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Anotace 

Diplomová práce se zabývá kostelem svatého Mikuláše v Benešově. Práce 

pojednává o kostele monograficky, zaměřuje se na dobu jeho vzniku, na stavbu samotnou a 

na uměleckou hodnotu kostela a jeho vybavení. 

Práce zpracovává architekturu kostela, nejen její popis, ale hledá také možné vzory a 

analogie. 

Vzhledem k tomu, že předchůdce kostela na tomto místě můžeme datovat už do 11. století 

je velice zajímavé pozorovat jakým způsobem vznikl kostel v souvislosti se založením 

města. 

Vybavení kostela je na první pohled spíše barokní, přesto se v něm najdou takové památky 

jako je cenné dílo z hlavního oltáře, obraz Assumpty z 15.století. 

Mezi důležité barokní památky patří obrazový cyklus ze života svatého Klimenta od Ignáce 

Viktorína Raaba i sochy svatého Vojtěcha a Prokopa náležící následovníkům Matyáše 

Bernarda Brauna. 

Kostel je zajímavým výsledkem sjednocení různých slohových proměn. 
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Abstract 

The Diploma thesis deals with the church of St. Nicholas. Thesis is about church 

monographically, focusing on the period of creation, the buiding itself and artistic value of 

the church and its equipment. 

Thesis processes architecture of the church, not just  a description, but it also looks for 

possible patterns and analogie. 



 

 

Whereas the predecessor of the church can be dated to the 11. century is very interesting to 

see how the church was created in connection with the foundation of the city. 

Equipment of the church is at first sight rather baroque, but we will find such a sights as the 

valuable work of the main altar, the image Assumpta from 15. century 

Among important baroque monuments includes  the cykle of the life of St. Clement by 

Ignác Viktorín Raab and statues of the St. Aldabert and Prokop from the workshop of 

Matyas Bernar Braun. 

The church is an interestin unification of various styles. 
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1.Úvod 

Téma kostela svatého Mikuláše v Benešově dosud nebylo monograficky zpracováno, 

proto se v mé diplomové práci pokusím zaměřit na tuto církevní stavbu z různých hledisek 

a sjednotit o ní nejdůležitější dostupné informace. 

 Město Benešov má polohu velmi výhodnou v úrodné pláni  jihovýchodně od Prahy. 

Jeho historie, která započala již v 2. polovině 11. století, kde byla založena na výšině 

Karlov první osada s kostelem. Důraz tedy budu klást na historický i umělecko historický 

pohled na kostel a jeho vybavení. 

Za pomoci kritického zkoumání archivních pramenů se pokusím doplnit dosavadní 

informace primární a sekundární literatury a vytvořit tak ucelenější obraz o tomto kostele. 

Další metodu, kterou bych ráda použila během psaní mé práce je ikonografické 

zkoumání výzdoby, především půjde o vybavení kostela. K zařazení této stavby a jejího 

vybavení do širšího slohového kontextu použiji metodu komparace. 

V první časti se tedy budu věnovat vzniku města Benešov, který souvisí se vznikem 

předchůdce současného kostela svatého Mikuláše. Představím stručně historii, která je 

s kostelem a jeho areálem spojená. Pokusím se o dosavadní přehled názorů historiku na 

vznik a vývoj kostela svatého Mikuláše. Přestože se nám v současné době už nepodaří 

s přesností určit, jak původní kostel vypadal a kdy přesně vznikl. Na místě je vyslovit 

všechny předložené názory spojené s prameny i archeologickými nálezy. 

Druhá kapitola bude zaměřená na stavebně historický průzkum kostela. V této kapitole 

budu klást důraz na stavbu samotnou. V minulosti vzniklo několik názorů o tom, že 

zvonice kostela svatého Mikuláše je jednou z původního dvou věžového průčelí. V práci se 

tudíž zabývám i samotnou zvonicí. Představím původní názory na propojení zvonice a 

kostela a pomocí archeologického průzkumu objasním chybné tvrzení, které se v literatuře 

objevovalo.  

V poslední kapitole se budu věnovat přímo vybavení kostela svatého Mikuláše, které 

shledávám unikátním na tak malý kostel. Ve vybavení kostela se můžeme setkat s tak 

významnými díly jako je 23 dílný cyklus ze života svatého Klimenta, barokní sochy 

svatého Vojtěcha a Prokopa a kazatelna a obraz Assumpty z 15. století. 
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2. Přehled literatury 

 

V prvních dvou kapitolách se stručně zabývám vznikem města Benešova, založením  

kostela svatého Mikuláše  Jedním z prvních autorů, který se pokusil zpracovat informace o 

kostele svatého Mikuláše byl Antonín Norbert Vlasák
1
, farář z Hrádku u Vlašimi, který se 

zabýval nejen  historií celého města Benešova, ale i  samotným kostelem svatého Mikuláše. 

Vlasákův text však má své nedostatky a některé informace obzvlášť ty tykající vzniku a 

zrodu Benešova správně vysvětluje František Dvorský.
2
 Přesto Vlasákův text musíme 

ocenit, protože se v něm věnuje duchovní správě, což je mu pochopitelně nejbližší, a také 

církevní architektuře. Snad první, kdo se pokoušel určit dobu vzniku svého bydliště je 

měšťan a radní Vincenc Horáček.
3
 

Náboženské poměry hodnotí úředník a správce městského muzea Kajetán Turek. 
4
 Jeho 

práce se zabývá náboženskými poměry v souvislosti s historií kostela. Další knihou je 

monografie města Benešova.
5
 

V rove 1970 slavil Benešov výročí své existence a k té příležitosti vznikly texty ve 

Sborníku vlastivědných prací Podblanicka.
6
 

Nejrozsáhlejší prací věnovanou Benešovu je dílo od Jiřího Tywoniaka.
7
 Tywoniak měl 

velké archivářské schopnosti a své názory dokázal doložit. Důležitou autorkou, jejíž články 

můžeme nalézt v místních periodikách je historička benešovského okresu Libuše Váňová.
8
 

V další kapitole, která se týká vybavení kostela, kde postupně rozebírám důležité 

umělecké památky. Přehled  vybavení kostela svatého Mikuláše se věnoval opět Antonín 

Vlasák.
9
 Každá z kapitol si tedy vyžadovala literaturu zaměřenou na daný typ uměleckého 

díla. Nejdříve se věnuji hlavnímu oltáři, o kterém se píše v „Dějinách českého výtvarného 

                                                 
1
 Antonín Norbert VLASÁK: Okres Benešovský. Nástin staticko-historický. Praha 1874 

2
 František DVORSKÝ. O starožitném panském rodě Benešoviců. Brno 1907 

3
 František  HORÁČEK: Soukromé zápisky Františka Horáčka 1810-50, Okresním Archivu Benešov 

4
 Kajetán TUREK. Náboženské poměry v Benešově od založení města až na naši dobu. Benešov 1923 

5
 Antonín BURIAN. Monografie města Benešova a okolí. Benešov 1938 

6
 Jiří TYWONIAK. Devět století Benešova. In: Sborník vlastivědných prací Podblanicka 11. Benešov 1970, Ema 

CHARVÁTOVÁ: Stavební historie města Benešova. In: Sborník vlastivědných prací Podblanicka 11. Benešov 1970 
7
 Jiří TYWONIAK: Benešov a Konopiště v minulosti, Benešov 1993 

8
 Libuše VÁŇOVÁ: Gotické dveřní zámky. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 22. Benešov 1981; Libuše 

VÁŇOVÁ: Archeologický výzkum v Benešově. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 33. Benešov 1988; 

Libuše VÁŇOVÁ: Archeologický výzkum v Benešově Na Karlově 1989-1990. In: Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka 33. Benešov 1993; Libuše VÁŇOVÁ: Církevní dějiny města Benešova ve světle archeologických 

výzkumů. Praha 2011 
9
 Antonín Norbert VLASÁK: Okres Benešovský. Nástin staticko-historický. Praha 1874 
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umění.“ 
10

 Důležitou součástí oltáře je obraz Assumpty z 15.století. První důkladný popis 

této památky podal německý historik Bernard Gruber  roku 1873.
11

 Při ikonografickém 

popisu jsem čerpala  od autoru jako byl Josef Cibulka
12

 Jan Royt 
13

a Jaroslav Pešina
14

, kteří 

se zabývají ikonografií. Assumptě se věnuje i Libuše Váňová ve svém článku.
15

 Důležitým 

autorem, který správně určil století vzniku toho obrazu byl Antonín Podlaha.
16

 

Další část se věnuje rozsáhlému cyklu ze života svatého Klimenta. Tento soubor obrazů 

je význačným dílem barokního malíře Ignáce Raaba. O tomto významném autorovi 

prozatím nebyla napsána žádná souhrná monografie představující komplexní tvorbu mistra. 

Ignác Rááb jako řádový bratr často střídal místa svého působení, tudíž zprávy o jeho 

činnosti můžeme nalézt hned v několika archivech. Jako první se malířovo jméno objevuje 

ve spise sochaře Andrease Schweigla
17

  Zprávy jsou však velice stručné a nepodávají o 

mistrovi ucelenou představu. Mezi autory, kteří se zabývali osobností Ignáce Raaba, ovšem 

především pro moravskou a slezskou oblast, jsou v roce 1967 Libuše Dědková,
18

 v roce 

1968 Marie Schenková
19

 a Ivo Krsek.
20

 V roce 1969 Krsek hodnotí význam jeho tvorby pro 

moravské území. K Raabovi se Schenková vrací ještě v publikaci „Barokní malířství a 

sochařství v západní části českého Slezska“ spolu s autorem Zdeňkem Olšovským,
21

 dále 

potom i Karel Herain
22

, Petra Oulíková a Jan Vychodil.
23

 

Přímo o cyklu z kostela svatého Mikuláše píše Petra Oulíková
24

 a Antonín Vlasák
25

 

                                                 
10

 Eliška FUČÍKOVÁ (ed.): Dějiny českého výtvarného umění II, Praha 1989 
11

 Bernard GRUBER: Mitteilungen der Zentralkomission zur Erhaltung und Erforschung der Kunstdenkmale 18-19. 

Wien 1873 
12

 Josef CIBULKA: Korunovaná Asumpta na půlměsíci. Praha 1929 
13

 Jan ROYT: Obraz a kult. Praha 1999, Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie. Praha 2006 
14

 Jaroslav PEŠINA: Obraz Madony ve svatozáři z městského muzea v Praze.In: Zprávy památkové péče. Praha 1929 
15

 Libuše VÁŇOVÁ: Asumpta v kostele svatého Mikuláše byla zrestaurována. In: Benešovsko. Benešov 1999 
16

 Antonín PODLAHA: Obrazy Mariánské v Čechách. Praha 1904 
17

 Andreas SCHWEIGl: Abhandlungen von den bildenden Künsten in Mähren, Brünn 1784, G11, inv. č. 196 
18

  Libuše DĚDKOVÁ, Ignác Raab a jeho malířská činnost na jihovýchodní Moravě. In: Sborník památkové péče v 

Severomoravském kraji I, 1971,  75-99 
19

 Marie SCHENKOVÁ, Dílo Ignáce Raaba ve Slezsku a na severní Moravě. In: Sborník památkové péče v 

Severomoravském kraji I, 1971, s. 100-119 
20

 Ivo KRSEK:Náčrt dějin moravského malířství 18. Století.In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity F 

13. Brno 1969,  91 
21

 Marie SCHENKOVÁ/Jaromír OLŠOVSKÝ: Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezka. Opava 

2001 
22

 Karel Václav HERAIN: České malířství od doby rudolfínské do smrti Reinerovi. Praha 1915 
23

Jan VYCHODIL: Velehradský kostel a klášter. Praha 1882; Jan VYCHODIL:Staré obrazy velehradské. Velehrad 

1904; Jan VYCHODIL: Popis velehradských památností. Velehrad 1925 
24

 Petra OULÍKOVÁ Obrazové cykly v jezuitských řádových domech. In: Locus pietatis et vitae: Sborní příspěvků 

z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. Praha 2008 
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Dvě postraní sochy na brankách jsou patrně práce následovníků Matyáše Bernarda 

Brauna, podobně jako kazatelna s reliéfem řezaným do dřeva. Dílnou Matyáše Bernarda 

Brauna na konci jeho života se zabýval Oldřich Blažíček
26

, Emanuel Poche
27

 a Ivo Kořán.
28

 

Mezi následovníky Matyáše Bernarda Brauna a možné autory soch a kazatelny patří 

rodina Jelínků z Kosmonos. Jejich tvorbou se zabýval především Miloš Suchomel.
29

 

Další kostelní památky jsou menšího významu, tudíž jsem informace o nich čerpala 

především z pramenů, které budu jmenovat později. 

 

Prameny 

Archivní prameny jsem dohledávala v Městském muzeu v Benešově, kde se nalézají 

doplňkové listy ke kulturním památkám.
30

 Velmi přínosným pramenem je druhá část farní 

kroniky psaná částečně německy a česky od roku 1836 až dosud.
31

 Kronika je psána 

čitelným písmem. Vedoucí Muzea Podblanicka paní  Libuše Váňová mi poskytla také 

restaurátorské
32

 a laboratorní práce.
33

 

V oblastním archivu Benešov jsem pracovala s kronikou psanou od roku 1737-1780, 

která je psána v latině
34

 a anály piaristické koleje.
35

 

Dalším zdrojem pramenů byl Národní památkový ústav, kde jsem procházela evidenční 

karty jednotlivých uměleckých děl a také restaurátorské zprávy.
36

 

                                                                                                                                                              
25

 Antonín Norbert VLASÁK: Okres Benešovský. Nástin staticko-historický. Praha 1874 
26

 Oldřich J.  BLAŽÍČEK: Rokoko a konec baroku v Čechách. Praha 1948; Oldřich J. BLAŽÍČEK: Sochařství baroku 

v Čechách. Praha 1958; Oldřich J. BLAŽÍČEK: Umění baroku v Čechách. Praha 1971; Oldřich J. BLAŽÍČEK: Matyáš 

Bernard Braun 1684-1738. Praha 1984 
27

 Emanuel POCHE: Matyaš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna. Praha 1986 
28

 Ivo KOŘÁN: Braunové. Praha 1999 
29

Miloš SUCHOMEL: Josef Jiří Jelínek (1697-1776) : barokní sochařská dílna z Kosmonos. Praha 1997;  Miloš 

SUCHOMEL: Poznámka k sochařským transformacím jelínkovské a braunovské dílny.In: Barokní umění a jeho 

význam v české kultuře. Praha 1991 
30

 Doplňkový list kulturní památky 20006/1 
31

 Liber memorabilium II. 1836-dosud, Římsko katolická farnost Benešov 
32 Alena  VESELÁ: Restaurátorská zpráva a dokumentace. Rukopis. Praha 1998 
33

 Dorothea PECHOVÁ: Laboratorní zpráva-Obraz Asumpty, kostel svatého Mikuláše v Benešově. Rukopis. Praha 

1997 
34

 Liber memorabilium I. 1737-1780, Státní okresní archiv Benešov 
35

 Anales Schole Piaristi II 
36

 Dobroslav LÍBAL: Stavebně historický průzkum historického jádra.1972; Jitka MUSILOVÁ: Provedení 

informativního restaurátorského průzkumu hlavního oltáře, interiér kostela svatého Mikuláše v Benešově. 2009; 

Magdalena ČERNÁ: Ignác Raab:Alegorie víry, Praha 2001; Marek SCHEIBT: Provedení informativního 

restaurátorského průzkumu malířské výzdoby interiéru kostela svatého Mikuláše.1999 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/C62M8EDQQDG6H7E2187HTH89DJVIYVLL4FL5SQ8594E1PBH48B-11372?func=service&doc_number=000287116&line_number=0019&service_type=TAG%22);
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Dále jsem v rámci rozboru jednotlivých temat obrazů Ignáce Raaba pracovala s textem 

rukopisu, který je uložen v Královské kanonii na Strahově
37

 a v Moravském zemském 

archivu
38

 a Národním archivu.
39

 

Archiv rodiny Vrtbů jsem procházela ve Státním oblastním archivu v Praze.
40

 

                                                 
37

 Diarum collegii Societa Jesu ad sanctum Clementem Petero-Pragae. Praha 1699-1714 
38

 Cerroniho sbírka, 79/1, Pamětní list Tobiáše Osvalda; Catalogus Personarum et Officiorum Collegii et Domus 

Probationis Brunnae 1649-1772;  Jesuiten Catalogus novitiorum Societatis Jesu, F. M. 593. 
39

 Jezuitika a Exjezuitika 
40

 Vrtbovský rodinný archiv, Konopiště. 1549-1823, II 156 
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3. Vznik a vývoj města Benešova a kostela svatého Mikuláše 

 

Areál kostela svatého Mikuláše
41

 leží v poloze vysunuté na samotném severovýchodním 

okraji historického jádra města, v části zvané Na Karlově. Karlov zaujímá temeno výrazné 

ostrožny, která šíjí míří k západně položenému středu města. Stejně jako boky ostrožny 

klesá i šíjová strana, kde po hřebeni terénního útvaru vede ulice směrem ke klášteru 

minoritů a dále k náměstí. Celý táhle klesající opis ostrožny zaujímá rozlehlý městský 

hřbitov. Na vlastním vrcholu stojí samotný kostel svatého Mikuláše[1].
42

  

Celý obvod stavby s výjimkou západního průčelí a menší části průčelí jižního[2] je 

pojat do ohrazeného prostoru hřbitova. Z celé plochy hřbitova do chráněného kostelního 

areálu patří pouze náhrobek Dr. Haeringa jižně od kostela, ostatní komponenty celku leží 

vně hřbitova. Jsou to zvonice před jihozápadním nároží kostela, socha svatého Floriána před 

jižní částí západního průčelí chrámu a socha svatého Jana Nepomuckého v koutě mezi jižní 

a boční lodí a k ní přistavenou předsíní.
43

 

Svojí jihovýchodní polohou od Prahy se město Benešov nachází ve velice výhodné a 

úrodné pláni. První osídlení v krajině kolem Benešova je doloženo až v 8. století poblíž 

řeky Sázavy. K významnější kolonizaci ovšem došlo až v 10. století, kdy se k řece Sázavě 

posunula hranice rané přemyslovské državy a na pravém břehu řeky bylo na ochranu 

přemyslovských zájmů postaveno hradiště Lštění.
44

 Toto hradiště se stalo výchozím 

bodem, odkud se na jih od řeky Sázavy začalo rozšiřovat sídelní prostor.
45

 

Dalším způsobem, kterým toto tvrzení můžeme aspoň z části podpořit je 

archeologickými průzkum, kdy v roce 1885 byly v okolí zříceniny minoritského kostela Na 

Karlově nalezeny dva páry elipsovitých záušnic,
46

 železný nůž
47

 a zlomky keramiky. Další 

zlomky keramiky ze stejné doby se našli i roku 1941 na stejném místě a roku 1911 při 

                                                 
41

 Svatý Mikuláš, kterému je kostel i zasvěcen je jedním z nejoblíbenějších křesťanských světců, ochránce dětí, 

námořníků, cestujících. Vše, co se o něm ví s určitostí je, že byl biskupem v maloasijské Myře ve 4.století. Jeho 

ostatky byly údajně v 11. století přeneseny do Bari v Itálii. Jako devociální postava bývá zobrazován v biskupských 

rouchách, v ruce s berlou a obvykle je to muž středních let. Jeho atributy jsou tři zlaté koule ležící u jeho nohou. 

Mezi jeho nápisy jsou: „Salve Regina Mundi.“- Buď zdráva, královno světa. A „Diligite iustiam dui iudicitas 

teram.“- Milujte spravedlnost, vy soudcové země. 
42

 TYWONIAK 1992 
43

 Doplňkový list kulturní památky 20006/1 
44

 LUTOVSKÝ 2001 
45

 PROCHÁZKOVÁ 2005 
46

 První pár je z mědi a druhý z bronzu. 
47

 Podobné byly nalezeny na Levém Hradci. 
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přestavbě domu čp. 90 poblíž farního kostela. Nejvýznamnější z nálezu jsou asi esovité 

záušnice[3], které se začaly objevovat v hrobech z 8.-13. století, na území Čech od 

poloviny 10. století a poslední v 11. století. Oba páry benešovských záušnic můžeme 

vzhledem k síle drátu a hmotnosti zařadit do první poloviny 11.století.
48

 

V 11. a 12. století tu již využívali úrodné polohy nejen Přemyslovci a s nimi církev, ale 

i čeští velmoži z panovnického okruhu. Mezi ně patřil i rod Benešoviců s erbem zavinuté 

střely[4], ti pravděpodobně podél Benešovského potoka objevili žulový ostroh, na němž 

založili sídliště.
49

 

Pokud bychom chtěli shrnout počátky města, nelze nepřiznat, že tvrzení je stále ještě 

v dohadech. Snad první, kdo se pokoušel určit dobu vzniku svého bydliště je měšťan a 

radní Vincenc Horáček.
50

 Ten dokonce stanovil přesný rok 1038, kdy podle něho 

vojevůdce Benedikt (Beneda, Beneš) založil město podle něj pojmenované.
51

 Horáček  sice 

pracoval s kronikářskými zápisy, odkud však vzal rok 1038, se bohužel dnes již 

nedozvíme. Tento rok se na dlouhou dobu používal a byl psán v úředních zprávách.
52

 

 Dalším, kdo se o dataci pokusil byl Antonín Norbert Vlasák, ale i jeho datování rokem 

1048 vladykou Benešem je založené na dohadech a bez opory historických pramenů. 

