobu, a proto je přesnější datování na základě stylového charakteru ztěží možné.
26

  

Druhá etapa je spjata s jižní předsíní, zvýšením věží a vestavbou tzv. Královské 

předsíně. Stavba trojlodí nejpravděpodobněji spadá mezi šedesátá až devadesátá 

léta 14. století. Jižní zeď hlavní lodi od arkád nahoru byla podle Schmoranzových 

závěrů postavena znovu po požáru v roce 1407. Od roku 1363 patřila věnná města 

Alžbětě Pomořanské. S jejím pobytem v  Hradci je spojována přestavba hradu. 

Možnost jednotné stavební huti ve východočeských věnných městech (až v době 

kolem roku 1400, kdy města patřila královně Žofii Bavorské) poprvé naznačil 

Václav Mencl. Je však velmi pravděpodobné, že již za královny Alžběty 

Pomořanské, zde byla soustředěna stavební huť, která pracovala na stavbách 

                                                 

25
 do souvislostí s použitým stavebním materiálem dává J. Kuthan dřívější výstavbu kostela 

v Sezemicích nebo kostela v Nymburce, případně zdejší městské opevnění, u kterého byly použity 

cihly 

26
  Jiří KUTHAN: Královna Alžběta Rejčka (+ 1335), in: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška 

Rejčka v Hradci Králové – Historická tradice v dějinách města. Od chrámu ke katedrále. Sborník 

příspěvků z mezinárodní vědecké konference UHK 2009, 119-120. 
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východočeských kostelů. Huť byla zřejmě tvořena mj. také kameníky 

vyškolenými na pražské katedrále sv. Víta.
27

  

Projektanti nebyli totožní s prováděním stavby. Vyšli původně 

pravděpodobně z huti Václava II. a Elišky Rejčky v  Brně a měli kontakty na 

Vratislav – kostel sv. Máří Magdalény, kostel sv. Jana. Nabízela by se hypotetická 

myšlenka – byl i zde Mistr Pešek stavebníkem? Zejména pro tvarosloví chóru je 

zřejmá podobnost či paralely s Brnem, s  královskou kaplí. Velké stavby 

předchozího období (nedochovaný kostel cisterciáckého opatství Aula Regia na 

Zbraslavi a klášterní kostel v Sedlci), které jsou přímo či nepřímo spjaty s osobou 

manžela Elišky Rejčky, českým a polským králem Václavem II., jsou v porovnání 

s  kostelem sv. Ducha v  Hradci Králové co do velikosti a půdorysného rozvrhu 

neskonale náročnější. Ve srovnání s nimi, má kostel sv. Ducha spíše blízko 

k městským kostelům své doby. Skrovné zprávy naznačují, že kostel obdarovávali 

měšťané, ale vedle toho na něj pamatovala ve své závěti i královna Rejčka. 

Vyrůstal tedy patrně od počátku jako společné dílo měšťanů i královské 

patronky.
28

  

J. Vítovský ve své nedávné stati zdůraznil význam patronátů vzhledem 

k dějinám středověkých církevních objektů. Patronáty se zakládaly na závazku 

patronů dědičně nést příslušné stavební a provozní náklady a byly smluvně 

převoditelné. Za důležité je proto pro určení stavebníka považovat, že v  Hradci 

přešel patronát k  prvnímu farnímu kostelu německých rytířů před rokem 1325 na 

korunované držitele města. V roce 1315 náležel patronát, dle zpráv ještě řádu, 

ačkoli město už patřilo Rejčce. Během občanské války poskytla Rejčka Hradec 

jako zástavu za věno své dcery Anežky Jindřichu Javorskému. Kvůli 

strategickému významu a neregulérnosti tohoto aktu však musela Rejčka město 

vrátit roku 1318 za finanční odstupné zpět králi do zeměpanského majetku. 

Tehdejší smír s panstvem a Rejčkou ovšem umožnil králi Hradec vzápětí zastavit 

za peněžní úvěry, stejně jako všechen ostatní zeměpanský majetek. Také hradecký 

chrámový patronát zastavil král v roce 1325 cisterciákům v Sedlci
29

 za jejich 

                                                 

27
  DÁŇOVÁ 2002 (pozn. 21) 117. 

28
  KUTHAN 2009 (pozn. 24) 120-121. 

29
 REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE III. J. Emler (ed.), Praha 1890, 421. 
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půjčky kutnohorského stříbra. Že do zástavy upadlo i město dokládá Zbraslavská 

kronika, v níž k oku 1333 čteme, že princ Karel si v rámci vyplacení zástav 

„chystá podrobit Hradec“.
30

 Když však Jan a Karel dluhy včas nesplatil a Sedlec 

v souvislosti s tím zbankrotoval, nezbylo cisterciákům než svěřit hradecký 

patronát notáři pánů z  Lipé Petrovi.
31

 Už k roku 1335 ovšem Karel ve své 

autobiografii uvádí, že „znovuzískal s velkým úsilím a náklady Hradec.“
32

 

A v roce 1339 Lucemburkové zase volně drželi město i kostel.
33

 Závěrem vyvodil 

badatel poznatek, že „ať už Jan stavbu převzal po Rejčce založenou, anebo sám 

rozestavěl, jednalo se o stavbu panovnickou… Tomu odpovídají jak zprávy 

o královském patronátu, tak majestátní hlavičky na sanktuáři a jižním portálu. 

Také v Hradci šlo asi o stavbu prováděnou lokálním mistrem, ale projektovanou 

na dálku.“
34

 Sloh hradeckého chrámu byl dotčen vlivy pravděpodobně několika 

uměleckých středisek. V historických souvislostech lze mezi ně počítat vliv 

projektanta brněnské královské kaple Panny Marie a Sv. Václava při někdejší 

rezidenci Václava II. na Rybném trhu. Vliv projektanta lze v  Hradci řadit do 

dvacátých a třicátých let.  Jeho šiřiteli mohli být mistři po Václavovi II. 

V  Rejččiných, Janových nebo Karlových službách.
35

 Stavba hradeckého chrámu 

byla ovlivněna také prací hutě, která stavěla kolem roku 1330 v  Sedlci karner. 

V Hradci její vliv lze možno spatřovat v pravoúhlých žebrových podložkách 

výběhů příčného pasu jižní kaple.
36

 Z  Prahy zasáhl Hradec jistě také vliv hradní 

hutě ustavené po Karlově příjezdu z  Francie v roce 1333. Zbraslavská kronika líčí 

Karlovu stavební činnost na Pražském hradě a zároveň Hradci slovy: „potom se 

                                                 

30
 ZBRASLAVSKÁ KRONIKA, Praha 1976, 395. 

31
 RBM, Praha 1982, 36, č. 106 

32
 Vlastní životopis Karla IV., in: Kroniky z doby Karlovy, Praha 1987, 28. 

33
 Jaroslav ČELAKOVSKÝ: Privilegia královských měst venkovských v království českém z let 

1225-1419, Praha 1895, 344, č. 206. 

34
 Jakub VÍTOVSKÝ, Stavebníci a mistři panovnického chrámu Sv. Ducha v Hradci Králové - 

architektu a skulptura na rozhraní Janovy a Karlovy éry, in: Chrám Sv. Ducha a královna Eliška 

Rejčka v Hradci Králové 1308-2008, UHK 2009, 100. 

35
 VÍTOVSKÝ 2009 (pozn. 32) 101. 

36
 analogické podložky se objevují mimo sedlecký karner také u Sv. Jakuba v Kutné Hoře a 

v chrámu ve Vysokém Mýtě nebo např. v kapli Panny Marie na Karlštejně 
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přestěhoval na Pražský hrad, v němž se dosud zdržuje se svým dvorem. Hned tam 

počal znovu stavěti a zřizovati zřícené budovy královské, které byly dříve před 

třiceti lety spáleny ohněm a ležely pusté, a s úspěchem i s důmyslnou snahou 

dokonale obnovovati, jako se čte o králích izraelských, a děje se to nejen zde, 

nýbrž i v Hradci a jinde podle jeho pokynu.“
37

 Panovnickou huť reprezentoval 

mistr Ulrich, který byl od třicátých do padesátých let Janovým a Karlovým 

osobním umělcem. Projekční zásah osobního panovníkova umělce mohli v Hradci 

prosadit v  rámci svých iniciativ Karel a Rejčka.
38

 Uměleckým centrem, s nímž 

projekt hradeckého chrámu souvisel, byla také již zmíněná Vratislav. Do analogie 

s ní spadá dílo mistra Peška (Peschkeho, Petra), který od čtyřicátých do počátků 

šedesátých let 14. století projektoval dva vratislavské chrámy - Sv. Máří 

Magdalény a Sv. Jana Křtitele. Příznačný je v  tomto smyslu vztah mezi jižním 

hradeckým a západním vratislavským portálem sv. Máří Magdalény. Otevřenou 

otázkou zůstává, zda projektoval částečně hradecký chrám také mistr Pešek a 

postupoval touto cestou do Vratislavi? J. Vítovský zde upozornil na kamenickou 

značku „f“ a vyslovil se, že mohl posléze na dostavbě chrámu pracovat také 

„Nicolaus lapicida de Grecz“, zmíněný v  roce 1356 v Praze.
39

 

Poznání a vyhodnocení celkového stavebního vývoje je bohužel zatíženo 

mnoha změnami, kterými prošla stavba v období baroka, kdy byl změněn 

charakter presbytáře a upravena severní sakristie. Identifikaci středověkého stavu 

mnohdy znejasňuje také regotizace Františka Schmoranze. Počátkem 20. století 

byly podle projektu ing. L. Láblera rekonstruovány střechy věží a částečně 

vyměněn krov lodí. V průběhu třicátých let 20. století se prováděla rekonstrukce 

krypt pod kostelem a odvodnění stavby. Významná oprava proběhla v období 

mezi lety 1980 – 1990. 

Děkanská sakristie představuje nevelký prostor zaklenutý čtyřmi poli 

křížové žebrové klenby - dvěma úzkými na severní straně a dvěma širšími na jižní 

straně. [4] Žebra hruškového profilu se protínají v hladkých kulatých svornících 

a vedou přímo do příložky na zdi. Ukončení žebra zde dostává kuželovitý tvar. 
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 Zbraslavská kronika, Praha 1976, 394. 

38
 VÍTOVSKÝ 2009 (pozn. 34) 102. 

39
 Ibidem 103. 
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V pískovcových zešikmených ostěních se objevují kružby v podobě tří jeptišek 

vepsaných do sférického trojúhelníka.
40

 Jižní a východní stěna sakristie je 

prolomena okny. V nedávné době se vyskytl názor, že děkanská sakristie měla 

funkci jako trezorová kaple. Tuto funkci však v souvislostech celkového 

stavebního vývoje nelze obhájit a doložit. Byl vysloven názor, že jižní sakristie 

byla k chóru přistavěna v letech 1334 - 1335 zásluhou stavební iniciativy 

markraběte Karla, zatímco s kaplí svázaná královská předsíň byla přistavena 

vzápětí za účasti krále Jana a za Rejččin odkaz.
41

  Dalibor Prix datoval naposledy 

hradeckou stavbu do let 1339-1395. Jeho názor na vznik jižní sakristie 

v  komparaci s jinými stavbami, kde se vyskytují rovněž žebra s kuželovitým 

ukončením, odpovídá až pozdější časové rovině, kolem roku 1345. Vedle toho 

provedl také srovnání hradeckého chóru s chóry ve Vratislavi u sv. Jana Křtitele, 

Znojmě, Kroměříži, u chrámu německých rytířů Opavě. Královskou předsíň 

zařadil do let 1357-1360 a odvodil z „polabské tradice portálů“ a ze Slezska.
42

 

Při posuzování zdejších nástěnných maleb je nutno poukázat i na možnou 

souvislost s předpokládanou výmalbou kněžiště, o které se ve starších zprávách 

hypoteticky uvažuje, která však nebyla prokázána. Nástěnný soubor nemohl 

vzniknout dříve, než byla postavena sakristie. Těžiště současného fragmentárního 

stavu nástěnných maleb spočívá v několika scénách s mariánsko christologickou 

tématikou a dalších světeckých figurách, které doplňuje ornamentální výzdoba. 

Rozmístění maleb v interiéru odpovídá následující situaci. [5] Severní  stěna (levá 

boční kápě) je pokryta vyobrazením postavy světce (vrchní pás) a vyobrazením 

s pohledem na městskou architekturu. Středu severní stěny dominuje 

reprezentativní vyobrazení Korunování Panny Marie. Na severní stěně (pravá 

boční kápě) je zachován Bolestný Kristus a pod ním pravděpodobně jeden ze 

zázraků Ježíše Krista. Na východní stěně vlevo od okna, zaujme naši pozornost 

detail městské architektury s gotickým oknem. Vpravo od okna na téže stěně se 

                                                 

40
 Vladimír HRUBÝ: Katedrála sv. Ducha. Kaple sv. Klimenta. Biskupská rezidence, Garamon 

Hradec Králové 2002, 38. 

41
 VÍTOVSKÝ 2009 (pozn. 32) 99. 

42
 Dalibor PRIX: Ke slezsko-českým vztahům v architektuře lucemburské doby, in: Slezsko perla 

v zemích české koruny, Praha 2007, 149-173. 
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nachází fragment heraldického motivu - erb s lilií na štítě. Na jižní stěně, vlevo od 

okna, je situována figura donátorky nebo sv. Kateřiny? (vrchní pás) a Setnutí 

sv. Kateřiny Alexandrijské (spodní pás). Na jižní stěně vpravo od okna, je 

dochováno Vzkříšení Krista a pod tímto vyobrazením tři medailony v široké 

vegetabilní borduře
43

. Střed pole dvou medailonů je vyplněn dvěma figurami. 

U třetího medailonu je zachována pouze jeho malá část, respektive okraj. Dále 

vpravo, na stejné úrovni medailonů, se dochovala poloviční postava sv. Václava a 

směrem napravo, na stejné úrovni, blíže neidentifikovaný fragment představující 

podélný pás s  barevnými pigmenty a náznakem kruhovité formy. Západní stěnu 

pokrývá fragment světecké postavy, u které je dochována pouze její spodní část 

těla. V dolní části tohoto vyobrazení obíhá bordura. 

                                                 

43
 dříve postavy ve dvou medailonech interpretovány ikonograficky jako Zvěstování Panny Marie 
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4 Shrnutí poznatků z dosavadní literatury 

 

Kostel sv. Ducha v Hradci Králové zůstal celkem hojně povšimnut 

a popsán ve starší i soudobé odborné literatuře, časopisech, soupisech památek, 

slovnících, zprávách stavebně historického průzkumu, přesto však problematika 

malířské výzdoby děkanské sakristie, je zde připomenuta jen sporadicky nebo 

chybí zcela. Nezbývá než se v tomto případě opřít o zprávy restaurátorů, 

eventuelně stavebně historický průzkum, který by mohl osvětlit okolnosti vzniku 

maleb. 

Literatura se Hradci Králové věnovala již od dob nejstarších kronikářů. Je 

v ní poukazováno v souvislosti s architekturou Sv. Ducha na existenci raně 

gotického kostela, který pravděpodobně předcházel samotné stavbě a na nějž 

upozornili již mj. Miroslav Richter nebo Vít Vokolek a jehož založení bychom 

mohli předpokládat snad už před polovinou 13. století. Realizátoři 

archeologického výzkumu v sedmdesátých až devadesátých letech 20. století 

nenarazili však na žádné zbytky románské stavby (bylo objeveno pouze zdivo ze 

14. století), čímž přehodnotili starší názor Luďka Domečky, který v roce 1935 na 

základě hmotných pramenů zjistil raně gotické architektonické články, které dle 

jeho domněnky souvisely se starší stavbou. Skrovné písemné prameny z  první 

čtvrtiny 14. století sice potvrzují v Hradci existenci farního kostela, ale neurčují 

blíže dobu jeho vzniku. Archivní zprávy se přímo o kostelu Sv. Ducha (ecclesia S. 

Spiritus in Grecz) zmiňují až od roku 1313, kde se dle dochovaného zápisu ve 

Fridrichově kodexu, který zveřejnil historik Bienenberg, uvádí, že…měšťan 

Konrad Šafran s manželkou věnovali kostelu svůj dům… Odkaz z roku 1314, 

kterým měšťan Herold odkázal kostelu výnos z jednoho masného krámu na obětní 

víno, poté dokládá, že se v kostele sloužily mše a chrám byl tedy liturgicky plně 

funkční.
44

 Zprávy uvádějí také, že po vysazení kláštera minoritů (v listině k roku 

1238) v areálu hradu, se z původního farního kostela stal klášterní. Tato situace si 
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 DÁŇOVÁ 2002 (pozn. 21) 111. 
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pak jistě vynutila výstavbu nového farního kostela, o němž nepřímo vypovídají 

první písemné zprávy.
45

 

Ač chyběly pro potvrzení hypotézy, která uvádí Elišku Rejčku jako 

domnělou zakladatelku kostela, konkrétní archívní doklady, udržovala se tato 

představa v povědomí až do nedávné doby. Předpokládané výstavbě z éry Elišky 

Rejčky býval připisován presbytář nebo i celá architektura. Údaj o založení stavby 

k roku 1302 královnou Eliškou, přinesl osvícenský historik Karel Josef 

Bienenberg.
46

 Ten svým dílem psaným formou kroniky postihl události hradecké 

historie do roku 1526. V další literatuře se pak prosadil názor, který s „královnou 

vdovou“ spojil fundaci chrámu k roku 1307.  Jak vyplývá z archivních dokladů, 

dvůr královny se usídlil jistě v Hradci až k roku 1308. Její pobyt poznamenal 

zdejší život města jak válečnými událostmi, které se odehrávaly mezi stranou 

krále Jana Lucemburského a Jindřicha z Lipé, tak pořádáním slavností. K roku 

1316 Eliška postupuje město zeti Jindřichu Javorskému a nejpozději roku 1318 

opouští Hradec, kdy město získal opět král. Zásadní se zde jeví okolnost, že 

královna neztrácí zájem o město ani v pozdějším období a její závěť odkazuje 50 

kop grošů pražských pro chrámové zpěváky ke sv. Duchu.
47

 Dle názoru některých 

historiků bývá vliv královny na architekturu kostela a celé město poněkud 

přeceňován, neboť není k dispozici studie, která by se věnovala její zakladatelské 

a stavebnické činnosti. V současnosti existují také názory ve své podstatě 

střízlivější. Je důležité si uvědomit, že během nevelkého počtu let, kdy byl Hradec 

sídlem „hradecké královny“, mohla být postavena jen část stávajícího chrámu a 

jeho budování probíhalo řadu desetiletí a protáhlo se do druhé poloviny 14. století, 

kdy vznikl architektonický skvost – královská předsíň. Je nutné se pozastavit blíže 

u vymezení vztahu královny a věnných měst a pokusit se ho objasnit. Tato otázka 

byla mj. diskutována na konferenci k  700. výročí od pobytu Elišky Rejčky 

v Hradci Králové, a bude o ní pojednáno v další kapitole. 
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 Ludvík DOMEČKA: Nejstarší kostel v Hradci Králové, in: Časopis společnosti přátel 
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 Zasvěcení chrámu Sv. Duchu je charakteristické zejména pro 14. století, 

bylo ale poměrně řídce uplatňováno. Patrocinium v tomto případě může souviset 

se zvláštním kultem ke sv. Duchu v německých oblastech a ve Slezsku osídleném 

kolonisty, kteří zde převládli po založení města. Přestože u řady kostelů došlo ke 

změně patrocinia v důsledku přesvěcení, není to případ zdejší památky. Jak se 

domnívá Josef Ptáček, má toto zasvěcení také souvislost s dvojnásobným 

vdovským údělem Elišky Rejčky. Zprávy o původu výše uvedeného patrocinia 

poukazují na šíření úcty k Duchu Svatému v souvislosti s mendikantskými řády, 

zejména dominikány.
48

 Dominikánský řád do roku 1301 působil v našich zemích 

pod pravomocí polské provincie. V poznámce Bienenbergových dějin města 

Hradce Králové čteme, že písařem, či sekretářem královny Elišky Rejčky byl 

učený mnich řádu, který při generální kapitule nad Rýnem získal v Čechách 

samostatnost.
49

 Poznámka se týká vzniku České dominikánské provincie a jejím 

prvním provinciálem se stal dosavadní provinciál Polské provincie, kam Čechy 

a Morava dosud patřily, a to bratr lektor Zdislav z  Hradce Králové. Panem 

biskupem Dominikem Dukou a Josefem Ptáčkem byla vyslovena domněnka, že 

svatodušní patrocinium má vztah k dominikánskému řádu, který v té době zde měl 

dva významné domy - klášter bratří u kostela Panny Marie a klášter u kostela sv. 

Jiří, kde se vzdělávala dcera Alžběty Pomořanské, Anna. Připomenuli také, že 

otec Elišky Rejčky, Přemysl II., postavil v Kaliszi kostel a špitál Svatého Ducha.
50

 

Helena Dáňová poukázala před časem ve svém příspěvku k  poznání vývoje 

architektury kostela ve středověku, na úlohu řádu německých rytířů v Hradci 

Králové.
51

 Ačkoliv se nedochoval žádný písemný doklad o předání podacího 

práva ke kostelu sv. Ducha řádu německých rytířů králem, lze takovou skutečnost 

jistě hypoteticky předpokládat na základě obdobné situace v jiných městech (např. 

                                                 

48
 s patrocinii Ducha Svatého se setkáváme např. u kaple dominikánského kláštera v Plzni, u kaple 

na hradě Lemberku u sv. paní Zdislavy. 

49
 Karel Josef BIENENBERG: Dějiny města Hradce Králové – přeložil J. Balcar z Bystrého, podle 

vydání z r. 1870 – strojopis. 
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 Josef PTÁČEK/ Dominik DUKA:  Patrocinium katedrály svatého Ducha, in: Chrám Svatého 

Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008. Historická tradice v dějinách města. 

Od chrámu ke katedrále. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. UHK 2009, 216. 
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 DÁŇOVÁ 2002 (pozn. 21) 110-111. 
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v  Opavě nebo v  Plzni). Farní kostel Sv. Ducha byl tedy s velkou 

pravděpodobností založen řádem z  pověření panovníka již kolem poloviny 13. 

století. Prostředky na jeho budování získali křižovníci královým osvobozením od 

daní a poplatků. Na financování zcela jistě přispívali i měšťané. Některé prameny 

uvádí, že roku 1315 byl darován jeden masný krám „kostelu sv. Ducha křižovníků 

a faráři“. Kostel patřil křižovníkům, nebo k němu měli alespoň právo.
52

  

Významným datem v historii stavby je dále rok 1339, kdy chrám 

sv. Ducha vyhořel a začala jeho obnova budováním gotické cihlové architektury. 

Současně byla zahájena výstavba kaple sv. Klimenta na severním okraji hřbitova. 

Vzhled, který si kostel uchoval bez zásadních změn po další staletí, určily opravy 

po požáru v roce 1407. 