Vlasák sice cituje knihu Floriana Hammerschmieda, ten však na zmiňovaném místě 

                                                 
48

Pokud se obrátíme na archeologické nálezy z roku 1896, kdy byl pod zříceninou minoritského kostela na Karlově 

pazourkový hrot kopí, který je dnes ve sbírkách Národního muzea v Praze (inv.č. 10087). Podobný tomuto hrotu je 

zbytek pazourkové dýky, jenž byl v bývalém benešovském muzeu(inv.č. 271). Oba dva tyto předměty patří 

k poslední kultuře pozdní doby kamenné, stejně jako malá kamenná sekerka z bývalého muzea v Benešově(inv.č. 

2607) a sekera klínového tvaru, jež byla původně uložená v dějepisných sbírkách benešovského gymnázia. Tyto 

nálezy nelze spojovat s nějakým sídlištěm na vrchu Karlov, ale pravděpodobně pochází od obyvatel, kteří tudy 

jenom procházeli. Platí to pravděpodobně i pro další dobu bronzovou. Až v době halštatsko-latenské pronikli 

hluboko do Podblanicka první předchůdci Keltů. Slovanské osídlení dolního Posázaví se začalo intenzivněji asi až 

po roce 1000, související s vnitřní kolonizací, vycházející z nově založeného benediktýnského kláštera na Ostrově u 

Davle (asi roku 999). Velký vliv pro úsek středního Posázaví měl klášter Sázavský založený roku 1032 a pro vlastní 

Podblanicko to byl premonstrátský klášter v Louňovicích po Blaníkem založený kolem roku 1149.  

 Tyto nálezy pravděpodobně není možné spojovat s nějakým sídlištěm. Jiří Tywoniak se vzhledem k nálezům a 

nepříznivým přírodním podmínkám domnívá, že Benešovsko bylo osídleno poměrně pozdě. Relativně příznivější 

podnební změny nastaly až v 11. a 12. století, kdy způsobily určitý rozmach středověké výstavby ve střední Evropě, 

spojený s přeměnami v zemědělské výrobě. Usuzuje se, že nalezené předměty patřily náhodně procházejícím 

obyvatelům. 
49

 KOUŘIL/MĚŘIČSKÝ 2007 
50

 Viz. Soukromé zápisky Františka Horáčka 1810-50, uloženo v Okresním Archivu Benešov, sbírka vyčleněných 

kronik. 
51

 Horáčkovy zápisy jsou dnes uložené v jeho poznámkové knize v okresním archivu v Benešově. 
52

 Ostatní Horáčkovo texty jsou také uloženy v archivu v Benešově, ovšem nejsou přístupné. 
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jmenuje jako zakladatele jiného Beneše, který byl roku 1097 komorníkem Břetislava II.
53

 

Ani Hammerschmied bohužel neuvádí pramen, z kterého čerpal.
54

 

 V dalších textech o počátku Benešova spojil Vlasák osobu Beneše uvedeného u 

Hammerschmieda s jiným Benedou, který vystupuje v Kosmově kronice: „Jako syn 

Juřatův, vnuk Tasův, rytíř velmi slovutný a znamenitý, velmi ušlechtilé a spanilé postavy, 

zmužilý nad jiné statečný a v užívání zbraně vycvičený.
55

 Kosmas se zmiňuje o úkladném 

zavraždění Benedy na rozkaz Vratislava I. Roku 1088, kdy byl podle kronikáře mladý, 

nemohl tedy čtyřicet let předtím založit Benešov.
56

  

František Dvorský jméno zakladatele Benešova ztotožnil se jménem Beneše,
57

 který  

roku 1087  vystupuje v pramenech jako kaplan olomoucké kněžny Eufémie a který se roku 

1088 stal proboštem vyšehradské kapituly a kancléřem krále Vratislava I.
58

 Stejného 

Beneše uvádí i Hammerschmied. O příslušnosti tohoto Beneše do rodu Benešoviců 

nemůžeme spekulovat, protože o sto padesát let později byly jeho ostatky přeneseny 

proboštem Tobiášem z Benešova do rodinné hrobky v nově vzniklém minoritském kostele 

v Benešově.
59

 

V polovině 12. století se v historických pramenech uvádí ještě další Beneš, který se 

v roce 1142 zúčastnil bitvy na straně knížete Vladislava proti Konrádu Znojemskému. 

V listinách se dá sledovat do roku 1185, snad je totožný s Benešem z družiny Vladislava 

II., která z výpravy přes Milán přivezl jako válečnou kořist bibli a pasionál, jež byly 

později v benešovském kostele.
60

 

 Dle některých autorů
61

 byl zbudován hrad českým vladykou, vojevůdcem a knížetem 

Břetislavem I. Jméno tohoto vladyky bylo Beneda nebo také Beneš a podle něj dostalo i 

tehdy založené místi pojmenování. Beneš, který zemřel roku 1088 se stal praotcem rodu 

Benešoviců, který používal ve štítu  stříbrný hrot ovinutý bílým šatem v zlatém poli tzv. 

                                                 
53

 VLASÁK1874 
54

 HAMMERSCHMIED 1723 
55

 TOMEK 1882 
56

 Poznámku o Benedovy vznesl badatel František Dvorský, který připomenul, že jména Benešových předků, Jurata a 

Tas, by byla v rodě Benešoviců velice neobvyklá. 
57

 Jeho příslušnost k rodu je zřejmá, jelikož jeho ostatky byly později přeneseny do nové hrobky v minoritském 

kostele. 
58

 DVORSKÝ 1907 
59

 TYWONIAK 1970 
60

 TYWONIAK 1970 
61

 VLASÁK 1874 
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ovinuta střela.
62

 O nějaký čas později roku 1070
63

 vystavil i kostel svatého Mikuláše a na 

nynějším jižním úpatí hory vnikla osada, nynější město Benešov.
64

 

Tento přehled názorů, které vznikly  o vzniku města Benešova ukazuje, že přesný rok 

vzniku a osobu se vznikem města spojenou nebude možno nikdy s určitostí stanovit. Tento 

úsek Benešovských dějin tedy nejspíš zůstane předmětem dohadů z různých kombinací 

zlomkových dat z historických pramenů. 

 Založení farního kostela určuje Antonín Vlasák  rokem 1070. Toto tvrzení nalezl 

v Dobnerově kritickém rozboru  Hájkovy kroniky.
65

 Pokud se podíváme ovšem přímo na 

texty Dobnera, zjistíme, že tuto informaci cituje podle jakési šternberské genealogie, jejíž 

autor tvrdí, že zprávu našel ve staré pergamenové knize. Přesně však neurčuje o jakou 

knihu šlo. Tuto zprávu anonymního autora šternberské genealogie začali posuzovat i další 

badatelé  benešovských dějin, jako byl Josef Ružička nebo Jiří Tywoniak. Bylo jasné, že se 

musí soustředit na věrohodnost těchto informací a tím byl autor šternberské genealogie. 

Tento anonymní autor doložil svá tvrzení, jak tvrdí Dobner, nejen texty listin, ale i 

kresbami jejich pečetí. 
66

 

 Při soustřeďování pramenných dokladů pro novou vstupní expozici na zámku 

Konopiště Jiří Tywoniak v roce 1966 zjistil, že hledaný rukopis šternberského genealoga je 

uložen v archivu Národního muzea v Praze pod novodobým názvem- Březanova historie 

rodu Šternberského.
67

 

 Původní název nadepsaný na titulním listu zní: O rodu starožitných a heroickým pánů 

ze Šternberka. Pozdější latinský název jej překládá Stemmata familiae Strenbergensis, 

datováno Anno 1638 die 17 Februarii- na prvním listě a také na papírové obálce, do které 

byl v muzeu rukopis uložen asi v době V. Schulze. Další název je na hřbetu knihy: Rod 

pánů z Šternberka, napsaný rukou asi z 1. poloviny 19. století.
68

 

 Po Dobnerovi měl v rukou tuto knihu František Palacký, jenž určil jako autora Václava 

Březana, známého archiváře posledních Rožmberků. Palacký se o tomto díle zmiňuje ve 

                                                 
62

 DVORSKÝ 1907 
63

 Dle Gelasia Dobnera. Annal.tom V. pag. 406, kde tvrdí, že chrám svatého Mikuláše byl posvěcený 1070, jak je 

vidět na pergamenu- A.D. MLXX ecclesia in Benessow consecrata est. 
64

 PODLAHA 1908 
65

 DOBNER 1761 
66

 Ibidem 
67

 TYWONIAK 1970 
68

 Ibidem 
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svém rukopise Würdigung, kde je ovšem cituje pod německým názvem: Geschichte des 

Hauses Sternberg- uložené v hraběcím šternberském archivu.
69

 

O české větvi Šternberků pojednává Březan od fol. 21, pod nadpisem O páních 

z Šternberka v království Českém osedlých. Údaje významné pro Benešov jsou zapsány na 

dvou listech a píše se v nich: 

„Páni ze Šternberka za knížectví v Čechách byli, dříve nežli království vyzdviženo, a 

slouli páni z Benešova. I dosti podobné, že nejprvnější zakladatel rodu jejich v Čechách byl 

pan Beneš. A ten nejprve Benešov založil a stavěl, od něhož jméno své vzal. A poněvadž 

veprostřed takměř země osadil se, znáti dává se, že byl z národu českého a přední pán a 

rada knížectcí. Toho důvodové, jakož v starých listech že nacházejí se Domini de 

Beneschow aneb Dominus Beneš, takž i v jedné staré pergamenové knize v království 

položení, v latinských slovích takto: Anno Domini MLXX. Ecclesia in Beneschow 

consecrata est. Kostel v Benešově posvěcen. Nepochybně zkrze pány z Šternberka, 

vystavený, jenž se žehráš psali z Benešova, potom z Konopiště. To bylo před královstvím 

šestnácte let. Kteréž se začalo léta Páně 1086. Anno Christi MCLXIII. Frydrych, kníže syn 

krále Vladislava českého, a Theobald, bratr krále, vypraven s pány a rytíři českými 

k Medyolánu císaři na pomoc, pročež města dobyvše je rozmetali a pobořili. Z jehož kořisti 

pan Beneš dostav svatú bibli a pasionál, s sebou do Čech přinesv, odevzdal ty dvě knize 

kostelu farnímu svaté Panně Marii v Benešově. Žehráš svatá bible byl velký dar. Anno 

Christi MCCXLIII.  Bratři mniši usadili se v Benešově, do jistého domu, zkrze pana 

Tobiáše z Benešova vystaveného, uvedeni byvše, aby tam řeholu svú, dokud by klášter 

vyzdvižen nebyl a dohotoven, zachovávali. Ale ten dům přišel potom k zkažení. A Anno 

Domini MCCXCIV. Město Benešov i s domem mnichovským spáleno.“
70

 

 

Pokud se zaměříme na jednotlivé údaje v textu, zjistíme, že úvodní větu, ve které 

Březan zdůrazňuje starobylost šternberského rodu tvrzením o trvalosti již v době knížecí a 

to pod jménem pánů z Benešova. Tato informace je nevěrohodná, jak dokázal už Gelasius 

Dobner.
71

 

                                                 
69

 PALACKÝ 1830 
70

 TYWONIAK 1992 
71

 DOBNER 1761 
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 Zajímavější je ovšem odůvodnění domácího původu zakladatele rodu, pana Beneše. 

Březan to spojuje s lokalizací původního sídla ve středu Čech. A jako doklad starobylosti 

uvádí nám již známý zápis o roce 1070 jako posvěcení kostela v Benešově.
72

 

Hodnověrnosti této zprávy dodává fakt, že pro jednotlivé zprávy dodává Březan listiny 

i s obkreslením jejich pečetí. U letopočtů je pouze odkaz na prameny, přesněji: „Ve starých 

listech, takž i v jedné pergamenové knize“. Z kritického pohledu to ovšem nedostačuje. 

Dalším, kdo znal Březanův rukopis je a vycházel z jeho datací je August Sedláček, který si 

datum upravil na 1170 a vznik spojil s osobou Beneše, jenž se účastnil výpravy před 

Milán.
73

 

 V určení, kam se dostala válečná kořist, Březan přesně určuje, že do farního kostela, 

ale v latinském textu je uveden pouze kostel v Benešově svaté Marie. Tato informace byla 

pro pojetí Březanova textu důležitá. Mělo to zvýšit věrohodnost předchozího letopočtu. 

Ostatní letopočty, kromě datace vzniku kostela, můžeme spojit s jinými prameny, které je 

buď potvrzují, nebo alespoň nevylučují jejich oprávněnost.
74

 Tudíž bychom mohli vzít rok 

1070 spolehlivým vzhledem ke spolehlivosti  dat ostatních, anebo ho pokládat za 

nepodepřenou domněnku. Vzhledem k nálezům můžeme tedy předpokládat, že poblíž 

bývalého kláštera, nebo podle některých badatelů výše na žulové ostrožně byl již ve druhé 

polovině 11. století vystavěn panský dvorec s farním kostelem. 

Vzhledem k výše zmíněnému archeologickému nálezu a nedostatečným písemným 

pramenům je přesto velice pravděpodobné, že nejpozději v druhé polovině 11. století 

existovalo na vyvýšenině sídliště a dvorec s kostelíkem.
75

 

Půdorys pozdějšího města dovoluje soudit a podporuje i výše zmíněný názor Dobnera o 

svěcení kostela 1070. I kdyby zpráva o svěcení kostela nebyla známa, půdorys ukazuje, že 

kostel je starší, protože je zakotven do místa založení, nikoli vysunut stranou na návrší. V 

době vzniku ani nemohlo jít o kostel farní, ale o svatyni pro svou dobu typickou. Byly 

zřizovány na opěrných bodech zemské správy, jimiž centry byly knížecí hrady.
76

 

V podmínkách 11. století se nabízí domněnka, že kostel v Benešově mohl náležet do 

správní oblasti knížecího hradu Leštná, který je tou dobou připomínán jako: „castrum 

                                                 
72

 TYWONIAK 1992 
73

 SEDLÁČEK 1998 
74

 TYWONIAK 1992 
75

 PROCHÁZKOVÁ 2005 
76

 CHARVÁTOVÁ 1970 
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munitissimum.“ Organizace tehdejší církevní správy se kryla s organizací správy zemské, 

jejímiž opěrnými body byly knížecí hrady. Svatyně na hradech byly v této době nazývané 

velkofarními kostely.
77

 

Není jasné, kde přesně mohl Benešův dvorec stát. Vlasák tvrdil, že byl na mírném 

návrší ostrohu.
78

 

Růžička měl ovšem přesnější údaj, tvrdil, že stál na západním svahu Karlova a ne na 

místě s nejvyšší plochou, kde se dnes nalézá kostel svatého Mikuláše. Skutečnost by však 

více odpovídala lokalizace dvorce na nejvyšší místo ostrohu a tedy v místech kostela 

svatého Mikuláše.
79

 

Názory o tom, co se přesně nalézalo na vrchu Karlov se ovšem u odborníků rozchází. Je 

možné, že šlo o sídlo typu „opevnění“, které roku 1287 propůjčil pražský biskup Tobiáš 

z Benešova králi Václavu II. v boji proti Vítkovům. Je ovšem i možné, že šlo o opevněný 

kostel, nikoli tvrz.
80

 

 Přesnou podobu šlechtického sídla ani farního kostela bohužel neznáme a mnoho se 

neví ani o charakteru osady, která se kolem nich rozrůstala. Dodnes je však patrná původní 

dispozice ulicového typu nálevkovitě se rozšiřující směrem k farnímu kostelu. 

Další zpráva o osídlení pochází z 12. století, kdy byl farní kostel zasvěcen Panně Marii, 

což bylo velice typické pro 11. a 12. století.  Pozdější název města s koncovkou ov a 

zasvěcení kostela svatému Mikuláši, patronu obchodníků, poukazuje na založení 

pravidelného středověkého města z počátku 13.století. V té době bylo i založeno 

jihozápadně od vrchu Karlov obdélníkovité tržiště, kterým úhlopříčně procházela zemská 

cesta a soustřeďoval se sem tak obchod.
81

 

Český kronikář, Beneš Minorita, vypravuje o pánu Benešovi, který přinesl z výpravy 

proti Milánským
82

 bibli a krásný pasionál. Obě knihy prý daroval kostelu v Benešově. 

Farní kostel byl pod ochranou pánů z Benešova až do roku 1311, toho roku Tobiáš 
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z Benešova,
83

 pražský kanovník,  předal panství Benešovské svému příbuznému panu 

Zdislavu ze Šternberka.
84

 

V té době město už nevyhovovalo obranným potřebám, proto Tobiáš pravděpodobně 

přenesl rodové sídlo z žulové ostrožny nad Konopišťský potok a jihozápadně od města 

začal stavět moderní hrad Konopiště. Od té doby se vrch Karlov stal převážně církevním 

sídlem. Na sklonku života Tobiáše město vyhořelo. Stalo se to roku 1294 a město obnovil 

Tobiášův bratr Milota z Dědic. Konkrétní zprávy o stavu města ovšem chybí  pro konec 13. 

století a celé 14. století. Předpokládá se, že Benešov patřil k vyspělejším městům. 

Vzhledem k blízkosti Prahy, kde bychom se mohli setkat s podstatnou většinou 

řeholních institucí, byla i oblast Podblanicka zapojena do řeholního života poměrně brzy. 

Z žebravých řádů zde působili minorité. Na místo starého rodinného hradu založil roku 

1246 Tobiáš z Benešova klášter menších bratří svatého Františka neboli minoritů a při něm  

chrám Nanebevzetí Panny Marie, který byl posvěcen roku 1257.  Na klášterní gotický 

chrám bylo z farního kostela přeneseno patrocinium Nanebevzetí Panny Marie.
85

 

Písemné zprávy o původním minoritském klášteře jsou velice chudé a kusé. Jsou to 

pouze zmínky v kronice Beneše Minority ze 14. a 15. století, jejíž anonymní rukopis se 

zachoval v knihovně v Brunšvicku a její první tisk vydal Gelasius Dobner r. 1779.
86

 

V blízkosti oltáře starého kostela byla během výzkumu nalezena hrobka. Je 

pravděpodobné, že v ní byla uložená některá z důležitých osob  doby 1246-1311. Mohl to 

být probošt, nebo některý z rodu Benešoviců, kteří kostel založili a podporovali.
87

 

Od roku 1327 dominium náleželo Šternberkům. Z jejich erbu je odvozen dnešní 

městský znak- zlatá osmicípá hvězda v modrém poli. Důležitou dobou pro duchovní správu 

se pro Benešov stal rok 1350, kdy se stal sídlem děkanátu a patřilo k němu 20 kostelů.
88
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Ani Benešov nezůstal ušetřen reformního hnutí a od 70. let 14. století, které přešlo 

v husitství. Majitel Benešova, Petr Konopišťský ze Šternberka patřil k jejich odpůrcům a 

účastnil se i kostnického koncilu.
89

 

Benešov velice utrpěl za husitských válek a to hned v jejich počátku, kdy se tehdejší 

držitel města  Petr Konopišťský ze Šternberka se pokusil v květnu 1420 se 400 jezdci a 

pěším vojskem napadnout táborské houfy, které táhly ku Praze. Husité však vstoupili do 

města obchvatem a zapálili kostel i faru. Přestože minoritský klášter měl hodně příznivců, 

bohužel došlo k jeho vypálení 19. května 1420, kdy Jan Žižka dal vypálit nejen klášter 

minoritů, ale i chrám. Přestože se husitům nepovedlo úplně dobýt,  klášter už později nebyl 

obnoven, protože mu nadále chyběla střecha a byla porušena klenba.
90

 

Ve farní kronice se o této události píše, že zdivo z minoritského kláštera bylo 

upotřebeno k pozdějším stavbám. Dokladem toho jsou domy na Karlově.
91

 

O stavební obnově po husitských válkách se bohužel nic neví, předpokládá se však, že 

byl farní chrám  a klášter skromněji obnoven, protože se zde mohl konat v červenci 1451 

zemský sněm,
92

 který jednal o pokojném soužití Českého království s římskou kurií.  

Koncem 15. a v 16. století Benešov prosperoval a stal se nevýznamnějším městem 

podblanické oblasti a blížil se až k městům královským. Významně k tomu přispíval 

cestovní ruch díky frekventované zemské cestě vedoucí z Prahy do jižních Čech a dále do 

Rakouska.
93

 

Po husitských válkách byl kostel spravován kněžími dosazovanými od konsistoře 

utrakvistické. Jelikož někteří páni ze Šternberka byli horlivými katolíky, snažili se 

v Benešově obnovit bývalé náboženství. Roku 1550 přivedl Adam ze Šternberka 

katolického kněze, ale na nátlak konsistoře byl brzy v Benešově ustanoven farář 

utrakvistický.
94

 

 Mimo to se v Benešově začala rozmáhat  nově vzniklá sekta českých bratří.
95
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Roku 1578 nalézáme v aktech konsistoře utrakvistické zmínku, že v Benešově není 

stvrzeného děkana.
96

 V té době se v Benešově hlásilo spíš k protestantství. Dosvědčují to 

dva rukopisy, Benešovská sbírka novoutrakvistických kázání z roku 1590 a Benešovská 

agenda novoutrakvistická, bez udání autorů.
97

 Páni Hodějovští z Hodějova, kteří drželi 

Konopišťské panství od roku 1604 byli také příznivci protestantismu. 