Připojení děkanské sakristie ke kostelu je připisováno literaturou do 

čtyřicátých let 14. století a dle předpokladu některých historiků (např. Vladimír 

Hrubý), měla původně funkci jako samostatná kaple, čímž by bylo ještě více 

potvrzeno její významné postavení a posunut význam její funkce. Byla otevřena 

velkým portálem do chrámové předsíně, který byl opatřen mříží.
53

 Hypoteticky je 

možné spojit s děkanskou sakristií zprávu z roku 1363, která uvádí kapli s oltářem 

sv. Pavla a Dušiček. V dochovaných nálezech na nástěnných malbách však není 

doloženo zasvěcení sv. Pavlu. Patronát oltáře se v početných zmínkách objevoval 

až do roku 1431. Jména početných měšťanských rodin, které se zde vyskytují, 

jsou dokladem zvláštního postavení této kaple a oltáře u farního kostela 

sv. Ducha. V přehledu škod způsobených požárem není tento oltář zmíněn a také 

sakristie nebyla ohněm zasažena, jak dokládají dochované klenby, i samotné 

nástěnné malby. Se sakristií jižní nebo severní (neuvádí se, s kterou), souvisel 

zřejmě i oltář „Všech svatých“, zmiňovaný zde v roce 1408, jehož počátek 

u sv. Ducha můžeme sledovat až k roku 1355.
54

 

Datace maleb v děkanské sakristii a domnělých maleb v presbytáři a snad 

i trojlodí nebyla dosud v literatuře zcela vyjasněna a zůstává proto otevřená 
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 Ibidem.  
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 HRUBÝ 2002 (pozn. 38) 38. 

54
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a závislá na dalších stavebně historických průzkumech.
55

 Téměř neznámé gotické 

malby byly restaurovány poprvé při obnově katedrály v  letech 1939 – 1942. Mezi 

důležité zprávy, které byly publikovány v těchto letech, patří zpráva o stavu oprav 

v  katedrále, kterou podal Václav Wagner. Zmiňuje se v ní o zjištění zbytků 

pozdně gotické polychromie žeber na klenbě lodi chrámu v  plochách zelených, 

červených a modrých, dělených kolmo žlutými pásky na způsob imitovaného 

spárování a o malých stopách červené barvy na žebrech, které nemohly být však 

blíže datovány. Informuje také o tom, že interiér chrámu byl naposledy 

vymalován v roce 1898 akademickým Malířem Heřmanem a bohaté vzory, 

kterými vyvrcholila regotizační úprava, zakryly velmi nepřehledně interiér.  Uvádí 

také, že počátkem září roku 1939 došlo k objevení zbytků nástěnných maleb na 

severní a jižní stěně městské sakristie, které byly následně odkryty 

a konzervovány.
56

 Všechny části malby byly odkryty sochařem Sommerem 

a vyčištěny a konzervovány akademickým malířem Františkem Fišerem z  Prahy. 

Zároveň byly provedeny sondy pod dlažbou sakristie, které ukázaly, že kaple byla 

stavěna do násypu promíšeného s kostmi z bývalého hřbitova. Sondy, provedené 

na stěnách lodi a presbytáře zaznamenaly negativní výsledek původně 

předpokládané figurální malby. Pouze na východní stěně jižní lodi se objevil 

nepatrný fragment kresby, který nevylučoval existenci jakéhosi malovaného, 

pozdně gotického oltáře.
57

 Wagner vyvinul snahu ikonograficky zařadit jednotlivá 

zobrazení v děkanské sakristii, na některých místech ne ovšem zcela správně.
58

 

V roce 1956 byl realizován pod vedením Dobroslava Líbala a za spolupráce 

Jarmily Líbalové a Milady Vilímkové zevrubný průzkum architektury kostela 

včetně krypt.
59

 Další oficiální restaurátorské zprávy a Zpráva o průzkumu v  

prostoru děkanské sakristie (nepublikovaný strojopis), informují především o 
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 dle vyjádření restaurátora nebyly malby v oblasti presbytáře předchozí sondou zjištěny 
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 Václav WAGNER: Předběžná zpráva o stavu oprav v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové, in: 

Zprávy památkové péče, roč. III, Praha 1939, 73. 
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 Václav WAGNER: Objevy v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové, in: Zprávy památkové 

péče, roč. IV. Praha 1940,  7-8. 
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 srovnání viz kap. o ikonografii 
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 Dobroslav LÍBAL/ Jarmila LÍBALOVÁ/ Milada VILÍMKOVÁ: Hradec Králové – analytický 

stavebně historický průzkum, SÚRPMO 1956, (rukopis). 
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průběhu a postupu práce restaurátorů a o následném dalším odkrytí dílčích částí 

fragmentárního souboru maleb a o novodobé přemalbě určitých částí, která je 

zjevná především na postavě sv. Václava. Poslední restaurování proběhlo v  letech 

1986 - 1988, pod vedením Karla Strettiho se žáky AVU.
60

 Průzkum a restaurování 

z konce osmdesátých let 20. století, bylo zaměřeno na pozůstatky nástěnného 

malířství. Bohužel se však potýkal s nedostatkem financí a času, neboť vyvstala 

nutnost restaurovat v požadovaném termínu a mimo původní program, ještě dva 

další nástěnné obrazy v presbytáři kostela. V důsledku těchto okolností, byly 

uskutečněny pouze nutné restaurátorské zásahy. Důležitého, před časem 

publikovaného, stručného popisu, se malbám dostalo v roce 2002 z pera 

Vladimíra Hrubého. Autor si všímá ikonografie, devočního rázu maleb a jejich 

pravděpodobného vzniku v odlišných časových rovinách.
61

 Fotografický materiál 

k dané problematice nebyl v minulosti v literatuře komplexně zastoupen, a pokud 

vůbec, spíše jen ojediněle a neúplně. Bylo tomu tak jistě i vzhledem k  okolnosti, 

že přístup do prostoru děkanské sakristie není veřejnosti běžně umožněn.  
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 Karel STRETTI: Zpráva o průzkumu v prostoru děkanské sakristie v kostele sv. Ducha v Hradci 

Králové (nepublikovaný strojopis), Praha 1986. 
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61
 HRUBÝ 2002 (pozn. 38) 38-40. 



 36 

4.1 Recentní literatura a publicita 

 

V roce 2008, u příležitosti 700. výročí od příchodu Elišky Rejčky do 

Hradce Králové, uspořádala Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové a 

Občanské sdružení Katedrála 2008 mezinárodní vědeckou konferenci s názvem 

Chrám sv. Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308 – 2008. 

Historická tradice v dějinách města. Od chrámu ke katedrále.  

Na konferenci jsem poprvé referovala stručně o stavu a situaci nástěnných 

maleb, představila kompletní fotodokumentaci nástěnného souboru a apelovala na 

nutnost dalšího restaurování. Mé prvotní poznatky byly publikovány 

v konferenčním sborníku.
62

 Ten představil nejen význam architektonické památky 

sv. Ducha z hlediska stavebního vývoje a výzdoby, ale také vztah královny 

Rejčky k městu a ke katedrále, její životní osud a stavební aktivity, které 

iniciovala. V neposlední řadě sborník zahrnul kapitolu o církevní správě dle 

písemností arcibiskupské kanceláře, hradeckých biskupech, jejich znacích, 

paramentech a také příspěvek k patrociniu sv. Ducha a sakrální architektuře 

z pohledu archeologie.  

V prosinci 2013 byla hradeckým malbám věnována opětovně pozornost na 

vědecké konferenci s názvem Gotické a raně renesanční umění ve východních 

Čechách 1200 – 1550, která se konala v Hradci Králové na půdě sálu 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v Regiocentru Nový pivovar.
63

     Referát, 

který jsem přednesla, se týkal rozboru ikonografie, s důrazem na vyjasnění 

konkrétních motivů, které byly provázeny v minulosti problematickými výklady a 

mylnými interpretacemi. V tomto smyslu jsem hlavní pozornost věnovala 

donátorské postavě po levici Krista Trpitele, erbu s lilií, sv. Václavu a 

medailonům ve vegetabilní borduře. Přítomné účastníky konference jsem 

seznámila s navrženým časovým zařazením maleb do kontextu soudobé produkce 
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 TEHNÍKOVÁ Eleonora: Středověké nástěnné malby v děkanské sakristii v katedrále sv. Ducha 

v Hradci Králové, in: ŠTĚPÁN Jiří (ed.): Chrám Sv. Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci 

Králové 1308-2008,  UHK 2009, 129-135. 
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monumentálního nástěnného malířství. Příspěvek čerpal z poznatků diplomové 

práce a je v souladu s jejími závěry. Přínosnými příspěvky v rámci konferenčního 

jednání o středověkých památkách byly: Středověká architektonická skulptura 

královéhradeckého kostela od H. Dáňové, Monumentální malířství ve vztahu 

k litomyšlskému biskupství a biskupům V. Tobiášové, Nástěnné malby v Ronově 

Z. Všetečkové, Triumf smrti v karneru broumovského farního kostela J. 

Dientsbiera a v neposlední řadě Nástěnné malířství ve východních Čechách 

v letech 1380 – 1420 přednesené T. Knoflíčkem. Konference byla první etapou 

budoucího výzkumného záměru, jehož cílem je vytvoření vědeckého katalogu a 

realizace výstavního projektu, prezentující výtvarnou kulturu východočeského 

regionu v době středověku a raného novověku.
64

  

Nutno poznamenat, že oblast východních Čech je poslední částí našeho 

státu, kde se dosud, na rozdíl od jiných oblastí republiky, nepodařilo výstavní 

projekt a vědecký katalog realizovat. Jedná se, jak jsem se sama přesvědčila, o 

dlouhodobější proces, kdy vynaložené úsilí bude jistě odměnou nejen všem 

zainteresovaným badatelům ale i všem, kteří se na této práci podílí. Vydání 

katalogu je plánováno koncem kalendářního roku 2014 na CD ROMu. V roce 

2015 by měla být vydána jeho knižní verze.  

Problematika regionálně zaměřených výstavních počinů ve 

středoevropském prostoru je v současné době velmi aktuálním tématem. 

Dokladem tohoto faktu je bezesporu celá řada realizovaných projektů za poslední 

desetiletí, které definují specifika středověké výtvarné kultury jednotlivých 

regionů u nás i v zahraničí (Německu, Rakousku, Slovensku, Polsku.) Za 

tuzemský příklad zdařile realizovaných katalogů uveďme např. výstavní katalogy 

Královský sňatek
65

 nebo Král, který létal.
66
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Má diplomová práce
67

, kterou jsem obhájila na FFUK v roce 2011, je 

prvním uceleným shrnutím problematiky o hradeckých nástěnných malbách. Byla 

prezentována a již částečně publikována. Diplomovou práci, doplněnou kapitolou 

o recentní literatuře, rozšířenou o slohovou analýzu a doplňky k ikonografii, 

včetně poznámek, předkládám k posouzení s aspirací na uznání jako práci 

rigorózní. 

 

 

4.2 Eliška Rejčka a její vztah k věnným městům 

 

Vymezení vztahu královny k tzv. věnným městům, která ji dle mnohých 

interpretací měla náležet, zůstává v mnohém nejasný. Před časem se Robert 

Antonín vyjádřil k situaci mezi lety 1306 - 1310 tím způsobem, že dodnes 

odborná literatura až příliš často reflektuje stesky kronikářů, kteří toto období 

dějin odkazují do podmnožiny tzv. „let zmatků“, v podstatě jako objektivní popis 

situace. Zmiňuje se také o tom, že ani zbraslavský cisterciák Petr ani Otokar 

Štýrský, nehodnotí události tohoto období z hlediska politického. Ve svém 

pohledu současného historika, poukazuje přínosně na to, že Eliška Rejčka svým 

příklonem k Habsburkům, sehrála v očích historiků přelomu 19. a 20. století 

negativní roli v českých dějinách, a to tím, že se přiklonila na stranu tradičních 

nepřátel české státnosti. Proto „její příběh nalezl nebývale zpolitizovanou pointu, 

kterou eklektici díla Josefa Šusty přivtělili mezi ´pravdy o českých dějinách´ 

počátku 14. století. Stručně: Alžběta setrvala v habsburském ležení a její osoba 

byla posléze klíčem k branám několika východočeských měst, která jsou dnes 

nazývána věnnými městy českých královen.“ 
68 Je dozajista zapotřebí nenahlížet 

dobové události očima obrozenecky nekritické historiografie. Bezesporu zůstává 

zásadním problémem, že o skutečné velikosti Rejččina věna není známo nic. 
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Jediný doklad toho, že držela na základě odkazu Václava II. vdovské důchody ve 

velikosti 20 tisíc hřiven stříbra pražské váhy, přináší Zbraslavská kronika, aniž by 

ale vysvětlovala, jak byl tento důchod Elišce zajištěn. Až v  souvislosti 

s navýšením částky důchodu o dalších 20 tisíc hřiven Rudolfem Habsburským, 

připomíná Petr Žitavský, že celkovou sumu důchodu měla zapsánu na příjmech ze 

tří měst – Hradce Králové, Poličky a Vysokého Mýta. Její vztah ke zmíněným 

městům byl zástavní a tato zástava měla ryze finanční charakter. Výpověď 

Zbraslavské kroniky lze v tomto ohledu opřít i o pozdější Eliščinu konfirmaci 

privilegií, která měl Rudolf těmto městům udělit. Z téhož pramene se dozvídáme, 

že Eliška zůstávala po smrti Rudolfa nadále v Praze a nemáme zpráv o tom, že ji 

výše řečená města ještě v roce 1307 přivítala. Je známo však to, že Rejčka 

následovala Fridricha do habsburského tábora u Kutné Hory, odkud se po marném 

obléhání vydal Albrecht do východních Čech. Dle výkladu Josefa Šusty měla 

v této době věnná města hledět k  Elišce Rejčce jako ke své paní, což dopomohlo 

Habsburkům, že jim tato města otevřela své hradby a stala se po celý další rok 

baštami jejich moci v zemi.
69

 Přímé důkazy pro tuto interpretaci však 

v pramenech chybí. Analýza dostupných pramenů ukazuje, že města Hradec 

Králové, Polička, Vysoké Mýto, Chrudim a Jaroměř stanula především na straně 

habsburského nástupnictví v zemi. Tato města tvořila souvislou državu na 

českoněmeckém pomezí a představovala cennou zástavu v  rukách dvojnásobné 

královny. Jak dokazuje listina vydaná v opatovickém klášteře, právě za tento svůj 

postoj k habsburské moci, si ona města nechala římským králem Albrechtem 

a jeho synem Fridrichem Habsburským rozšířit svá privilegia. Středověká 

zeměpanská města si nechávala totiž svá privilegia potvrdit od toho, od koho to 

mělo smysl, většině případů od zeměpána. Jméno Elišky Rejčky bychom na 

listině vydavatele nenašli. Pátrání po konkrétní proklamaci jejího nároku na výše 

uvedené příjmy z těchto měst se jeví jako liché. Z hlediska Rejčky je v listině 

zajímavý pouze článek, v němž Habsburkové potvrzují měšťanům, že nemají 

odvádět žádné berně vyjma těch, které vyplývají z nároků dědických, a pak těch, 

které český král vybírá v případě, kdy skládá dohromady věno některé ze svých 
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dcer. Právě proto jsou tato města později označována jako věnná, a nikoli 

vdovská. 

Popis aktivní role královny v  kontextu výše zmíněných skutečností 

v pramenech nenacházíme. Její vdovské věno bylo pojištěno podporou 

Habsburků, které města přijala jako své pány. Rejčka se spojila se svými 

habsburskými příbuznými jejího zemřelého muže, kteří měli na základě jednání 

z ledna roku 1307 nárok na český trůn. Vstoupili do jednání s městy, z jejichž 

sbírek jí měl plynout přislíbený vdovský důchod. Tato města za patřičné rozšíření 

svých privilegií akceptovala suverenitu Habsburků, a tím i jejich protektorství nad 

opuštěnou vdovou. S tím se pojila i nutnost poskytovat městům náležitou ochranu 

proti očekávaným útokům Jindřicha Korutanského, který v této době vyjížděl do 

nedaleké Kutné Hory. Pro fakt, že Habsburkové byli Rejčce oporou, a nikoli, že 

tomu bylo obráceně, svědčí i dohoda Fridricha Habsburského s  Jindřichem 

Korutanským, k níž došlo 14. srpna 1308 ve Znojmě. Fridrich se v ní vzdal svých 

nároků na české království, avšak vymínil si za to na Jindřichovi nejen vyplacení 

45 tisíc hřiven, ale i slib udržování práv Elišky Rejčky, vdovy po dvou králích. 

Rejčce byly v mírové smlouvě znojemské zajištěny všechny výhody, kterých 

požívala po obou královských manželích.
70

 „Znojemskou smlouvou ze 14. srpna 

toho roku mělo zůstati její vdovství neztenčeno, měla podržeti všechna věnná 

města, a jejich všechny svobody, které jim udělil Václav II. i Rudolf, měla zůstati 

v platnosti“.
71

 Bohatá vdova byla politicky až do roku 1316 v  opozici 

k vládnoucímu králi Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně. Stála v podstatě 

na straně národní šlechty v čele s Jindřichem z  Lipé. Postavení Hradce v těch 

dobách okomentoval zbraslavský opat Petr Žitavský nepříliš lichotivými slovy, 

totiž, že „nyní je České království z Hradce drancováno“. 
72

 

Její osobnost se nám na základě těchto souvislostí jeví jako pragmaticky 

rozvažující vládkyně, jejíž politika se ukázala jako prozíravá a životaschopná. Do 
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nového období dějin českých zemí spojeného s lucemburskou vládou, vstupovala 

tak Rejčka jako majitelka uceleného dominia, které dokázala uchránit před 

úchvaty českých šlechticů i nájezdy žoldnéřů Jindřicha Korutanského. Tímto 

způsobem je nutné vnímat její místo a roli v událostech předešlého období. Eliška 

Rejčka žila v Hradci nad Labem od roku 1308 do roku 1318, než odešla spolu 

s Jindřichem z Lipé na Moravu, kde začala budovat své největší životní dílo, 

klášter na Starém Brně. Úmysl založit klášter, pojala zřejmě již v době svého 

života v Hradci, protože již od roku 1315 dala svým nákladem pořizovat 

bohoslužebné rukopisy v nedalekém opatovickém klášteře.
73

 Složité vztahy ve 

vládnoucích kruzích a nepřátelství Elišky Přemyslovny a Elišky Rejčky byl, jak je 

známo, podpořen sňatkem dvanáctileté dcery hradecké královny Anežky 

s vévodou Jindřichem Javorským. Rejčka v záruku věna odevzdala svému zeti 

město Hradec. Později, na základě ujednané smlouvy se Rejčka i její zeť vzdali 

nároků na věnná města. Král vyplatil Rejčce nějakou částku v hotovosti a zavázal 

se vyplatit jí ještě 10 tisíc hřiven z kutnohorské urbury v týdenních splátkách, ale 

vyplácení králova závazku vázlo ve spojitosti s rostoucím vlivem Jindřicha z Lipé. 

V  Nymburce 1. listopadu 1318 přijal pak král na milost měšťany hradecké 

a rozmnožil jejich svobody.
74

 

Písemných zpráv o donátorské činnosti královny v  přímé souvislosti 

s výmalbou děkanské sakristie nemáme. V rovině pouhé hypotézy je však stále 

udržována domněnka, že k pořízení prvních maleb došlo snad ještě za pobytu 

Elišky Rejčky v Hradci Králové, než opustila město a přesunula se poté se svým 

dvorem do Brna. S touto domněnkou přišla V. Němečková ve svém příspěvku o 

portrétu a zobrazení podobizny Elišky Rejčky.  
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5 Popis nástěnných maleb 

 

Malířská výzdoba sakristie vypovídá dnes o předpokládané původní 

barevnosti celého kostela. Do dnešních dnů není malířská výzdoba dochována 

v  plném rozsahu, ale pouze fragmentárně. Svojí ikonografickou a slohovou 

podobou, přestože na mnoha místech narušenou přemalbou, vytažením 

obrysových linií či restaurátorskými zásahy, zejména užitím retuše, je 

významným dokladem pro poznání duchovního i výtvarného prostředí sakristie. 

Klenba je pokryta odstínem modré barvy, pravděpodobně azuritu, lapisu lazuli, 

případně se může jednat i o měňavou imitaci malachitu.
75

 Ke scelující výmalbě 

bylo užito v tomto smyslu měďnatých umělých pigmentů. Modré zbarvení se 

dochovalo poměrně ve velkém rozsahu a zpodobení nebeské klenby původně 

doplňovaly zlaté hvězdy, dnes již bohužel neznatelné. Na klenbě se vyskytovaly 

původně u hvězd (přes gotickou malbu) dřevěné čepy. Modravý odstín barevně 

zceluje celý prostor sakristie. Také žebra jsou polychromována červenou 

a zelenou barvou. Všechny stěny jsou pokryty figurálními motivy doplněnými 

městskou a ornamentální výzdobou, které jsou ovšem ve značně fragmentárním 

a poškozeném stavu. Součástí výmalby, je také v  tomto smyslu pouhým okem 

viditelná, poměrně hustá síť tzv. peků, které negativně ovlivňují celkový vzhled 

nástěnného souboru od doby barokní. Stěžejní je v celém dochovaném souboru 

nástěnných maleb figurální tématika, na níž je přeneseno těžiště všech výrazových 

prostředků. Figury (vyjma postavy Krista ve scéně Vzkříšení, Bolestného Krista a 

sv. Václava) jsou štíhlé, drapérie volně splývá, padá směrem dolů a kopíruje tělo 

s oblými užšími rameny, místy je rozvolněná s náznaky barevné modelace záhybů 

a s vlnovkami na okraji plášťů. Hlavy světců a donátorských postav na severní 

stěně charakterizuje mladistvý kulatější vzhled obličeje, světlejší vlasy, silné 

a tmavé linie v  partiích očí a úst a plnější rudé rty. Ostatní figury mají 

monumentální měřítko a působí kontemplativním rázem a také symbolickým 

a nadčasovým charakterem. Bližší detaily na těle a oblečení již dnes nelze 

podrobněji rozeznat. Z hlediska formálního provedení, charakterizují malby 
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suverénní a plynulé lineární tahy štětcem, což je zřetelné především na 

obrysových liniích. Prostředí, kde se scény odehrávají, zahrnuje důležité prvky 

a zřetelně odlišnou míru narace. 

Výraznější sepjatost ikonografickou a čitelnější stav dochování, vykazují 

malby na severní stěně a v jejích přilehlých kápích. Dochované pozůstatky maleb 

jsou dnes viditelné ve dvou pásech nad sebou. Ty se nenachází v úrovni očí 

diváka, ale vysoko nad jeho hlavou, na úrovni výše oken, která výškově v oblasti 

kápí přesahují. Prostor děkanské sakristie byl vyzdoben také v  pásu nižším, 

v úrovni přízemí, a byl tak členěn celkově do třech horizontálních pásů. Důvodem 

pro tento předpoklad je existence drobných fragmentů na jižní stěně a pod jejím 

pravým oknem.
76

 Důležitou součástí malířské koncepce je také symbolika barev. 

Vyskytuje se nejen na oděvu zobrazených postav. Červená barva je barvou krve 

a ohně. Je přítomná na rouchu Panny Marie a Krista a také donátorů, a dále 

logicky ve scéně Krista Trpitele, Zmrtvýchvstání, ve scénách Utrpení Páně 

a Korunování Panny Marie. Je barvou ducha svatého. Zelená, jako barva naděje, 

vytváří doplněk a protiklad na oděvu týchž figur a u postavy klečící donátorky na 

jižní stěně. Modrá je barva nebes, je to barva královská. Zlatá barva, užitá 

doplňkově na svatozářích, rostlinném dekoru, heraldickém motivu a původních 

hvězdách na klenbě, je barvou světla, slavnosti a bohatství. Barvy zejména na 

výjevech v oblasti jižní stěny jsou značně vybledlé. Do dnešních dnů však 

vykazuje zdejší interiér, a to i přes značné poškození jeho malířské výzdoby, 

velkou míru sakrality a duchovního prožitku.  