Z novoutrakvistických jest známý spisovatel Isaiáš Camilus Vodňanský, za kterého se zde 

rozmohla sekta Mikulášenců, kterým se jinak říkalo Pecínovští a jejich sídlo bylo 

v Pecínově.
98

 

Po bitvě bělohorské přešlo Konopištské panství spolu s Benešovem roku 1623 do 

držení Jana Michny z Vacínova. Ten okamžitě vypudil nekatolické faráře.
99

 

Roku 1624 povolal Michna do Benešova několik jezuitských kněží a společně s nimi 

obrátil lid zpět ke  katolické víře.
100

 

Velká rána byla zasazena městu během 90 leté války. Nepřátelé vnikli i do podzemní 

krypta, kde hledali uložené poklady. Švédové vydrancovali Benešov, dobili Konopiště a 

dovršili zkázu minoritského kláštera. Důsledky této války pociťoval Benešov ještě několik 

staletí. Snížil se nejen počet obyvatelstva, ale stagnovala i řemeslná výroba.
101

 

V pozemkové knize z roku 1680 se německy píše: „V roce 1648, v červenci, přitáhlo 

švédské vojsko pod vedením generála Wittensteina do Benešova, vše v polích zpustošilo, 

město vydrancovalo, všechen dobytek odehnalo, město zapálilo i s kostelem, obyvatelé se 

rozutekli a město zůstalo úplně pusté. Roku 1648 byl farní kostel od Švédů zapálen a 

vydrancován. Po dlouhou řadu let bylo město hrůzným obrazem bídy. Ještě po 40 letech 

bylo mnoho spálenišť, což konopišťské vrchnosti působilo mnoho starostí a proto tehdejší 

pán ze Sinzendorfu dal 2. září 1673 vyhlášku,  v niž  vybízel lid, aby se stěhoval do 

Benešova. Sliboval veliké výhody, ale vyhláška velkého ohlasu neměla.“
102

 

Kamení ze zříceniny minoritského kláštěra bylo později použito na stavbu piaristické 

koleje a kostela. Ze spisů piaristické kroniky je patrné, že klášter minoritský v Praze, coby 

mateřský klášter, si nejdříve činil nároky na majetek kláštera v Benešova. Minorité si 
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údajně pokoušeli usadit v Benešově, ale od úmyslu upustili. Za odebrané kamení dal 

Příchovský minoritúm náhradu v Jílovém.
103

 

Původní zdivo pomalu rozebírali lidé a nikdo jim v tom nebránil, naopak to obec vítala 

s radostí. Původní rozsah kláštera dnes už asi neodhalíme, protože nelze zjistit, které domy  

přesně se dnes nachází na území bývalého kláštera. Soupis domů zde byl proveden až 

v roce 1770.
104

 

 Posílit Benešov se pokusil až Jiří ze Sinzendorfu, který inicioval založení latinské 

školy-gymnázia. V té době spočívala veškerá péče o vzdělání mládeže v rukách měst, 

zeměpánů a řádů, které se zabývaly školskou výchovou. K těm také patří řád piaristický, 

založený kolem roku 1600 svatým Josefem Kalasánským.
105

  

Obliba tohoto řádu velice stoupala a brzy po konstituování vzniká po celé Italii mnoho 

škol a kolejí.
106

 Kolej v  Benešově byla založena světským pánem a majitelem 

konopišťského panství, Františkem hrabětem Přehorovským z Kvasejovic. František 

Přehorovský z Kvasejovic
107

 založil roku 1703 špitál pro dvanáct zchudlých měšťanů a již 

o rok dříve žádal provinciála piaristického řádu, aby bylo posláno několik jeho příslušníků 

do Benešova. Jeho žádosti bylo vyhověno a do Benešova byli posláni dva učitelé. 

Následkem třicetileté války leželo město v tehdejší době v troskách, proto první piaristé 

přebývaly v právě založeném špitále svaté Alžběty. Na návrh zakladatelů vypracovali sami 

návrh na nové kolejní budovy, která byla vystavěna roku 1705- 1717 na místě, kde dříve 
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stával minoritský klášter, vypálený za husitských válek. Stavba byla dokončena za nového 

pána, jelikož hrabě Přehorovský upadl do dluhů a byl nucen roku 1715 prodat konopištský 

statek Janovi Josefu hraběti z Vrtby, který později ke koleji nechal přistavět i kostel svaté 

Anny.
108

 

Příchod piaristu znamenal pro oblast Benešova značný kulturní rozvoj a díky jejich 

vlivu se stal Benešov kulturním centrem celého regionu. 

 Velkou ranou byl císařský dekret z roku 1772, kdy bylo nařízeno, že Čechách se může 

vyučovat jen na 13 gymnáziích a tudíž byla škola v Benešově zrušena. Mnohá města se 

však domáhala jejich znovu otevření a tak roku 1819 získal opět svoji střední školu, která 

byla roku 1832 zrušena a opět potřetí otevřena roku 1857. 

První myšlenka založit v Benešově piaristické školy však padla už roku 1676 a 

souvisela se jménem tehdejšího majitele konopišťského panství Jiřím Ludvíkem ze 

Sinzendorfu. Ambiciózní majitel věděl, že kulturní rozvoj, který městu piaristický řád 

přinese, přinese městu nové příjmy. Brzy se začalo uvažovat o podobě koleje, došlo i 

k vyměřování, které prováděli piaristé, kteří Benešov toho roku navštívili. Při jednání se 

však ukázalo, že zatím není možné, aby k založení koleje došlo v tak krátké době, jak si 

obě strany přejí. Jednání o povolení usídlit se v Benešově se protáhla až do roku 1680.
109

 

 Piaristům v letech 1676-1680 byly nabídnuty čtyři lokality v centru města, kde by bylo 

možné zřídit kolej. Nejstarším dochovaným plánem[5] města Benešova z té doby, jehož 

datování upřesnil J. Tywoniak z původního data kolem roku 1700
110

 na datum kolem roku 

1680, i když je tento plán značně nepřesný a v mnohém asi ovlivněný autorovou fantazií, 

přesto má nenahraditelnou vypovídající hodnotu. V úvahu přicházela lokalita Na Karlově, 

místo za radnicí, ruina obecního pivovaru na nároží táborské cesty s Malým náměstím a 

místo na rohu Velkého náměstí a Konopišťské cesty. V informativním náčrtu je na něm 

tedy zachycen v náčrtu půdorys klášterního areálu od závěru presbytáře až k ohradní zdi, 

chrám je označen jako Vetus templum(starý kostel), kvadratura Hortus(zahrada), ruina 

proboštství Vetus preapositura.
111
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Jižně od chrámu je v místě dnešní dolní zvonice zakreslena věž, označená Kampanile- 

zvonice a vedle ní Ossarium-kostnice. Kostel svatého Mikuláše tu je označen jako 

Templum Parochiale, nakreslen však v podobě zcela se lišící té dnešní a nejspíše i tehdejší. 

Je otočen kolmo k ulici Na Karlově, nemá postraní lodě, které pochází jednoznačně ze 

druhé poloviny 13.století. Levé štítové průčelí je věžovitého tvaru s menšími okny a 

menšími dveřmi, pootočeno vzhledem k poloze lodi, zakončeno valbovou střechou 

s křížkem. Pravá štítová strana má dole velká dvoukřídlová vrata, nad nimi velké okno, 

zakončená zděným štítem a nad hlavní lodí je sanktusník. Kolem kostela je zakreslena 

ohradní zeď, vlevo od ulice Na Karlově je u přízemního domu nápis Parochia-fara, vpravo 

proti ní je nakreslená částečně zřícená věž, k níž směrem jižním je připojen menší 

přístavek. Nápis u této věže, která by pravděpodobně mohla odpovídat dnešní zvonici 

bohužel není čitelný. Jediné, co by se zdálo být rozluštitelným je třetí slovo-„ fort“. 

Z plánku nás mohou napadnou různé úvahy. Je pravděpodobné, že zakreslená zřícenina 

jakési fortifikační věže je totožná s dnešní horní zvonicí. Spojitost zvonice s údajnými 

bývalými věžemi kostela je dnes již vyvrácena. O tom, že kostel svatého Mikuláše není 

zakreslen přesně podle tehdejšího stavu nás přesvědčují chybějící boční lodě a naopak 

zakreslení dveří do presbytáře, které tam nemohly být, neboť dodnes zachovaný presbytář 

v té době již dávno existovala jeho podoba se téměř nezměnila. K nedochované jižní 

přestavbě, zakreslené u věže zvonice se nelze blíže vyjádřit, neboť kolem jižního průčelí 

věže  Tywoniak nesondoval. Plánek tedy jak se zdá, poukazuje na existující věž ve špatném 

stavu.
112

 

Tehdejší jednání  o zřízení školy nedošlo k žádnému úspěchu. Mezi konopišťskou 

vrchností a zástupci piaristického panství se znovu objevily neshody. Samotný výkup 

vybraného místa si vyžádal větší náklady než, které chtěl Sinzendorf věnovat a piaristům se 

to zdálo nedostačující. A stále chybělo schválení nového založení od pražského 

arcibiskupa. Jednání zkomplikovala i morová epidemie a korupční aféra hraběte  Jiřího 

Ludvíka.
113

 

Založit piaristickou kolej s gymnáziem se povedlo až Karlu Přehorovskému 

z Kvasejovic v roce 1703 při ústí Konopišťské ulice do náměstí.
114

 Stavba začala 
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uskutečňovat v roce 1705 podle návrhu Giovanniho Battisti Alliprandiho. Kostel svaté 

Anny byl vysvěcen 1710 a kolej dokončena již v roce 1706.
115

 

Další známé vyobrazení Benešova pochází z roku 1752 od slezského malíře Fridricha 

Bernarda Wernera, který nakreslil řadu zajímavých míst v Čechách a na Moravě. Pohled na 

Benešov je kreslen od severu. Hlavní pozornost je soustředěna na tehdy ještě velkou 

zříceninu minoritského kláštera, která je umístěna v popředí obrazu. Vlevo můžeme vidět 

farní kostel svatého Mikuláše s vysokou věží, vpravo kostel svaté Anny s piaristickou 

kolejí. Na tomto obraze je chrám svatého Mikuláše zobrazen věrohodně, zachycuje 

s největší pravděpodobností dochovaný stav. Je zde boční severní loď, presbytář s opěráky, 

půlkruhová okna do hlavní lodi, sanktusník, před věží dosud stojící hospodářská farní 

budova a vedle ní jednopatrová fara. Věž je zde značně vysoká s konickou a zřejmě zděnou 

spodní částí, sahající až po hřeben střechy kostela. Nad touto částí je užší dřevěné patro 

s prohnutou stanovou střechou. Toto vyobrazení je typické pro městské věže. Užší nejvyšší 

patro nejčastěji obklopoval ochoz se zábradlím. Podobných městských strážních věží se 

v Čechách vyskytuje více, například  Kolíně, Kouřimi, Hradci Králové atd. Celkově je věž 

zakreslena za kostelem, což však při pohledu neodpovídá skutečnosti. V reálu by kostel 

měl být věží částečně zakryt. Rozdíl mezi věží zakreslenou a dnešní podobou zvonice je že 

se konicky nezužuje a dnešní výška nedosahuje ani k hřebeni hlavní lodi kostela. 

V zhledem k poměrně věrnému zobrazení kostelů i fary a piaristické koleje lze usuzovat, že 

i vyobrazení věže u  kostela svatého Mikuláše odpovídá tehdejšímu stavu. Vzhledem 

k dnešní podobě zvonice lze předpokládat, že k přestavbě došlo záhy po roce 1752.
116

 

18. století bylo pro Benešov dobou pozvolné rekonvalescence z posledních ztrát. 

Pozitivní vývoj města brzdily slezské nepokoje provázen epidemiemi a hladomorem. 

V roce 1802 se František Josef z Vrtby pokoušel vykoupit město z poddanství a dal souhlas 

k žádosti o povýšení na tzv. ochranné město. Jelikož město mohl povýšit pouze císař, trvalo 

30 let než se tak stalo roku 1834. 
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4. Stavebně historický popis kostela svatého Mikuláše 
 

 

Kostel svatého Mikuláše stojí na severovýchodním konci města na výšině Karlov. 

Areál kostela svatého Mikuláše zahrnuje především zvonici a starý hřbitov s ohradní zdí.
117

  

Přesnou podobu původního raně gotického farního kostela neznáme, ale jeho vznik se 

klade již do roku 1070, kdy došlo k jeho posvěcení. 
118

 

Třebaže písemné prameny hovoří o vysvěcení kostela již v roce 1070 a toto stáří 

potvrzují i prameny archeologické. Je dnešní stavba podstatně mladší. 

Stavební vývoj kostela byl značně složitý, z původního románského kostela nebylo 

bohužel nic zjištěno. Z raně gotického trojlodí se prokazatelně dochovalo obvodové zdivo a 

částečně střední zdi. Portál jižní boční lodi je v základním svém uspořádání značně 

archaický, v detailu z části pokročilý.
119

 Lze ho tedy zařadit až na sklonek třetí čtvrtiny 13. 

století, tedy v době intenzivní stavební městské činnosti. V té době pravděpodobně vznikl i 

minoritský klášter, špitál s kostelíkem svaté Alžběty a o něco málo později výstavba 

Konopiště.
120

 

 Raně gotický kostel byla trojlodní basilika. Její původní presbytář ustoupil nynější 

stavbě po polovině 14. století. Kostel byl postižen při vypálení Benešova roce 1420. Po 

husitských válkách byl pravděpodobně nově sklenut presbytář, upraveny arkády trojlodí a 

západní vstup. Obranná funkce kostela byla v rámci přestavby potlačena.
121

 Renesance 

připojila jižní předsíň.  Po další zkáze v roce 1648 byla zaklenuta hlavní loď a přidána 

západní předsíň. Další barokní úpravy následovaly v první čtvrti 18.století. Pozdější 

stavební zásahy jsou již méně významné.
122

 

Do kostela se  dá vstoupit dvěma vchody a to od západu a od jihu. Hlavní vstup od 

západu je vymezen lomeným portálem, jehož široce zkosená hrana je lemována výžlabkem. 

Portál je dnes z vnějšku poškozen osazením historizujících dveří, neboť část profilu byla 

osekána. 
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Jde o orientovanou,  trojlodní baziliku s polygonálním presbytářem s východními 

částmi bočních lodí a se starou sakristií přistavěnou asi ve 3. čtvrtině 14. století.  

Boční lodě zevně bez přerušení dosahují až k závěru kněžiště, uvnitř je však člení 

sakristie. Při severní straně to je sakristie stará, zaklenutá valenou klenbou. Při jižní straně 

je to sakristie nová, plochostropá. Presbytář o jednom obdélném poli je uzavřen sedmi 

stranami dvanáctiúhelníku. Po jeho severní straně přiléhá obdélná sakristie. Do staré 

sakristie ústí baldachýnový portálek osazený pozdně gotickými dveřmi se závorkovým 

zámkem z doby kolem 1500.
123

 

 Závěr presbytáře[6] zesilují odstupněné opěrné pilíře mezi nimiž hledí jednoduše 

vyžlabená lomená okna. Exteriér bočních i hlavní lodi je převážně prostý-barokní.
124

 

V koutech po obou stranách západní předsíňky se jeví fragment jednoduše vyžlabeného 

ostění na hranolovém okoseném trnoži. Předsíňka má valenou půlkruhovou klenbu s párem 

trojúhelných výsečí. Lomený portál má jednoduše vyžlabené ostění. Na prosté jižní 

přesíňce je vidět letopočet 1583. Dnes má rovný strop, ale ukrývá lomený raně gotický 

portál v zásadě dosud pravoúhle odstupněný. Do koutu je vložen polosloupek s patkou a 

porušenou listovou hlavicí. Oba rohy jsou pročleněny hruškovcem, jehož profilace přechází 

přímo do lomené archivolty.
125

 

Poté, co byl kostel znovu vypálen roku 1648 byla nově zaklenuta hlavní loď, obnoven 

krov a vytvořena západní předsíň. Další opravy pak následovali v letech 1696, 1898, 1902 

a 1914.
126

 

Průčelí kostela bylo asanováno v letech 1968-1969. Po odstranění starých nánosů se na 

západní stěně ukázala nároží střední hlavní lodi a lodí bočních, armované kvádry 

z červeného pískovce a žuly a veškeré základní obrysy stavby[7], včetně původních 

oken[8], vzniklé zhruba ve 3. čtvrtině 13.století.
127

 Okna jsou mírně hrotitá s hlubokou 

špaletou z červeného pískovce do zdiva jakoby vyříznutá. Celé západní průčelí se tak 

objevilo v rozsahu a hmotě jakou mělo koncem 13. století. Tímto nálezem se definitivně 

vytratil názor, který dlouho tradoval, že prý byla původně značně delší ve směru 
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k západnímu průčelí. Další milnou představou bylo, že v hlavním průčelí se nacházely dvě 

věže.
128

 Jednou z věží měla být horní zvonice, popřípadě část jejího zdiva.
129

 

Například Norbert Vlasák se domníval, že kostel svatého Mikuláše, který utrpěl po 

husitských a švédských válkách, byl původně značně větší a měl dvou věžové průčelní 

věže, z kterých se dodnes zachovala pouze jedna.
130

 

Tento názor vyvrátil Jiří Tywoniak roku 1947, který archeologickým průzkumem mezi 

zvonicí a kostelem prokázal, že nebyly nalezeno základové zdivo věží, ale naopak byly 

nalezeny základy opěrného pilíře na nároží jižní lodi. Absence jakýchkoliv znaků základů 

v prodloužení lodi k západu a tedy spojení zvonice s kostelem bylo vyvráceno. V roce 1968 

byl tento názor opětovně potvrzen nálezem  dvou raně gotických oken v západním průčelí 

bočních lodí.
131

 

 Z období raně gotického si zachoval jižní vstupní profilovaný portál[9], dnes krytý 

renesanční předsíní, má hruškovou profilaci, která beztížně ubíhá vzhůru a je přerušena jen 

jediným, velmi nízkým sloupkem s hlavicí. Hlavice[10] mívaly ornamentální plastickou 

výzdobu, ale zachovaly se jen stopy.
132

 Výtvarnou formou se hlásí ke směru, který se u nás 

šířil z cisterciáckých hutí, ovšem ve velice chudém provedení, pokud ho například 

srovnáme s portálem kostela svatého Apolináře v Horšovském Týně[11] a dominikánského 

klášterního kostela Povýšení svatého Kříže v Jihlavě[12], který vznikl kolem roku 1260.
133

 

 Benešovský portál je představitelem přechodového slohu, který mísí detail a strukturu 

dvou slohových období, který se v našem prostředí udržoval ještě koncem 13. století. Ve 

sbírkách okresního muzea je svorník klenby zdobený stylizovanými listy. Byl nalezen při 

výkopu pod zříceninou kláštera. Jeho výtvarně prostá a těžkopádná forma odpovídá slohu 

basilikálního trojlodí a nemohla náležet jiné stavbě. Celý portál je pokryt několika vrstvami 

vápenného nánosu. Červený pískovec byl vápnem rozložen. Odstranění není tudíž možné, 

protože se kámen nebezpečně drolí. Dokud ovšem vrstvy nebudou sundány, nelze mluvit o 

přesné formě hlavice.
134
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Pod okny presbytáře obíhá profilovaná gotická římsa. Teprve nad ní se rozvíjí nosný 

klenební systém[13]. Tvoří ho mělké příložky provázené po stranách přístěnými žebry ve 

tvaru poloviční hrušky, jež spočívají na drobných patkách a polygonálních soklích, zčásti 

s vyžlabenými stranami. Příložky vrcholí nízkou hlavicí a pozoruhodným dekorem. 

Hlavice sloupů zdobí jednak symboly čtyř evangelistů. Býk-Lukáš[14], anděl-člověk-

Matouš[15], orel-Jan[16], lev-Marek[17] a dále můžeme spatřit gryfa[18] a motivy 

vegetativní[19]. Patky přízemních žeber jsou zakončeny polygonálními soklíky. Pro gotiku 

typické je pojetí závěru kněžiště, kde je stěna mezi okny redukována na minimum a 

kněžiště je tak díky velkým oknům prostoupeno množstvím světla, které významným 

způsobem modeluje detail architektu a zároveň má i liturgický význam.
135

 

 Zmíněné tendence jsou typické pro architekturu 40. let 14.století. Dílem gotiky je i 

obdélný sanktuářový výklenek uzavřený původními dvířky. Po obou stranách kněžiště se 

nacházejí dvě velké segmentově zaklenuté niky, lemované náročně provedenou edikulou, 

jejíž na koso postavené postraní pilastry jsou zdobené čabrakou a vykrajovaným vpadlým 

polem. Záklenky edikul vrcholí tupě zahroceným štítem a motivem zubořezu. Na nízkých 

krycích deskách hlavic vyrůstají vzhůru klenební přípory hruškové profilace, sledované 

ještě v krátkém úseku profilací přístěnných žeber. Přechod do vlastní klenby je velmi 

neorganický. Původní žebrová klenba byla vyšší, nynější byla nasazena na starší výběhy. 