 

Severní stěna sakristie 

 

Sv. Josef z Arimatie, sv. Nikodém, sv. Marie Magdaléna? (levá boční kápě při 

vstupu, horní pás) [6,22] 

V jednom z výklenků při severní stěně je možné identifikovat torzální 

postavu světce nebo světice nesoucí nádobku s poklopcem na vonnou mast, na 

základě čehož lze usuzovat na postavu sv. Josefa z Arimatie, sv. Nikodéma nebo 
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sv. Máří Magdalény. Postava se malířským ztvárněním drapérie liší od figur na 

severní stěně. Barevnost šatu je provedena v zeleno – červené kombinaci. Postava 

vykazuje rysy značné štíhlosti jako ostatní figury světců a donátorů v rámci celého 

nástěnného souboru. 

 

Sv. Jan Evangelista? sv. Marie Magdaléna? Marie Egyptská? (levá boční kápě, 

horní pás) [7,23] 

Monumentální postava světce, pravděpodobně sv. Jana Evangelisty, 

oděného do šatu žluto – okrové barvy, je zřetelně lépe dochována zejména 

v  partiích hlavy. Kulatý obličej mladistvého vzezření s výraznou kresbou v partii 

očí, nosu a úst se světlejšími vlnitými vlasy je lemován kruhovým nimbem. 

Kalich - hlavní atribut, který světec drží v ruce, a jehož pozůstatky jsou zřetelné 

v pravé části zobrazení postavy, naznačují zkoušku víry i budoucího Kristova 

vzkříšení, a to vzhledem k umístění stejně velké postavy Krista Trpitele na 

protější (opositní) stěně. Zvláštností u této postavy je v její levé části pozůstatek 

krátkých dynamických kresebných linií – vlnovek, snad dlouhých vlnitých kadeří 

splývajících vlasů světce.  

 

Městská architektura (levá boční kápě, dolní pás) [8,23] 

Způsob provedení a zachycení architektonických motivů, které se zde 

vyskytují, představuje pravděpodobně pohled na město. Dominuje zde mohutný 

oblouk či brána s obloukovitými úzkými okny a cimbuřím, kde je patrná 

mnohopohledovost  perspektivy a silná obrysová linie. Detaily jsou hmotné, 

městské hradby a dům v pozadí dokládají příklad zobrazení světské architektury. 

Nad tímto výjevem s motivy architektury, obíhá, tak jako i v jiných částech 

prostoru sakristie, bordura se stylizovaným florálním ornamentem představujícím 

pětilisté červené okvětí s listy zelené barvy diagonálně stočenými mezi 

jednotlivými květy na černém pozadí. 

 

 

 



 45 

Korunování Panny Marie se dvěma světci – sv. Štěpánem a sv. Vavřincem 

a dvěma donátory (severní stěna – střed) [9,24] 

Vyobrazení v jeho středu dominuje postava Krista a Panny Marie. Obě 

postavy doprovází vždy figura světce a klečícího a modlícího se donátora s tzv. 

“mluvícími páskami“, které jsou dnes již nečitelné. Z hlediska ikonografie se 

jedná o světecké postavy sv. Štěpána (nalevo od Panny Marie), který drží 

v jedné ruce kámen jako typický atribut a nástroj svého umučení a ve druhé 

palmovou ratolest. Sv. Vavřinec (napravo od Krista) je zobrazen s  kovovým 

roštem a palmovou ratolestí. Oba atributy drží v levé  ruce, zatímco v pravici, 

kterou má zdviženou v blízkosti hlavy, drží misku s mincemi. Obě světecké 

postavy stojí a jsou oblečeny do křesťanské jáhenské dalmatiky - sv. Štěpán do 

purpurové, sv. Vavřinec do zelené. Donátorská postava u sv. Štěpána je oblečena 

do světlého šatu s purpurovým pláštěm. Donátorská postava u sv. Vavřince je 

oděna do purpurového šatu s modrým pláštěm. Obě postavy jsou drobného 

měřítka, a to vzhledem k postavám obou světců a  v poměru k ústřednímu 

zobrazení. 

Korunování typově odpovídá okamžiku, kdy Kristus nasazuje Panně Marii 

na hlavu korunu. Koruna je pojednána jako monarchistická. Královská liliová 

koruna zdůrazňuje královský původ, oslavovaný například v  mariánských 

antifonách. Panna Maria zde představuje vzor pozemské královny. Královská 

koruna ale též poukazuje na Mariino ustanovení královnou nebes a v přeneseném 

smyslu na chápání Panny Marie coby Ecclesie, chrámu, do něhož se při své 

inkarnaci vtěluje Kristus. Obě figury jsou zachycené ze 3/4. Kristus drží v levé 

ruce žezlo ukončené v horní části stylizovaným květem typu francouzské lilie, 

pravou nasazuje Marii na hlavu korunu. Panna Maria sedí s gestem rukou 

pozdvižených a sepjatých k modlitbě. Figury jsou štíhlé, oděné do barevných 

plášťů červené a zelené barvy, u kterých je patrná splývavá drapérie s  náznakem 

smyček a barevné modelace. Kolem hlav jsou situovány zářící nimby. Scéna se 

odehrává na jednolitém modrém abstraktním pozadí. 
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Bolestný Kristus (pravá boční kápě, horní pás) [10,25] 

Výjev s mohutnou postavou Krista v  nadživotní velikosti a dvěma 

klečícími a modlícími se donátory s mluvícími páskami působí monumentálně.
77

 

Mluvící pásky se vinou vzhůru z rukou donátorů a dosahují přibližně úrovně 

Kristových ramen. Postava Krista je oděna pouze v  bederní roušku – perizonium. 

Cípy látky sahají po stranách až do roviny Kristových kolen. Je zde patrné 

Kristovo mírné sklonění hlavy k  pravému rameni s pozůstatky trnové koruny 

a s nimbem okolo hlavy. V dolní části těla si povšimneme pokrčených kolen 

a mohutných chodidel. Na první pohled zaujme naši pozornost robustní korpus 

těla a zkřížené ruce na prsou. Trnová koruna na dlouhých vlnitých vlasech 

dokresluje spolu s náznakem mírně pootevřených očí výraz bolesti a utrpení. Ve 

vyobrazení nejsou patrné žádné pozůstatky důtek nebo nástrojů Kristova umučení. 

Klečící postavy donátorů se vyznačují frontálním natočením hlav a zdviženýma 

rukama, v nichž drží mluvící pásky. Donátorská postava po pravici Krista je 

oděna v zelený šat a přes ramena jí splývá kratší pláštěnka světlé barvy. 

Donátorská postava po Kristově levici je taktéž oblečena v zelený šat, avšak 

svrchní plášť sytě červené, purpurové barvy, je na hrudi sepnut přezkou se 

sponou. „Vlevo šlechtic nebo měšťan drží pásku s poměrně dobře čitelným 

nápisem: Miserere mei (?).“
78

 Dnešní stav maleb již neumožňuje čtení obou 

mluvících pásek ve scéně. 

 

Zázračné uzdravení (pravá boční kápě, dolní pás) [11,25] 

Pod scénou Bolestného Krista se nachází výjev s torzem dvou postav. Dle 

typiky tváře se jedná o postavu Krista, který se oběma rukama dotýká hlavy 

postavy bez nimbu. V. Hrubý se přiklání k názoru, že se jedná pravděpodobně 

o jeden ze zázraků Ježíše Krista - Zázračné uzdravení. Výjev se odehrává před 

městskou architekturou, které vévodí věž s bránou, cimbuřím a hrotitými okny 

s pruty a čtyř listy, jež jsou odrazem poněkud detailní profilace. Perspektivně se 
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zde jedná, a to v případě zobrazené architektury, opět o mnohopohledovost. Nad 

celým výjevem obíhá ornamentální bordura. 

 

Východní stěna sakristie 

 

Detail architektury (vlevo od okna, horní pás) [12,26] 

Fragment zachycuje pohled na gotické okno se dvěma subtilními pruty 

a čtyřlistou kružbou. Je odrazem snahy po konkrétním ztvárnění poněkud jemné 

profilace architektury. Je zde charakteristická dobře znatelná obrysová linie, která 

se výrazněji uplatňuje i na způsobu provedení střešní krytiny šupinovitého rázu. 

V partii střechy je umístěn v  její ose drobný vikýř s výklenkem, jehož typika je 

podobná vikýři u domu na protější stěně. Na rozdíl od architektonických detailů 

na severní stěně, se v tomto případě jedná o zachycení sakrální architektury, snad 

štíhlé věže kostela. Detail je v porovnání s městskou architekturou subtilnější. 

Zpodobení a ztvárnění architektonických motivů je dozajista odrazem dobového 

stylu. Tento detail doprovází dnes již nevýrazná barevnost. 

 

Erb s lilií na štítě (vpravo od okna, horní pás) [13,26] 

Na tomto místě je dochován vzácný a ojedinělý heraldický motiv. Je zde 

zobrazen gotický štít, z jehož levého okraje vybíhá do pravého horního rohu 

vrchní polovina heraldické lilie. Motiv pravděpodobně souvisel s donátorem 

maleb. Vzácný heraldický motiv se u nás objevil u některých šlechtických rodů.
79

 

Vyskytuje se však v této době také u rodů měšťanských. Barevně se zde jedná 

o motiv zlaté lilie na štítě s jasně zřetelnou obrysovou konturou. Zelená barva, 

viditelná v dolní části, je dokladem působení nadměrné vlhkosti a plísně. 

 

 

 

 

 

                                                 

79
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Jižní stěna sakristie 

 

Klečící postava – donátorka? Sv. Kateřina Alexandrijská? (vlevo od levého okna, 

horní pás) [14,27] 

U postavy ženské fyziognomie v  horním pásu jižní stěny je patrný její 

klečící postoj a gesto pozdvižených rukou sepjatých k modlitbě. Vzhledem ke 

značnému poškození figury v jejím okolí, je obtížné určit, zda se jedná o postavu 

světice či donátorky. Stopy po nimbu nejsou zde nijak patrné. Hlava je frontálně 

natočena a je zavita v bílou látku. V tomto případě je také možné, že je zde 

vyobrazena donátorka, a to vzhledem ke stejné úrovni pásu, ve kterém se nachází 

ostatní donátorské postavy. Oproti donátorům je postava větší, vyznačuje se také 

monumentálním měřítkem. Pokud by zde byla zobrazena světice (sv. Kateřina?), 

naznačena by zde mohla být také souvislost se scénou ve spodním pásu, tj. se 

scénou Stětí sv. Kateřiny Alexandrijské. Malíř zde uplatnil splývavý záhybový 

systém drapérie, která je ve spodních partiích dynamicky nařasená a rozvolněná. 

Postava je oděna do šatu světle zelené barvy. Upoutá zde zejména ladná 

protáhlost figury a její celkové esovité prohnutí.   

 

Stětí sv. Kateřiny Alexandrijské (vlevo od levého okna, dolní pás) [15,27] 

V narativní scéně, která byla poškozena a de facto zcela chybí ve své 

střední části, upoutá v její levé části ozbrojená postava kata s napřaženým mečem 

v rukou a s helmicí na hlavě, vykonávající právě trest - stětí hlavy světice. 

Z postavy v pravé části výjevu se dochovala část hlavy, ruka a chodidlo levé 

nohy. Světice je zobrazena jako stojící postava s korunou na hlavě a  rukama 

sepnutýma k modlitbě. Z hlediska ikonografie zobrazuje tato scéna Setnutí 

sv. Kateřiny Alexandrijské. Ve spodní části u chodidla je dochován pozůstatek 

konsekračního kříže. 

 

Zmrtvýchvstání Krista (napravo od levého okna, horní pás) [16,28] 

Vlevo od okna na jižní stěně se dochovala podstatně zřetelnější scéna 

s postavou Krista vystupujícího z hrobu, držícího korouhev a s nimbem okolo 

hlavy. Figura je štíhlá a korouhev s vlajícím trojcípým praporcem, původně 
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pravděpodobně s  červeným křížem na bílém poli, je dynamickým prvkem scény. 

Postava je umístěna diagonálně na hranu hrobu, ze kterého vystupuje jeho levá 

noha. Mezi tímto výjevem a spodnějším vyobrazením se vyskytuje pozůstatek 

nečitelného nápisu. Tělo Spasitele zahaluje purpurový plášť, který je ve spodní 

části v okolí nohou, značně rozvolněný.  

 

Medailóny se dvěma figurami (napravo od levého okna, dolní pás) [17,28] 

V široké vegetabilní borduře se nachází dva medailóny s jednou sedící 

a druhou stojící figurou. Zjevně se jedná o postavy světců a vyskytla se zde 

domněnka, že jde o výjev Zvěstování Panny Marie. S ohledem na torzální stav 

maleb, je zde částečně však patrná i existence třetího medailónu a s  největší 

pravděpodobností i čtvrtého medailónu. Dílčí část okraje třetího medailónu lze 

postřehnout uprostřed, pod níže zmíněnými dvěma. Námět jeho kruhové výplně se 

však nedochoval. Medailony jsou mezi sebou vzájemně propojeny silnějšími 

a užšími liniemi (spojnicemi), přičemž dvě užší po stranách, vedou směrem od 

dvou vrchních medailonů dolů a pravděpodobně se napojují na nejspodnější 

(pravděpodobně velikostí rozměrnější) medailon, který není dochován a chybí 

zcela. Postavy jsou oblečené do červeno – zeleného šatu a jsou umístěny na 

modrém pozadí. Ohraničení medailonů je vymezeno silnější světlou linií. 

Kompozice medailonů do trojúhelníka pozměňuje tak starší ikonografickou 

interpretaci, neboť tato kompozice byla dosud nepovšimnuta. Ornamentální rámec 

medailonů je tvořen dnes již bílými (místy jsou zde patrné pozůstatky zlaté barvy) 

členitými rostlinnými motivy na červeném pozadí a vykazuje značnou míru 

stylizace a dekorativnosti.  

 

Sv. Václav (v úrovni medailonů, dále napravo od levého okna) [18,28] 

Poloviční postava sv. Václava ve zbroji, se štítem a orlicí, v plášti, 

s korouhví, mečem u pasu a v knížecí čapce, s nimbem okolo hlavy, má všechny 

atributy českého světce a zemského patrona. Malba se nachází na meziokenním 

pilíři v poškozeném stavu s dochovanou levou polovinou těla. Typika obličeje je 

symetrická a čistě frontální (připomíná jakoby poučení byzantskou ikonou). 

Přítomno je zde detailní zachycení rysů obličeje a snaha po zjemnění a modelaci 
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jednotlivých obličejových partií a vlasů. Linie pramenů vlasů působí živě, až 

dynamicky, oproti upřenému výrazu tváře s dlouhým a rovným nosem. Ušní 

boltec je namalován také téměř frontálně. Poněkud zvláštní se jeví kabátec 

vyobrazené postavy. Kolem krku je zřetelný pozůstatek zbroje, rameno zdobí 

nárameník s třásněmi a zvláštní ornament na žlutém plášti. Je zde patrný také štít 

se svatováclavskou plaménkovou orlicí, který zakrývá světci levou část těla. Ze 

štítu je dochován pouze jeho malý fragment. Na postavě zaujmou štíhlé a dlouhé 

prsty ruky, držící kopí s praporcem. Vyniká zde celková pestrá barevnost 

vyobrazené figury na modrém pozadí. 

 

Neidentifikovaný fragment (nalevo, od pravého okna) [19] 

Napravo od poloviční postavy sv. Václava se nachází poněkud delší a úzký 

pás barevných skvrn v červeno - okrové kombinaci. Nelze zde identifikovat žádné 

lineární detaily. 

 

Neidentifikovaný fragment (napravo, pod pravým oknem) [20,29] 

V partii přímo pod pravým oknem jižní stěny je zachován úzký dlouhý pás 

s pozůstatky nečitelného nápisu. Fragmentu dominuje červenobílá barevnost 

a černá obrysová linie. Níže pod nápisem, je viditelný náznak kruhovitého motivu 

pravděpodobně s florální ornamentikou. 

 

Západní stěna 

 

Fragment postavy s bordurou ve spodní části (pravá boční kápě při vstupu, horní 

pás) [21,30] 

Na posledním poškozeném fragmentu maleb se dochovala pouze spodní 

část pravděpodobně světecké stojící postavy v červeno zeleném provedení na 

modrém pozadí. Zachovala se zde poněkud výrazněji barevná modelace drapérie 

roucha. Spodními částmi nohou se postava dotýká stylizované florální bordury, 

jaká se vyskytuje také na severní stěně sakristie. Na černém pozadí, ohraničeném 

červeným okrajem, se vyjímá řada pětilistých květů, které jsou od sebe odděleny 

diagonálně se odvíjející páskou nazelenalé barvy. Ta dělí a rytmizuje celý pás na 
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jednotlivá pole. Pod tímto ornamentálním pásem jsou znatelné pozůstatky již 

těžko čitelného písma provedeného latinskou majuskulí.  
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6 K problematice ikonografie 

 

Ikonografie hradeckého souboru nebyla zatím komplexně, bezchybně 

a jednoznačně interpretována. Od objevení a prvního restaurování se objevily 

v  jejím popisu nepřesnosti nebo pochybná, nepravděpodobná či mylná tvrzení. 

Tato skutečnost si žádá proto vyjasnění a zpřesnění zobrazených námětů v rámci 

celého nástěnného souboru. 

Zatím dosud zcela ikonograficky nepovšimnuta zůstala postava v levé 

boční kápi při severní stěně. Pozůstatek atributu - kalicha, který lze rozeznat 

v  pravé části malby a umístění figury na protější stěně od Krista Trpitele, celkový 

vzhled a fyziognomie postavy, nasvědčuje interpretovat toto zobrazení snad jako 

sv. Jana Evangelistu? Atribut, který světecká postava drží v ruce, nese stopy po 

čárkové retuši a původní malba zde představuje jen okraj nádoby. Obličej je silně 

okonturován přemalbou. Pozornost poutají při detailnějším studiu shluky kratších 

čar na těle postavy vlevo. Mohla by zde být zobrazena také sv. Marie Magdalena 

nebo Marie Egyptská. Zdejší zobrazení odpovídá typově stojící postavě mladého, 

půvabného, až zženštilého vzezření, bez vousů, s vlnitými kadeřemi vlasů kolem 

hlavy. Ve zdejším případě snad splývají až do ¾ výšky postavy.  

Svatý Jan Evangelista byl apoštol a syn Zebedeův a bratr Jakubův, byl 

pravděpodobným autorem čtvrtého evangelia. Podle tradice Apokalypsy byl Jan 

jedním z  prvních, kteří byli povoláni k následování Krista. V době Kristova 

veřejného působení Jan často doprovázel apoštola Petra. Tradičně byl ztotožňován 

s Janem, poslaným do vyhnanství na ostrov Patmos, kde napsal knihu Zjevení. 

Zemřel údajně v Efesu ve značně pokročilém věku. V legendě, která je důležitá 

jako pramen dobře známého atributu – kalichu s hadem, se vypráví, jak kněz 

Dianina chrámu v  Efesu dal Janovi vypít pohár s jedem jako zkoušku síly jeho 

víry. Dva odsouzenci před ním vypili jed a zemřeli. Jan nejen že zkoušku přežil, 

ale vzkřísil i ony dva mrtvé. Jedním z jeho nejběžnějších nápisů je také „Lignum 

vitae affereus fructus“- stromoví života nesoucí ovoce (Zj 22,2).
80

 Do souvislostí 
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 James HALL: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Mladá fronta Praha 1991, 184 – 

185. 
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s tímto výrokem a s případnou postavou sv. Jana je v tomto smyslu na místě 

zmínit zobrazení medailonů na jižní stěně. Nutno poznamenat, že sv. Jan 

Evangelista, především ve starších rukopisech bývá zobrazován s dlouhým 

vousem, oděný ve spodní roucho a plášť.
81

 

Marie Magdalena byla hříšnice a kajícnice. Přesto byla žena, která 

Kristovi pomazala nohy vzácným olejem (L 7,36 an.), nejmenována. Jan (11,2) ji 

ztotožňuje s  Marií, sestrou Marty a Lazara z Betánie, ale je to pouze tradice, jež ji 

ztotožňuje s osobou zvanou Marie Magdalská, z  níž Kristus vyhnal sedm démonů 

(L 8,2) a jež byla přítomna při Ukřižování. Východní církev je považovala za tři 

různé osoby, ale církev západní ji pojednávala jako jednu osobu. Magdaleniným 

stálým atributem je její nádoba, či váza s vonnou mastí, kterou drží v  ruce nebo 

jež jí stojí u nohou a jejíž náplní Kristovi pomazala nohy. Marie Magdaléna, která 

pomazala nohy Spasitele drahou mastí, reprezentuje vita contemplativa. Přítomný 

Jidáš Iškariotský s tím nesouhlasil a pravil, že by bylo lépe mast prodat a peníze 

rozdat chudým. Kristus mu však odpověděl: “Chudé máte vždycky s sebou, ale 

mne nemáte vždycky.“ O dalších osudech Marie Magdalény se dovídáme z  tzv. 

Provensálské legendy, která se v určité modifikaci objevuje ve Zlaté legendě 

Jakuba de Voragine.
82

 Vlasy má rozpuštěné, dlouhé a vlnící se, někdy jí zakrývají 

celé tělo. V této podobě připomíná Marii Egyptskou, další představitelku kající se 

a napravené kurtizány.
83

 

Marie Egyptská žila v Alexandrii asi v  5. století. Přišla do Jeruzaléma, 

kde zažila náhlé obrácení, když se chystala vstoupit do chrámu Božího hrobu. 

Uchýlila se do pouště za Jordán a strávila zbytek života v krajním odříkání. 

V legendě se o ní vypráví, že ji objevil poustevník Zosimus a podal jí přijímání. 

Když šel touž cestou znovu o rok později, zázračně se přepravila přes Jordán, aby 

je od něj přijala. Při své třetí návštěvě Zosimus nalezl její mrtvé tělo. Hrob pro ni 

mu pomohl vyhloubit lev, vyhrabal ho tlapami. Tato legenda byla vyprávěna 
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i o ostatních pouštních poustevnících. Marie je obvykle vyzáblá, oblečená 

v cárech, nebo je nahá, zahalená pouze svými dlouhými vlasy.
84

 

Pohled na město s  mohutnou bránou a hradbami s cimbuřím, představují 

po stránce architektonické podobu dobové architektury středověkého města. 

Zobrazené architektonické detaily dokládají, že malíři nemuseli pracovat jen 

podle vzorníků, ale mohli vycházet i z reálné podoby měst. Ve starších stručných 

písemných pojednáních se také vyskytl názor, že architektonické motivy 

zobrazené v děkanské sakristii odpovídají podobě městského opevnění Hradce 

Králové.
85

  Brána, která je zde vyobrazena, mohla být symbolem Ráje, v jejím 

okolí a za ní se rozkládala zahrada se zelenou vegetací stromů.
86

 U této 

kompozice vzhledem k poškození její střední části můžeme předpokládat další 

původní architektonické detaily nebo motivy vegetace. Ráj byl zavlažován čtyřmi 

řekami a obehnán zdí a obydlen všemi druhy živočichů. (Gn 2,19 –21)
87

 

V. Wagner vyslovil názor, že brána a dům tvoří součást scény Vzkříšení Lazara. 

Tuto událost popisuje Janovo evangelium (J 11,1-44). Lazar, bratr Marty a Marie 

(Magdaleny), onemocněl. Sestry vzkázaly Ježíšovi, ale než Ježíš do Betánie 

přišel, byl již Lazar čtyři dny v hrobě. Nejdříve se Ježíš setkal s Martou, jež mu 

vyšla naproti, a poté s Marií, jež mu na cestě padla k nohám. Šli k hrobu - jeskyni, 

na níž ležel kámen - a Ježíš přikázal, aby kámen odstranili. Marta se obávala, že 

mrtvola bude již v rozkladu, ale Ježíš jí řekl, že bude-li věřit, uvidí „slávu Boží“. 

Poté zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“! Zemřelý vyšel, měl plátnem 

svázány ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte ho 

a nechte odejít!“ Tento námět se vyskytuje v náboženském umění od nejranějších 

dob jako předobraz Vzkříšení.
88

 Městskou bránu v pozadí je však také možné 

vidět u námětu vzkříšení syna naimské vdovy. Informuje o tom Lukášovo 
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evangelium (L 7,11 – 17). Když se Kristus se svými učedníky přibližoval ke 

galilejskému městu Naim, potkali pohřební průvod. Matka mrtvého byla vdova. 

Pohnut lítostí Kristus jejího syna vzkřísil. Kristus je zobrazen s jednou rukou na 

márách, na nichž se mladý muž přivedený k životu sám pozvedá. Matka klečí 

před Kristem.
89

 

Korunování Panny Marie zachycuje Pannu Marii, sedící po pravici vedle 

Krista, jenž jí nasazuje korunu na hlavu. Monarchistický typ koruny Panny Marie 

a Krista je symbolem svrchovanosti božské i pozemské. Kristus stojí a ve své 

levici drží žezlo. Maria je zde představitelkou „Reginae coeli“ – královny nebes. 

Je oblečena ve slavnostní šat, jak přísluší její úloze a je zachycena jako 

nenarativní, devocionální postava, personifikace samotné církve.  Doprovodnými 

postavami jsou v tomto případě dva světci a dva klečící donátoři. 

           Svatý Štěpán je zde zobrazen jako mladý muž bez vousů, s jemnými rysy, 

který je oblečený do jáhenské dalmatiky. Drží v ruce kámen, nástroj svého 

umučení a palmovou ratolest. Byl prvním mučedníkem, zmiňovaným ve Skutcích 

apoštolů. Byl ukamenován k smrti poté, co vzbudil hněv sanhedrinu, vysoké rady, 

nejvyššího správního tělesa v Jeruzalémě, svou proslulou řečí (Sk 7,2 – 56), v níž 

její členy obvinil z toho, že jsou „tvrdošíjní“ a že zavraždili Mesiáše, jehož 

příchod předpověděli jejich proroci. Byl jedním z prvních sedmi diákonů, 

ustanovených apoštoly.
90

 Jeho kamenování se účastnil Saul (Sv. Pavel). Když ho 

kamenovali, svatý Štěpán prý vzýval Boha a říkal: Pane Ježíši, přijmi mého 

ducha. Pak klesl na kolena a volal silným hlasem: Pane, neměj jim to za hřích, 

neboť oni nevědí, co činí.
91

 Jako literární základ svatoštěpánské legendy posloužil 

text Skutků apoštolských spolu s Legendou aurea.
92

 Světcovy životní osudy 

přibližuje také Augustinův spis De civitate Dei
93

 a především Historia nativitatis 

et educationis Beati Stephani Protomartyris, zmiňující několik méně 
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frekventovaných činů, včetně vzkříšení mrtvého.
94

 Svatý Vavřinec je v hradeckém 

souboru zobrazen se svými typickými atributy -  roštem (kovovou mříží), na 

kterém bylo opékáno jeho tělo, palmovou ratolestí a miskou s mincemi. Typově je 

zde zobrazen mladý muž, který je oblečen do jáhenské dalmatiky. Sv. Vavřinec 

byl křesťanský mučedník španělského původu, jenž zemřel v  Římě v  roce 258. 

Papež Sixtus II. jej ustanovil arcijáhnem a mučednickou smrt podstoupil krátce po 

papežově popravě. Podle tradice mu uvězněný papež nařídil, aby rozdal chudým 

církevní poklad, sestávající ze vzácných nádob a peněz, za něž jako arcijáhen 

odpovídal. Sotvaže tak učinil, přikázal mu římský prefekt, aby mu je vydal. 

Vavřinec tedy shromáždil chudé a nemocné, ukázal mu je a pravil: Zde jsou 

poklady církve. Za to byl odsouzen k opékání na roštu. Snášel muka s klidem a 

pouze poznamenal: „Jedna strana je již dost opečena, nyní mě obrať a opeč na 

druhé.
“95

 Byl tak vytrvalý a pevný, že nejen nepodlehl mučení, nýbrž dokonce se 

tímto mučením, jak plyne ze slov svatého Maxima, stal dokonalejším v bázni, 

vroucnějším v lásce a milejším v horlivosti.
96

  

Výzdoba sakristie má souvislost s dobovým proudem pašijové mystiky, 

vyjádřeným v podobě Krista Trpitele. Z  liturgického hlediska zaujímá toto 

zobrazení, situované na východní stěně, nejvýznamnější místo. „Konkrétní 

ikonografické schéma (Bolestný Kristus, takzvaný mystický krucifix) ve spojení 

se specifickou uměleckou formou bylo schopno vyjádřit nejen Božské tajemství – 

Kristovu skutečnou přítomnost ve svátosti eucharistie a jeho inkarnaci, ale také 

„potvrzovalo“ autenticitu či pravdivost teologických dogmat…Zjevená a 

výtvarným dílem interpretovaná pravda byla nyní zpřístupněna tělesnému zraku 

věřícího, který prostřednictvím smyslového vnímání mohl spatřit jinak 

neviditelnou Božskou přítomnost a snadněji uvěřit nepřístupnému tajemnému 
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mystériu.“ 
97

 Námět zobrazení Krista Trpitele vysvětluje legenda o mši sv. 

Řehoře, kterému se prý na oltáři zjevil Bolestný Kristus. “Jedna žena přinášela sv. 

Řehoři každou neděli chléb. Když Řehoř při mši nabízel tělo Páně a říkal: Nechť 

ti tělo Pána našeho Ježíše Krista prospívá do života věčného, ona se pobaveně 

usmála. Řehoř okamžitě odtáhl ruku od jejích úst, položil onu částečku těla Páně 

na oltář a potom se jí přede všemi zeptal, proč se opovážila smát. Ona mu řekla: 

Protože jsi nazýval tělem Páně chléb, který jsem dělala vlastníma rukama. Tu 

Řehoř kvůli nevěřícnosti té ženy klesl na kolena a modlil se, a když opět vstal, 

spatřil, že se ona částečka chleba proměnila v maso v podobě prstu. Tak přivedl 

ženu k víře. Když se pak znova modlil, spatřil, že se ono maso proměnilo zpátky 

v chléb, a on jej dal ženě k přijímání.“
98

 V různých formách se představa Krista 

Trpitele objevuje nejprve v byzantském umění 12. a 13. století, o století později 

odtud proniká do umění italského, v němž získává značné obliby. Tehdy se začíná 

téma objevovat také v Rakousku a Německu. S tímto obrazem se setkáváme ve 

větší míře kolem poloviny 14. století.
99

 Zobrazení patří k nejčetněji užívaným 

středověkým devočním námětům (Andachtsbild) s výrazným eucharistickým 

podtextem. Genezi ikonografického typu Bolestného Krista byla věnována velká 

pozornost mnoha badatelů. Například Hans Belting z  řady starších a nových 

zjištění ve své práci shrnul a vysvětlil rituální funkci byzantské pašijové ikony 

s polopostavou Bolestného Krista. Byzantské ikony jsou často označeny nápisem 

„Basileus tes Doxes“ - Král slávy. Král slávy je oslavou Krista triumfujícího nad 

smrtí v době pašijí ve smyslu jeho vykupitelské role.
100

 V novozákonním textu 

leningradského evangeliáře z  Karahissaru byla obvyklá narativní scéna 

Ukřižování nahrazena polopostavou mrtvého Krista před křížem, podle evangelia 

Matouše (27, 35) a Lukáše (23, 33). Důležitý motiv zkřížených rukou na prsou 
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pochází z výjevu Kladení do hrobu. Vliv na toto zpodobení mohlo mít i zobrazení 

mrtvého Krista na velumnech, hedvábných přehozech, které se na Východě 

používaly pro přikrytí eucharistické podoby chleba a vína a dokládaly 

vykupitelskou oběť beránka. Starší typ Bolestného Krista představuje mrtvého 

Krista, se zavřenýma očima, s hlavou nachýlenou k  pravému rameni, s pažemi u 

těla. Západní typ se odlišuje od východního především zobrazením celé horní 

poloviny těla, s rukama složenýma na prsou, a ve smyslu pašijové mystiky, se 

zdůrazněnými ranami na rukou a v  boku.
101

 T. Dobrzeniecki charakterizoval 

západního Bolestného Krista jako živého, který nese na svém těle všechny stopy 

umučení. Jeho fyzické utrpení trvá, protože rány krvácejí. Zobrazení odpovídá 

momentu největšího ponížení, jak prorokoval Izaiáš.
102

  Případ hradeckého 

Bolestného Krista je toho dokladem.  

V. Wagner definoval fragment pod scénou Misericordia Domini jako 

Uzdravení mládence Naimského. Je zde jistě zobrazen jeden z  Kristových 

zázraků, který by mohl mít významovou spojitost s vyobrazením Stromu života, 

neboť „ovoce je ku pokrmu a listí k jeho lékařství … dřevo života přinášející 

ovoce na každý rok a ke zdraví národů“ (Zj 22,2). S největší pravděpodobností se 

ale jedná o jiný typ uzdravení. Jak známo, má tento námět četné modifikace.
103

 Je 

zde zobrazen moment, kdy se Kristus oběma rukama dotýká hlavy bez nimbu. Je 

zde zobrazena snad mužská postava s mladistvou tváří. V evangeliích se 

setkáváme s řadou zázračných uzdravení, od poměrně lehkých nemocí přes 

nápravu trvalých postižení, jako je oslepnutí či ochrnutí nebo ovládnutí démony, 

až ke vzkříšení nedávno zemřelého (dcera Jairova), či vzkříšení toho, jehož tělo 

podléhalo již rozkladu (Lazar).
104

 

Nevyjasněným heraldickým motivem dosud zůstával zdejší polcený erb 

s lilií ve znaku. Pro určitou analogii s nakoso děleným znakem s horizontálním 
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břevnem a s figurou kola nad helmem spolu s vlajícími pruhy látky
105

 v 

 klášterním kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci, se vyslovila již před 

časem Z. Všetečková. Na první pohled nás jistě zaujme podobná kompozice 

těchto heraldických motivů.
106

[31] Naproti tomu J. Vítovský interpretoval 

v nedávné době královéhradecký erb typově jako „fleur d´ lys“ a připsal jej 

Blance z  Valois v  důsledku porovnání s liliovou dekorací na Karlově hradě 

Veveří. 
107

 Celková kompozice „hradecké“ lilie umístěné nakoso, diagonálně na 

gotickém štítě, neodpovídá však typově ani kompozičně liliové dekoraci z Veveří. 

Pro zjevně jiný, než královský původ hradeckého erbu svědčí právě ona 

nápaditost kompozice, jistá hravost s figurou, která byla vlastní právě měšťanské 

heraldice zejména pokročilého 15. století. V případě hradeckého erbu se proto z 

tohoto důvodu jedná o erb měšťanský. Vhodným srovnávacím materiálem, kterým 

je nutno tuto problematiku podepřít, jsou dobové pečeti a heraldické motivy, které 

jsou nedílnou součástí nástěnných maleb a budou následně popsané v rámci 

analýzy slohového rozboru.  

Scéna se stětím světecké postavy nebyla blíže definována, nebo byla 

nesprávně vyložena jako výjev sv. Jiří bojujícího s drakem. Tato interpretace se 

ukázala jako zcela mylná. Na výjev Stětí sv. Kateřiny upozorňuje zjevně postava 

kata s  přilbicí na hlavě a s napřaženou rukou, držící turecký meč, kterým se 

chystá setnout světici hlavu. Jsou zde viditelné její sepnuté ruce k modlitbě, dále 

torzální pozůstatek královské koruny na hlavě a fragment dolní končetiny vpravo 

dole. Nejranější dochovaná zpráva o životě sv. Kateřiny Alexandrijské pochází 

z 9. století a patrně má své kořeny ve vyprávění o Hypatii, pohanské filozofce 

z Alexandrie, proslulé svojí učeností a moudrostí, jež zemřela v roce 415, prý 

v rukou skupiny fanatických mnichů. Dle vyprávění „Zlaté legendy“ pocházela 

z královského rodu a již od raného věku projevovala velkou sečtělost. Když se 

stala královnou, obrátila se na křesťanství a byla pokřtěna poustevníkem žijícím 
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na poušti a ve vidění zažila mystické zasnoubení s Kristem. Císař Maxentius, toho 

času v Alexandrii, po ní zatoužil a pokusil se s argumentací odvrátit její víru. 

Když neuspěl, poslal pro padesát filozofů, aby se o to pokusili místo něj. 

Disputace skončila jejich neúspěchem: byli obráceni na křesťanskou víru a 

Maxentius je dal, nepokřtěné, okamžitě upálit. Kateřina je v  posledních chvílích 

utěšovala. Pro ni císař navrhl mučidla sestávající ze čtyř kol opatřených železnými 

hřeby, ke kterým byla přivázána. Úder blesku z nebe však je zničil, aniž jí mohly 

uškodit. Poté byla Kateřina setnuta.
108

 

Ve zdejší scéně Zmrtvýchvstání Krista se jedná o převládající typ pojetí 

zobrazení, který se objevuje běžně ve středověku. Je zde zachycen ten moment, 

kdy Spasitel vystupuje z otevřeného sarkofágu a drží korouhev s  trojcípým bílým 

praporcem, na kterém byl pravděpodobně zobrazen červený kříž. Dlouhá vlnící se 

vlajka je křesťanským symbolem vítězství nad smrtí, je korouhví vzkříšení. 

Odvozuje se od vidění Konstantina Velikého a jeho přijetí znaku ve tvaru kříže na 

římské korouhve. Drží ji Kristus také ve scéně Sestoupení do pekel a bývá 

atributem svatých bojovníků.
109

 Událost, že Kristus vstal třetího dne z mrtvých, je 

jeden ze základních článků křesťanské víry. Vzkříšení bylo návratem na „zem“, 

kde zůstal čtyřicet dní – až do Nanebevstoupení. Protože nikdo nebyl svědkem 

okamžiku jeho vzkříšení, jsou jeho následná zjevení učedníkům dotvrzením, že 

k této události došlo.
110

 Scéna Zmrtvýchvstání Krista je považována za jedno 

z  nejzávažnějších a nejobtížnějších témat křesťanského umění. Základem pro 

vyobrazení jsou některé skutečnosti a události uvedené v evangeliích (např. Mt 

28, 1-10), kde se píše o zbožných ženách (většinou tři Marie), které nalezly 

prázdný hrob a u něho jednoho anděla (Mt 28, 2-3) nebo mládence (Mk 16,5) 

v bílém zářícím rouchu. Pouze evangelista Matouš (28, 4) se zmiňuje o stráži, 

která hlídá hrob.
111

 Až do 13. století v západním umění nahrazovala výjev 

Zmrtvýchvstání scéna tří Marií u hrobu. Podle středověkých představ bylo 

Zmrtvýchvstání zázrakem, který nikdo neviděl, a proto se postava Krista 
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nezobrazovala. Vyobrazení zmrtvýchvstalého Krista, stojícího či vystupujícího 

z hrobu, se vyskytovalo ojediněle od 10. století a k jeho rozšíření došlo postupně 

až v době vrcholného středověku.
112

 Vyobrazení je výsledkem vlastní umělecké 

představy malířů, inspirované deuterokanonickými texty. 

Do dnešní doby zůstala nepovšimnuta existence celkem tří medailonů 

s kompozicí do trojúhelníka v  široké vegetabilní borduře. Starší interpretace 

předpokládala u dvou vrchních medailonů scénu Zvěstování Panny Marie, 

přičemž byla vyslovena domněnka, že levý vyplňuje sedící postava Panny Marie a 

pravý postava anděla, který zvěstuje příchod Spasitele. Toto zdůvodnění a popis 

však nevyhovuje hradeckému námětu zobrazení. Spodní (třetí) medailon zůstal 

však zcela nepovšimnut a taktéž spojnice, respektive mohutná linie spojující oba 

vrchní medailony se třetím v  této  kompozici. S ohledem na tato propojení 

a celkovou ikonografickou interpretaci, je nutné počítat i se čtvrtým medailonem 

umístěným dále níže od ostatních. Dochované medailony, které jsou navzájem 

propojeny liniemi, odkazují nejen na jejich těsnou spojitost, ale také na původní 

rozsáhlejší zobrazení námětu. Pro lepší názornost poslouží kresebná rekonstrukce 

námětu situovaného na jižní stěně. [32] Námět se dvěma postavami je zobrazen 

bez dodatečných symbolických znaků. Okolí obou postav v medailonech je 

podáno jako volný prostor. U levého z nich je patrná starší malba, která je 

částečně překryta rozměrnějším medailonem se sedící postavou. Starší malba 

překrytého motivu mohla také zobrazovat další konsekrační kříž na západní stěně. 

Vzhledem ke kompozici se v  tomto případě může jednat o zobrazení 

Nejsvětější Trojice nebo o fragment rozměrné kompozice stromu života.  

Nauka, že Bůh je jedné podstaty, a přece ve třech osobách – Otec, Syn 

a Duch svatý – se dovolává na Matouše (28, 19) a Augustin ji vyložil ve spise De 

Trinitate. Nepřítomnost námětu v  prvotním a raně středověkém umění souvisela 

s neochotou církve znázorňovat naturalisticky první osobu Trojice, jež jako 

neviditelná byla nepoznatelná. Trojice bývá proto zpodobována v  podobě 

ideogramu, jako například třemi vzájemně se protínajícími kruhy. Bůh Otec byl 

původně zobrazován v symbolické podobě jako oko nebo ruka vynořující se 
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z oblaku. Duch Svatý byl nejčastěji symbolizován holubicí. Typická Trojice, již 

lze poprvé vidět ve 12. století ve francouzských a severoitalských dílech je 

zobrazena v podobě Boha Otce jako starce, bývá umístěn nad Kristem, jenž je na 

kříži. Někdy drží v rukou patibulum, nebo drží knihu s  řeckými písmeny alfa 

a omega. Holubice je přímo nad hlavou Krista. Méně běžný tip zobrazuje Trojici 

jako tři osoby v  lidské podobě. Jeho alternativa, odvozená z nauky Apoštolského 

vyznání víry, že Kristus sedí po pravici Boha Otce, ukazuje první a druhou 

božskou osobu, sedící vedle sebe, Boha Otce se žezlem (někdy s nohama na 

kouli) a Krista s křížem. Holubice se vznáší mezi nimi.
113

 

Bordura se stylizovanou vegetabilní ornamentikou mohla symbolizovat 

kmen Jesse, strom života (arbor vitae). U evangelistů Matouše (1,1-16) a Lukáše 

(3,23-38) je uveden rodokmen Kristův, jehož hlavním cílem je dosvědčit Kristovo 

tvrzení, že je synem Davidovým, ale také bohočlověkem „zrozeným z Panny 

Marie“, že je spojen s těmi, kteří žili před ním v době „Staré smlouvy“.
114

 Strom 

života v  křesťanské ikonografii nestojí vždy v antitetickém spojení proti stromu 

poznání, který se hříchem Adama a Evy stává stromem smrti. Je i samostatným 

symbolem vykoupení, který splývá se symbolikou kříže. Kříž se pak stává dřevem 

života (lignum vitae) a stromem nového ráje.
115

 Proroctví Izaiášovo (11,1 - 3), že 

mesiáš vzejde z  rodu Jesseho (Jišaje), otce Davidova, bývá ve středověku názorně 

ztvárněno jako rodokmen. Na typickém „Jesseho okně“ – barevném okně 

středověké katedrály – je vidět ve spodní části ležící postavu Jesseho. Strom 

vyrůstá z jeho beder a na jeho větvích se objevují Kristovi předkové. Na vrcholu 

je Panna Maria a Spasitel. Předobrazný smysl úryvku „Egredietur virga de radice 

Jesse“ - vzejde proutek z pařezu Jišajova, byl středověkému vykladači zřejmý 

z  podobnosti „virga“ (proutek) a „virgo“ (panna).
116

 Strom života představuje 

rajský strom (M 2,9, Zj 2,7) zasazený Bohem uprostřed ráje, který po hříchu 

rodičů uschl a teprve Vykoupením – Ukřižováním Krista opět nese ovoce 

a symbolizuje tak nový život. Mystický výklad, který rozvinul Anselm 
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Canterburský a Tomáš Akvinský, se kterým se setkáme také v Dantově Božské 

komedii, zejména v jejích ilustracích z 15. století, je založen na představě, že ráj 

je tělo Panny Marie a její klín je jeho středem, ve kterém byl zasazen Strom 

života. Vstupem božského slova do klína Panny Marie se stal Kristus člověkem. 

Byl poslán, aby vykoupil lidstvo, postoupil krvavou oběť a byl na Stromu života 

ukřižován.
117

 K myšlence vykoupení se vztahuje obvyklý nápis na pásce anděla: 

„Ecce concipiet et pariet filium“ - Aj panna počne a porodí syna, jeho jméno bude 

Emmanuel – Vykupitel (Iz 7,14). 

Malířská koncepce výzdoby kaple oslavovala na západní stěně domácího 

světce - sv. Václava. Poloviční postava je v  kompletním souboru hradeckých 

figur po ikonografické stránce sice velmi dobře čitelná a zachovalá, avšak dokládá 

jasné známky přemalby. Zobrazení odpovídá typu postavy v knížecí čapce, se 

štítem na hrudi, kopím a praporcem, jakožto hlavními atributy světce. Tento 

křesťanský světec a mučedník, český kníže z rodu Přemyslovců, hlavní patron 

českého státu a „dědic české země“ se narodil roku 903 jako první syn knížete 

Vratislava a kněžny Drahomíry. Dle legendy byl vychován babičkou Ludmilou 

a knězem Pavlem, později navštěvoval „latinské vysoké učení na Budči“. Již jako 

mladík projevoval svoji zbožnost pěstováním vína a obilí k eucharistické hostině. 

Roku 923 se stal knížetem. Jeho politika, zejména ve vztahu k německé říši, 

narazila na odpor jeho bratra Boleslava, který roku 935 pozval Václava na hostinu 

na svůj hrad ve Staré Boleslavi a dal ho najatými vrahy u dveří kostelíka 

sv. Kosmy a Damiána zavraždit. V tomto kostelíku byl rovněž pohřben. Roku 938 

(939) dal Boleslav jeho tělo přenést na Pražský hrad a uložil ho v jedné z apsid 

svatovítské rotundy. 
118

 

Stojící postava držící v ruce nádobku s poklopcem, umístěná v horním 

pásu v levé boční kápi při vstupu do sakristie, byla ikonograficky identifikována 

jako sv. Marie Magdaléna. Při studiu partií hlavy není ovšem tento názor 

jednoznačně přesvědčivý. V tomto případě zde může být zobrazen také sv. Josef 

                                                 

117
 Ernst GULDAN: Eva und Maria, Graz - Cologne 1966, 99. 

118
 úcta ke sv. Václavovi počínaje 11. stol. nikdy neupadla a jeho život i mučednická smrt byly 

zpracovány v mnoha legendách (např. v Gumpoldově legendě z roku 1006 s nejstarším 

vyobrazením světce) 
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z Arimatie nebo Nikodém. V partiích hlavy světecké postavy jsou zřetelné rysy 

mužské fyziognomie tváře – vousy a snad pozůstatek trnové koruny.  