Obdélný výklenek sanktuáře uzavírá gotická mřížka. Sakristie přístupná sedlovým 

portálkem má půloválnou gotickou valenou klenbu.
136

 

 Hlavní loď se otvírá do lodí bočních dvěma dvojicemi lomených arkád[20] s jednoduše 

vyžlabenými hranami. Poslední pár v podkruchtí je značně užší, půlkruhový. Klenba je 

pulkruhová valená s trojúhelnými výsečemi. Boční lodi mají rovné stropy s fabionem. Při 

západním konci lodi je vložena kruchta s barokní štukaturou[21].
137

 

Požáru v roce 1294 kostel patrně neunikl a jeho poškození bylo patrně i důvodem 

slohové proměny kněžiště, k níž došlo ve 14.století. Okna, původně úzká, asi v místech 

dnešního zasklení, měla velice široké ostění a nejspíš kružby. Zbytek figurální konsoly a 

nízko položeným výběhem přináší názor, že tu byla předsíň. Antonín Podlaha se ale 
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v Soupisu památek historických domnívá, že zbytek náleží portálu a portál by tudíž byl 

mimo osu.
138

 

Vnitřek kněžiště, které bylo znovu zaklenuto, jelikož původní klenba nejspíše spadla. 

Vnitřní prostor je dnes mírně výškově stísněn nižší klenbou. Nové sklenutí, ke kterému 

došlo během 15. století zřetelně představuje výtvarnou tendenci české poklasické gotiky 1. 

poloviny 14. století. Nese všechny znaky období, které sice ještě pracuje 

s architektonickým článkem doby předchozí, ale jeho postavení v prostoru mění i jeho 

úlohu v členění stěny. Nová funkce článku znamená nový vztah ke hmotě. Kněžiště je 

zcela otevřeno přicházejícímu světlu. Stěna mezi okny [22] v závěru úplně odstoupila. 

Redukovaná přípora činí ze stěny jen rytmizovanou plochu určenou k tomu, aby se na ni 

uplatnil ne už tektonicky  cítěný článek, ale osvětlený tvar. Je v místech, kdy ještě období 

klasické gotiky uznávalo nosnou úlohu hlavic. Tvar nahradil kalich hlavice, z niž tu zbyla 

jen krycí deska. V Benešově je polygonální s plnými neprohloubenými stranami a 

uplatňuje se silně horizontálně. Dekorace této hlavice se tu různí. Na jedné straně se pod 

krycí desku usadily figurální motivy a zcela nahradily kalich, jednak tu ještě doznívá 

stylizované řasení listů vepsaného do pomyslného čtverce, jehož strana odpovídá straně 

polygonální desky nad ním. Ve třetí variantě listy už přerostly svá vyhrazená pole a 

nahradily kalich souvislým, mírně zbujelým akantem. Opuštění od tektoniky, které se 

odehrává v části kalicha je dílem tendencí, které se v Čechách uplatňují během 1. poloviny 

14. století.
139

 Tato cesta, která měla za úkol potlačit dojem tíže jako fyzické vlastnosti 

hmoty se v kněžišti benešovského farního kostela uplatnila, kdy na místo přípory je ke 

stěně přiložen plochý pás tzv. „podložka“.
140

 Podložka je typická pro české stavby ze druhé 

třetiny 14. století. Jsou tu v podstatě formy vyspělé gotiky, které se u nás ustálily v době 

Václava II. A III. V letech 1278-1310 a to pod vlivy francouzské provincie, které k nám 

přicházely z Roudnice nebo přímo zprostředkovaně ovšem za pokrokové benešovské 

kněžiště považovat nemůžeme. Jeho formy vyšly z podmínek, která sice leží v blízkosti 

Prahy, ale zase né blízko, aby pravidelně těžila z tohoto kulturního centra. V Benešově se 

použilo prvků archaických i pokročilých a to je i znakem periferie. Kněžiště je ale znakem 
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stavební kultury místa, pokud ho srovnáme s podobou s pohledem na zbytky jiné gotické 

stavby z okresu.
141

 

Po obou stranách kněžiště se nacházejí dvě segmentované niky, lemované náročně 

provedenou edikulou, jejíž na koso postavené postraní pilastry jsou zdobené čabrakou a 

vykrajovaným vpadlým polem. Záklenky edikul pak vrcholí tupě zahroceným štítem 

s motivem zubořezu. 

Osvětlení závěru je především prostřednictvím sedmi velkých hrotitě sklenutých oken. 

Zaskleny jsou do olověných rastrů s čočkami a ve dvou východních oknech jsou opatřeny 

vitrajemi s postavami svatého Vojtěcha a svaté Kateřiny[23].
142

 

V literatuře je  doložena i existence krypty.
143

 Vstup do ní se nachází v presbytáři, ale 

v současnosti je nepřístupná, jelikož podlaha je překryta cementovou dlažbou z přelomu 

19.-20. století.
144

 Nicméně přítomnost krypty nevylučovala další pohřby v interiéru kostela, 

rovněž i možnost výskytu dalších prostor určených k pohřbívání. O tom svědčí i 

skutečnost, že žulová dlažba nebyla v některých místech zcela pravidelná.
145

 

Na plánu stavebního katastru z roku 1840 je kolem kostela zakreslena hřbitovní zeď, na 

západě lícující se západní stranou hlavní lodi kostela, na východě sahající do vzdálenosti 

32 metrů. Tato zeď v současnosti tlustá 50-70 cm, zachovává velmi zhruba původní obrys, 

byla jistě značně přezděna.
146

 

 Vzhledem k archeologickým nálezům J. Tywoniaka, který našel základ západní 

hřbitovní zdi. Lze tedy uvažovat nad možnosti, že hradební zeď kostela byla místech 

západní hřbitovní zdi, zakreslené na plánu z roku 1840, kdy věž stála před zdí a byla 

s kostelem spojená dřevěným můstkem ve výši dolního nebo horního dveřního prostoru. 

Není to ovšem jisté, protože nebyl prováděn archeologický výzkum na jižní straně zvonice, 
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tudíž se neví, zda tímto místem neprocházela hradební zeď. Navíc další možností je, že 

základ zdi nalezený J. Tywoniakem, je mladší částí hřbitovní zdi posunuté k východu.
147

 

Přestože i na plánku Benešova z roku 1680 je věž zakreslena vně zdi, logičtější zůstává 

zapojení věže do hradby v blízkosti kostela.
148

 

V průčelí kostela svatého Mikuláše můžeme vidět krásnou mozaiku[24] s vyobrazením 

svatého Mikuláše. Obraz se svatým Mikulášem v mozaikové technice od firmy Tumpach-

Praha-Záběhlice byl umístěn na průčelí kostela dva dny před eucharistickým sjezdem 

v Benešově 4.6. 1938.
149

 

V jihozápadním koutu jižní lodi se nachází válcové těleso, do něhož je vloženo dřevěné 

šnekové kněžiště vedoucí na kůr.
150

 Uvnitř schodiště asi 3 metry nad zemí na západní stěně 

vystupuje kamenná, jednoduše profilovaná konzola s výběžkem uříznutého trámu. Mohlo 

by jít o pozůstatek starší zrušené kruchty nebo o vztahu ke dveřnímu prostoru ve věži. 

K severu těsně pod pultovou střechou jižní boční lodi vede na schodiště na kůr. Dnešní 

točité schodiště na kůr kostela, které je vystavené v době baroka a současně s novým 

kůrem, je v jihozápadním rohu a lze předpokládat, že je v místech původního.
151

 

Nad bedněnou klenbou hlavní lodi jsou stopy renesančně malovaného stropu.
152

 Střecha 

hlavní lodi je sedlová, bočních lodí pultová a nad presbytářem je umístěn sanktusník. 

Západní část lodi vyplňuje zděná kruchta s dřevěnou balustrádou, lehce zvlněného 

půdorysu.
153

 Podkruchtí se otvírá do bočních lodí polokruhově sklenutými oblouky.
154

  

Mnoho zajímavých informací o kostele svatého Mikuláše jsem se měla možnost 

dozvědět ve farní kronice.
155
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 Údajně zde byla pohřbena i žena sochaře Lazara Widmanna 13. července 
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 Od roku 1899 za faráře Josefa Červenky docházelo v kostele k rozsáhlým opravám. Ve farní kronice je 

zaznamenáno, že roku 1898 prošel kostel opravou vnitřní a v roce 1902 opravou vnější. V dubnu roku 1902 bylo 

postaveno lešení pro generální opravu fasády. Oprava trvala tři měsíce  a vedl ji stavitel František Kinzl. Při opravě 

došlo k mnohým změnám. Byly vykonány přístavby při gotických oknech u hlavního oltáře v presbytáři.  
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K důkladným opravám v kostele také došlo roku 1914, kdy arcivévoda František 

Ferdinand d´ Este osobně pozval konzervátora Františka Jeřábka a jeho sekretáře architekta 

Sochora z Prahy do Benešova, aby s nimi projednal stav kostela.
156

 

Snažila jsem se dopátrat korespondence mezi arcivévodou a konzervátorem v archivu 

v Benešově, ale bohužel mi tento fond archivu nebyl poskytnut. Když byl spáchán 

28.června atentát na Františka Ferdinanda d´Este, byla to pro rozvoj kultury v Benešově 

velká ztráta. Přestože tento atentát rozpoutal první světovou válku, na podzim roku 1914 se 

přistoupilo k rozsáhlým opravám kostela dle návrhu zesnulého Františka Ferdinanda 

d´Este.
157

 Opravy probíhaly od 4.8. do 4.10. 1914, během té doby se bohoslužby konaly 

v piaristickém kostele.
158

 

Velká pozornost při opravách byla věnována i vnitřnímu vybavení kostela, kdy došlo  

nejen k opravě, ale i k pořízení nového vybavení. Podrobnější informace, které se k tomu 

vztahují jsem přiřadila do kapitoly, která se věnuje vnitřnímu vybavení kostela. Týká se to 

především uprav na hlavním oltáři, který byl příliš vysoký a otáčecí tabernákl snížen a 

opatřen novými dvířkami, dále pořízení nového oltáře Panny Marie sedmibolestné, návrat 

svatoklimentského cyklu z Prahy po restauraci.
159

  

Další rozsáhlá oprava kostela proběhla na podzim roku 1932, kdy byl chrám vymalován 

mistrem Kudrnivským z Pecky u Nové Paky. Všechny oltáře i kazatelna byly nově 

polychromovány týmž mistrem. Ke čtyřem sochám byly opatřeny konzole, opravena okna. 

Byl restaurován cyklus obrazů ze života svatého Klimenta mistrem Ženíškem z Prahy.
160
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 Mistrem truhlářem z Benešova byl vytvořen nový Mariánský oltář, polychromován a zlacen mistrem 

Kudrnovským z Pecky. Zakoupen byl nový obraz svatého Josefa, který byl zavěšen na oltář Srdce Ježíšova. V roce 
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roku 1934 byl na místě sešlého oltáře Božího Hrobu zřízen nový oltář, který vytvořil mistr Bohata z Benešova. 
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5. Horní zvonice 

 

Jihozápadně od kostela stojí nízká hranolová zvonice[25] s hodinami pocházející kolem 

roku 1524. Zvonice je kamenná dvoupatrová stavba, která se nachází asi 4 metry západním 

směrem od kostela svatého Mikuláše.  

Kostel svatého Mikuláše nikdy neměl věž, proto zde bylo zapotřebí nějaké zvonice už 

od doby stavby kostel, tj. v 2. polovině 13. století. V té době tu mohla být zvonice dřevěná. 

Architektonické články ve věži odpovídají období pozdní gotiky, ale nápadné je také 

použití červeného pískovce a žuly, což můžeme vidět i na samotném kostele svatého 

Mikuláše. K největší přestavbě věže došlo v období baroka. Asi po roce 1648,  kdy byl 

vypálen kostel a   byla nově zaklenuta jeho loď. V té době věž ztratila svůj bezpečnostní 

charakter, propojilo se 1. a 2. patro, štěrbinovitá okna byla zasypána a byl proražen nový 

vstup z východní strany. Krov dnešní valbové střechy pochází z roku 1831.
161

 

V době stavby zvonice se do věže vstupovalo spodním ze vstupních východních otvorů, 

v úrovni 1. patra, patrně z ochozu hradby, nebo schodištěm přímo z terénu. Z dolního 

vstupního otvoru se vstupovalo do předsíňky. Přestože v minulosti bylo potvrzeno, že 

zvonice není přestavbou jedné z bývalých věží kostela, ukazuje, určitá souvislost mezi 

kostele a zvonicí tu byla , jak dosvědčují dva šikmé dveřní otvory ve výši prvního patra. 

Tywoniak tvrdí, že zvonice sice nemohla být jednou z věží kostela, ale šlo o samostatnou 

stavbu, která snad byla původním vstupním otvorem ve výši 6 metrů spojena dřeveným 

krytým ochozem s kostelním kůrem. Tomu by dle Tywoniaka i nasvědčovaly zbytky 

základového zdiva, odkryté u východních základů zvonice, které mohly být součástí nějaké 

podpory.
162

 

Vchod do věže je uprostřed východní zdi, obdélného tvaru s rovným nadpražím, 

uzavřen dřevenými dveřmi zapuštěnými ve špaletě. Ve východní stěně jsou nápadné dva 

dveřní otvory nad sebou v prvé severní polovině stěny ve výšce 1. a 2. patra. Stěny otvoru 

jsou dnes omítnuty novou omítkou, na vnitřním nároží je patrné, že byl otvor upravován 

cihlami. Horní vstupní otvor ve druhém patře vedl pravděpodobně do podstřeší jižní lodi 

kostela, kde musel existovat nějaký vikíř nebo věžička. V západní stěně jižní lodi kostela je 
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kamenná konzola s koncem oříznutého dubového trámu.
163

 Lze uvažovat že jde o 

pozůstatek před barokní kruchty, stejně tak jako může jít o torzo schodiště na kůr. 

Zajímavé také je, že v podkruchtí severní lodi se podobná konzola nevyskytuje a v jižní 

lodi se těsně pod šikmou pultovou střechou nachází malé obdélné okénko, nejspíše raně 

gotické, jehož umístění dnes vypadá nelogicky. Znamenalo by to tedy, že do horního 

vstupního otvoru věže se vstupovalo z podstřeší kostela. V době stavby věže byly 1. a 2. 

patro komunikačně oddělené. U roveň 2. a 3. patra byla patrně ve stejném místě jako dnes, 

svědčí o tom například původní akustické otvory. Mohlo ovšem sloužit pro osvětlení již 

zmíněného schodiště.
164

 

V přízemí věže se nachází místnost téměř zaklenutá půlkruhovitou valenou klenbou. 

Zdivo je kamenné lomové. Dveřní nika je zaklenuta nízkou segmentovou klenbou. 

V severozápadním koute místnosti je vstup na schodiště do prvního patra. Před nástupem 

s podesty na hlavní rameno schodiště je umístěn kamenný portálek. Stojky obdélného 

portálku jsou žulové, okosené směrem na východ. Překlad portálku je z červeného 

pískovce. V severní stojce jsou otvory po závěsech nedochovaného dveřního křídla. 

V severovýchodním koutě ústí schodiště opět na čtvercovou podestu, zaklenutou 

segmentovou klenbou. Na podestu vede ze severní strany malé štěrbinové okno se šikmými 

špaletami.  Do druhého patra vede dřevěné točité schodiště. V západní části 2. patra je 

dřevenými stěnami oddělena místnost pro hodinový stroj, který již není funkční.  Nad 

povalovou podlahou jsou umístěny mohutné spodní trámy zvonové stolice. Současná 

zvonová stolice je jistě umístěna v místě stolice starší, což lze usuzovat z toho, že je je 

asymetrická. Její jižní část je podstatně širší stavěná pro větší zvon. Ve třetím patře, které je 

mnohem vyšší než ostatní patra, jsou 4 velká segmentově zaklenutá okna, uzavřená 

žaluziovými okenicemi. Ve všech rozích jsou zazděné zřejmě původní akustické otvory, 

překryté kameny. Původně byly ve věži umístěny čtyři zvony a v současné době tam visí  

tři zvony[26]. 
165
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Ten největšího průměru 130 cm  je 25 centů těžký a nese nápis v latině, který bychom 

mohli přeložit takto: „Léta Páně 1483 zhotoveno jest dílo toto ke cti a chvále Spasitele 

Pána našeho Ježíše Krista, blahoslavené Panny Marie, svatého Mikuláše biskupa za času 

panování urozeného pána Jaroslava ze Šternberka, patrona tohoto kostela. K dílu tomuto 

dal popud urozený Jan z Prahy, plebán. Skrz mistra Václava z Velvar.“ Uprostřed z jedné 

strany zvonu je znak Šternberský a na straně druhé utrakvistický symbol, kalich s hostií.  

Dále obrněný rytíř stojící na lvu a svatý Mikuláš s Pavlem.
166

  

Nejstarší zvon má průměr 69,8  a nese nápis latinsko-český. Latinsky na něm je: „Léta 

Páně 1437“ a česky se pokračuje : „lit tento zvon ve jmě božím a matky boží“.  Další zvon 

je zdoby kolem 1500 o průměru 27 cm a poslední z roku 1593 o  průměru 63,6. Součástí 

tohoto souboru byl již dnes svěšený zvon Salvátor z roku 1603[27], který je puklý. Nese 

nápis český: „Léta Páně 1603 tento zvon jest udělán za Jeho Milosti urozeného pána 

Arkleba z Kunovic, na Brodě Uherském, Luku a Konopišti. Jakub Konvař Vlašimský“.
167

 

Tento zvon pukl roku 1956. 

Zvonice byla dle farní kroniky opravována roku 1951. Také byly pořízeny nové věžní 

hodiny, staré byly z roku 1828.
168
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6.Vybavení kostela svatého Mikuláše 

 

Vybavení kostela je ve své podstatě barokního rázu. Mezi významné gotické památky 

patří obraz Assumpty.  K nejvzácnějším památkám baroka patří hlavní oltář z roku 1696, 

barokní oltářní světecké plastiky, barokní kazatelna, světecký cyklus ze života svatého 

Klimenta od Ignace Raaba.
169

 

 

6.1. Malířská výzdoba interiéru kostela 

 

 
V rámci restaurátorského průzkumu malířské výzdoby interiéru kostela bylo rozmístěno 

36 sond[28]. Ve většině sond byla prokázána pod současnou barevnou vrstvou zelenošedá, 

jako nejstarší barevná řešení jsou červená na kamenných prvcích, červená nebo růžová, 

šedá na plastických štukových prvcích, včetně niky v boční lodi na evangelijní straně, 

odstíny šedé na rovných plochách. Na stěně boční lodi na evangelijní straně byl ve více 

sondách nalezen asfaltový nátěr, v jedné sondě na této straně byl nalezen i v presbyteriu, ve 

výšce dva metry. Pekovaná
170

 omítka byla nalezena pouze v jedné sondě,  na středověkém 

pilíři oddělující hlavní loď od boční – 1. pilíř od vchodu, epištolní strana – vzhledem 

k malé informativní sondě nelze stoprocentně určit, zda se opravdu jedná o pekování. 

Možné zbytky šablony, provedené černou barvou na šedém podkladu byly nalezeny pouze  

v sondě č. 26, barevné vrstvy zde byly natolik málo soudržné, že i při velké opatrnosti 

nelze přesně určit, zda se jedná o šablonu. V rámci restaurátorského průzkumu bylo 

zjištěno, že vzhledem ke stáří kostela bylo v sondách nalezeno menší množství barevných 

vrstev. Sondy se ovšem mohly případným umělecko historicky závažným nálezům 

v interiéru kostela vyhnout. 
171
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6.2. Hlavní oltář 

 

Hlavní oltář je barokní řezbářská práce a pochází z roku 1696[29]. Toto datování je 

také vyryto vzadu na rámu oltáře. Celková výška oltáře je 11 metrů a šířka 4,9m (počítáno 

bez postraních branek). Nad postraními brankami jsou sochy o výšce 2, metru. Na vrcholu 

celého oltáře je kříž o velikosti 1,65 metru s dvěma anděly výšky 1,3m. Další andělé se 

vyskytují také po stranách oválného obrazu 1,6m a ve spodní partii oltáře 1,9m. 

Svatostánek měří 1,6m a dva obrazy, které jsou součástí oltáře  mají rozměry-oválný 1,53m 

na 1,2m, obdélný obraz 2m na 1,3m.
172

 

 Ve srovnání s renesančními a gotickými retabuly je patrné, že baroko klade v oltářních 

stavbách na retabulum značný důraz. Reatabula jsou velice zdobená a oltářní stůl se pod 

jejich monumentalitou začíná ztrácet a stává se doplňkem či malou součástí oltářního 

celku. Podle tvarů bývá retabulum rozděleno na několik typů-edikulové, tříosé, rámové, 

ciboriové, v podobě triumfální brány a retábl naturalistického typu.
173

 

Benešovský oltář je evidentně typem raně barokního rámového oltáře. Architektonická 

složka retábula tohoto typu bývá omezena na samotný rám obrazu a sokly, které nesou 

sochařskou výzdobu. V oblasti střední Evropy se začínají objevovat oltáře s rámovým 

retáblem až v poslední čtvrtině 17.století.
174

 Od prvního desetiletí 18.století se pak 

postupně ztrácí až mizí úplně. Na jejich místo vstoupily typy vrcholně barokních oltářů. 

Ornament v podobě akantových rozvilin bývál nahrazen plochým páskovým dekorem. 

Jedním z významých prvků, který působil na vzhled a tvar akantových rámů, byly 

ornamentální vzorníky. V naší oblasti velkou mírou působily publikace vídeňského 

dvorního truhláře Indaua a lubušského klášterního sochaře a architekta M Steinla.
175

 

Tento typ rámového akantového oltáře se tedy v Čechách začíná objevovat koncem 

osmdesátých let 17.století, jako výraz soudobého naturalismu. Tento typ rámu vychází 

z tradice pozdně gotických retablových tabulí, zpravidla naturalisticky zdovených. Odtud 

vychází i nápadný vertikalismus prvních realizací tohoto typu oltáře oproti dílům italským. 

                                                 
172

 MUSILOVÁ 2009 
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 HORYNA 1973 
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 V oblasti italské se objevují první barokní retaábly rámoého typu již v první čtvrtině 17.století a navazuje na 

realizace starší manýristické produkce. V římské tvorbě tento typ oltáře můžeme vidět například v Sant Andrea della 

Valle, Sant Ivo, Sant Carlo alle quatro Fontane 
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 Matthias Steinl přesídlil  roku 1700 natrvalo do Vídně. 
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Významným představitelem rámového oltáře je Steinlův hlavní oltář klášterního kostela ve 

Verau vzniklý v prvních letech 18.století[30]. Vztah postraních částí oltáře a středního 

rámu je značně protikladný nejen v tvarové různorodosti. Pohyb rámového středu míří 

vzhůru zatímco postraní části se kovexně vydouvají do reálného prostoru a vytváří tak 

prostor pro střední rám.
176

 

Postranní plastiky měly za úkol zaujmout pozornost diváka a jeho pohled přivést přímo 

směrem ke středu retablu. V našem případě k obrazu Assumpty. 

Před rokem 1700 má na krátký čas tento retablový typ dominatní postavení. H. Keller 

považuje retablový typ oltáře za uvolnění retablových kompozic. Jeden z prvních typů 

tohoto oltáře u nás zrealizoval drážďanský J.J. Hermann
177

 roku 1689 v bývalém kostele 

svatého Václava na Malé Straně.
178

 Hned na to se tento typ rozšířil po celé zemi. Roku 

například v 1692 v kostele svatého Jiljí v Libři[31].
179

 Ve srovnání s renesančními a 

gotickými retabuly je patrné, že baroko klade v oltářních stavbách na retabulum značný 

důraz. Retabula jsou velice zdobená a oltářní stůl se pod jejich monumentalitou začíná 

ztrácet a stává se doplňkem či malou součástí oltářního celku.
180

 

 V baroku se také pevnou součástí oltáře stáv tabernákl.
181

 Slouží k ukládání ciboria 

nebo monstrance s hostiemi. Bývá umístěn uprostřed na oltářní menze. Objevuje se v Itálii 

v polovině 16.století. U středoevropských diecézí se zůstává u středověkých zvyklostí, kdy 

funkci tabernáklu plnilo sanktuárium.
182

 Ke zvratu ve střední Evropě dochází roku 1605. 

Tehdy pražská synónda stanovila umístění tabernáklu do středu oltáře. V Benešově se 

setkáváme s typem, který je v našem prostředí nejčastější-uzavřený tabernákl v podobě 

malé chrámové stavby představující „nebeský jeruzalém“ nebo „nebeskou církev“. K tomu 

souvisí i plastická výzdoba v podobě spasitele Krista, Panny Marie, Božího beránka nebo 

jen kříže.
183

 V případě oltáře v Benešově je to kříž. 

Četná odborná literatura, která se týkala truhlářské i umělecké výzdoby se k nám šířila 

ze severozápadní Evropy. Od roku 1550 vycházelo v Německu mnoho spisů, které 
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 HORYNA 1973 
177

 Byl německý barokní sochař narozen mezi lety 1640 a 1650. 
178

 Toto dílo vznikalo mezi lety 1689–1691 na objednávku malostranského purkmistra a rady. Bylo však odmítavě 

přijímáno našimi umělci a spor se vedl také kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení. 
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 Dějiny českého výtvarného umění II/1377_8 
180

 HORYNA 1973 
181

 Svatostánek. 
182

 V podobě malé věžovité stavbičky nazývané pastoforium umísťované na na levé evangelijní straně chóru. 
183

 HORYNA 1973 
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působily i na české umělce. Například od stavitele a malíře Hanze Vredemana de Vries 

z Lewardenu a na něj navazující truhlář Rutger Kassman z Kolína nad Rýnem.
184

 Hlavním 

reprezentantem raně barokní oltářní tvorby a truhlářství poslední třetiny 17.století se stal 

malostranský dvorní truhlář Marek Nonnenmacher.
185

 

Nejen v kostele svatého Mikuláše se umělci raně barokních oltářů museli vyrovnat 

s problémem přizpůsobení nového slohu do zpravidla gotických interiérů. Tak to je i 

 v Benešově, kde závěr kostela je typicky gotický. Často tedy docházelo k prolínání 

slohových prvků.
186

 

Vzhled oltáře kostela svatého Mikuláše tedy ovlivňuje gotický prostor, renesanční 

dekor a nové barokní prvky výzdoby. 

Od těch předešlých se barokní díla liší větší hmotností a mohutností. Z renesance 

vychází postavení jednotlivých soch, které doplňují celek. Na počátku 17. století je 

ornamentální výzdoba plošná s ostrými hranami, ale od třicátých let začíná být oblejší a 

hlubší. Linka se začala měnit v křivku a plocha v prostorové členění. I benešovský oltář je 

důkazem, že se hojně začaly přebírat renesanční ornamenty jako akant, rozvilina, perlovec, 

vejcovec a arabeska. Arabeska se kolem roku 1650 mění v boltcový útvar, který roku 1680 

nahrazuje naturalistická rozvilina a ta se uplatňuje u oltáře rámového typu jakým je i oltář 

v Benešově.
187

 

Typické pro raně barokní oltáře je užití černé barvy na samotnou architekturu jako 

podklad pro bohatě zlacený dekor.
188

 Toto bylo prokázano pravděpodobně i během 

restaurátorských pracích na oltáři kostela svatého Mikuláše.
189

 

 Po provedení restaurátorského průzkumu bylo zjištěno, že současně polychromní 

řešení vlastního oltáře i jednotlivých plastik není původní. V sondách bylo nalezeno starší 

barevné řešení, někde i dvě vrstvy. Nejstarší barevné řešení provedené na křídové vrstvě, 

vykazuje větší barevnost, než  současné. V místech bronzování, i na bílé části rokaje, bylo 
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 Jeho dílo Architektur nach antiquietetischer Lehere vyšlo v roce1633 
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 Narozený 1643 v Kostnici. 
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 MATHON 1938 
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 POCHE  1988 
188

 MATHON 1938 
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 Před restaurací v roce 2007 byl oltář celkově značně zašpinavělý a to jak na architektuře oltáře, řezbách, tak i na 

jednotlivých plastikách. V některých partiích byla zjištěna odfouklá barevná vrstva, místy i včetně podkladových 

vrstev. Další mechanická poškození jak polychromií, tak i křídového podkladu byla v místech konstrukčních spojů. 
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nalezeno pod současným  barevným řešením plátkové zlato. V minulosti mohl tento oltář 

působit mnohem barevnějším dojmem.
190

 

 Nahoru se ladně vine akantový ornament a v něm dva andělé drží krásný obraz Panny 

Marie s Ježíškem. Dvě andělské postavy úplně nahoře nesou plochý kříž. Po stranách 

tabernáklu jsou kořící se andělé. 

 

6.3. Obraz Assumpty z hlavního oltáře 

 

K význačným regionálním památkám patří obraz Assumpty[32] z hlavního oltáře. 

Samotný obraz je starší a  namalován na lipovém dřevu a představuje  Madonu s Ježíškem 

bez odění na lavici se žezlem v pravici. Kolem je plamená svatozář a myrtový věnec 

s bílými bobulemi. Madona stojí na hadu a půlměsíci. Dva andílci, kteří jsou v řaseném 

rouchu drží korunu Panně Marii nad hlavou. Ježíšek žehná pravou rukou a levou drží kouli. 

Pozadí obrazu je gotického typu a je postříbřené.
191

 

První důkladný popis této památky podal německý historik Bernard Gruber  roku 1873 

ve zprávách vídeňské ústřední komise pro výzkum uměleckých památek. Ten kladl obraz 

do doby, kdy vznikaly nejstarší Madony českého původu v letech  1350-1370. Domníval 

se, že obraz byl původně pořízen pro minoritský klášterní chrám a z něho při požáru roku 

1420 zachráněn a přenesen do kostela svatého Mikuláše.
192

 

Avšak ukázalo se, že tento typ obrazů korunování Panny Marie vznikaly v Čechách až 

po husitských válkách, proto Antonín Podlaha posunul do doby kolem roku 1500. Podlaha 

také upozorňuje na přemalby, kterými obraz prošel. Hlavně v době jeho zasazení do oltáře 

roku 1696. Velkou restaurací dle Podlahy  prošel i v roce 1898 malířem E. Dítětem, ovšem 

na obraze nebylo nic zásadně měněno.
193

 

 Vývoj tohoto ikonografického námětu, který zcela ovládl pozdně gotickou mariánskou 

typologii, je poměrně složitý. K jeho vzniku přispěla zejména dvě témata: Apokalyptická 

žena sluncem oděná a Korunování Panny Marie za královnu nebes. Vlastním východiskem 

                                                 
190

 V rámci restaurátorských sond se ovšem došlo k názoru, pokud by se odebrala současná barevnost, mohlo by se 

zjistit, že původní originální barevnost je již natolik zničena, že by se muselo následně přistoupit k rekonstrukci dle 

historických nálezů, než k restaurování originálního historického  řešení. 
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zobrazení je verš Apokalypsy: „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, 

s měsícem pod nohama a korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“
194

 Postupem doby se tak 

vyhranil typ stojící Madony jako korunované Assumpty
195

, která má kolem hlavy nimbus, 

kolem těla je celá obklopená paprsčitou sluneční aureolou a stojí na přemoženém měsíci. 

Pozdní gotika dovršila tento vývoj tím, že celou postavu orámovala květinovým věncem- 

jako symbol ráje. Takto pojatá Madona má v ruce jablko, i když v našem případě jablko 

nedrží Madona, ale Ježíšek, žezlo jako královna nebes a kůrů andělských.
196

 

Od začátku 15. století lze vidět pronikání květinových motivů. Tento projevující se 

naturalismus se k nám začal šířit od 14. století  z franko vlámské oblasti. 

Cibulka  tvrdí, že pozdějším barokním přídavkem byly u obrazu had a mraky, kdy 

zlidověl obraz Neposkvrněné, potírající hada-dědičný hřích. Takovým obrazem je Asumpta 

v květnici ve Svatovítském kostele[33]. Madona zde drží dítě na pravé ruce a podává mu 

jablko. Dva andělé jí kladou liliovou korunu na hlavu, za sluneční září je květnice a po 

straně klečí donátor. Na benešovském obraze kromě hada tedy přibyly i mráčky. Oválná 

zář zachovala sluneční paprsky. Dítě s říšským jablkem sedí na levé ruce, v pravé drží 

Madona žezlo na prostovlasou hlavu jí dva andělé vsazují korunu s volně stylizovanou 

lilií.
197

 

Práce podle všeho nejspíš pochází z roku kolem 1500. Tato datace se ovšem neshoduje 

s názorem Norberta Vlasáka a Tywoniaka, kteří tvrdili, že obraz pochází z původního 

minoritského kostela.
198

 

Jaroslav v Pešina zjistil, že typ české Madony se vyhranil asi v polovině 15.století, ale 

dokonce 15. století prodělal řadu zjednodušujících změn. Některé atributy z let 1450-1460 

odpadly jako například: svatozář, korunující andělé, královské žezlo. Na benešovském 

obraze se ovšem ještě andělé vyskytují, proto ho Pešina klade do osmdesátých let.
199

 

 Spojitost se vznikem obrazu by dle Pešiny a Váňové byla i příznačná pro některé 

důležité historické události. Rok 1479 značí důležitý mezník ve vývoji města. Toho roku 

byl Benešov i s panstvím konopišťským navrácen rodu Šternberskému.Vznik tohoto obrazu 
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můžeme spojovat i s aktivitami majitele tehdejšího panství Jaroslava ze Šternberka, který 

zemřel roku 1495. Jaroslav ze Šternberka mimo jiné vybavil kostel i novým zvonem v roce 

1483.
200

 Ve farní kronice se píše, že po dlouhé řadě pohrom a válek v benešovském kraji 

nastal klid a obnova.
201

 

V roce 1997 bylo přistoupeno k restauraci obrazu. Práce se ujala restaurátorka Alena 

Veselá, chemickou analýzu prováděla D. Pechová a návrh  na restauraci zpracovala E. 

Stará z Památkového ústavu středních Čech. V rámci restaurátorského průzkumu
202

 bylo 

prokázáno, že na konci 19. století došlo k rozsáhlé přemalbě.
203

 

 Kresba  je provedena pod malbou poměrně tenkým štětcem a je znatelná po sejmutí 

laku a přemaleb na inkarnátech, šatě P. Marie a andělů, roušce pod Ježíškem, na oblacích, 

ale i před restaurací na infračervené fotografii.
204

 Zlacení je plátkové, na tmavě červením 

bonusu-koruna, žezlo, jablko, spona, sluneční záře. Stříbro je rovněž plátkové na tmavě 

červeném podkladě celé pozadí, nymbus, měsíc, a je potvrzeno ve vzorcích pro chemickou 

analýzu.
205

 

 Z obrazu také bylo odebráno sedm vzorků pro chemickou analýzu, kterou provedla pí 

D. Pechová. Vzorky byly ze zeleného křídla, inkarnátu, z dolní poloviny květinového 

věnce, z okraje s bronzovou přemalbou, ze stínu pláště, pod levou rukou Pany Marie, 

z levého dolního lemu šatů Pany Marie  a ze stínu zelené drapérie vpravo nahoře. Výsledky 

prokazují, že obraz byl několikrát přemalován. První zásahy jsou pravděpodobně z roku 

1620, kdy kostel vyhořel. 
206
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 Liber memorabilium II. 1836-dosud 
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 Dřevěný materiál obrazu byl zpevněn, byly slepeny a vyrovnány praskliny  rozlepené spoje, sejmuty nečistoty a 

malba zpevněna. Deska o rozměrech 200 na 131 na 1 cm je sesazena ze sedmi přířezů lipového dřeva nestejné šíře, 

vertikálně spojených a polepených na styčných spárách zadní strany pruhy plátna 5-6 cm širokého. Deska je na zadní 
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barvou: LP 1973 vymalováno, Straka Jiří, Sochůrek Jaroslav, Benešov. 
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 VESELÁ 1998 
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 Restaurátorský rozbor ukázal, že malba je nanesená v jedné vrstvě na sádrovém podkladě. Je většinou hladká, jen 

u oblaků je zřejmý rastr tahů štětce. Šat andělů má v záhybech v některých místech větší vrstvu běloby. Před 

restaurací byla malba značně krakelovaná zvláště v inkarnátech tvořených olovnatou bělobou, červenýmy okry a 

rumělkou. Mechanické sondy prokázaly bílé krakelové tzely, které místy přesahovaly intaktní malbu, pár šedých 

tmelů a spárů procházející tělem Ježíška, seříznuto pravděpodobně pro nerovnosti styčné plochy přířezů na dřevo. Na 

ně pak byla přímo bez podkladu  provedena olejová malba. Dále sondy prokázaly množství přemaleb, ovšem často 

chaotických. Byla provedeny snímky, na nichž jsou patrné četné otvory pro červotoči, rastr hrubě opracovaného 

dřeva a olovnatou bělobu. Posun kompozice však prokázán nebyl. 
205

 VESELÁ 1998 
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 Při čištění se restaurátorce povedlo díky odpadlé malbě vidět indigovou modř. Pod sádrovým pokladem byly 

identifikovány typické středověké pigmenty –okry, azurit, malchit, ultramarín, rumělka a červený organický lak. 
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V restaurátorské zprávě dochází autorka k názoru, že vhledem k objevené spodní 

vrstvě, která byla prokázána během statigrafie, by bylo při příští restauraci vhodné zhotovit 

rentgenogram celého povrchu malby, aby se zmapoval její rozsah.
207

   

 

6.4. Obraz svatého Mikuláše z hlavního oltáře 

 

V oltářním nástavci je nový obraz svatého Mikuláše[34]. Oválný obraz světce je 

olejomalba na plátně, která byla před restaurací v roce 2009 značně poškozená. Barevná 

vrstva byla krakelovaná, okraje krakel byly mírně zvednuté a malbě hrozilo odpadnutí. 

V některých místech malba dokonce již odpadla. Originální plátno již nebylo soudržné a 

byla patrná místa, kde došlo k protržení. Vzhledem ke špatnému stavu plátna byla vrstva 

malby zajištěna ochranným přelepem. Následně byl obraz sejmut z rámu, napnut na 

pomocný rám a rentoalován na nové lněné plátno odpovídající struktury. Rentoalovaný 

obraz byl postupně čištěn. Řezanému zlacenému rámu byl obnoven jeho původní lesk.
208
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6.5. Cyklus ze života svatého Klimenta 

 

 K velice významným památkám kostela svatého Mikuláše patří světecký cyklus 23 

obrazů svatého Klimenta. 

 V hlavní lodi je v současné době umístěno 10 obrazů,
209

 v presbyteriu 4 obrazy, 

v chóru za varhany 2 obrazy, v severní lodi 4 obrazy a v jižní lodi 3 obrazy,  které 

představují výjevy ze života svatého Klimenta. Autorem cyklu je významný barokní malíř 

Ignác Raab.
210

 

Celým jménem Ignác Viktorín Raab.
211

 Toto jméno se objevuje i při křtu a vstupu do 

kláštera.
212

 Výčet archivních zpráv o Ignáci Raabovi se zdá být rozsáhlý, ovšem většinou se 

setkáváme se stručnými informacemi o mistrově životě a jeho díle. Tato skutečnost 

způsobovala v literatuře mnoho rozporuplných informací. Hned prvním problémem je 

datum narození Ignáce Raaba. 

 Raab se narodil v Nechanicích u Nového Bydžova v poddanské rodině místního 

učitele. Datum jeho narození není přesně známo, ale pokřtěn byl 5. září 1715,
213

 což se 

dozvídáme v matriční knize narozených římsko katolického farního úřadu 

v Nechanicích.
214

 Autoři často považují toto datum za den jeho narození. Úmrtí Ignáce 

Raaba 2. února 1787 zaznamenává velehradská matrice zemřelých.
215

 Dle kroniky zemřel 

Raab přirozenou smrtí ve věku 74 let v budově velehradského kláštera.
 216

 Ovšem, podle 

této zprávy by Raabovi mělo být 72 let, tudíž údaj zapisovatele Weselého bude zřejmě 

nepřesný. Datum umrtí 21.1. 1787 uvádí Dlabacz a jeho názor se přebírá v mnozí další 

autoři.
217

 

                                                 
209

 Dá se předpokládat, že současné  uspořádání obrazů jiné než dříve, protože například u Buriana jsem nalezla 
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 DĚDKOVÁ 1967 
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214
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Dlabacz,
218

 který se o sepsání Raabovy biografie pokusil jako první uvádí, že Raab 

projevoval umělecké nadání už od útlého věku.
 219

  Jméno Ignác Franc Raab  a podrobný 

výčet jeho děl uvádí Prokop Thoman.
220

  

Vyučil se u jičínského malíře Jana Jiřího Majora, který byl žákem P. Brandla.
221

 

K Majorovi Raab nastoupil nejpozději roku 1730.
222

 

Podle Würzbacha se Raabovi dostávalo mnoho zakázek již jako žákovi a podílel se i na 

Majorových zakázkách, které mu zasahovaly do studia. To dle Wurzbacha bylo na úkor 

kvality.
223

 Během učení si osvojil techniku a zářivou barevnost a líbivost obrazu.  