Josef z Arimatie byl Ježíšův učedník, „zámožný člověk“, jemuž Pilát po 

ukřižování dovolil, aby si vzal Ježíšovo tělo, jež potom položil do svého vlastního 

hrobu (Mt 27,57-60). Při snímání z kříže stojí na žebříku s plátnem v ruce, 

a snímá tělo Spasitele z kříže, nebo stojí na zemi, kde je vstoje zachycuje. Hřeby 

s kleštěmi vytrhává Nikodém. Při Oplakávání Krista a Pohřbu Kristově jej on 

a Nikodém a někdy mladistvá postava, sv. Jan Evangelista, nesou na rubáši, jeden 

z nich drží plátno u hlavy a druhý u nohou. V legendě o Svatém grálu se vypráví, 

že Josef zachytil krev z  Kristovy rány do svatého grálu, misky či kalichu užitého 

při poslední večeři, a že přišel do Anglie a založil první chrám v  Glastonbury.
119

 

V apokryfním Vyprávění Josefa Arimatijského „dobrý“ lotr Démas (Dysmas) 

prosil Krista o odpuštění hříchů slovy:“…nevydávej mě ďáblovi…ať neuchvátí 

moji duši, tak jako toho, co visí po levici…“. Ježíš vyslyšel jeho přání, a když 

přišel Josef Arimatijský pro Kristovo tělo, nalezl dva kříže prázdné a na třetím 

mrtvého Gestase v podobě draka.
120

 Josef Arimatijský bývá vyobrazen většinou 

po Kristově levici, oblečen do vznešeného oděvu, protože byl radním a na hlavě 

má na českých vyobrazeních Ukřižování a Oplakávání z 15. století knížecí čepici, 

kde je nazýván „kníže ode dvora“ či „šlechtic a vladař dvorský“.
121

 

Nikodém byl farizeus a člen sanhedrinu v Jeruzalémě. Přišel v noci ke 

Kristu, aby od něj získal poučení (J  3,1-21). Mezi jiným hovořil Kristus o potřebě 

duchovního znovuzrození skrze křest a přirovnal Ducha božího k větru, jenž 

„vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde.“ Nikodém 

se rovněž účastnil pohřbu Kristova.
122

 Bývá zobrazován v pozdním středověku 

s trnovou korunou a hřeby v ruce. Detaily o snímání Kristova těla z kříže nám 

kanonická evangelia neuvádí. Pouze evangelista Jan (19, 39) zmiňuje, že Josefovi 

z Arimatie pomáhal Nikodém, který přinesl k  pohřbení v pyxidě sto liber vonné 

masti z myrhy a aloe. 
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7 Situace a stav nástěnného souboru při posledním restaurování 

 

Ve snaze zjistit podrobnější informace o průběhu posledního 

restaurátorského zásahu a současném stavu maleb, jsem se v  rozhovoru 

s  profesorem Karlem Strettim zajímala především o celkový průběh restaurování, 

původ a složení některých odstínů, škodlivé zásahy v průběhu časů a jiné. Byla 

jsem také seznámena s některými dalšími poznatky. Nedospěli jsme však 

v mnohém k jednostranným závěrům.  

Při počáteční fázi restaurátorské práce, si zatékání do prostoru sakristie 

vyžádalo urychlený průzkum všech volných ploch, aby nedošlo k případným 

ztrátám maleb. Sondáží byly nově objeveny pod vrstvou vápna a štuku plochy 

maleb v  klenbách, přilehlých k odkrytým malbám při severní stěně sakristie. Nad 

zobrazením erbu s lilií byly zachyceny též nové fragmenty. Tvrdé a ostře 

ohraničené ostění východního  a jihozápadního okna bylo při průzkumu 

odstraněno a nahrazeno novou omítkou vyhovující výšky, kterou restaurátor 

napojil na fragmenty maleb. Postup práce v  počáteční etapě, po částečném 

proschnutí a zpevnění, si vyžádal prosycení omítkové a barevné vrstvy 

mnohonásobnou fixáží. Zpevněné partie byly poté hloubkově injektovány. 

Následně bylo přistoupeno k průzkumu, snímání vrstvy povrchových nečistot, 

ztmavlých retuší a fixáží. V plné míře následně vystoupil rozsah přemalovaných 

a nedočištěných ploch vápenných nátěrů (v bočních kápích u Korunování Panny 

Marie tvořily tyto plochy cca 1/3 a na obraze Korunování Panny Marie cca 1/5). 

Podobně tomu bylo i u ostatních maleb. Bylo zahájeno následné odkrývání. Velké 

části malby byly získány u výjevů: Bolestný Kristus, sv. Máří Magdaléna (?), 

u Korunování v  partii donátorů a postavy sv. Vavřince. Malby byly dočištěny 

a znovu fixovány. Hustá síť tzv. peků byla přetmelena a u obrazu Korunování 

bylo přistoupeno k  retuši, která byla provedena kvalitními světlo stálými 

uměleckými pigmenty. Skvrny byly sceleny lokálním tónem. 

Ve druhé etapě záchranných prací došlo k odkrytí maleb v klenbách z pod 

několika vrstev, obtížně snímatelného, místy zatékáním zkamenělého vápna. Na 

mnoha místech byla gotická vrstva značně uvolněná od zdiva. Musely být proto 

injektovány všechny plochy gotické omítky. Celkově dočištěné malby byly 
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následně zpevněny několikanásobnou fixáží. Kamenné prvky byly očištěny od 

povrchových nečistot a zároveň došlo k odstranění nevhodných, betonových 

plomb, které předtím zastíraly nerovnosti ve spárách. Při těchto zásazích odstranili 

restaurátoři také nelogické a neorganicky působící omítkové hranoly a pilastříky, 

kterými byly při předchozí úpravě maskovány a vyrovnávány nerovnosti 

a nepravidelnosti původních gotických kamenných prvků a omítek. Otvory po 

dřevěných čepech u hvězdiček byly znovu vytmeleny.  

Závěrečná fáze restaurátorských prací znamenala především dokončení 

retuší na dalších místech souboru. Na jižní stěně, u jihozápadního žebra, se ukázal 

na nové omítce vápenný výkvět, který byl posléze odstraněn. Všechny defekty 

byly přetmeleny jednotně tmelem vyhovující struktury a barevnosti. Současně 

vynikla míra a poškození maleb. Tmely vytvářely hustou síť světlých bodů, 

jejichž plocha dokonce převažovala nad plochou malby. [33,34] Důsledkem toho 

se fresky staly špatně čitelnými a bylo prakticky znemožněno vnímání celku. Při 

dalším postupu bylo nutné pokračovat zvolna od velkých rušivých defektů 

k drobnějším až do té míry, aby byly malby čitelné v souvislostech, a uplatnila se 

tak originální malba v původní dochované podobě, bez ztráty patiny stáří. Retuš 

se omezila pouze na tmely a vycházela z barevného lokálního tónu originálu. 

Charakter stávajícího poškození vyžadoval vedle potlačení větších tmelů uvnitř 

fragmentů malby, uvážlivé scelení čárkovou retuší. Ta všude tam, kde byly 

tvarové souvislosti jasné, nahradila chybějící drobné defekty napodobivě ve 

světlejším tónu. Jinde byly defekty retušovány lokálním tónem, sledujícím zbytky 

původní linie kresby.
123

 

Během předešlých zásahů do maleb ve čtyřicátých letech 20. století, byly 

jednotlivé tóny plošně kolorovány souvislou přemalbou. Restaurátor se vyjádřil na 

tomto místě o následném vyniknutí světlejších skvrn peků, což vyvolávalo až 

dojem pietního přístupu.
124

  Místně byly v  této době doplněny a přemalovány 

také kontury, hlavně u obličejů, se snahou zachovat maximálně autentický vzhled 

díla. Kontury jsou velmi výrazné s černým zabarvením. Tato retuš byla ovšem 

provedena velmi mastnou temperou nebo olejem, kterou se podařilo z větší části 
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odstranit. Pouze v místech, kde se zapila přímo do kamene (například 

v jihovýchodním okenním ostění), se ji povedlo jenom zeslabit a zůstala oproti 

původní barevnosti tmavší. Ze snímků SÚPOP, které zachycují stav maleb 

v padesátých letech 20. století je patrné, že výjevy Zmrtvýchvstání Krista 

a sv. Václava, byly nejpoškozenější a byly přemalovány do značné míry při 

předchozí opravě. Restaurátorská zpráva rovněž uvádí, že postava sv. Václava 

byla silně přemalována ve čtyřicátých letech minulého století. Tento zásah vznikl 

pravděpodobně z nutkavé potřeby zachránit tehdy značně poškozenou postavu 

českého světce a zemského patrona.
125

  

Zatékání v pozdějším období do prostoru sakristie způsobilo další 

rozrušení omítky a vytvoření vrstvy vápenných solí. Poslední restaurátorské 

zásahy proto vyšly, po zpevnění a sejmutí vrstvy solí a přemalby, ze zachovalých 

fragmentů a scelily je čárkovou retuší se světlostálými uměleckými pigmenty. Za 

zmínku stojí, že v průběhu vykonávaných prací, byl interiér obestavěn liturgickým 

nábytkem, jak je tomu i v současné době, a jehož přítomnost do jisté míry 

překážela a byla na obtíž. 

Současná situace kolem malířského souboru, dle mého názoru a také dle 

názoru restaurátora, se kterým jsem vedla odbornou konzultaci, odhaluje nepříliš 

uspokojivý až neutěšený stav. Opět se zde zdají být patrné stopy po zatékání. 

Situace z toho důvodu vyžaduje v blízké budoucnosti další restaurátorské práce 

a zásahy. K  zaslouženému blízkému uskutečnění prací by mělo dojít 

i v souvislosti s nedávným restaurováním vitráží katedrálních oken a královské 

předsíně, nacházející se v těsné blízkosti jižní děkanské sakristie. Tato situace 

čeká na další posouzení restaurátory a jistě i nemalou finanční investici. Je 

v tomto ohledu důležité, vyvíjet stále iniciativu a apel na zachování a záchranu 

onoho jedinečného souboru, který si žádá citlivé zacházení a údržbu. Na 

konferenci „Katedrála 2008“, pořádané k 700 - letému výročí od pobytu Elišky 

Rejčky v Hradci Králové, která se konala na podzim roku 2008 na půdě 

Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, jsem referovala a přednesla kratší 

příspěvek o nástěnných malbách a nutnosti jejich dalšího restaurování. Stávající 
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pan arcibiskup Dominik Duka na konferenci přislíbil věnovat primární zájem 

a investice nástěnnému malířskému souboru při dalších etapách na opravě 

katedrály, respektive v děkanské sakristii. Při návštěvě sakristie v  říjnu roku 

2009, kdy byla pořízena k diplomové práci kvalitnější fotodokumentace, se ukázal 

znepokojivý stav maleb v  důsledku nadměrné vlhkosti. V partiích medailonů na 

jižní stěně jsou již patrné stopy po odloupnutí svrchní barevné vrstvy omítky. [35] 

Z mé strany bylo apelováno na kritický stav maleb dopisem královéhradeckému 

biskupovi a děkanovi, aby byl odborně posouzen jejich stav a uvolněny finanční 

prostředky k záchranným pracím. Celková situace je v současnosti nadále 

otevřená. 
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8 Slohový rozbor 

 

Stěny děkanské sakristie jsou plochou ne příliš rozměrné a rozsahem 

stávajících fragmentů maleb ne příliš početné. Co se množství dochovaných 

maleb týká, jsou zaplněny jednotlivými obrazovými poli, původně rozmístěnými 

ve třech pásech nad sebou. Na první pohled je zřejmé, že došlo v průběhu času k 

jejich značnému poškození. Lze konstatovat, že se zde vyskytují pole 

s reprezentativními vyobrazeními. Jednotlivé výjevy se však neprokazují 

slohovou jednotou a s ohledem na tuto okolnost se dá vyslovit předpoklad 

o různých objednavatelích a výmalbě v  jednotlivých časových fázích nebo 

posloupnostech. Malby nejsou zachovány v jedné souvislé vrstvě. Za východiska 

těchto maleb jistě sloužily dobové typy figur knižních iluminací, nebo cykly 

nástěnných maleb dvorského okruhu či sklomalby středověkých chrámů. Hlavní 

zájem malířů se soustředil v tomto případě na figurální složku. 

Vezmeme-li v úvahu onen předpoklad, že zdejší první nástěnné malby 

vznikly již před polovinou 14. století, je nutné provést jejich stylové porovnání se 

soudobou malířskou produkcí výše zmíněných oborů. V českém prostředí 

nalezneme východisko a analogii těchto maleb, charakterizovaných štíhlou 

typikou figur, kresebností, splývavou drapérií, kulatějším typem obličejů, stylizací 

ornamentu a podobou architektonických motivů, v obecné rovině ve Velislavově 

bibli. Hradecký soubor této časové roviny výmalby se vyznačuje tvarovou 

křehkostí, grácií pohybů a lineární rytmizací celku. Je zde viditelná kompozice 

lehkých, akvarelově průsvitných tónů. Jednotlivé záhyby drapérie rouch jsou 

pružné a plynulé, látka je vertikálně členěna, avšak svrchní pláště rouch vzdušně 

zahalují figuru, obtáčí ji krouživým pohybem a přechází v některých partiích 

v horizontální dynamický záhybový systém. Je zde naznačena gestikulace rukou, 

která je výrazovým prostředkem vnitřního života postav. Malíř zdůraznil hybnost 

linie také skrze barevné střídání rubu a líce na okraji šatu. Hlavy světců i donátorů 

jsou oválného i kulatějšího charakteru s výraznýma očima mandlovitého tvaru a 

výraznými červenými ústy. Tváře lemují hnědé i světlejší zvlněné delší i krátké 

vlasy. 
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Typově je zde blízká podobnost hlavy Krista s  kruhovým nimbem ve 

zdejší scéně jednoho ze zázračných uzdravení s  postavami apoštolů v  johanitské 

komendě ve Strakonicích [36], kde v obou případech zaznamenáváme citlivou 

lineární modelaci detailů, oválnou protáhlou hlavu, oduševnělý výraz tváře 

a celkovou štíhlost tělesných proporcí. Strakonický fragment postavy apoštola, 

spolu s  mladším fragmentem hlavy Krista v Polici nad Metují a  nástěnnou 

malbou v  Krtni, vyplňují mezeru ve vývojové řadě, která zela mezi malbami 

románskými a onou částí maleb, jež lze považovat za gotické.
126

 Podobnosti lze 

dále nacházet ve svatojiřském cyklu na hradě v Jindřichově Hradci [37] nebo 

v nástěnném cyklu kostela sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou [38], 

v kostele v  Průhonicích, Myšenci [39], Krupce, v kostele sv. Václava v Opavě 

nebo v  kostele sv. Mořice na Mouřenci u Annína.  Další analogie a stopy vedou 

až kupříkladu k Giottovým malbám v Aréně v  Padově. 

Figura sv. Jana Evangelisty? (nebo sv. Marie Magdaleny? Nebo Marie 

Egyptské?) v levé boční kápi severní stěny má monumentální měřítko a vytváří 

tak pendant k vysoké štíhlé postavě Bolestného Krista na protější stěně. V typice 

obličeje je možné považovat za nejbližší analogii k tomuto vyobrazení fragment 

postavy sv. Vavřince z  kostela sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. [40] Tatáž 

nápadná podobnost je patrná dále u  postav sv. Štěpána a sv. Vavřince v  hradecké 

scéně Korunování. V naší gotické nástěnné malbě není vyobrazení sv. Vavřince 

příliš časté. Jedinou malbou z první poloviny 14. století v Čechách je stojící sv. 

Vavřinec s  roštem a palmovou ratolestí v jáhenském šatě v Krči u Protivína.
127

 

Dvojice se sv. Vavřincem a sv. Štěpánem je dochovaná také ve Čkyni (po roce 

1330). Z pozdější doby nalezneme zobrazení tohoto světce v kostele 

 Černovičkách (kolem 1350-1360) a setkáme se s ním také v Libiši (kolem 

1390).
128

 Důležitý je hagoigrafický cyklus věnovaný sv. Štěpánu, po r. 1336, 

situovaný v kostele sv. Václava v Opavě., zachycující scénu. Kázání sv. Štěpána, 

sv. Štěpán křísí mrtvého a Kamenování sv. Štěpána. Jak v opavském, tak i 
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hradeckém případě lze sledovat pozůstatky světcovy mladistvé tváře s tonzurou. 

Torzo hradecké postavy sice postrádá jakékoli náznaky gestikulace, avšak 

s opavskou postavou ho pojí klidná monumentalita. Ke stylu opavských maleb 

zaujal správné stanovisko T. Knoflíček, který v nich spatřuje příklad čistě 

prozápadní orientace.
129

 

Reprezentativní královéhradecká scéna Korunování Panny Marie, pokud 

se týká celkového komposičního rozvrhu, je podobně koncipovaná jako v  kostele 

sv. Vavřince v Brandýse nad Labem ze čtvrtého desetiletí 14. století. Na rozdíl od 

maleb v  Brandýse, nedoprovází však ústřední dvojici postavy andělů, ale světců. 

Také postavy donátorů, které jsou v obou případech přítomné, zaujímají 

v programech první poloviny 14. století stále významnější roli a běžně je 

doprovázejí, také zde „mluvící pásky“. Analogii lze v  tomto případě spatřovat 

také ve čtyřdílné kompozici mariánské legendy na severní stěně presbytáře kostela 

sv. Ondřeje v  Kolíně nad Rýnem z první čtvrtiny 14. století, silně inspirované 

francouzskou malbou. Nápadná shoda je též v celkovém barevném vyladění 

a modrozeleném pozadí všech scén.
130

 Korunování zaujímalo čelné místo 

v tympanových katedrálních plastikách, neposkytuje ale tolik příkladů podobného 

řešení jako francouzské slonovinové diptychy, většinou z konce 13. století, 

zatímco v německém materiálu se obohacené schéma s doprovázejícími anděly 

objevuje ponejprv až v letech 1310-1320.
131

 U této časové fáze výmalby interiéru 

děkanské sakristie je nutností poukázat na stylovou blízkost nejen typiky obličejů, 

ale i rouch ve zdejším Korunování Panny Marie s freskami na kruchtě ve 

strakonické komendě johanitů, datovanými před rok 1330. Vedle toho také na 

typiku obličejů postav apoštolů z  kostela sv. Mořice na Mouřenci u Annína, které 

byly datovány mezi lety 1310-1320.
132

 Ve strakonické komendě je patrná 
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 Tomáš KNOFLÍČEK: Monumentální malířství doby Jana Lucemburského na Moravě a ve 

Slezsku, in: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru 

doby Jana Lucemburského, Ostravské muzeum, 522-531. 
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 PEŠINA 1958 (pozn. 73) 223. 

131
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132
 Na stejnost slohových principů maleb annínských s kompozicí Posledního soudu z Janovic nad 

Úhlavou poukázal Jan Royt. V souvislosti s uvolněnou červenou obrysovou kresbou upozornil 
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podobnost v pojetí zdejší Madonny Ochranitelky [41] s typem korunované hlavy 

královéhradecké Panny Marie. Zdejší Korunování j reprezentativního rázu a je 

v celém dochovaném souboru dominantní. Vyznačuje se mimořádným půvabem a 

důstojností postav. Je zde podtržen význam samotného aktu korunování, 

slavnostního okamžiku, kdy Kristova ruka klade korunu na hlavu Panny Marie. 

Její postava je mírně skloněna a působí křehce. Do souvislostí s  pojetím drapérie 

rouch, které byly prokázány mezi Trůnící Pannou Marií v Průhonicích, s  Pannou 

Marií Ochranitelkou ve Strakonicích, s Pannou Marií Ochranitelkou v Kobeřicích, 

lze dát také ostatní královéhradecké figury ve scéně Korunování Panny Marie. Ve 

všech případech se uplatňuje plášť volně spadající přes ramena a pod krkem 

nesepnutý, silná kresba záhybů je doplněna mělkou vlnovku okraje a mísovitým 

uspořádáním v  partiích klína.
133

 Koruna Krista a Panny Marie je trojdílná 

s motivem stylizovaných liliovitých trojlistů.
134

 Souhlasí tak s ustálenou 

ikonografií tohoto typu z přelomu 13. a 14. století. Ostatní postavy jsou jednotlivě 

a symetricky (vzhledem k oběma hlavním postavám) umístěny na modrém 

pozadí. Prostor je v tomto případě zcela eliminován. Celková ušlechtilost, ladnost 

postojů, způsob traktování dlouhého šatu do vertikálně splývajících záhybů a jeho 

stažení v pase u postav donátorů, ukazují na podobnou západní slohovou 

orientaci, zprostředkovanou lucemburským Čechám blízkým Podunajím. Vlivy a 

stylovou podobnost je také možné sledovat v souvislosti s nástěnnými malbami 

biskupské Gottweigerhofkapelle ve Steinu na Dunaji, datovanými mezi 

1305/1310 - 1320 [42,43,44], které nás přivádí do blízkosti významné malířské 

dílny kláštera augustiniánů kanovníků ve sv. Florianu.
135

 Tyto iluminace 

postavené na zřetelně čisté kresbě, plasticky modelovaném monochromním 

lavírování, mající úzký vztah k výzdobě severní stěny kostela sv. Mořice na 

                                                                                                                                      

také na analogie s monumentální postavou Arnošta z Pardubic v biskupském kostele v Kyjích z r. 

1344 a o desetiletí později s polopostavami proroků z kostela v Dobrši 

133
 A. Merhautová upozornila na blízkou souvislost s iluminací Trůnící Panny Marie v rukopisech 

Královny Elišky Rejčky. K. Stejskal hledal analogii pro nástěnnou malbu v iluminaci v 

Rajhradském antifonáři a žaltáři (fol. 188r) 
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 PEŠINA 1958 (pozn. 73) 168. 
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 Jiří FAJT/Vladimír HOPRENIAK/Jan  ROYT: Nástěnné malby v kostele sv. Mořice na 

Mouřenci u Annína, in: Zprávy památkové péče LIV, 1994, 255. 
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Mouřenci u Annína, lze spojit také se stylem maleb královéhradeckých. Vedle 

toho Korunování Panny Marie z kostela sv. Martina z Kralic nad Oslavou, 

datované do dvacátých let 14. století a doprovázené jednou ze scén 

svatomartinské legendy, které samo o sobě vyznívá jako dvorský výjev, podává 

přesvědčivý důkaz o univerzalistickém základu lineárního slohu
136

 a lze je 

porovnat také s Korunováním hradeckým. Důležitým srovnávacím materiálem pro 

malby na severní stěně a fragment ženské postavy na jižní stěně v 

hradecké sakristii je i cyklus nástěnných maleb zachycující pověst o rytíři 

Lancelotovi z jezera, dochovaný v interiéru polského hradu Siedlecina. [45,46] 

Malby, datované lety 1345/1346, jsou dokladem profánní tématiky a jsou uváděny 

v souvislost s  Jindřichem I. Javorským. Štíhlá typika postav, výrazná linearita, 

celková barevnost i detaily záhybového systému drapérie spolu s ornamentikou a 

náznakem jemných gest, nás uvádí v blízkou analogii hradeckého stylového 

provedení.
137

 Obecným východiskem je pro tuto fázi výmalby také Velislavova 

bible.  

Vzhledem k naznačeným paralelám, je pro vyslovení předpokladu vzniku 

maleb na severní stěně pravděpodobná doba kolem poloviny čtyřicátých let 

14. století, nebo přesněji po roce 1345. 

Vyobrazení Bolestného Krista se v českém umění objevují na přelomu 

prvního a druhého desetiletí 14. století., pravděpodobně současně se začleňováním 

svátku Božího těla do liturgické praxe v Čechách. Podle nejstarších dochovaných 

vyobrazení tohoto námětu, byl tento zobrazován nejprve v celé postavě, stojící 

před křížem a s rukama zkříženýma na prsou. Za příklady těchto památek stojí 

zobrazení z Průhonic, z Prahy z domu U zvonu, z Písku, či iluminace z Pasionálu 

abatyše Kunhuty.
138

 Zajímavým způsobem je Bolestný Kristus zachycen na 

nástěnné malbě kostela sv. Kříže v Nebovidech u Brna z první poloviny 14. 

století, který si oběma rukama otevírá ránu v boku. Jeho postava je flankována 
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 KNOFLÍČEK 2011 (pozn. 119) 505. 
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 Jacek WITKOWSKI: Szlachetna a wielce zalosna opowiesc o Panu Lancelocie z Jeziora. 