Kvalita byla také ovlivněna díky možné Raabově pozdější dílně, do které patřil 

například Jan Nepomuk Steiner a Josef Kramolín.
224

 

Hodnocení Raabova díla nalézáme v lexikonu Georga Kaspara Naglera, který o jeho 

obrazech píše, že dojímají lidské oko díky své barevnosti.
225

 

Dalším, kdo hodnotí Raaba jako autora nevšedního nadání s dekoratérskou obratností je 

Ottův slovník naučný
226

 z roku 1904, který obhajuje Raaba proti těm, co považovali jeho 

malby za nevkusné. Autor slovníku také předpokládá, že vzhledem k množství Raabových 

děl můžeme předpokládat výskyt dílny. Dílnu ovšem prameny nepotvrzují. Jelikož Raab 

sám pracoval pro jezuity je tedy pravděpodobné, že i jeho spolupracovníci byli příslušníci 

jezuitského řádu. Ovšem katalozích jezuitského řádu je uveden pouze Josef Kramolín, 

který byl mistrovým spolupracovníkem v letech 1761-1769.
227

 

O Ignáci Raabovi se vyjadřuje i Pavel Preiss: „Nejvíce jsme dlužni Raabovi, který v 

nejlepších obrazech z oné záplavy, kterou vydala jím vedená jezuitská obrazová 

manufaktura, sledoval vlastní cestou určité slohové paralely s vývojovými etapami v 

sousedních „radikálně“ rokokových oblastech. Skutečně trvalý vztah k Vídni však u Raaba 
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rozhodně není, nanejvýš snad počáteční impuls, který pak byl rozemílán dílnou do stovek 

pláten.“
228

 

I Ivo Krsek se o tvorbě Ignáce Raaba vyjadřuje slovy: „Raabova nadměrná plodnost 

nepochybně také podporovaná dílenskou činností, vedla k mělkosti a plytkosti. Rozhodla 

však podstatnou měrou o rokokovém ladění hlavních jezuitských kostelů v Čechách s 

malostranským sv. Mikulášem a novoměstským sv. Ignácem v čele. Některé Raabovy 

obrazy komorního formátu a osobitějšího autorského přístupu, zvláště ty, v nichž působivě 

rozvinul krajinnou složku a drobnopisný komparz v pozadí, patří k nejryzejším projevům 

domácí větve českého rokoka.“
229

 

V letech 1737-1738 na krátkou dobu pobýval v Praze. Poté začal působit převážně na 

jižní Moravě. 3. listopadu 1744 vstoupil do jezuitského noviciátu v Brně.
230

 To byl velký 

zlom v jeho malířské kariéře, protože od té chvíle získával objednávky z celých Čech, 

Moravy a Slezka.
231

 

Umělci byli do řádu pravděpodobně běžně přijímáni, neboť mniši potřebovali uměním 

působit na věřící. O skutečném důvodu vstupu Raaba ovšem jistě nic nevíme.
232

 

Schenková se domnívá, že po vstupu do jezuitského řádu byl Raab vyslán na studium 

do Říma,
233

 ovšem tato informace nikde není archivně doložená. 

V řádu si vážili jeho práce, dokonce mu byla pořízena sbírka rytin a uměleckých 

předmětů, jimiž se mohl inspirovat.
234

 O tom, že Ignác Raab měl rozsáhlou sbírku rytin a 

uměleckých předmětů, které mu k inspiraci pořídili jezuité se zmiňuje Ignác Chambréz. 

Ten podle všeho vycházel ze svědectví součastníků.
235

 

Mezi důležité prameny můžeme zařadit evidenční výkazy a soupisy vydávané každý 

rok provincií Tovaryšstva Ježíšova od roku 1710 do 1773.
236

 Tyto prameny však nesou i 

značné terminologickou problematiku. Obzvlášť pokud jde o termíny „pictor noster“ nebo 
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„pictor domesticus“ Ovšem díky těmto pramenům můžeme sledovat jednotlivé pobyty 

Ignáce Raaba.
237

 

Ve své práci nebudu uvádět jednotlivé obrazy z početného souboru Raabových děl 

pokud přímo nevedou k cyklu svatého Klimenta v Benešově, proto aspoň představím místa, 

kde působil. 

Uveden je v řádových kolejích v Uherském Brodě, Uherském Hradišti, Olomouci a 

Jihlavě.
 238

 V letech 1754-1756 byl členem stavební huti v Kutné Hoře. Po pobytu v Kutné 

Hoře, kde vytvořilcyklus ze života svatého Aloise se o rok později, v letech 1758-1769 se 

usazuje v pražském Klementinu, kdy ovšem vyjížděl za prací do České Lípy, Jihlavy a 

Litomyšle. V análech klementinské koleje najdeme zprávy o vzniku velkého počtu obrazů 

pro jezuitskou kolej, ale velkým problémem je, že nemůžeme tato tvrzení jednoznačně 

potvrdit, neboť je zde místo jména autora uvedeno obecné označení pictor noster nebo 

pictor domestici. 

V letech 1770-1771 tvořil velké a početné cykly ze životů hlavních jezuitských světců 

pro novoměstský řádový dům svatého Ignáce a několik obrazových cyklů pro pražské 

Alžbětinky. V letech 1772-1773 se vyskytuje v opavské koleji. V roce 1773 došlo ke 

zrušení jezuitského řádu,
239

 v té době pracoval Raab v Brně pro premonstráty a v roce 1774 

se tudíž přidává k cisterciákům na Velehrad, odkud dodává obrazy i pro jiné kláštery, 

například v do Oseka. V tomto období se jeho umění stalo velice obdivovaným. 

Pramenem je dopis faráře Bartoloměje Konráda Weselého Janu Petrovi Cerronimu z 

roku 1800, kde autor připomíná Raabovu grafickou sbírku. Větší počet listů, převážně rytin 

podle Petera Paula Rubense, v posledních letech života prodal jednomu vídeňskému 

obchodníkovi. Další věnoval několika tamním úředníkům. Zbývající rytiny daroval 

velehradskému kostelu, ty však byly rozprodávány.
240

 

 Vychodil o Raabovi píše: „Byl to muž velmi jarého a veselého ducha a práce hravě mu 

šla od ruky, tak že při malování  dostál-li návštěvu, rád laškoval, ale štětec v ruce jeho jen 

se kmital.“
241
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 Podle Chambréze se právě v Jihlavě setkývá se svým spolupracovníkem  Janem  Nepomukem Steinerem. 
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Poté, co byl jezuitský řád zrušen mu také ubylo práce, ale nestrádal, stále získával 

zakázky z fungujících klášterů. Finance také získával postupným rozprodáváním své velice 

rozsáhlé sbírky.
242

 Především kresby Rubense prodal vídeňskému obchodníku. Schenková 

a Dědková tvrdí, že Ignác Viktorín Raab zemřel přirozenou smrtí 2.února 1787 ve věku 74 

let. Podle propočtu Wurzbacha se však jeho věk neshoduje s dožitým, protože podle něj 

skonal v 72 letech.
243

 

Jezuité se za své působnosti soustřeďovali nejen na zakládání kostelů a kaplí, ale i 

samotné výzdobě interiérů. Celkovou výbavu utvářeli podle finančních možností a svého 

estetického cítění. Pořízení rozsáhlých obrazových cyklů do kolejních chodeb vždy 

znamenalo, nalézt správného umělce a na samotném řádu, který za obrazy musel zaplatit ze 

svých zdrojů, nebo díky štědrosti mecenášů. Nejjednodušším a nejvýhodnějším způsobem 

bylo zaměstnat malíře z vlastních řad.
244

 

 Inspirací pro jednotlivé scény, které jezuitští malíři používali byla jednak dobová 

literatura, ale i dobové grafiky. V Klementinu se v té době určitě vyskytovaly spisy o životě 

Tovaryšstva Ježíšova. Bohužel tvorba Ignáce Raaba byla zmapována především v oblasti 

Slezska jihovýchodní a severní Moravy, kde malíř působil v době fungování Tovaryšstva 

Ježíšova, ale i po jeho zrušení.
245

 

Raabův pobyt v Klementinu přinesl i světecký cyklus, který je dnes velice významnou 

součástí kostela svatého Mikuláše v Benešově. 
246

 Tento cyklus představoval život patrona 

celého staroměstského komplexu, tím byl svatý Kliment. 
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 Z farní kroniky se dozvídáme, že v rámci důkladných oprav kostela roku 1914, kdy arcivévoda František 
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S největší pravděpodobností se jeho dílna vznikla během pobytu v pražském 

Klementinu, neboť zde strávil nejdelší období svého života v letech 1758-69 a v roce 1771. 

Václav Ryneš v roce 1958 v časopise Umění udává délku pobytu u jednotlivých měst.
247

 

U těchto dílenských prací byl Raab pravděpodobně tvůrcem kompozic, dělal náčrty, 

dohlížel na kvalitu jejich provedení. Určitě existovaly práce, které si vyhrazoval pouze pro 

svůj štětec. 

O působnosti Ignáce Raaba v Praze a Benešově se zabývala Jana Kerschová ve své 

diplomové práci. Příspěvek k dílu Ignáce Raaba, dílo Ignáce Raaba v okresech Kutná Hora, 

Praha – východ, Praha – západ, Benešov z roku 1972.
248

 Plátny v pražské novoměstské 

koleji se zabýval Petr Svojanovský ve své diplomové práci z roku 1998 s názvem Obrazové 

cykly ze života jezuitských světců z pražské novoměstské koleje od Ignáce Raaba.
249

 

Cyklus, který dnes můžeme obdivovat v kostele svatého Mikuláše byl původně 

jezuitská zakázka pro jezuitskou kolej na Starém Městě Pražském. Jedná se o 23 velkých 

olejových maleb. Součástí tohoto souboru bylo i pravděpodobně alegorické vyobrazení 

církve: „Církev hlásající radostnou zvěst do celého světa“. Jednotlivé vyobrazení celého 

cyklu vycházejí především ze středověké Zlaté legendy od Jakuba de Voragine.
250

 

V tomto svatoklimentském cyklu nechybí ani vyobrazení svatému Klimentovi se 

zjevuje beránek na skále, odchod do vyhnanství, na přímluvu svatého Klimenta vytryskuje 

voda ze skály. Proti těmto typickým a zřejmým motivům, které Ignác Raab zvolil jsou na 

druhé straně obrazy, jejichž motiv bychom bez literární předlohy a doprovodného 

latinského textu jen težko poznali. Jedním z takových obrazů je například i obraz Svatý 

Kliment obrací na víru Theodoru, manželku císařova přítele Sisinnia. V současné době byl 

do cyklu zařazen i obraz se svatým Klimentem jakožto nebeským ochráncem 

Klementina.
251

 

Do kostela svatého Mikuláše se malby dostaly až po zrušení jezuitského řádu roku 

1773, kdy je zakoupil Alois Svoboda, metropolitní kanovník pražský a benešovský rodák, a 
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věnoval je kostelu svatého Mikuláše. Alois Svoboda obrazy původně vydražil na veřejné 

dražbě.
252

 

Důvod, proč byly obrazy do kostela pořízeny jsem archivních pramenech bohužel 

nenašla. Patrné ovšem z pramenů je, že přímý vztah kostela ke svatému Klimentu není, 

tudíž obrazy v kostele plnily spíše funkci dekorativní. 

V přehlídce prací Ignáce Raaba si můžeme všimnout, že maloval i církevní a světské 

představitele, spojené s místem, kde zrovna působil. Ovšem nesporně největší zastoupení 

v jeho tvorbě měly cykly jezuitských světců.  

Petra Oulíková se ve svém příspěvku o Ignáci Raabovi zmiňuje i o funkčnosti takových 

rozsáhlých cyklů, jakým byl i světecký cyklus svatého Klimenta. Oceňuje nejen funkci 

estetickou, která určitě vzbuzovala i stále vzbuzuje v lidech, kteří se stanou jejich diváky 

nesmírný obdiv. Malby plnily i další úlohu. Kompozice obrazů měly viditelným způsobem 

poukazovat na ctnosti a heroitské skutky řádových světců, patrona koleje, či světců. Tyto 

činy si mohl každý jezuita vizuálně prohlédnou, přemýšlet nad nimi a na základě toho pak 

mohly dospět k rozhodnutí, zda následovat skutky svých předchůdců. Petra Oulíková se 

tedy domnívá, že hlavním důvodem vzniku těchto rozsáhlých cyklů bylo „imitatio 

bonorum“- neboli napodobování  a následování dobra. Ve vztahu tehdejší doby obrazy tedy 

sloužily jako „exempla“- příklady, které měly člověka poučit.
253

 

Svatý Kliment byl papež, který po svatém Petrovy jako čtvrtý řídil církev. Číslo dvacet 

jedna je alegorie křesťanské církve a číslo dvacet dva představuje odevzdání pražského 

Klementina pod ochranu svatého Klimenta.
254

 

V dokumentaci NPÚ je velice oceněna hodnota celého cyklu
255

 a zároveň kvalita 

jednotlivých obrazů, které jsou ikonograficky v menším zastoupení v našem prostředí.
256
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 Krátce před vznikem mé diplomové práce byl pro kostel svatého Mikuláše restaurován jeden obraz z cyklu 

Ignace Raaba. Stalo se tak na jaře roku 2013 a obraz restaurovala Hana Slavíková, akademická malířka.  
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pořádání cyrilometodějské výstavy.  Bylo tedy velkým štěstím, že jsem měla možnost nahlédnou do dokumentace 

vzniklé v roce 2013 k restaurování alespoň jednoho obrazu z celého cyklu.  
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Obraz svatý Cyril převáží ostatky svatého Klimenta do Říma[35], kde je pro ně budován 

chrám byl součástí cyrilometodějské výstavy v roce 2013.
257

 

Obraz zachycuje událost, která bezprostředně spojila svatého Klimenta s českým 

prostředím nejvíce.
258

 Obdélně orientovaný obraz je komponován do tří plánů, které jsou 

od sebe odděleny diagonálně. První plán zaujímá trojúhelnou kompozici při levém dolním 

rohu a představuje ji kompozice tří mužů- kameníků zhotovující kamenné detaily pro 

výstavbu chrámu. Kameník drží v ruce úhelník a sedí na bloku kamene s nápisem: 

„CYRILLUS SUBIDEM S CLEMENTIS CORPUS ROMAM PROMENET, CUIUS HONORI 

TEMPLUM EXURGIT.“ Tedy Cyril převáží ostatky svatého Klimenta do Říma, kde je 

budován chrám.
259

 

Střední plán tvoří klín, který je svou nejkratší stranou přimknutý k pravému svislému 

okraji, zaplňují dělníci při různých stavebních úkonech na již hrubé stavbě dokončovaném 

chrámu s věží. Na této scéně panuje čilý ruch kameník otesává se svým pomocníkem 

kvádry, před lešením pod architekturou se shromáždili architekti, diskutující nad plány, i 

umělci prohlížející obraz, který jako diváci nemůžeme vidět. Nalevo v zadu mezi 

diagonálami předchozích plánů je v dálce viditelná nejdůležitější scéna celého obrazu-

vlastního přenášení ostatků za účasti lidu. Rakev s ostatky světce je nesena v průvodu, 

v jehož čele kráčí svatý Cyril v biskupském rouchu. Směřování průvodu naznačují stavby, 

které tvoří první a třetí plán. V pozadí je lateránská bazilika, tedy první místo, kam byli 

ostatky přineseny a odkud průvod symbolicky směřuje k rozestavěné bazilice svatého 

Klimenta v popředí. Nad scénou s ostatky je oblačné, ale prozářené nebe. Barevnost a 

ostrost jednotlivých postav je ovlivněná jejich vzdáleností.
260

 

                                                 
257

 Kostel svatého Klementa v Římě je položený na silnici vedoucí od Kolosea k Lateránskému paláci, patří kulturně 

a historicky k nejdůležitějším církevním stavbám, protože si zachoval nejlépe ze všech charakter raně křesťanské 

baziliky. Ostatky papeže Klimenta jsou dnes uchovávány na hlavním oltáři horního kostela. 
258

Obraz má rozměry 215 na 199 cm a je z třetí čtvrtiny 18. století a je nainstalován v kostele svatého Mikuláše v 

Benešově. Důležitou skutečností pro tento obraz je, že v minulém roce byl součástí výstavy- Mezi východem a 

západem: Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Výstava se konala 25. dubna až 11.srpna 2013. Díky této 

příležitosti byl i restaurován. Obraz byl zahrnut i do katalogu výstavy, kdy je ovšem uvedená chybná informace 

přejatá pravděpodobně od Antonína Podlahy, že celý cyklus obsahuje 24 obrazů. V katalogu je zmíněno, že obrazy 

byly po koupi metropolitním kanovníkem pražským Aloisem Svobodou uloženy ve špatných podmínkách.
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 Tato 

informace je pravděpodobná vzhledem k informacím od Antonína Podlahy a především s přihlédnutím na jejich 

současný stav  
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 SLAVÍKOVÁ 2013 
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 SLAVÍKOVÁ 2013 
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Ozdobný rám je tvořen fládrovanými profilovanými latěmi s vnitřní zlacenou lištou. 

Stav obrazu je podobný jako ostatních z cyklu.  Malba je namalována na červenohnědém 

podkladě. V minulosti prošly obrazy upravovány a docházelo k přemalbám. Ovšem 

podrobnější zprávy k tomu vztahující se se nám bohužel nedochovaly.
261

  

Další obraz, který prošel v nedávné době restaurací je obraz Alegorie víry[36]. Tento 

obraz je opět olej na plátně o rozměrech 199 na 158cm.
262

 Ústředním motivem obrazu je 

žena objímající levou rukou kříž a v pravé ruce držící kalich s tělem a krví Kristovou. 

V pozadí můžeme vidět chrám jako symbol církve do něhož pastýř zahání ovce. Vlevo dole 

drží dva andílcí list s textem: „EUNTES IN MUNDUM UNIVERSUM PREDICATE 

EVANGELIUM“- Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
263

 

Obraz je typický idylickým a intimním ladění postav, líbeznými tvářemi graciézními 

postoji postav a zároveň i jemnou pastelovou barevností a vzdušnou atmosférou typickou 

pro rokokovou formu.
264

 

Ostatky svatého Klimenta se nachází v kostele svatého Klimenta v Římě. Svatý 

Kliment přišel na svět uprostřed prvního století v Římě. Jednoho dne si poslechl kázání 

apoštola Barnabáše a našel, co vždy hledal. Dal se od Barnabáše pokřtít  a přivést k Petrovi. 

Ten si Klimenta cenil a jmenoval ho svým nástupcem na Petrově stolci, avšak po jeho smrti 

roku 64 se zdráhal nastoupit po velkém apoštolském knížeti, proto byl nejdříve zvolen 

Linus Anakletus. Až roku 90/92 se Kliment podvolil tlaku kléru a byl zvolen římským 

biskupem a za vlády císaře Trajána. Jako římský biskup řešil záležitosti nesrovnalostí 

v Korintě, totiž neprávem sesazených tamních církevních představených. Na počátku 2. 

století poslán do vyhnanství do Chersonesu na Krymu, kde musel pracovat v pověstných 

mramorových lomech. V lomech byl akutní nedostatek vody a mnozí dělníci zde umírali 
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Restaurátorka Hana Slavíková se v případě tohoto obrazu přiklonila k zeslabení laku ztmavlých retuší a tmelů, 

nažehlení na nové plátno a poté zatmelila povrchové defekty a obraz zaretušovala. Při detailnějším průzkumu bylo 

dále zjištěn jeden problém a to formátové posunutí napnutého plátna na napínací rám, čímž byl z části, ale né účelně, 

řešen problém menšího plátna a většího rámu.  
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 Obrazu se věnovala restaurátorka Magdaléna Černá a vše proběhlo v roce 2001. Malba byla opravdu ve špatném 

stavu a bylo ji nutno konsolidovat opakovaným napouštěním pryskyřicí, jelikož barevná vrstva s podkladem byla 

v celé ploše obrazu uvolněná a zvednutá od plátna, ve spodní straně byla malba zakalená a porostlá plísní, 

krakelovanou malbu také pokrýval zhnědlý lak a ztmavlé přemalby. V pásech po obvodu obrazu  zejména v jeho 

spodní části bylo nutné odstranit tmavou nesnadno rozpustnou přemalbu pokrývající původní malbu, která byla 

poškozena při staré opravě drastickými rozpouštědly. V případě této malby bylo nutné přistoupit i retuším 

vypadaných částí. 
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žízní. Když jednou svatý Kliment spatřil na určitém místě hrabat jehně kopytem. Kliment 

se rozhodl na stejném místě hrabat rukama, když ze země vytryskla voda. Císař dal poté 

Klimenta svrhnout do moře s kotvou na krku a novokřtěnce popravil. Apoštolové Slovanů 

Cyril a Metoděj později roku 868 ostatky svatého Klimenta v Charsonesu našli a přenesli je 

zpět do Říma, kde byly uloženy v kostele svatého Klimenta.
265

 

Klimentovy ostatky věrozvěstové nalezli ve městě Chersonu na Krymu. Odtud je pak 

slavnostně přenesli roku 868 do Říma k papeži Hadriánovi jako vzácný dar. Patřičnou 

pozornost je proto třeba věnovat kostelu San Clemente v Římě, kde byl sv. Cyril pohřben. 

Z tohoto místa pochází slavné freseky, patrně nejstaršího zobrazení světců a scény předání 

ostatků[37]. Předpokládá se, že putování Cyrila a Metoděje s ostatky vedlo přes území 

dnešní Moravy. Svědectvím jsou starobylá zasvěcení kostelů sv. Klimentovi, která lze 

vysledovat na cestě přes Balkánský poloostrov a Panonii na Moravu, odkud se 

svatoklimentská úcta dále rozšiřovala. 

Kliment bývá často znázorňován v biskupském odění s tiárou a páliem. U sebe má 

často jehně, kotvu, studnu a někdy i knihu. Papež má často v obrazech tonzuru. K nejčastěji 

zobrazovaným tématům z jeho života patří zázrak pramene, svěcení na biskupa Petrem a 

mučednictví. Asi nejstarším zobrazením svatého Klimenta je freska ze 4. století v dolním 

kostele svatého Klimenta v Říme. S velikou kotvou je Klimenta možné vidět v soše na 

hlavním oltáři v Aarhusu. Ghirlandaio namalovat klečícího Klimenta před Pannou Marií a 

vedle sebe má odloženou tiáru. Mučednictví můžeme například vidět ve fresce od 

Ciampelliho v kostele svatého Jana Lateránského.
266

 

Určit inspirační zdroje, ze kterých Ignác Raab čerpal, je velice komplikované, neboť 

často střídal svá působiště. Jelikož se vyučil u Brandlova pokračovatele Jana Jiřího Majora 

v Jičíně, a poté delší dobu pobýval v Praze,  důvěrně poznal české barokní malířství jak 

současníků, tak předchozích vrstev. I přesto, že v Raabově tvorbě můžeme vysledovat 

určité slohové paralely s vývojovými etapami v sousedních  rokokových oblastech, nebyla 

u něj prokázána trvalá návaznost na vídeňské malířství.
267

 Již během studií u Majora, 

dospěl Raab ke svému vlastnímu výrazovému projevu,v kterém tvořil po zbytek života. 
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U cyklu svatého Klimenta můžeme pozorovat různé tendence Raabova proměnlivého 

stylu. Jedná se o světelnou stránku, neboť některá plátna prostupuje luministická zářivost 

barev, zatímco jiná jsou zahalena do temnosvitného prostředí. Vedle výjevů s jednoduchou 

kompozicí zde nalezneme scény s bohatou figurální složkou, žánrové výjevy se pak střídají 

s příběhy zasazenými do ireálné nadpozemské sféry.  S tím se setkáváme i u ostatních 

světeckých cyklu. Například ze života Panny Marie z Opavy. 

Kompozice obrazů je proti mnohým předchozím dílům složitější a také figurální 

kompozice je bohatší. Úryvky z Nového zákona vysvětlují latinské glosy, které mají 

usnadnit pochopení jednotlivých obrazů.
268

 Z typických rysů, je typologie obličejů, které 

jsou vždy oválné, s výrazným rovným špičatým nosem a s tmavýma, pichlavýma očima. 

Klasické je pro Raaba také odění. Andělské figury jsou zahaleny pouze ve vlajících 

rouškách, církevní hodnostáři a řeholníci jsou oděni do liturgických a řádových rouch a 

ostatní postavy nosí tuniky šedých a hnědých barev. 

Na některých obrazech z benešovského cyklu je znatelný malířův posun, který se 

projevil hlavně v sedmdesátých letech, kdy začal malíř stále více začleňovat do svých 

výjevů krajinnou složku a žánrové scény. V tomto období se na některých plátnech stává 

krajina dokonce dominantním prvkem.
269

 

Ve výjevech ze života světců je Raabově stylu obzvlášť podobná tvorba Jana Jiřího 

Heinsche (1647-1712), který byl rovněž jezuitským malířem. Tudíž musel mít Raab k 

Heinschově tvorbě dobrý přístup. Některé figury jezuitských světců jsou přejaty Raabem 

takřka doslovně. Biskupové mívají vousatou širokou tvář ušlechtilých rysů a tváře mladých 

světců bývají jemné a zženštilé.
270

 

Václav Vavřinec Reiner (1689-1743) je dalším z umělců mohl svou tvorbou Raaba také 

ovlivnit, hlavně situováním světců do nebeské sféry na vznášejících se oblacích nad 

krajinou. To můžeme vidět u obrazu svatý Kliment žehná Klementinské koleji.
271

 

Dále bych chtěla uvést jednotlivé obrazy, jejich,  latinské texty  a srovnání s literární 

předlohou Legendy Aurea.
272

 Pro nejucelenější představu budu obrazy třídit podle jejich 

uspořádání
273

 v kostele: 
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 Podrobněji u rozboru jednotlivých obrazů níže. 
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Presbytář: 

V presbytáři se setkáváme se čtyřmi obrazy. Při severní zdi za vchodem do staré 

sakristie jsou dva obrazy. V nižší pozici je to Svatý Klement obrátil na víru Kristiána 

Sisinnia a jeho Manželku Theodoru, nad ním je obraz svatý Kliment žehná Klementinské 

koleji.  

Svatý Klement obrátil na víru Kristiána Sisinnia a jeho Manželku Theodoru[38]. 

„SISINNIUM HUIUSQUE CONJUGEM THEODORAM AD FIDEM CHRISTI CON 

VERTIT.“
274

 

Obraz pravděpodobně znázorňuje poslední chvíli příběhu o Sissinniovi, kdy ho svatý 

Kliment vzdělává ve víře. Na obraze vidíme Klimenta, který Sissinniovi ukazuje malý 

krucifix. Sissinnius se na něj zbožně dívá a na levé straně v prvním plánu klečí 

Theodora, která svým gestem neskrývá udivení. Ve třetím plánu vidíme sluhy, kteří 

zvědavě přihlíží celé situaci. 

Obraz vypráví jeden z příběhů z Klimentova života. V Legendě Aurea se píše: 

„Kliment obrátil na víru Theodoru, manželku císařova přítele Sissinnia a ta slíbila, že 

bude zachovávat cudnost. Sissinnius hnán žárlivostí tajně vstoupil do kostela za svou 

manželkou, aby viděl, proč tam tak často chodí. Svatý Kliment se zrovna modlil a lid 

mu odpovídal. Tu Sissinnius zcela ztratil zrak a sluch a řekl svým sluhům: Rychle mě 

vezměte a odveďte mě ven. Sluhové s ním chodili po celém kostele, ale nebyli schopní 

přijít ke dveřím. Když Theodora viděla, jak bloudí, nejdřív se jim vyhnula, protože si 

myslela, že by ji její muž mohl poznat. Pote se zeptala sluhů, co to znamená a on ji 

řekli, náš pán ohluchl a oslepl, když chtěl vidět a slyšet, co není dovoleno. Tu se začala 
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 Texty každého obrazu zvlášť jsem si v kostele přímo fotila. Později jsem mohla přesně určit pomocí přiděleného 

textu  téma  jednotlivých obrazů. S latinským textem jsem se snažila vyrovnat svépomocí a jeho korekce a opravy 

jsem konzultovala s lektorkou latinského jazyka. Pravdou je, že v literatuře se objevuje výčet témat a jejich obrazů, 

ale většinou jsem se setkala s neúplným soupisem, proto se ho pokusím doplnit. Asi nejvíce se tématikou obrazů 

zaobírala historička benešovského okrase paní Libuše Váňová. 
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V roce 1908 píše Antonín Podlaha, že v kostele je 10 obrazů a na děkanství je uloženo ještě dalších 13 obrazů 

z tohoto cyklu a že tyto obrazy restauroval akademický malíř E.Dítě. Od Antonína Podlahy se bohužel 

nedozvídáme, proč byly vybrány určité obrazy a jakým způsobem byly v kostele uspořádány. Podlaha zmiňuje jen 

soupis vystavených děl. Domnívám se, že do kostela byly vybrány stěžejní obrazy z cyklu. Byly to: „ Svatý Klement 

svatým Pavlem na víru obrácen, Svatý Klement zvolen za papeže, Svatý Klement světí kněze, Svatý Klement 

ustanovuje v Římě sedm mužů, aby zaznamenávali životy svatých mučedníků, Svatý Klement odchází do 

vyhnanství, K modlitbě svatého Klementa vytriskuje pramen ze skály, Svatý Klement vyučuje pohany divem tím 

učením Kristovu nakloněné, Svatý Klement klečí se sepjatýma rukama: před ním na skále zjevuje se beránek, Svatý 

Klement v oblacích žehná koleji Klementinské a Alegorická postav Víry.  
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 Nápis měl velice špatně čitelná slova na pravé straně. K určení latinské věty mi velice pomohla pořízená 

fotografie, kterou jsem k identifikaci přiblížila. 
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modlit a prosit, aby její muž mohl odtud odejít a po modlitbě řekla sluhům: Jen jděte a 

doveďte svého pána domů. Na Theodořiny prosby Kliment přišel k Sissinniovi a když 

se za něho pomodlil, tak znovu slyšel a viděl. V domnění, že je šálen čarodějným 

uměním, nařídil svým sluhům, aby Klimenta zadrželi. Sluhové však svazovali sloupy a 

kameny, které tam ležely a myslili si, že odvlékají Klimenta. Kliment řekl Sissinniovi, 

protože říkáš, že kameny jsou bozi, zasloužil sis vléci kameny. Sissinnius si však 

myslel, že je Kliment opravdu spoután a řekl: Dám tě zabít. Když Kliment odešel, 

prosil Theodoru, aby se za svého manžela modlila dokud nepřijde  Pán. Theodoře se 

zjevil apoštol Petr a řekl jí: Tvou zásluhou bude tvůj muž spasen, aby se naplnilo, co 

řekl můj bratr Pavel: Bude spasen muž nevěřící zásluhou své věřící manželky. 

Sissinnius si hned nechal zavolat Klimenta, který ho vzdělal ve víře pokřtil ho společně 

se třemi sty třinácti lidmi z jeho domu. Zásluhou Sissinnia uvěřilo v Krista mnoho 

lidí.“
275

  

Druhým obrazem při severní straně presbytáře je: Svatý Kliment žehná klementinské 

koleji[39]: „CUSTODI DOMUM ISTAM ET OMNES HABITANTES IN 

EA“(OCHRAŇUJE STAVBU A JEJÍ OBYVATELE) 

Na obraze vidíme svatého Klimenta, který z oblaků žehná stavbě Klimentina a osobě 

stojící v levém dolním rohu. Postava v rohu má na krku jasný znak Tovaryšstva Ježíšova. 

V předním plánu je veliká kotva a mezi další atributy, které si Kliment nese na oblacích je 

papežská tiára, kniha a kříž. 

Téma tohoto obrazu bychom těžko hledali v Legendě Aurea, ale spojitost má spíše 

s českou historií a příchodem jezuitů, kteří se usadili při kostele svatého Klimenta, kde 

vystavěli rozsáhlý areál v letech 1653-1726.
276

 

Kompozice tohoto obrazu je nápadně podobná malbě, která se vyskytla v dražbě 

vídeňského Dorothea v roce 2007.
277

 Obraz je olej na mědi a za autora byl uveden 

španělský mistr 18. století. Na tomto obraze je ovšem loď jako symbol vyhnanství a jeho 

atribut kotva. V případě, že by se v tomto případě jednalo o obraz Ignáce Raaba je možné, 

že se tam malý obraz dostal během prodeje jeho sbírky do Vídně po zrušení jezuitského 

řádu[40].  

                                                 
275

 VORAGINE 1984 
276

 RICHTEROVÁ/ČORNEJOVÁ 2006 
277

 Dorotheum 2007 



58 

 

Při jižní stěně můžeme ve spodní části vidět obraz [41]: „S. HERACLIUS M. ET 

LECTOR S. CLEMENTIS CUICUS SS. OSSA IN EIUSDEM S. PONTIFICERE OLDE 

RELIGIOSE COLUNTUR“ 

Na tomto obraze je vidět pohled na průčelí kostela svatého Klimenta a Vlašskou kapli. 

Text tohoto obrazu mi nejdříve nedával příliš spojitost s životem svatého Klimenta. Později 

jsem ovšem našla rukopis, který by mohl mít spojitost s vyobrazeným tématem. Rukopis 

vznikl v jezuitské koleji u svatého Klimenta v letech 1699-1714, kde se píše:“ Svatý 

Heraclius mučedník římské církve, clericus a čtenář, trpěv v Římě sedmého dne února pod 

konšely Ursem a Polemikem, pochován jest na hřbitově Kalistovém s nádobkou skleněnou 

plnou předrahou krví jeho mučednickou. A když tu pořád téměř čtrnácte set let v Pánu 

odpočíval, odtud léta 1706 jsa vyzdvižen pro kostel svatého Klimenta koleje Tovaryšstva 

Ježíšova na Staré město pražské téhož roku ctihodnému knězi Ferdinandovi Waldhauserovi 

SJ od nejvyššího biskupa Klimenta XI. Milostivě darován jest a dnes, dvacátého totiž máje 

léta 1708 do dotčeného kostela s slavným průvodem se vnáší a všeobecné křesťanské 

pobožnosti k příslušné poctivosti vystavuje.“
278

 

Další obraz je ve vrchní části severní zdi je na něm svatý Kliment obrácen svatým 

Pavlem na víru [42]: „ CLEMENS EX CONSORTIONE DOCTINAQUE PAULI AD 

CREDENDUM IN CHRISTUM PERSUADETUR.“ 

Z latinského textu je jasně vidět, že podle tehdejšího vnímání, přivedl na víru svatého 

Klimenta svatý Pavel. Z toho vyplývá, že autor se pravděpodobně spíše držel zprávy od 

dějepisce Eusebia z Kaisareie, který uvádí, že Kliment je totožný s Klimentem o němž píše 

svatý Pavel v listě Filipským. Podle tohoto podání pocházel z města Filippi a na víru ho 

obrátil svatý Pavel.
279

 

V tomto případě se autor nedržel Legendy Aurea, protože v ní se píše, že na víru byl 

svatý Kliment přiveden Barnabášem.
280

 

Hlavní loď 

Dále se přesuneme do hlavní lodi, kde se nachází 5 obrazů při severní  a 5 obrazů při 

jižní boční lodi. 
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Nejdříve budu postupovat na straně severní směrem od presbytáře. Prvním obrazem je: 

Zázračné ustoupivší moře odkrývá kapličku s Klimentovými ostatky [43]: „PRODIGO 

RECEDIT MARE, ET LUCUM MARTIS, AEDICULA AC TUSCULUM, COELITUS 

ERECTA, CHRISTIANUS INDUCAT“ 

V prvním plánu tohoto obrazu vidíme dva chlapce, kteří zkoumají nalezenou mušli 

poté, co se moře rozestoupilo a dvě starší osoby ukazující směrem ke kapli. Kaplička 

v druhém plánu je obehnána okolo stojícími lidmi. 

V legendě Aurea se píše: „Všechno obyvatelstvo se shromáždilo na břehu moře a jeho 

žáci Cornelius a Phoebus vyzvali všechny, aby se modlili, aby jim Pán ukázal tělo svého 

mučedníka. Moře ihned ustoupilo o tři míle, všichni mohli jít po suchém dně a nalezli tam 

Bohem připravené obydlí na způsob mramorového chrámu, v něm v truhle tělo svatého 

Klementa a vedle něho kotvu. Jeho žákům bylo zjeveno, že tělo odtud nemají odnášet. 

Každý rok na výročí jeho umučení se moře na sedm dní rozestoupilo.“
281

 

Následující obraz je Klement s kotvou přivázanou k hrdlu svržen do moře[44]: 

„IPSEDEMUM CLEMENSAD PENSA COLO ANCORA, IN MARE DEICITUR“ 

V předním plánu obrazu vidíme osoby, které vzhlíží směrem k moři, kde je několik 

lodí. Na jedné z lodí je pravděpodobně i Kliment, který bude vhozen do moře. Osoba 

nejvíce vlevo má emotivní výraz a člověk na pravé straně se vše sleduje prostřednictvím 

dalekohledu.  

V legendě Aurea se píše: „Když o Klementově zázraku a rozmáhající se víře uslyšel o 

tři roky později císař Traján, poslal za ním jednoho ze svých důstojníků. Když ten viděl, že 

všichni jsou ochotni zemřít, couvl před takovým množstvím, jen Klimenta rozkázal hodit 

do moře s kotvou přivázanou na krku a řekl při tom: Křesťané už ho nebudou moci uctívat 

jako Boha.“
282

 

Dalším obrazem uprostřed ostatních je: Svatý Klement klečí před beránkem[45]: 

„AQUAM SITIENTIBUS A DEO EXORANT HANC AGNUS, LEVA TO PEDE DEXTRO, 

AFFUTU IAM OSTENDIT“ 

Scéna se odehrává v kamenitém prostředí-měl by to být lom. Na vrcholu je viditelný 

ozářený beránek se zvednutou pravou nohou a k němu vzpíná ruce Kliment v papežském 
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odění. V legendě se nepíše o tom, že by Klement před beránkem klečel, ovšem je to často 

znázorňovaná pozice pro osobu v modlitbách, ve kterých byl i Klement, když žádal o vodu.  

Když se pak po modlitbě rozhlížel na všechny strany, uviděl stát beránka, který jakoby 

biskupovi zdviženou nohou ukazoval na jedno místo. Pochopil, že to je Ježíš Kristus, 

kterého vidí jen on sám, šel na to místo a řekl: „Kopejte na tomto místě“. Když to však 

nikdo neudělal, vzal sám do ruky motyku, zlehka udeřil do země a pod nohou beránka 

ihned vyrazil silný pramen a vzrostl v řeku. 

Předposledním obrazem severní strany je: Svatý Klement ve vyhnanství 

v chersoneských lomech[46]:“AD LATOMIAS CHERSONESI DAMMATAS 

CHRISTIANOS QVUM REPERIT, AMPLEXU STRINGIT“ 

V předním plánu obrazu vidíme dva dělníky lámající kameny, kteří si ještě nevšimli 

Klimenta v dalším plánu. Klimenta radostně vítá hlouček lidu. 

V Legendě Aurea se píše: „Když doplul na ostrov, nalezl tam více než dva tisíce 

křesťanů, už dávno odsouzených k lámání mramoru. Když spatřili svatého Klimenta 

okamžitě propukli v nářek a pláč. On je utěšoval a říkal jim: Pán mě poslal, aniž jsem si to 

zasloužil, abych jako první mezi vámi přijal mučednickou korunu.“
283

 

Na obraze nejblíže ke kůru je: Svatý Klement před plavbou do vyhnanství posiluje 

křesťany[47]:“CHRISTIANOS IN EXILIUM NAVIGATURUS EXTREMUM VALERE 

IUBET“ 

Nyní přejdeme na stranu jižní. Nejblíže k presbytáři je obraz: Svatý Klement vykládá 

tajemství víry[48]: „CHRISTIANDE FIDEI EXPONIT MYSTERIA“ 

Na tomto obraze je znázorněn Klement ještě jako mladý člověk bez papežského odění 

ve středu poslouchajících lidí. 

Druhým obrazem je: Svatý Klement zvolen papežem[49]: „AD SUMMI 

PONTEIFICATUS DIGNITATEM CAPESSENDAM ADSCISCITUR“ 

Když Petr přišel do Říma a věděl, že se blíží jeho umučení, určil, aby po něm byl 

biskupem Klement. Když první z apoštolů zemřel. Kliment, muž obezřetný a starající se o 

budoucnost ustoupil Linovi a potom Cletovi, aby si někdo podle tohoto příkladu nechtěl 
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ustanovit nástupce a aby se tak svatý stolec nestal dědičným. Po nich byl však zvolen 

Klement a donucen přijmout tuto poctu.
284

 

Prostředním obrazem je: Svatý Klement vyučuje pohany ohromené zázrakem[50]: ET 

HUICI, MIRACULO ATTONITI DEMILITIS IDOLIS FIDEM CHRISTI 

AMPLECTUNTUR“ 

Celá scéna se odehrává v prvním plánu, kde Klement sedí u kříže obklopen skupinou 

naslouchajících. 

Předposledním je: Svatý Klement před rozhodnutím, obětovat bohům nebo odejít do 

vyhnanství[51]: „CESARIS SENTENTIAM LEGENTE MAMERTINO, AUT DIIS 

IMMOLARE AUT EXULARE IUBETU.“ Na tomto obraze vidíme papeže v bílé sutaně a 

císaře Trajána na trůně. 

Adaptace příběhu v tomto cyklu je zachycena i v Legendě Aurea: „Když pohanský 

velekněz dal mnoha lidem peníze, aby vyvolal vzbouření proti Klementovi. Městský 

prefekt Mamertinus nemohl snášet to velké vzbouření lidu a nechal si Klementa zavolat. 

Pokoušel se ho získat na svou stranu, ale nepodařilo se mu to. Mamertinus o vzbouření 

napsal císaři Trajánovi a dostal odpověď, že buď má obětovat, nebo ho má Mamertinus 

poslat do vyhnanství za moře do pouště, která se rozprostírá u města Tersony. Mamertinus 

se slzami v očích řekl Klementovi: Nechť ti pomáhá tvůj Bůh jemuž věrně sloužíš. Pak mu 

dal loď a do vyhnanství ho doprovázelo mnoho duchovních i svěstských lidí.“
285

 

Posledním obrazem nejblíže ke kůru je Svatý Klement světí kněze[52]: 

„SACERDOTES CREAT“ 

Zde je Kliment již jako papež s tiárou na hlavě ve chvíli, kdy světí kněze skloněného 

před ním. Levou rukou drží list knihy, kterou popírá v předním plánu mladík. Mladík svým 

pohledem komunikuje s divákem. 