Dekoracja malarska wielkiej sali wiezy mieszkalnej w Siedlecine, Universytetu Wroclawskiego, 

Wroclaw 2002 
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 zmíněné památky zkoumali Všetečková, Stejskal, Urbánková, Pešina  
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stojícími apoštoly.
139

 Postava hradeckého Bolestného Krista je monumentální a 

byla porovnána v nedávné době se starším zobrazením Bolestného Krista v 

 přízemní kapli v domě U Zvonu. [47] Z. Všetečková časově zařadila vyobrazení 

Krista z  Hradce Králové do šedesátých let 14. století a objasnila námět z domu U 

Zvonu tak, že „monumentální zobrazení Bolestného Krista považujeme za 

nejstarší zobrazení tohoto ikonografického typu, který je projevem myšlenkové a 

náboženské kontemplace a osobní spoluúčasti na bezprostředním prožitku 

fyzického utrpení Krista, vyjádřeným jedním z nejvýznamnějších devočních 

obrazů – Imago pietatis.“
140

 Pražské vyobrazení dokládá dle badatelky 

oprávněnost interpretace „lámaného“ slohu ve smyslu intenzívního emocionálního 

prožitku bolesti, který se projevil především v dynamickém pojetí ostrých 

zalamovaných záhybů.
141

 K. Stejskal upozornil v  této souvislosti na časově blízké 

zobrazení polopostavy Bolestného Krista na nástěnných malbách v gottweigské 

kapli ve Steinu z let 1305-1310.
142

 Umístění Bolestného Krista v Hradci Králové 

na východní stěně dokládá jistě posun v teologickém myšlení raně gotické doby, 

kdy byl akcentován Kristus trpící, nikoli vítězný. Podobně jako v  Průhonicích, i 

zde je postava zobrazena s rukama zkříženýma na hrudi. Nenalezneme zde však 

stopy po nástrojích umučení. Zdejší postavu Krista doprovází dvě postavy 

klečících donátorů s páskami. Donátorské postavy jsou výrazně menšího měřítka 

vzhledem k postavě Krista a jsou v tomto případě v jeho přítomnosti zobrazeny 

samostatně bez vztahu k dalším postavám světců. Rysy ve tvářích postav a 

celkové zvýraznění obrysu jsou jasnou známkou přemalby. Nelze porovnat, zda 

po stránce slohové Kristova tvář dosahovala podobné míry emotivního výrazu a 

kvality iluminátora typu Pasionálu abatyše Kunhuty nebo se blíží spíše 

průhonickému výrazu. Za zmínku stojí, že k nejstarším italským deskovým 

obrazům tohoto námětu patří část diptychu s  Bolestným Kristem ve sbírce 
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 RYWIKOVÁ 2011 (pozn. 91),  886-887. 

140
 VŠETEČKOVÁ 2009 (pozn. 70) 388. 
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 Zuzana VŠETEČKOVÁ: Nástěnné malby v Domě U zvonu na Staroměstském náměstí v Praze,    
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  Ibidem 383. 
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Stocklet v Bruselu
143

 a benátský obraz z Torcella z druhé poloviny 13. století. 

Z knižní produkce se za nejstarší italské zobrazení považuje misál v Cividale z 

 doby kolem roku 1254. Nesporný význam má pak především Vídeňský žaltář 

z let 1260 –1270, který je prací padovského ateliéru.
144

 Do doby kolem roku 1300 

se datuje torzo Bolestného Krista s Arma Christi v ambitu františkánského kostela 

v Bolzanu. Zmínit lze i výzdobu severní lodě kostela sv. Tomáše v Praze, kde se 

dochovalo nevelké Ukřižování a torzo Arma Christi.
145

 Z druhého desetiletí 14. 

století pochází zobrazení stojícího Bolestného Krista se zkříženýma rukama na 

prsou v doprovodu Panny Marie a sv. Jana Evangelisty na pilíři děkanského 

kostela v  Písku. [48] Shora přilétají dva andělé, přinášející kříž a trnovou korunu. 

Pod obrazem jsou také částečně zachované postavy donátorů, zřejmě píseckých 

měšťanů.
146

 Typika členění šatu u postav sv. Jana a Panny Marie je srovnatelná 

s oděvem rouch fragmentů královéhradeckých postav na jižní a západní stěně. 

Stojící Kristus Trpitel v ambitu strakonického johanitského kláštera, u jehož 

nohou klečí dva prosebníci, datovaný do dvacátých let 14. století, je také mladší 

obdobou hradecké malby. J. Pešina a M. Štefanová vyslovili předpoklad, že 

Bolestný Kristus tvořil střed obrazu s nástroji umučení, na nástěnných malbách v  

kostele sv. Vavřince v  Brandýse nad Labem, které pocházejí pravděpodobně ze 

třetího desetiletí 14. století. 
147

 Kompoziční schéma dochovaných maleb tohoto 

námětu v Čechách umístěné v konkrétních případech v horním pásu stěny, může 

být poplatné také výzdobné koncepci děkanské sakristie. I v Hradci Králové mohl 

být totiž zobrazen ve spodním pásu severní stěny mariánský cyklus. Památkou 

hodnou pozornosti v  porovnání s hradeckou malbou může být také Relikviář 

Kristova trnu - Bolestný Kristus z  Baltimore, datovaný před 1349. [49] Pro 

hradeckého Krista platí to stejné, co bylo vysloveno již dříve: „na rozdíl od 
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Bolestného Krista v domě U Zvonu a v  Pasionálu nejsou na Kristovi z Baltimore 

patrné stopy fyzického utrpení.“
148

  

U postavy Krista Trpitele je vzhledem ke značnému poškození, výrazným 

pozdějším malířským zásahům u postav donátorů a celkovému stavu, obtížné určit 

dobu vzniku maleb. Na téže stěně je proto nutné zvažovat časovou rovinu dalších 

dvou sousedních motivů – gotického okna a erbu s lilií. 

Pohledy na město s  detailními architektonickými motivy - hradbami 

s  cimbuřím, šupinovitými střechami, konkrétními typy oken a oblouků, 

v mnohém vychází z typů architektury zachycenými ve Velislavově bibli – 

například ve scéně Příchod andělů k  Lotovi v Sodomě (fol. 18) nebo ve scénách 

z  historie Josefovy (fol. 41v – 42 r, fol. 45) ve Velislavově bibli. [50,51] Ve 

zdejší výzdobné koncepci v  Hradci Králové rozlišujeme jednak architekturu 

světskou i sakrální. Mohutné hradby - oblouk s cimbuřím a dům se dvěma 

obloukovitými okny ve štítě a jedním mohutným v  průčelí a s drobným vikýřem - 

je obrazem města. Jsou zde ovšem přítomné i motivy, které poukazují na 

architekturu chrámu. Dokladem je štíhlá věž na východní stěně s motivem 

gotického okna s kružbou. Prostor je většinou naznačen znázorněním hloubky 

okenních a vstupních oblouků architektury. Se složitějšími, prostorově cítěnými 

motivy architektury - věžemi, obloukovitými okny a cimbuřím - se setkáme 

například kolem poloviny 14. století v  klášterním  kostele minoritů v Jindřichově 

Hradci nebo v kostele sv. Havla v Myšenci i jinde.  

Fragment subtilního gotického okna na východní stěně zaujme detailem 

a smyslem pro konkrétní formu. Podobnost k zobrazení tohoto architektonického 

motivu bychom našli v rukopisu Legendy o sv. Hedvice (Uvedení jeptišek do 

kláštera Třebnického). Podobný motiv a typika zobrazení okna se vyskytuje též 

v kapitulní síni johanitské komendy ve Strakonicích. Tato doba je spojena také 

s  prosazováním vlivů severoitalských - boloňských a padovských (giottovských), 

které se začínají intenzívně prosazovat díky putujícím umělcům.
149
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149
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Vítka, Žaltář kapituly karlštejnské, Liber viaticus Jana za Středy, Brevíř velmistra Lva. Milena 
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Heraldický motiv erbu s lilií na štítě, vlevo od okna na téže stěně, je 

v tomto případě původu měšťanského a dokladem odrazu dvorské kultury v 

městském prostředí. Určitým potvrzením teze, že znak s rostoucí lilií z boku štítu 

se vyskytuje v měšťanském prostředí, může být skutečnost, že podobný znak měly 

dva augšpurské rody „von Schrott“ a „von“ Holl“.
150

 Podobný znak, kdy však lilie 

nevyrůstá z boku štítu, nýbrž z horního rohu, měl také norimberský rod 

„Sachs“.
151

 První oblastí, ve které se můžeme setkat s  aristokratickým pojetím 

patriciátu, představuje měšťanská heraldika a sfragistika, která se u nás postupně 

začala vyvíjet během 13. století.
152

 Sebevědomá patricijská vrstva českých měst 

začala používat znaků jako projevu jejich skutečného společenského postavení, 

jímž se toužila přiblížit erbovní šlechtě. První zjištěná patricijská pečeť u nás 

pocházela z roku 1258 a již o čtyři roky později se objevily měšťanské pečeti ve 

tvaru štítu.
153

 V souvislostech nutno zmínit, že patricijská heraldika prezentující 

aristokratické pojetí patriciátu se uplatňovala také při výzdobě kaplí, které tyto 

rodiny zakládaly. Doklad o tom podává dochovaný erb na svorníku ruthardovské 

kaple v chrámu sv. Jakuba v Kutné Hoře pocházející z poloviny 14. století. Pod 

hrncovitou helmicí ozdobenou fafrnochem se nachází gotický štít, na kterém je 

vyobrazen znak generacio Ruthardorum – lidská ruka držící rozvětvený strom 

nebo větev.
154

 Také pečeť kutnohorského patricije Štěpána Pirknera z roku 1324 

nebo erb pražské patricijské rodiny Olbramoviců pocházející ze znakové galerie 

                                                                                                                                      

BARTLOVÁ: Boloňské vlivy na české umění druhé poloviny 14. a počátku 15. století, in: Umění 
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na hradě Laufu u Norimberka z  doby kolem roku 1361 jsou dokladem touhy 

a aktivity měšťanů po rodové sebeprezentaci.  

Nejbližším srovnávacím materiálem k  hradeckému erbu s lilií na štítě je 

erb ze hřbitovní kaple sv. Petra ve Stříbře [52], umístěný u stropu v pásu sedmi 

heraldických znaků dokládající torzo erbovní galerie. [53] Také v tomto případě 

se jedná o erb vybíhající lilie. Z. Všetečková o stříbrském erbu napsala, „pokud se 

na prvním znaku (správně na posledním v řadě dochovaných) skutečně zachovala 

liliovitá ozdoba, pak mohl patřit Václavu ze Stříbra.“
155

 Na základě srovnání obou 

erbů jde však také ve Stříbře o jasně artikulovanou erbovní figuru, nikoli 

o ozdobu, ale o týž erb jako ve Sv. Duchu, jen jinak barevný. V červeném poli je 

umístěna stříbrná lilie. Zdejší erby patřily regionálním dobrodincům kostela 

z řady okolní šlechty nebo měšťanů ze Stříbra. Štít s touto figurou je doložen také 

ve sbírce fotografií pečetí.
156

 Jedná se o pečeť pražského měšťana Mikuláše 

Planera z  roku 1364. [54,55] Mikulášova pečeť je přivěšena na listině z 16. února 

1364, kterou bratři Václav, farář z  Lysé, a Linhart s Mikulášem, měšťané pražští, 

synové zemřelého pražského měšťana Mikuláše Planera, zakládají oltář sv. Alexia 

a Anežky. K listině jsou přivěšeny též pečeti Václava a Linharta Planerů.
157

 

V tomto případě je znamení zrcadlově obrácené než na nástěnné malbě. Výhonek 

lilie směřuje od pravého (mřežovaného) okraje do heraldicky levého horního 

rohu. Královéhradecká lilie vybíhající ze strany štítu je ovšem stejná jako na 

pečeti Mikuláše Planera.
158

 Nabízí se na tomto místě otázka: lze ztotožnit osobu 

Václava, faráře z  Lysé, a Václava ze Stříbra a spojit je s malbami 

královéhradeckými? Vzhledem k okolnosti, že faráři v této době migrovali po 

farách, by to v hypotetické rovině možné bylo, ale chybí pro to konkrétní doklady. 

Královéhradecká lilie by mohla patřit rodu Planerů, za předpokladu, že se týž erb 
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neobjevuje u jiných měšťanů paralelně.
159

 Detailní historické bádání 

v konfirmačních knihách by mohlo blíže osvětlit povolání a vztah těchto osob. 

Vznik a pořízení maleb dochovaných na východní stěně, včetně 

monumentální postavy Krista Trpitele, vzhledem k popsaným okolnostem, je 

nanejvýše pravděpodobné posunout do šedesátých let 14. století. 

V královéhradecké děkanské sakristii se nachází na jižní stěně pozůstatek 

konsekračního kříže ve spodní části scény Setnutí sv. Kateřiny Alexandrijské. Na 

tomto místě je nutné zvažovat možnost původní existence oltáře, případně 

přenosného oltáře, sloužícího ke křesťanské liturgii. Pouze stavebně historický 

průzkum by však mohl zachytit stopy po pozůstatcích oltářní menzy v podlaze 

a potvrdit tak, nebo vyvrátit definitivně tuto hypotézu. 

U postavy na jižní stěně, která byla označena za pravděpodobnou postavu 

sv. Kateřiny, se kompozicí a stylem vyznačuje kvalitou výtvarného provedení. 

Estetická ladnost, štíhlost a záhybový systém šatu postavy je blízký scéně 

Korunování. V partii hlavy je zachována rouška, která přiléhá k obličeji a zahaluje 

krk i bradu. Není zde patrný pozůstatek nimbu ani jiný konkrétní atribut. Měřítko 

figury je vůči ostatním postavám donátorů větší, avšak její umístění se nachází ve 

stejném, tj. horním pásu, jako ostatní donátoři s invokačními páskami. Postava 

klečí, a jako u ostatních donátorů, je pro ni typické gesto rukou sepjatých 

k modlitbě. Dle těchto znaků je možné vyslovit stanovisko, které ji spíše 

ztotožňuje s postavou donátorky. Vhodné je zajisté porovnání a opět blízká 

analogie například s postavami z nástěnného cyklu maleb z hradu Siedlecina. Ve 

scéně Setnutí sv. Kateřiny lze poukázat na výraznou štíhlost a linearitu pouze 

jenom u obrysu obou postav. Horizontální záhyby svrchního šatu biřice, který je 

přepásán v  pase, špičatá přilbice, dlouhý meč a pozůstatky královské koruny 

světice, nebo její štíhlé chodidlo, jsou posledními zbytky výjevu, který se ve 

střední části nedochoval a chybí zcela. Patrná je však dynamika gesta a prohnutí 

těla kata odhodlaného vykonat trest. Kat, připravený setnout hlavu světice, drží 

nad hlavou turecký meč, dobově obávanou zbraň pohanů. Také zde je vidět sv. 

Kateřinu, jak klečí a modlí se, spíše jen tušíme obrysy jejího těla, neboť střední 
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část malby zcela chybí. Podobnou situaci s lépe dochovaným námětem lze vidět 

v pozdějším nástěnném malířství z počátku 15. století například v kryptě kostela 

sv. Štěpána v Kouřimi.
160

 

Poměrně významný doplněk k figurálním kompozicím představuje 

v Hradci Králové ornamentální složka. Kompozice medailonů a stylizovaného 

ornamentu v  kombinaci s nápisem v horní části fragmentu na jižní stěně, je 

dokladem úzkého sepětí zejména s malbou knižní, malbou nástěnnou a také 

sklomalbou.
161

 Myšlenka geometrického uspořádání výjevů, které k sobě mají 

úzký vztah, i když shrnují a aktualizují řadu dějů z různých časových rovin, je 

reprezentována pravděpodobně také v hradeckém souboru Stromem života. 

Kompozice Stromu života byla inspirována spisem sv. Bonaventury „Lignum 

Vitae“. S řazením příběhů nestejných časových rovin vedle sebe se setkáváme 

v Bibli moralisée, rozšířené především ve 14. a 15. století.
162

  Řada obrazů tohoto 

námětu vznikla v první čtvrtině 14. století, zejména v oblasti Sieny (Pacino di 

Bonaguida) a ve Florencii (Taddeo Gaddi). V českém umění byl Strom života 

zobrazen na nástěnné malbě například v  roudnickém ambitu. Zobrazení Stromu 

života je ale podstatně starší. Jeho tradici můžeme sledovat už od umění 

mezopotámského, indického nebo egyptského. Užití medailonů se vyskytuje 

v českém prostředí v nástěnné malbě kolem roku 1320 v  kostele sv. Prokopa v  

Krupce. Ve zdejších malbách jsou zastoupeny postavy světců a poprsí proroků. 

Koncem první čtvrtiny 14. století najdeme medailony také například v kostele sv. 

Petra a Pavla v  Dalešicích [56], kde je zastoupen pašijový cyklus. Další doklady 

máme z kostela sv. Jana Křtitele z  Janovic nad Úhlavou, se zobrazením Panny 

Marie a symbolů evangelistů. Z padesátých let 14. století pochází medailony 

kostela sv. Havla v  Myšenci s  poprsími proroků. Užití kruhových medailonů byl 
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přínos, kterým obohatila sklomalba malbu knižní. Malíři biblí chudých vtěsnávali 

po celé 14. století své představy do kruhových medailonů, v nichž právě 

typologicky chápané pašijové výjevy jsou časté, jak dokládají některé rukopisy z  

první poloviny 14. století. Výjev Zvěstování je ústředním námětem skupiny 

medailonů Kodexu 151 z Lillienfeldu kolem roku 1355. [57] Obě postavy jsou 

zde umístěny v jednom medailonu, nikoli odděleně. Iluminace CPV 608 malířské 

školy sv. Floriána kolem roku 1310/15 dává příklad spojení medailonů navzájem 

linií. [58] Četné medailony obsahuje i například Bible Suchá. Medailony, které 

jsou tvořené pouze vegetabilními motivy, jakožto součást bordury, dokládají další 

iluminace knižní malby, například antifonář z  Karlsruhe (fol. 18v ). Námět 

Zvěstování Panně Marii u Stromu života se vyskytuje v pozdější době, počátkem 

15. století také v nástěnné malbě v  kostele sv. Václava na Zderaze. [59] Okolí 

medailonů, které jsou v tomto případě mezi sebou spojené větvemi a kmenem 

stromu, je vyplněno kvetoucími větvemi s listy. Samotné Zvěstování je situováno 

u kmene stromu, přičemž postava Panny Marie a archanděla Gabriela nejsou 

umístěny přímo do medailonů, ale mimo ně.
163

  

U královéhradeckých medailonů je sice vegetabilní rámec více stylizován. 

Analogie je zde však blízká v propojení medailonů liniemi a ve florální 

ornamentice v jejich okolí a v bohatě rozvinutém námětu tohoto zobrazení. Byla 

by možná interpretace, že medailonů zde bylo zobrazeno vícero s námětem 

rodokmenu – Zvěstování, David a Jesse. S  knižní malbou má tento výjev 

spojitost v základní kompozici a existuje další řada slohových obdob. 

V Antifonáři královny Rejčky (fol. 97v a 110v)
 164

, datovaném kolem roku 1317, 

nalezneme medailony s hlavou Krista, biskupa a neznámých postav. Motiv 

medailonů se uplatnil v  českých iluminovaných rukopisech kolem roku 1410 také 

jako postranní okrajová výzdoba stránek, iluminovaných Mistrem geronského 

martyrologia. S rozvinutím krajiny se však ve zderazských, ale také ani 
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v královéhradeckých medailonech nesetkáme. Vzhledem ke značnému poškození 

medailonů, je značně obtížné klasifikovat záhybový systém drapérie. Je naznačena 

spíše vertikálními záhyby, které sledují obrysovou stavbu figur a jen u země jsou 

bohatěji skládané.
165

  

Ve stejné fázi výmalby prostoru, vznikly pravděpodobně malby v pravé 

části jižní stěny, a to Zmrtvýchvstání Krista a medailóny se dvěma figurami. Pro 

jejich pravděpodobnou dobu vzniku by svědčila padesátá až šedesátá léta 

14. století. V případě královéhradeckého námětu Vzkříšení Krista, je kladen důraz 

právě na vlastní Zmrtvýchvstání (resurrectio). V české nástěnné malbě první 

poloviny 14. století se spojení zmrtvýchvstalého Krista vystupujícího z hrobu a tří 

Marií s andělem nezachovalo žádné. Pouze v johanitské komendě ve Strakonicích 

(kolem 1320-1350) a Starém Plzenci (1351) jsou obě scény vedle sebe oddělené 

úzkým páskem.
166

 Výjimkou je tento námět v kostele v  Černovičkách, které byly 

datovány do padesátých a šedesátých let 14. století. Oba náměty, jak je to patrné 

právě v Černovičkách, spojuje do jednoho celku deskový obraz Zmrtvýchvstání 

od Mistra Vyšebrodského oltáře (kolem roku 1350), který je k výše uvedeným 

srovnatelnou malbou. Mnohem běžnější je, jak je tomu také v Hradci Králové, 

zobrazení samostatného Krista se sarkofágem, doplněné případně spícími vojáky a 

adorujícím andělem, například v  Dalešicích nebo Malenicích. Výskyt scény 

Zmrtvýchvstání z pozdějších let dokládá také nástěnná malba z Olešek (1370–

1380). Srovnávacím materiálem v oblasti knižní malby je fragment folia 

Opatovického misálu se zobrazením Vzkříšení Krista v iniciále „R“esurexi
167

 

z poloviny 50. let 14. století. Na hradeckém fragmentu postavy najdeme totéž 

frontální zobrazení Krista sedícího na okraji sarkofágu s pravicí pozdviženou 

k žehnání. Lze určit, že postava je umístěna diagonálně, tedy na roh sarkofágu. 

V rámci důkladné, a zatím jediné analýzy, miniatury fragmentu upozornil J. Krása 

na některé motivické podobnosti, s některými díly vzniklými v Čechách kolem 
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roku 1350, konkrétně v analogické scéně na Vyšebrodském oltáři. Naproti tomu 

konstatoval i rozdíly, vyplývající ze srovnání této kompozice se stejnorodými 

ikonografickými schématy doloženými v rukopisech Jana ze Středy, konkrétně 

s jeho cestovním breviářem zvaným Viatikus, či s misálem.
168

  Argumentem pro 

srovnání hradecké nástěnné malby s touto knižní miniaturou hovoří celková 

kompozice a předpokládaná barevnost výjevu i figurální typika s hlavou podanou 

ve striktní frontalitě, prozrazující jinak byzantské vlivy zprostředkované 

nepochybně severoitalskými předlohami. Dnes bohužel není možné blíže 

porovnat detaily v partiích obličeje ani drapérie Kristova roucha. Za další doklad 

námětu Kristova Vzkříšení lze jmenovat například iluminaci v Matitunale českého 

původu ze Žitavy z počátku 15. století.
169

 

             Zcela ojedinělá v celé malířské koncepci se jeví postava sv. Václava, 

která má také v nástěnném malířství v závěru první poloviny 14. století řadu 

analogií, a to například v  kostele v  Myšenci, Krupce, Jindřichově Hradci. Kolem 

roku 1350 je datován sv. Václav v Třebosicích. [60] a jednotlivá zobrazení se 

navzájem diferencují buďto byzantskou šupinatou zbrojí nebo pojetím gotického 

rytíře. Dobovému srovnání původního hradeckého originálu by  typikou oděvu a 

jeho detailů jistě posloužila parléřovská socha sv. Václava z  kaple sv. Václava ve 

svatovítské katedrále, datovaná k roku 1373, kde „světec v moderním brnění 

a plášti, s vévodským kloboukem na hlavě, se štítem v levé a kopím (dnes 

chybějícím) v pravé ruce… je zprostředkující představou dobrotivého vládce“.
170

 

Celkovým pojetím a typikou obličeje i celým provedením postavy se 

královéhradecká malba hlásí ke vzorům byzantských ikon. Poněkud netypickou 

kombinací detailů na oděvu, musíme připustit evidentně pozdější zásahy, či 

přemalby těchto částí. Stylovým pojetím postava sv. Václava zcela zjevně nijak 

nesouvisí se  žádnou z  maleb v sakristii. Prvotní hypotéza, že tato postava vznikla 
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možná jako zcela samostatný výjev ke konci padesátých, snad i na počátku 

šedesátých let 14. století, eventuelně, že se snad jednalo o pozdější přemalbu 

koncem 19. století, vyvrátilo a upřesnilo vyjádření restaurátora. Původní 

autentické detaily gotické malby jsou mizivě zachovány především v oblasti 

světcovy hlavy - kadeře vlasů a pozůstatky šupinovité zbroje v oblasti krční. 

Zobrazení sv. Václava, které se dochovalo do současnosti ve velmi neautentické 

podobě, se rámci časového zařazení maleb v děkanské sakristii zcela vymyká. 

Zřetelná je na první pohled nápadně pestrá barevnost, výrazná obrysová linie, 

kterou jsou oživeny, eventuelně přemalovány detaily v partiích hlavy a na oděvu 

světce. Přemalba však jistě nebyla realizována bez konkrétní znalosti a zájmu 

o typologii středověkých zobrazení figury.  

Kompletní nástěnný malířský soubor vznikl tedy nejpravděpodobněji, 

kolem poloviny čtyřicátých let 14. století a padesátými až šedesátými léty 14. 

století.  Postavy donátorů s „mluvícími páskami“ odkazují na devoční ráz 

maleb.
171

 Obecnou charakteristikou pro zdejší malířskou koncepci je linearita, 

modelace obličejových partií i drapérie a v neposlední řadě architektura 

uplatňující perspektivní zkratky. Jednotlivá pole s  nástěnnými malbami jsou 

místy od sebe oddělena pásy s  rostlinnou stylizovanou ornamentikou, na 

některých místech doplněné o dnes již téměř nečitelné latinské nápisy. 

Ornamentika vykazuje velkou míru stylizace a zjednodušení. Je méně konkrétně 

ztvárněna, porovnáme-li ji například s  rostlinnou ornamentikou kapitulní síně ve 

Strakonicích. [61] Dekorativní bordura se místy uplatňuje také ve spodních 

částech obrazových polí na úrovni konzol. Porovnat ji lze s rostlinnými tvary 

kvítků o čtyřech a pětilístcích, které jsou samostatné a nespojené, v rámci 

ornamentiky kostela sv. Jana Křtitele v  Jindřichově Hradci [62] a také s 

rostlinnými tvary, umístěnými do trojúhelníkových plošek, vymezených stuhou 

malířské výzdoby kostela v Myšenci, s ornamentem vinných listů a zbytkem 

unciálního nápisu v Kralicích nad Oslavou nebo s dekorativní ornamentikou 

pětilistých květů v augustiniánském klášteře v Roudnici nad Labem. [63] V  

Hradci Králové je ústředním prvkem dekorace pětilistý květ, který obíhá 
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diagonálně stuha, vymezující tak plochu pro jeho umístění. I zde je ornamentika 

značně stylizovaná a nedostihuje přirozených rostlinných tvarů, běžných v knižní 

výzdobě. 

Zcela jedinečnou záležitostí se ukázaly polemiky kolem donátorské 

postavy po levici Bolestného Krista. Pátrání po zobrazení Elišky Rejčky jako 

donátorky, jejíž podoba je zahalena tajemstvím, přineslo v  předchozí době 

domněnku, kterou vyslovila V. Němečková o zobrazení ve scéně Krista Trpitele. 

Dle tohoto názoru by odpovídala domnělému „portrétu“ královny klečící postava 

s červeným pláštěm přes ramena s mluvící páskou, umístěná na nejčestnějším 

místě vzhledem k hlavnímu oltáři, napravo od mohutné postavy Krista. 

Domněnku badatelka podpořila také poukazem na zjevnou ženskou fyziognomii 

postavy donátorky, kterou vzhledem ke stavu poškození, přemalby i vzhledem 

k typologii oděvu nelze jednoznačně určit, a poukazem na viditelný pozůstatek 

okraje čelenky nebo královské koruny.
172

 Pro srovnání uvedla zobrazení 

z Gelnhausenova rukopisu. Do souvislosti s  postavou dala i pozdější výzdobu 

iluminovaných rukopisů královny Rejčky. Přestože doba, ve které Rejčka žila, 

nezná portrét jako běžnou výtvarnou disciplínu, předpokládá však pokusy v tomto 

směru. Výrazem silného osobního vztahu k těmto iluminovaným rukopisům je 

skutečnost, že je v nich královna celkem desetkrát zobrazena.
173

 Při ověřování 

závěrů, dospívá autorka ke stanovisku, že za nejdůležitější obrazy pro představu o 

podobě královny v iluminacích je obraz z kodexu FM 7 [64] a poškozené 

zobrazení z  kodexu V  1813 a dále zobrazení v kodexech R 600 a V 1815, kde je 

patrná individualizace tváře. Na základě porovnání jednotlivých vyobrazení byla 

provedena lineární rekonstrukce tváře královny. [65] V. Němečková 

s  akademickým malířem M. Vitanovským stanovili osobitou fyziognomii 

obličeje. Dle této interpretace patří právě k nejtypičtějším znakům obličej 

pravidelných rysů s širším čelem, plnou oválnou tváří, rovným nosem a menší 

ustupující bradou, výraznýma očima a malými plastickými ústy.
174

 Rozbor 

nástěnných maleb z děkanské sakristie oběma autory tímto naznačuje, že by 
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 Ibidem 323. 
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mohlo existovat ještě starší zobrazení královny, právě zde a na tomto místě. Byla 

také vyslovena domněnka, že ona donátorská postava, která adoruje Krista po 

jeho levici, je vybavena několika detaily, ve kterých můžeme spatřovat 

jedinečnost zobrazení ženy výjimečného společenského postavení. „Její tvář není 

krásné schéma jako u světeckých postav či u postavy Panny Marie na vedlejší 

scéně, ale je zřetelně individualizovaná. Na jejím čele vidíme okraj čelenky, jejíž 

horní část se nezachovala. Zmizela také kresba při pravém a levém okraji obličeje, 

ale přece se zdá, že žena je namalována prostovlasá, tedy bez roušky. 

Významným detailem je dlouhý, bohatě zřasený plášť červené barvy, sepnutý na 

levém okraji sponou.“
175

 V popisu připouští, že prostovlasá úprava hlavy bez 

roušky je de facto jediným detailem, který zpochybňuje hypotézu, že jde 

o zobrazení Elišky Rejčky, neboť základní pokrývkou vdané ženy, paní nebo 

vdovy byla rouška (v případě královny koruna a pod ní rouška). V  kombinaci 

s ostatními detaily zobrazení badatelům připadá logická verze, že se jedná 

o zbytek královské koruny jednoduchého typu. Upozorňují na nápadnou shodu 

kompozice z  Korunování Panny Marie z  hlavní scény a zpracováním téhož 

námětu v  kodexu FM 7, folio 84 v iniciále V. Naznačené souvislosti studie dále 

poukazují na místo, které je považováno za místo realizace kodexů královny 

Rejčky, klášter v  Opatovicích, v jehož čele stál tehdy opat Neplach 
176

 a na 

těsnou blízkost města Hradce Králové i kláštera v této době.  

Představy jsou to lákavé, ale nelze je doložit a obhájit. Chybí pro ně 

konkrétní doklady. Také na tomto místě nese figura značné stopy přemalby, jak na 

to upozorňuje tmavá kontura, zvýrazňující obrys a značnou míru rustikálnosti, 

pokud ji srovnáme s kvalitou klečící postavy na jižní stěně. Z dnešního stavu není 

již rozpoznatelné, zda se jedná o pozůstatek koruny nebo čelenky na hlavě, obličej 

pouze lemují kadeře vlasů. Zavití hlavy rouškou nebo v kombinaci s královskou 

korunou, bylo ve středověku základní pokrývkou ženské hlavy vdané ženy či paní 

nebo vdovy.
177

 Aranžovala se z  užšího nebo širšího kusu látky a vytvářela měkčí 

čí bohatší záhyby. Byla ovíjena kolem hlavy, brady, krku a skrání. Těsně nebo 
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 Označuje se také jako gepent, barban, v latinských textech jako vitta nebo peplum 
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volněji lemovala tvář často v  kombinaci s  kovovou obroučkou, korunkou nebo 

jinou pokrývkou hlavy.
178

 [67] Spona spínající plášť na ramenech, byla součástí 

jak ženského, tak mužského svrchního oděvu.
179

  U zdejší postavy je spona a plášť 

dobře patrný. Variantou pláště, který se aranžoval volně, vepředu byl otevřený, 

takže spodní oděv byl pod ním dobře viditelný, byl od 13. století tzv. 

Tasselmantel. U něj je stužka či šňůrka upevněna na obou stranách hrudi sponou 

(agrafou, fibulí). Pojem tassel, označuje štítové destičky k upevnění tohoto pláště, 

které mnohdy byly honosným šperkem.
180

 Tento detail je viditelný mj. na oděvu 

sv. Kateřiny v Holubicích (1343-1350), u které je stylové provedení a kompozice 

figury blízká královéhradecké donátorské postavě. [68] Těžko lze určit mužské či 

ženské figury u ostatních královéhradeckých donátorů. U postavy po Kristově 

pravici upoutá přes ramena splývající velmi krátký plášť, což opět dokládá znaky 

přemalby a neznalost dobové módy vzhledem k jeho délce. S přihlédnutím 

k dobovým zvyklostem v oblasti dvorského odívání „pláště sloužily nejenom jako 

ochrana proti nepohodě, ale byly současně nezbytným módním doplňkem. 

Vzájemně se lišily tvarem a dělily se na mnoho různých typů nejenom s ohledem 

na postavení majitele, ale i účel nošení, přičemž se nerozlišovaly na mužské či 

ženské.“
181

 Vyobrazení módy pánského a dámského oděvu v době první třetiny 

a kolem poloviny 14. století dokládají například iluminace z Kodexu Manesse. 

Zaměříme-li pozornost na typ koruny ve výjevu Korunování Panny Marie, 

pak kromě již výše zmíněných analogií, je zachovaný stav konkrétnější. Typově 

se jedná o korunu s listy vinné révy, jejímž nejstarším příkladem je v českém 

malířství koruna abatyše Kunhuty na dedikačním listě Pasionálu z doby kolem 

roku 1320, přestože se tato ve skutečnosti nedochovala, je zřejmé, že její tvar 

převzalo naše malířství ze západoevropského umění. Kromě Schramma, Chytila 

a Krásy, kteří se zabývali korunovačními klenoty, popsal Antonín Matějček 

například korunu Madony z Kladska jako archaický motiv s listovými tvary, který 
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je francouzského původu a vyskytuje se v české knižní malbě již počátkem 14. 

století a „přechází v  jednodušší tvary liliovité“.
182

 Klasifikaci korun podle tvaru 

listů provedla před časem Jana Hrbáčová. Její typologie klasifikuje koruny podle 

tvaru listů do celkem tří skupin. Jsou to koruny s akantovými listy, koruny 

s akantovými stonky a koruny s listy vinné révy. [66] Souhrnně pak uvádí, že „na 

obrazech datovaných mezi léta 1345 až 1360 se nacházejí koruny, jejichž 

společným znakem je nízká zlatá obroučka a výběžky ve tvaru naturalisticky 

pojatých listů. Z úzkých obrouček vybíhají listy, které jsou zobrazené, jako by se 

jednalo o kompaktní koruny, u nichž je obroučka spolu s výběžky zhotovena 

z jednoho kusu zlatého plechu“.
183

 Sem snad také spadá typ koruny hradeckého 

Korunování? Tato klasifikace se jeví však jako nedostatečná a sumární, která 

v tomto případě nepřispívá žádným způsobem k objasnění nebo vysvětlení scény 

z hlediska časového.  

Vzhledem k okolnosti, že v rámci dřívější ikonografie a zcela 

absentujícího slohového rozboru nebyly identifikovány a posouzeny další dílčí 

fragmenty na východní a západní stěně, je nutné upozornit na část fragmentu 

postavy na západní stěně, z něhož se dochoval pouze spodní okraj šatu a obutí 

nohou. Není u něj příliš zvýrazněna obrysová linie, ale okraj svrchního pláště se 

vlní podobným způsobem, jako pláště ve scéně Korunování na severní stěně. 

Svrchní plášť spadá k  zemi v širším trubkovitém záhybu, pravděpodobně 

malířsky ztvárněný jako vykasaný a přehrnutý přes pravou ruku. Blízká 

podobnost záhybového systému se zde jeví opět s postavou sv. Tomáše v  kostele 

minoritů v Jindřichově Hradci nebo s  pojetím šatu postav z johanitské komendy 

ve Strakonicích, na malbách v  Myšenci, vzdáleněji pak se stylem maleb 

apoštolských postav v Janovicích nad Úhlavou. Obdoby by bylo možné určit 

v ilustracích v Pasionálu abatyše Kunhuty, ve Velislavově bibli nebo v Liber 

depictus . 

Úzký pás sporadicky zachovaných barevných pigmentů hnědocihlových 

a okrových tónů jižní stěny a úzký pás červenobílé barevné kombinace 
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s pozůstatkem černé kontury v jeho blízkosti, který naznačuje jakýsi kruhovitý 

motiv s ornamentikou, není již dnes možné blíže popsat a stylově posoudit či 

porovnat s okolními fragmenty jižní stěny ani s okolní výzdobou sakristie nebo 

konkrétními východisky, vlivy či analogiemi paralelní časové roviny na území 

Čech a Evropy. 
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Závěr 

 

O malířské výzdobě děkanské sakristie, která se nedochovala do 

současnosti jako celek, ale pouze neúplně a fragmentárně, je možné vyvodit 

závěrem, na základě předchozího posouzení a rozboru, následující poznatky. 

Rigorózní práce a její poznatky poslouží jako základ pro další restaurátorské práce 

a hodnocení maleb z hlediska jejich celkového stavu a situace.  

Malby, ukryté v interiéru děkanské sakristie v  kostele sv. Ducha, která 

sousedí se tzv. Královskou předsíní, zůstávaly dlouho v minulosti téměř neznámé. 

V průběhu historie byly značně poškozeny a neodborně zasaženy přemalbami. 

K jejich výraznému poškození došlo poprvé v době baroka v  průběhu 17. a 18. 

století a poté opětovně ve století dvacátém. Restaurovány byly celkem dvakrát, 

první restaurování se uskutečnilo mezi lety 1939-1942, kdy došlo k objevení 

zbytků maleb na severní a jižní stěně, které byly poté odkryty a následně 

konzervovány. V této době byly provedeny také některé přemalby. V další etapě 

bylo uskutečněno restaurování mezi lety 1986-1988, které se však potýkalo 

s nedostatkem financí a muselo být předčasně ukončeno.  

Nástěnným malbám jako celku nebyl věnován v  předchozí době potřebný 

dostatek pozornosti, přestože se řadí k významným dokladům středověkých 

památek, které vznikly v nejstarší časové rovině pravděpodobně ještě před 

polovinou 14. století., snad po roce 1345, a v mladší fázi mezi padesátými až 

šedesátými léty 14. století.  

Malby byly původně koncipovány do tří horizontálních pásů nad sebou a 

byly rozvrženy na všech čtyřech stěnách sakristie. Do dnešních dnů celková 

barevnost spolu s náměty umožňuje divákovi vytvořit si konkrétní představu o 

podobě výzdoby středověkého interiéru. V současnosti je možné studovat celkem 

16 obrazů různého stavu dochování rozmístěných na všech čtyřech stěnách a 

v jejich přilehlých kápích.  

Hlavní těžiště výzdoby dosud spočívá, a bylo tomu tak i v minulosti, 

v námětech s mariánsko christologickou tématikou, v zobrazení postav světců, či 

námětů z  jejich života. Významné a monumentální zobrazení se nachází na 

severní stěně v podobě Korunování Panny Marie se sv. Štěpánem, sv. Vavřincem 
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a dvojicí donátorů, nebo je zde zastoupen na východní stěně námět jednoho z  tzv. 

Zázračných uzdravení Krista. Námětově i rozsahem je důležité také Vzkříšení 

Krista na jižní stěně sakristie. V rámci větší míry narace vystupuje potom na téže 

stěně scéna Stětí sv. Kateřiny Alexandrijské. V celkové výtvarné výzdobné 

koncepci je obsažen devoční ráz maleb a je v  ní patrný také odraz dobového 

proudu pašijové mystiky, odrážející se na východní stěně v  námětu a zobrazení 

Krista Trpitele se dvěma donátory.  

V prvotní fázi vzniku malířské výzdoby sakristie lze předpokládat 

celkovou výmalbu prostoru, zejména malířské pojetí oblohy s hvězdami na klenbě 

a polychromii žeber. Nejstarší časovou rovinu reprezentují pravděpodobně malby 

na severní stěně a v její přilehlé levé boční kápi. Jedná se o námět Korunování 

Panny Marie, zobrazení sv. Jan Evangelisty?, sv. Josefa z Arimatie?. Nejbližšími 

analogiemi této fáze výmalby jsou nástěnné malby z johanitské komendy ve 

Strakonicích, nástěnné malby s profánní tématikou z polského hradu Siedlecina 

nebo fragment postavy sv. Vavřince z kostela sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, 

případně také malby z kostela sv. Jana Křtitele z  Janovic nad Úhlavou. V mladší 

fázi pravděpodobně vznikly malby na východní a jižní stěně, zastoupené námětem 

Krista Trpitele, motivem gotického okna, erbem s lilií, medailony ve vegetabilní 

borduře a pravděpodobně i postavou sv. Václava. Srovnávacím materiálem této 

časové roviny jsou malby z přízemní kaple Domu U Zvonu v Praze se zobrazením 

Bolestného Krista, malby z  klášterního kostela minoritů v Jindřichově Hradci, 

malby v  Myšenci nebo iluminovaný rukopis legendy o sv. Hedvice. Pro 

vyslovení konkrétního časového stanoviska vzniku maleb kromě stylové analýzy, 

která nejbližší analogie shledává v období 1340/1345 a později, hovoří také 

události spojené se stavební obnovou královéhradeckého chrámu po požáru roku 

1339, především provedení a podoba architektonických detailů tvarosloví 

v  interiéru sakristie, které mohly být uplatněny nejdříve po roce 1345.  

Nejzávažnější a nejvíce patrné zásahy do maleb byly provedeny na jižní 

stěně u poloviční postavy sv. Václava, kde se prakticky jedná o celkovou 

přemalbu postavy světce a českého zemského patrona, realizovanou v  pohnutém 

období protektorátu. Podobný stav je také viditelný u postav dvou klečících 
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donátorů ve scéně Krista Trpitele na východní stěně. Dokladem tohoto faktu je 

výrazná černá kontura, úprava oděvu, jeho detailů a celková výraznější barevnost.  

Popis a pátrání po heraldickém motivu erbu s lilií na štítě vyvrací dřívější 

domněnku o donátorství Elišky Rejčky a také domněnku o tom, že je zde královna 

v  pozici donátorky po Kristově levici vyobrazena. Nejedná se ani o donaci 

církevní a ani o vyobrazení erbu Blanky z Valois. Na tomto místě je zobrazen erb 

měšťanský a donátorem maleb byli zřejmě měšťané. Mohl jím být některý 

příslušník rodiny Planerů, jehož rodový znak na pečeti z roku 1364, je totožný 

s erbem královéhradeckým. Vznik maleb a jejich realizace proto může být 

nejpravděpodobněji vymezena časovými údaji po roce 1345 až koncem 

šedesátých let 14. století. Hradeckému souboru s monumentální kompozicí 

námětu Korunování Panny Marie, devočním zobrazením Bolestného Krista, 

vyobrazením sv. Václava i dalších světců, narativní legendární scénou stětí sv. 

Kateřiny Alexandrijské, městskou architekturou a ojedinělým heraldickým 

motivem, je nutno přiřknout v současnosti velkou dekorativní, a v minulosti jistě i 

expresívní kvalitu, vycházející v době svého vzniku z lineárního slohu 

monumentálního nástěnného malířství.    

Zda děkanská sakristie plnila původně funkci samostatné kaple, by mohl 

jedině a reálně posoudit pouze stavebně historický průzkum. Celkový stav 

a situace si žádá opětovné odborné restaurování nástěnných maleb. Jen tak bude 

možné do budoucna zamezit chátrání a zániku tohoto jedinečného souboru, 

řadícího se nedělitelně do proudu středověké produkce nástěnného malířství 

kolem poloviny 14. století, a umožnit jeho zachování a čitelnost i budoucím 

generacím.  
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Chronologické řazení nejdůležitějších událostí – historický přehled:
184

 

 

1307 domnělé založení kostela královnou Eliškou Rejčkou 

1339 požár města, poškození kostela, zahájení rozsáhlých oprav 

před 1400 uzavření přestavby sv. Ducha 

1407 požár města zasáhl architekturu a chrámové vybavení 

1420 dobytí Hradce Králové husitským vojskem, husitské bohoslužby se 

drží až do poloviny 16. století 

1463 dokončení pozdně gotické stavební fáze spojené s novou výmalbou 

1497 pořízeno pastoforium od Matěje Rejska z Prostějova 

1623 obnovení katolických bohoslužeb u sv. Ducha, duchovní správou 

pověřen Jan Václav Celestýn z Kronfeldu 

1639 dobytí města švédskými vojsky, zpustošení a vyloupení 

chrámového interiéru 

1664 založení biskupství bulou „Super universas“ papeže Alexandra 

VII., povýšení farního kostela na katedrálu, prvním biskupem 

Matouš Ferdinand z Bílenberka 

1709 vysvěcení hlavního oltáře a celého kostela biskupem Tobiášem 

Beckerem 

1736 rozšíření kapitulní sakristie 

1780–93 klasicistní úpravy interiéru za biskupa Josefa Haye, konfiskace 

bohoslužebných předmětů a cenného příslušenství pro státní 

mincovnu zahájení velkorysé opravy katedrály z popudu biskupa 

Karla B. Hahnla ustanovení „Jednoty k opravení chrámu Páně 

královéhradeckého“ 

 1864–76 rekonstrukce katedrály dle projektu Františka Schmoranze 

 1898 oprava interiéru spojená s novou výmalbou prováděnou pod 

vedením J. Heřmana 

 1901 rekonstrukce střechy věží dle projektu Ludvíka Láblera 

 1911 výměny krovu lodí 
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1935–41 úprava katedrály za biskupa Mořice Píchy, pietní renovace krypt, 

zřízení současného hlavního oltáře, objev a první restaurování 

nástěnných maleb 

1956 stavebně historický průzkum prováděný pod vedením Dobroslava 

Líbala 

1980–90 generální oprava stavby, restaurování vnitřního zařízení 

a nástěnných maleb 

2008–09 oprava katedrálních oken 
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Příloha č. 1 – Seznam vyobrazení 

 

1. Královéhradecká diecéze, územní vývoj. Reprodukce z knihy: Vladimír 

HRUBÝ: Královéhradecká diecéze, in: Katedrála Sv. Ducha. Kaple Sv. 

Klimenta. Biskupská rezidence, Garamon Hradec Králové 2002, 27. 

2. Legenda a hlavní etapy stavebního vývoje chrámu Sv. Ducha Reprodukce 

z knihy: Vladimír HRUBÝ: Děkanský úřad v Hradci Králové 1998, 17. 

3. Půdorys kostela Sv. Ducha s vyznačenými etapami středověkého 

stavebního vývoje. Reprodukce z knihy: Helena DÁŇOVÁ: Chrám Sv. 

Ducha v Hradci Králové, in: Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 

2002, 109. 

4. Půdorys královské předsíně a děkanské sakristie chrámu Sv. Ducha. 

Reprodukce z knihy: Vladimír HRUBÝ: Katedrála Sv. Ducha, Děkanský 

úřad v Hradci Králové 1998, 17. 

5. Rozmístění maleb v interiéru děkanské sakristie – situace. Reprodukce 

z knihy: Vladimír HRUBÝ: Katedrála Sv. Ducha, Děkanský úřad v Hradci 

Králové 1998, 17. Popis: autorka. 

6. Sv. Josef z Arimatie?/ Nikodém?/ sv. Marie Magdaléna? Foto: autorka. 

7. Sv. Jan Evangelista?/ sv. Marie Magdaléna?/ Marie Egyptská? Foto: 

autorka. 

8. Městská architektura. Foto: autorka. 

9. Korunování Panny Marie se sv. Štěpánem a sv. Vavřincem a dvěma 

donátory. Foto: autorka. 

10. Kristus Trpitel se dvěma donátory. Foto: autorka. 

11. Zázračné uzdravení. Foto: autorka. 

12. Detail architektury. Foto: autorka. 

13. Erb s lilií na štítě. Foto: autorka. 

14. Donátorka?/ sv. Kateřina Alexandrijská? Foto: autorka. 

15. Setnutí sv. Kateřiny Alexandrijské. Foto: autorka. 

16. Zmrtvýchvstání Krista. Foto: autorka. 

17. Medailony ve vegetabilní borduře. Foto: autorka. 

18. Sv. Václav. Foto: autorka. 



 

19. Pás s barevnými pigmenty. Foto: autorka. 

20. Pás s neidentifikovaným fragmentem. Foto: autorka. 

21. Fragment postavy s bordurou a pozůstatkem nápisu. Foto: autorka. 

22. Severní stěna (levá boční kápě při vstupu) Horní pás: sv. Josef 

z Arimatie?/ Nikodém?/sv. Marie Magdaléna? Kresba: autorka. 

23. Severní stěna (levá boční kápě) Horní pás: sv. Jan Evangelista?/ sv. Marie 

Magdaléna?/ Marie Egyptská? Dolní pás: městská architektura. Kresba: 

autorka. 

24. Severní stěna (střed) Korunování Panny Marie se sv. Štěpánem a sv. 

Vavřincem a dvěma donátory. Kresba: autorka. 

25. Severní stěna (pravá boční kápě) Horní pás: Kristus Trpitel se dvěma 

donátory Dolní pás: Zázračné uzdravení. Kresba: autorka. 

26. Východní stěna (horní pás) Vlevo od okna: detail architektury Vpravo od 

okna: erb s lilií na štítě. Kresba: autorka. 

27. Jižní stěna (vlevo od levého okna) Horní pás: donátorka?/ sv. Kateřina 

Alexandrijská? Dolní pás: setnutí sv. Kateřiny Alexandrijské. Kresba: 

autorka. 

28. Jižní stěna (vpravo od levého okna) Horní pás: Zmrtvýchvstání Krista 

Dolní pás: medailony se dvěma postavami a sv. Václav. Kresba: autorka. 

29. Jižní stěna (vlevo a pod pravým oknem): fragment barevných pigmentů a 

neidentifikovaný fragment. Kresba: autorka. 

30. Západní stěna (pravá boční kápě při vstupu) Horní pás: fragment postavy 

s bordurou a pozůstatkem nápisu. Kresba: autorka. 

31. Znak pánů z Myšlína nebo Prostiboře, 60. léta 14. století (?), nástěnná 

malba, Jindřichův Hradec, klášterní kostel sv. Jana Křtitele – pilíř v lodi 

kostela. Foto: ÚDU AVČR, v.v.i, Praha. Reprodukce z časopisu: Zuzana 

VŠETEČKOVÁ: Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově 

Hradci do konce vlády Lucemburků, in: Umění LVII, 2009, 19. 

32. Rekonstrukční schéma kompozice medailonů ve vegetabilní borduře. 

Kresba: autorka. 



 

33. Kristus Trpitel se dvěma donátory, 60. léta 14. století, nástěnná malba, 

Hradec Králové, kostel Sv. Ducha, restaurátorský zásah v 80. letech 20. 

století. Foto: ateliér restaurování AVU, inv. č. F 11.487 

34. Korunování Panny Marie se sv. Štěpánem a sv. Vavřincem a dvěma 

donátory, po roce 1345, nástěnná malba, Hradec Králové, kostel Sv. 

Ducha. Restaurátorský zásah v 80. letech 20. století. Foto: ateliér 

restaurování AVU, inv. č. F 42.563 

35. Medailony – současný stav. Foto: autorka. 

36. Strakonice – komenda johanitů (západní stěna), postavy apoštolů, před 

rokem 1330, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: Karel STEJSKSAL: 

Počátky gotického malířství, in: Dějiny českého výtvarného umění 1/1, 

CHADRABA Rudolf/ KRÁSA Josef (ed.), Academia Praha 1984, 299. 

37. Jindřichův Hradec, klášterní kostel minoritů, sv. Tomáš, kolem poloviny 

14. století, nástěnná malba, stav před opravou. Reprodukce z knihy: 

Jaroslav PEŠINA: Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350, 

AVČR Praha 1958, obr. 230. 

38. Janovice nad Úhlavou, kostel sv. Jana Křtitele, postava apoštola (?) a sv. 

Barbory, 1. čtvrt 14. století, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: Jaroslav 

PEŠINA: Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350, AVČR 

Praha 1958, obr. 42. 

39. Myšenec, kostel sv. Havla (sakristie), postavy donátorů na triumfálním 

oblouku, 1. desítiletí 14. století, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: 

Jaroslav PEŠINA: Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350, 

AVČR Praha 1958, obr. 163. 

40. Praha, kostel sv. Jiljí na Starém Městě, sv. Vavřinec, 14. století, nástěnná 

malba. Foto: autorka. 

41. Strakonice - komenda johanitů (2. pole již. křídla ambitu), Madona-

Ochranitelka (detail), po roce 1340, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: 

Jaroslav PEŠINA: Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350, 

AVČR Praha 1958, obr. 112. 



 

42. Stein an der Donau, Gottweigergofkapelle (kaple), Korunování Panny 

Marie, kolem roku 1305/10, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: Gerhard 

SCHMIDT: Die Malerschule von St. Florian, Linz 1962, obr. 27b. 

43. Stein an der Donau, Gottweigerhofkapelle (oratoř), Madona s donátorem, 

kolem roku 1305/10, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: Gerhard 

SCHMIDT: Die Malerschule von St. Florian, Linz 1962, obr. 27a. 

44. Stein an der Donau, Gottweigerhofkapelle (kaple), Trůn Šalamounův 

(střed), kolem roku 1305/10, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: 

Gerhard SCHMIDT: Die Malerschule von St. Florian, Linz 1962, obr. 23. 

45. Siedlecin, hrad, pověst o rytíři Lancelotovi z Jezera, kolem roku 1345/46, 

nástěnná malba. Foto: Ivan Dubec. 

46. Siedlecin, hrad, pověst o rytíři Lancelotovi z Jezera, kolem roku 1345/46, 

nástěnná malba. Foto: Ivan Dubec. 

47. Praha, dům U Zvonu čp. 605/1 (východní stěna kaple v přízemí), Bolestný 

Kristus (detail), 1. desetiletí 14. století, nástěnná malba. Foto. Jiří Blažej. 

Reprodukce z časopisu: Zuzana VŠETEČKOVÁ: Nástěnné malby 

v přízemní kapli domu U Zvonu, in: Umění XXXVIII, 1990, 379. 

48. Písek, kostel Narození Panny Marie, Kristus-Trpitel s Pannou Marií, sv. 

Janem Evangelistou a skupinou donátorů, po roce 1320, nástěnná malba. 

Reprodukce z knihy: Jaroslav PEŠINA: Gotická nástěnná malba v zemích 

českých 1300-1350, AVČR Praha 1958, obr. 16. 

49. Relikviář Kristova trnu-Bolestný Kristus z Baltimore, před 1349, stříbro 

zlacené, Walter-Art Gallery. Foto: Taťána Bilerová. Reprodukce 

z časopisu: Zuzana VŠETEČKOVÁ: Nástěnné malby v přízemní kapli 

domu U Zvonu, in: Umění XXXVIII, 1990, 385. 

50. Velislavova bible, scény z historie Josefovy, kolem poloviny 14. století, 

iluminovaný rukopis, Praha UK XXIII C 124, fol. 41v. Reprodukce z CD-

ROMu: Velislavova bible, Národní knihovna ČR 2007. 

51. Velislavova bible, scény z historie Josefovy, kolem poloviny 14. století, 

iluminovaný rukopis, Praha UK XXIII C 124, fol. 42r. Reprodukce z CD-

ROMu: Velislavova bible, Národní knihovna ČR 2007. 



 

52. Stříbro, kostel sv. Petra, pás sedmi heraldických znaků-erb s lilií Václava 

ze Stříbra, 14. století, nástěnná malba. Foto: Jiří Anderle. 

53. Stříbro, kostel sv. Petra, pás sedmi heraldických znaků, 14. století, 

nástěnná malba. Foto: Jiří Anderle. 

54. Pečeť Mikuláše, měšťana pražského, syna Mikuláše Planera z roku 1364. 

Foto: Katedra PVH FFUK, č. neg. 1177/49 (72). 

55. Pečeť Mikuláše, měšťana pražského, syna Mikuláše Planera z roku 1364. 

Kresba: autorka. 

56. Dalešice, kostel sv. Petra a Pavla, pašijový cyklus, konec 1. čtvrti 14. 

století, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: Jaroslav PEŠINA: Gotická 

nástěnná malba v zemích českých, ČSAV Praha 1958, obr. 21,22. 

57. Lilienfeld, cod. 151 fol. 7v, Zvěstování Panny Marie, kolem roku 1355, 

knižní iluminace. Reprodukce z knihy: Gerhard SCHMIDT: Die 

Malerschule von St. Florian, Linz 1962, obr. 62. 

58. Rukopis CPV 608, dva medailony, kolem roku 1310/15, knižní iluminace. 

Reprodukce z knihy: Gerhard SCHMIDT: Die Malerschule von St. 

Florian, Linz 1962, obr. 20c. 

59. Praha, kostel sv. Václava na Zderaze, Zvěstování Panně Marii u Stromu 

života, 1407 (?), nástěnná malba. Foto: ÚDU AVČR, Miroslav Hák. 

Reprodukce z časopisu: Zuzana VŠETEČKOVÁ: Gotické nástěnné malby 

v kryptě sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána v Kouřimi, in: Umění LVI, 

2008, 499. 

60. Třebosice, kostel Povýšení sv. Kříže (severní stěna presbytáře), sv. Vít, sv. 

Václav, sv. prokop, po roce 1350, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: 

Karel STEJSKAL: Historical and Social Background to the Mural 

Painting of 1300-1350, in: Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia 

1300-1300-1378, ČSAV Praha 1964, obr. 56. 

61. Strakonice – kapitulní síň, rostlinná ornamentika klenebních pásů, kolem 

roku 1320. Foto: Jiří Hampl. Reprodukce z časopisu: Vlasta 

DVOŘÁKOVÁ/ Anežka MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ: Nástěnné malby 

johanitské komendy ve Strakonicích, in: Umění IV, 1956, 281. 



 

62. Jindřichův Hradec – klášterní kostel minoritů, sv. Jakub Alfeův (detail 

výzdoby průčelní zdi lodi), kolem poloviny 14. století, nástěnná malba, 

stav před opravou. Reprodukce z knihy: Jaroslav PEŠINA: Gotická 

nástěnná malba v zemích českých 1300-1350, ČSAV Praha 1958, obr. 

228. 

63. Roudnice nad Labem, kostel augustiniánského kláštera, Arbor vitae 

(střední část), kolem 1350, nástěnná malba. Reprodukce z knihy: Karel 

STEJSKAL: Historical and Social Background to the Mural Painting of 

1300-1350, in: Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia 1300-

1378, ČSAV Praha 1964, obr. 56. 

64. Královna Rejčka (detail), kodex FM 7, 14. století, iluminovaný rukopis. 

Reprodukce z knihy: Věra NĚMEČKOVÁ/ Michal VITANOVSKÝ: 

Hradecká královna Eliška Rejčka in: Sběratelské zprávy č. 50, Česká 

numismatická společnost v Hradci Králové 1985, 321. 

65. Královna Rejčka (detail, lineární rekonstrukce), kodex V 1835, 14. století, 

iluminovaný rukopis. Reprodukce z knihy: Věra NĚMEČKOVÁ/ Michal 

VITANOVSKÝ: Hradecká královna Eliška Rejčka, in: Sběratelské zprávy 

č. 50, Česká numismatická společnost v Hradci Králové 1985, 322. 

66. Typologie královských korun od poloviny 14. století do poloviny 15. 

století. Kresba: Jana Hrbáčová. Reprodukce z  časopisu: Jana 

HRBÁČOVÁ: Typologie královských korun v české deskové malbě od 

poliny 14. století do poloviny 15. století, in: Umění XLVII, 1999, 488. 

67. Světice, plastika z katedrály v Chartres, 13. století. Dámy, které mají pod 

korunou různě upravené roušky. Reprodukce z knihy: Ludmila 

KYBALOVÁ: Dějiny odívání. Středověk, nakladatelství Lidové noviny, 

112. 

68. Holubice, kostel Narození Panny Marie, setnutí sv. Kateřiny, 1343-1350, 

nástěnná malba. Reprodukce z knihy: Karel STEJSKAL: Paintings 

outsider the Court Circle 1350-1378, in: Gothic Mural Painting in 

Bohemia and Moravia 1300-1378, ČSAV Praha 1964, obr. 54. 

 



  

Příloha č. 2 - Kartografická a situační dokumentace 

 

1. Královéhradecká diecéze - územní vývoj. 



  

 

2. Legenda a hlavní etapy stavebního vývoje chrámu Sv. Ducha. 



  

 

3. Půdorys kostela Sv. Ducha s vyznačenými středověkými etapami    

    stavebního vývoje.  



  

 

4. Půdorys královské předsíně a děkanské sakristie chrámu sv. Ducha (detail   

    legendy). 



  

 

5. Rozmístění maleb v interiéru děkanské sakristie – situace. 

 

 

 

 



  

Příloha č. 3 – Fotografická dokumentace 

 

 

 

 

             6. Sv. Josef z Arimatie?/Nikodém?/sv. Marie Magdaléna? 



  

 

 

               7. Sv. Jan Evangelista?/sv. Marie Magdaléna?/Marie Egyptská? 



  

 

 

8. Městská architektura. 



  

 

 

9. Korunování Panny Marie se sv. Štěpánem a sv. Vavřincem a dvěma   

    donátory. 



  

 

  

10. Kristus Trpitel se dvěma donátory. 



  

 

 

11. Zázračné uzdravení. 



  

 

12. Detail architektury. 



  

 

13. Erb s lilií na štítě. 



  

 

14. Donátorka?/sv. Kateřina Alexandrijská? 



  

 

15. Stětí sv. Kateřiny Alexandrijské. 



  

 

 

16. Zmrtvýchvstání Krista. 



  

 

 

17. Medailony ve vegetabilní borduře. 



  

 

 

18. Sv. Václav 



  

 

19. Pás s barevnými pigmenty. 



  

 

20. Pás s neidentifikovaným fragmentem. 



  

 

21. Fragment postavy s bordurou a pozůstatky nápisu. 



  

Příloha č. 4 – Kresebná dokumentace 

 

 

22. Severní stěna (levá boční kápě při vstupu)  

      Horní pás: sv. Josef z Arimatie?/ Nikodém?/ sv. Marie Magdaléna? 



  

 

 

23. Severní stěna (levá boční kápě)  

      Horní pás: sv. Jan Evangelista/sv. Marie Magdaléna?/Marie Egyptská? 

      Dolní pás: městská architektura. 



  

 

 

24. Severní stěna (střed) 

      Korunování Panny Marie se sv. Štěpánem a sv. Vavřincem a dvěma    

      donátory. 



  

 

 

25. Severní stěna (pravá boční kápě) 

      Horní pás: Kristus Trpitel se dvěma donátory. 

      Dolní pás: Zázračné uzdravení. 



  

 

26. Východní stěna (horní pás) 

      Vlevo od okna: detail architektury. 

      Vpravo od okna: erb s lilií na štítě. 



  

 

27. Jižní stěna (vlevo od levého okna) 

      Horní pás: donátorka?/ sv. Kateřina Alexandrijská? 

      Dolní pás: setnutí sv. Kateřiny Alexandrijské. 

J stěna 



  

 

 

28. Jižní stěna (vpravo od levého okna) 

      Horní pás: Zmrtvýchvstání Krista. 

      Dolní pás: medailony se dvěma postavami a sv. Václav. 

       

J stěna 



  

 

29. Jižní stěna (nalevo a pod pravým oknem) 

      Dolní pás: fragment barevných pigmentů a neidentifikovaný fragment. 



  

 

 

30. Západní stěna (pravá boční kápě při vstupu) 

      Horní pás: fragment postavy s bordurou a pozůstatkem nápisu ve spodní  

      části. 



  

Příloha č. 5 – Další srovnávací dokumentace 

 

31. Znak pánů z Myšlína nebo Prostiboře, 60. léta 14. století (?), nástěnná  

      malba, Jindřichův Hradec, klášterní kostel sv. Jana Křtitele, pilíř v lodi     

      kostela. 



  

 

32. Rekonstrukční schéma kompozice medailonů ve vegetabilní borduře. 



  

 

33.  Kristus Trpitel se dvěma donátory, 60. léta 14. století, nástěnná malba,   

       Hradec Králové, kostel Sv. Ducha, pravá boční kápě severní stěny.   

       Restaurátorský zásah v 80. letech 20. století. 



  

 

34. Korunování Panny Marie se sv. Štěpánem a sv. Vavřincem a dvěma    

      donátory, po roce 1345, nástěnná malba, Hradec Králové, kostel sv.   

      Ducha, severní stěna (střed). Restaurátorský zásah v 80. letech 20. století. 



  

 

35. Medailony-současný stav. 



  

 

36. Strakonice, komenda johanitů-západní stěna, postavy apoštolů, před    

      rokem 1330, nástěnná malba.  



  

 

37. Jindřichův Hradec, klášterní kostel minoritů, sv. Tomáš, kolem poloviny    

      14. století, nástěnná malba, stav před opravou.  



  

 

38. Janovice nad Úhlavou, kostel sv. Jana Křtitele, postava apoštola (?) a sv.  

      Barbory, 1. čtvrt 14. století, nástěnná malba. 



  

 

39. Myšenec, kostel sv. Havla, sakristie, postavy donátorů na triumfálním  

      oblouku, 1. desítiletí 14. století, nástěnná malba. 



  

 

40. Praha, kostel sv. Jiljí na Starém Městě, sv. Vavřinec, 14. století, 

nástěnná malba. 



  

 

 

41. Strakonice, komenda johanitů, Madona-Ochranitelka (detail), 2. pole    

       již. křídla ambitu, po roce 1340, nástěnná malba. 



  

 

42. Stein an der Donau, Gottweigerhofkapelle (kaple), Korunováni Panny   

      Marie, kolem roku 1305/10, nástěnná malba. 

 

43. Stein an der Donau, Gottweigerhofkapelle (oratoř), Madona s donátorem,   

      kolem roku 1305/10 nástěnná malba. 



  

 

 

44. Stein an der Donau, Gottweigerhofkapelle (kaple), Trůn Šalamounův,  

      kolem roku 1305/10, nástěnná malba.  



  

 

 

45. Siedlecin, hrad, pověst o rytíři Lancelotovi z Jezera, kolem roku 1345/46,   

      nástěnná malba.  



  

 

 

46. Siedlecin, hrad, pověst o rytíři Lancelotovi z Jezera, kolem 1345/46,   

      nástěnná malba.  



  

 

 

47. Dům U Zvonu čp. 605/1 (východní stěna kaple v přízemí), Bolestný  

      Kristus (detail), 1. desetiletí 14. století, nástěnná malba. 



  

 

48. Písek, kostel Narození Panny Marie, Kristus-Trpitel s Pannou Marií, sv.  

     Janem Evangelistou a skupinou donátorů, po roce 1320, nástěnná malba.  



  

 

49. Relikviář Kristova trnu-Bolestný Kristus z Baltimore, před 1349, stříbro  

      zlacené, Baltimore, Walter-Art Gallery. 



  

 

 

50. Velislavova Bible, scény z historie Josefovy, kolem poloviny 14. století,  

      iluminovaný rukopis, Praha UK XXIII C 124 fol. 41v. 

 



  

 

 

51. Velislavova bible, scény z historie Josefovy, kolem poloviny 14. století,  

      iluminovaný rukopis, Praha UK XXIII C 124, fol. 42r.  

 



  

52. Stříbro, kostel sv. Petra, pás sedmi heraldických znaků – erb s lilií  

      Václava ze Stříbra (vpravo), 14. století, nástěnná malba. 

 

53. Stříbro, kostel sv. Petra, pás sedmi heraldických znaků (nahoře), 14.  

      století, nástěnná malba.  



  

 

54. Pečeť Mikuláše, měšťana pražského, syna Mikuláše Planera z roku 1364. 

 

55. Pečeť Mikuláše, měšťana pražského, syna Mikuláše Planera z roku 1364. 

 



  

 

56. Dalešice, kostel sv. Petra a Pavla, pašijový cyklus, konec 1. čtvrti   

      14. století, nástěnná malba.  



  

 

57. Lilienfeld, cod. 151 fol 7v, Zvěstování Panny Marie, kolem roku 1355,  

      knižní iluminace. 

 

58. Rukopis CPV 608, dva medailony, kolem roku 1310/15, knižní iluminace. 



  

 

59. Praha, kostel sv. Václava na Zderaze, Zvěstování Panně Marii u Stromu   

      života, 1407?, nástěnná malba. 

 



  

 

60. Třebosice, kostel Povýšení sv. Kříže, severní stěna presbytáře, sv. Vít, sv.    

      Václav, sv. Prokop, po roce 1350, nástěnná malba. 



  

 

61. Strakonice, kapitulní síň, rostlinná ornamentika klenebních pásů, kolem   

      roku 1320. 



  

 

62. Jindřichův Hradec, klášterní kostel minoritů, sv. Jakub Alfeův (detail   

      výzdoby průčelní zdi lodi), kolem poloviny 14. století, stav před opravou.  



  

 

63. Roudnice nad Labem, kostel augustiniánského kláštera, Arbor vitae  

      (střední část), kolem 1350. 



  

 

64. Královna Rejčka (detail), kodex FM 7, 14. století, iluminovaný rukopis.  



  

 

65. Královna Rejčka (detail), kodex V 1835, 14. století, iluminovaný rukopis,  

      lineární rekonstrukce.  



  

 

66. Typologie královských korun od poloviny 14. století do poloviny 

      15. století.  

67. Světice, plastika z katedrály v Chartres, 13. století. Dámy, které mají pod   

korunou různě upravené roušky.  



  

 

68. Holubice, kostel Narození Panny Marie, stětí sv. Kateřiny, 1343–1350.  

 