V legendě Aurea  se vypráví: „Poté co, Klement učinil zázrak u pramene, roznesla se o 

tom pověst. Seběhlo se mnoho lidí a během jediného dně přijalo od Klementa křest více jak 

500 lidí a bylo postaveno 75 kostelů.“
286

 

Severní boční loď 
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V severní boční lodi jsou čtyři obrazy jedním z nich je: Na modlitbu svatého 

Klemementa vytryskne ze skály pramen[53]: „IBIDEM CLEMENTIS IUSSU TERRA 

EFFODITUR:PROSILIT SCATURIGO SITIENTES RECREATURA“ 

Když se Klement ve vyhnanství v Legendě Aurea dozví, že vodu musí nosit ze 

vzdálenosti šesti mil vyzval lid, aby se s ním modlili k Pánu Ježíši Kristy, aby pro své 

vyznavače otevřel na tomto místě pramen a žíly vod ať ten, který po úderu do skály na 

poušti sinajské nechal téci vodu v hojnosti i nám poskytne vytékající proudy, abychom mu 

mohli děkovat za jeho dobrodiní.
287

 

Dalším je: „ Pohanští kněží se u prefekta dožadují smrti svatého Klementa[54]: 

„CORAM MAMERTINO, URBI PRAEFECTO, MORTEM CLEMEN. URGENT 

SACRIFICULI“ 

Křest svatého Klementa-Svatým křtem očištěn[55]: „SACRO FONTE LUSTRATUR“ 

Zde je Kliment ještě mladého věku. Sklání hlavu nad křtitelnicí a chlapec v prvním 

plánu má pro něj připravenou látku k usušení. 

V legendě Aurea se líčí: „Když do Říma přišel Barnabáš, uvízla jeho slova Klementovi 

hluboko v srdci a přestože se jeho víře jako filozof nejdříve smál, přijal později víru 

Kristovu. Další poučení mu poskytl Petr, který ho přesvědčil.“
288

 

Obrazem bez textu, jehož téma určila Libuše Vaňová je: Tam, kde na příkaz svatého 

Klementa byla kopána země, vytryskl pramen k osvěžení věřících[56].
289

 

Na tomto obrazu vidíme na obloze anděla nesoucí olivovou ratolest a myrtový věneček. 

Baculatá postava andílka je typicky raabovská. Anděl v této souvislosti pravděpodobně 

představuje mír a naději. Pod ním je skupina věřících, kteří spínají ruce. Tím, že obraz je 

bez textu jeho téma nemůžeme s úplnou jistotou určit. Bohužel jsem na obraze 

nerozpoznala pramen, či vodu tryskající ze země, která by mi téma potvrdila. 

Jižní boční loď 

V jižní boční lodi je restaurovaný obraz: Svatý Cyril převáží ostatky svatého 

Klementa
290

 do Říma: „CYRILUS SIBINDE S. CLEMENTIS CORPUS ROMAM 

PROMENET, CUIUS HONORI TEMPUM EXURGIT“ 

                                                 
287

 Ibidem 
288

 Ibidem 
289

 Váňová 1999 
290

 Podrobný popis píši v části mé práce, která se zaobírá jeho restaurací. 



63 

 

Ostijský biskup Lev vypravuje, že v době kdy císař Michal vládl novému Římu přišel 

Filozof, kterému tak i říkali, do Tersony a byl překvapen, že obyvatelstvo už nezná legendu 

o svatém Klementovi. Byli tam především přistěhovalci než starousedlíci. Pro hříchy 

obyvatel v té době zázrak už netrval, ale ještě v dobách kdy byl barbaři chrám zbořili a 

truhlu s tělem zalilo moře. Filozofa to udivilo a rozhodl se hledat ostatky na ostrov, kde 

mohlo být mučedníkovo tělo. Za hlasitých modliteb kopal spolu s kněžstvem a biskupem a 

nalezli tělo i kotvu. Vše bylo dopraveno do Tersony. Potom řečený Filozof přišel s tělem 

svatého Klementa do Říma a s úctou je uložil v kostele, který má dnes světcovo jméno. 

V jedné kronice se však čte, že moře na tomto místě vyschlo a tělo přinesl do Říma 

moravský biskup Cyril.“
291

 

Dalším obrazem v jižní lodi je: Svatý Klement vyučuje lid[57]:“DE REBUS DIVINIS 

SERMONEM AD POPULUM INSTITUIT 

Posledním je Svatý Klement píše list korintské církvi[58], tento obraz nenese žádný 

latinský text. Na obraze je Kliment, který se na nás dívá a v ruce drží brk. 

 

Kůr 

Na kůru najdeme dva obrazy z tohoto cyklu: Alegorie víry:
292

 „EUNTES IN 

MUNDUM UNIVERSAUM PREDICATE EVANGELIUM“  

Poslední obraz bez textu je: Svatý Klement vyučuje své žáky[59]. 

Závěrem této kapitoly bych chtěla zhodnotit Raabovu tvorbu. S jistotou můžeme tvrdit, 

že řádová ikonografie byla přísná a příslušnost k jezuitskémuřádu bránila Raabovi ve 

volnějším tvoření. Přesto se s tím vypořádal velice dobře. Dokázal vyvinout svůj vlastní 

malířský projev s příznačným koloritem, pojetím světla a plastické modelace. 

Při celkovém hodnocení Raabovy tvorby je důležité uvažovat nad tím, že malíř patří k 

nejplodnějším českým umělcům nejen ve své doby. 
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6.6. Kazatelna a Sochy svatého Vojtěcha a Prokopa 

 

 Střední Čechy nejsou v oblasti barokního sochařství chudou částí, avšak blízkost Prahy 

a zásahy pražských mistrů brzdily přímo vznik místních dílen. Práce pražských sochařů a 

to nejen Brauna a Brokofa zasahovaly i na venkov.
293

 

Všeobecným názorem v literatuře i menších publikacích je, že dvě sochy na brankách 

jsou patrně práce z dílny Matyáše Bernarda Brauna, podobně jako kazatelna s reliéfem. 

Sochy představují svatého Vojtěcha[60], a svatého Prokopa[61].
294

  

V této části mé práce bych ráda srovnala dosavadní názory týkající se autorství těchto 

soch. Za pomoci obrazové přílohy bych představila jednotlivé shody a rozdíly mezi 

sochami světců z Benešova a ostatními pracemi autorů, kteří jsou v literatuře bráni za 

autory soch a kazatelny kostela v Benešově. 

V literatuře se nejčastěji můžeme setkat s názorem, že sochy i kazatelna pochází z dílny 

Matyáše Bernarda Brauna.
295

 Blažíček píše, že sochy i kazatelna[62] pochází z doby, kdy 

Braunovi zakázek zřetelně ubývá. Dá se říci, že existenčně dobře zaopatřený Braun už je 

ani příliš nevyhledává.  Nejspíš to bude následek jeho přicházející choroby o zhoršujícího 

se zdravotního  stavu. Mnoho objednávek z té doby přenechal odchovancům své dílny už 

od konce třicátých let. To platí i o výzdobě oltáře a kazatelny děkanského kostela 

v Benešově. Do popředí mezi jeho učedníky můžeme zařadit bratra Dominika a synovce 

Antonína a Řehoře Thény. Jistou informaci o tom, kdo je přesným autorem oltářních soch a 

kazatelny nemáme. Blažíček se ovšem nesnaží o chvíle rozdělení a rozlišení, ale naopak o 

spoje s Braunem a jeho rysy a autorství. Předpokládá, že sochy pro děkanský kostel 

v Benešově vznikly v letech 1725-1730 úplně bez mistrova zásahu.
296

 

Za autora soch bývá často označován Řehoř Thény,
297

 který žil v letech 1695-1759 a 

byl spolupracovníkem Matyáše Bernarda Brauna. Je pravděpodobné, že v době vzniku 

těchto soch Řehoř Thény ještě nebyl samostatným mistrem, tudíž mu sochy nemůžeme 
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s jistotou připsat.
298

 Pro srovnání přikládám fotografii sochy svatého Benedikta z hlavního 

oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou, která je Řehoři Thény 

připsaná[63]. 

Socha svatého Prokopa a Vojtěcha vznikla v období velkého uvolněného stylu v 

Braunově dílenské tvorbě. S množstvím zakázek v Braunově dílně se školili stále noví 

tovaryši, kteří od 20. let zakládají nové dílny. Je velice překvapivé kolik druhů může mít  

Braunův styl v provedení jeho žáků, proto rozlišování jednotlivách mistrů a autorů bylo a je 

velice obtížné. 
299

 

Oldřich Blažíček o Braunovi píše, že baroku přinesl v nejvyšší míře pohybové oživení a 

výrazové rozechvění. Matyaš Bernard Braun se narodil 25.2 1684. Braun vyšel z Tyrol a 

poznal ušlechtilé řezbářství místních dílen, které obrátilo jeho pozornost k práci ve dřevě. 

Předpokládá se, že se vyučil v Salcbursku, ale především prošel italským školením a to mu 

bylo inspirací po celý jeho život. Do Prahy přinesl ohlas jihoevropského sochařství a potom 

celou svou tvorbu překládal do plastické řeči českých tradičních materiálů, pískovce a 

dřeva lípy.
300

 Právě ve dřevě postoupilo Braunovo umění k expresivnímu vyhrocení. 

Braunův příchod do Čech neměl patrně jedinou, ale hned několik motivací. Do Prahy se 

ubíral přes Plasy, kde u něho tamní klášter objednal skupinu svaté Luitgardy před Kristem 

pro Karlův most, kterou se v Praze roku 1710 úspěšně uvedl. V Praze vznikla i jeho dílna, 

jehož kapacita byla v barokové Praze zcela mimořádná. O desetiletí později vletech 1725-

1726, oznámil Braun při berním soupisu, že u něj pracuje šest tovaryšů, ale to asi 

k uvedenému účelu nebyl asi údaj úplný. Od druhého desetiletí 18. století byla Braunova 

dílna zajisté neustále v napjaté situaci, vzhledem k množství zakázek, které jejich dílnou 

prošly. Z tohoto období jsou nezapomenutelné sochy pro Gallasův palác v Praze, zakázky 

pro hraběte Šporka do Kuksu, skulptury pro jezuitský kostel svatého Klimenta a mnohé 

další. Nejenom na kamenných, ale i na dřevených plastikách  pracovalo podle všeho více 

rukou, mistr pak sledoval práci, opravoval koncepci. Otázkami známých spolupracovníků 

Brauna se zaobírali především Štech a Poche, ale příliš se ve svých názorech neshodují. U 

braunových postav můžeme vidět typiku obličejů s nerovným velkým nosem a 
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pootevřenými ústy, v náhlých gestech nervních rukou, v klouzavých postojích, které ještě 

nadlehčují křehké postavy. Dílna ještě stále pracuje, když její patron roce 1736 pomalu 

umírá. Od toho roku pomýšlel na uspořádání svého odkazu, kdy na začátku března napsal 

svůj testament a v prosinci sestavil doplňkový inventář. Zemřel roku 1738 na souchotiny 

v 54 letech.
301

 

 Kdo byl přesným autorem benešovských soch však nevíme. Emanuel Poche se 

domnívá, že v té době už dílnu vedl synovec Antonín Braun. Pro rámový oltář z roku 1696 

mohl vytvořit některý ze členů Braunovy dílny po roce 1730 nadživotní postavy svatého 

Prokopa a svatého Vojtěcha. K jejich hutnému modelačnímu zpracování se hlásí ruka, která 

Braunův expresivní styl převedla do rozvolněného a nadneseného zpracování. Je to 

vláčnější modelační styl, než jsme u Braunových děl viděli dříve. Výraz těchto plastik je 

věcnější, i když ve své obrysové bohatosti a prostorovém vyvinutí nic nezapře z osobitých 

znaků braunovského sochařského názoru. Pohyby těchto postav jsou mírné, jejich 

tvarování měkce oblé, spíš melodická dekorace než projev náboženských idejí. Poche tvrdí, 

že zejména pluviály obou postav, převalující se po rukách i nohách širokými záhyby, na 

obvodu zahnutými, nebo objímající těla vlnícími se plochami látky, to je nový modelační 

styl, který slohově zapadá do posledního desetiletí činnosti dílny.
302

 

Zajímavým srovnáním může být i výzdoba portálu průčelí kostela svatého Mikuláše na 

Staroměstském náměstí v roce 1735, kde jsou dvě veliké sochy svatého Vojtěcha[64] a 

Prokopa[65]. Svatý Prokop, jenž musel dosud zažehnávat čerta křížem, sklání k němu 

hlavu s laskavým pousmáním. Tato výzdoba je připisována nejspíš synovci Matyáše 

Bernarda Brauna.
303

 Antonín Braun byl syn Matyášova bratra Jakuba a narodil se v Mühlau 

u Ötzu, kde byl pokřtěn 5. srpna 1709.
304

 Antonín posouvá tvorbu ateliéru do intencí 

pozdního baroka a raného rokoka.  Z nového pražského stylu se vytrácí patetičnost a 

všestranná nadsázka. Objevuje se nový zájem o detail, dřevo neusiluje o vzhled ani 
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působení kamene a spokojuje se s jemnou polychromií zlata a jemných tónů. Pohyb a gesta 

jsou měkká, plynulá a nadlehčená. Vytrácí se monumentalita a draperie je v zásadě 

dekorativnější, schématičtější, ale také preciznější. Objevuje se větší zájemo o spodobnění 

hmot - krajky, výšivky i kožešiny. Výrazy obličejů již neznají ty patetické, vzrušené 

grimasy, ale zachovávají klidnou, realistickou živost. Vše se uklidňuje a přechází na 

zklidněné rokoko.
305

   

Sochy svatého Vojtěcha a Prokopa umístěne po stranách portálu jsou největšími 

sochami exteriéru kostela svatého Mikuláše na Starém městě pražském. Obě jsou výrazně 

esovitě prohnuté. Mají postoj, ze kterého se dá lehce vyčíst Braunův vzor. Typické 

nakročení jedné nohy  a pozdvihnutí protější ruky můžeme vidět u mnoha Braunových soch 

napříč celou jeho tvorbou.
306

 

Socha svatého Vojtěcha z pražského kostela svatého Mikuláše stojí s ukročenou nohou 

s kolenem vytočeným  k druhé noze. O bok si opírá zavřenou knihu, v druhé pozdvižené 

ruce drží zlatou berlu. Je oděn do biskupského roucha, s mitrou na hlavě. V literatuře 

můžeme nalézt názor, že tato socha vznikla podle předlohy z kostela svatého Mikuláše 

v Benešově.
307

 Ovšem s větší pravděpodobností byla inspirací socha svatého Ambrože  z 

kostela svatého Klimenta na Starém městě pražském z let 1715. 

I u sochy svatého Prokopa
308

 se projebuje, že v období vrcholného baroka by světec 

démona potíral dramatickým gestem. Můžeme tedy opět vidět stylový posun doby. V tomto 

období si estetika žádá klidné zjevení, malebné provedení svatého  Prokopa, který se spíše 

mírně na ďábla usmívá. Světec je oděn do biskupského šatu s mitrou na hlavě. V jeho 

obličeji je vidět více výrazu a individuálních rysů než u sv. Vojtěcha.    

Tento uvolněný styl se projevuje i u kazatelny. Dojem umocňuje polychromie 

provedená v jemných pastelových tónech. Rovněž stříška kazatelny nese bohatou 
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plastickou výzdobu. Uprostřed je kříž adorovaný andílky, po stranách pak alegorie lásky 

s hořícím srdcem v ruce víry s kotvou. Plášť kazatelny je vymezen čtyřmi volutovými 

lizénami, z nichž každá nese v horní části atribut jednoho z evangelistů. Středový obdélný 

basreliéf představuje rozeslání apoštolů. Protáhlé postavy jsou podány v živém pohybu 

jejich rozevlátá roucha svědčí o řezbářských dovednostech autora.
309

 

 Reliéf Krista s učedníky na čele řečniště i sedící postavy Naděje a Lásky na okraji 

stříšky mají sice popisnou  sdílnost i neklid Braunova projevu, jehož modelační vyjádření 

je však jaksi ztlumeno. Není tu nikde rozlet, dynamika dřívější doby. Je to sdělení 

nepřesvědčivé, pouhá okouzlující dekorace, virtuózita technického provedení. Sošky na 

stříšce vycházejí  tématicky i kompozičně z plastik portálu piaristického kostela 

v Litomyšli[66], postrádají však jejich statutární pádnost, lapidárnost. Zajímavý je motiv 

volutových konzol členících obvod řečniště, na nichž jsou nasazeny atributy čtyř 

evangelistů- hlava člověka, lva, býka a orla. S tímto originálním pojetí jsme se setkali již ve 

výzdobě hlavního oltáře v Kladrubech. Hutný, zklidnělý modelační sloh plastik se opakuje 

v sochařské výzdobě ve farním kostele v Horkách nad Jizerou[67].
310

  

Práce na výzdobě kostela svatého Mikuláše v Benešově byla zakázka od Jana Josefa 

z Vrtby. Tato práce se neomezila jen na výzdobu zahrady domu na Malé Straně, ale 

především na hlavním venkovském panství Vrtbů-na Konopišti, které získal hrabě do 

svého majetku roku 1715.
311

 Tyto informace se dozvídáme především v rodinném archivu 

Vrtbů.
312

 Při prozkoumání tohoto fondu, se bohužel neprokázalo u koho Jan Josef z Vrtby 

objednal sochy a kazatelnu. 

Proporce, typy tváří světců i tvarová mluva roucha se velmi blíží provedení některých 

plastik v Jaroměři. Jsou to tytéž protáhlé štíhlé tvary těl, stejná fyziognomie kostnatých 

tváří s velkými orlími nosy, ostře řezanými ústy a hluboko zasazenýma očima 

s markantními víčky, táž umírněná patetičnost v gestech a především podobná modelace 

roucha. Jeho celkový charakter je nižší, reliéfnější než v Jaroměři a jeví tendenci 

přirozeného, k zemi spadajícího hustého toku sporných řas, sem tam proložených větší 

vlnovkou s hlubokými vlásenkovitými zářezy. Pouze tam, kde je oblek provázen svrchním 
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rouchem, rozrůstá se drapérie volným šroubovitým tokem, spadajícím po vyčnělých údech. 

Vedle těchto specifických znaků Braunovy produkce dokládá příslušnost plastik 

k braunově dílně i model, který sloužil za podklad k postavě svatého Wolfganga, později 

opakovaný beze změn na soše ve Valči a na oltáři kostela v Benešově.
313

 

Tento názor ohledně připsání soch i kazatelny dílně Matyáše Bernarda Brauna můžeme 

nalézt u E. Poche  i  O. Blažíčka, ovšem jiného názoru je I. Kořán. Kořán tvrdí, že sochy 

svatého Vojtěcha a Prokopa by pro svou vláčnost a měkkost těl i rouch mnohem raději 

přisoudil dílně kosmonoských Jelínků, kteří v Benešově pracovali pro piaristy. Jim také 

patří část kostela v Loučeni. Protáhlou, elegantní a graficky ostře  pojednanou paralelou 

benešovských soch shledává řezby svatého Vojtěcha a Prokopa z Čimelic[68], které se 

připisují Antonínu Braunovi.
314

 

Kosmonoská dílna Jelínků patřila k nejvyhledávanějším českým barokním dílnám, 

přesto jejich tvorba na čas upadla v zapomnění. K znovuobjevení dala podnět práce O.J. 

Blažíčka, který také poukazuje na blízskou stylovou příbuznost jelínkovských klečících 

andělů v nástavci oltáře Panny Marie Růžencové v piaristickém kostele v Benešově. 

Andělské postavy kostela svaté Anny v Benešově [69] jsou dokonce archivně podloženy a 

připsány Josefu Jelínkovi.
315

 Postavy andělů z Mladé Boleslavy [70] od Matyáše Bernarda 

Brauna jasně prokazují, že Josef Jelínek reagoval na jeho tvorbu.
316

 

Pokud se zaměříme na produkci Josefa Jelínka všimneme si, že jeho postavy jsou 

esovitě prohnuté zahalené do bohaté draperie dvojího typu. Na jedné straně se setkáváme 

se s draperií složenou z ostře řezaných řas, na druhé straně s rozrušením hmoty, odkud 

vystupují robustní obrácené lemy pod pasem.
317

 

Podle Kořána se nejtěsněji k Braunovi přimkli dva příslušníci střední generace 

sochařského rodu Jelínků, usazeného v Černínských Kosmonosech. U Suchomela se 

můžeme dočíst, že rodina pocházela ze Sobotky, kde pracoval roku 1670 její nejstarší člen 

Václav, ještě prostý venkovský řezbář. Jeho synové Martin a Josef už jsou významní 

mistři. Martina se jeví jako tradičnější, zatímco Josef blíže přilnul k Braunovi.
318

  Jeho 
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obměňování mistrových schémat však nestrácí svěžest.
319

 K názoru Kořána, že sochy 

připisuje Jelínkum ho vede skutečnost, že Jelínci pracovali pro piaristy.  

Tuto informaci jsem si také potvrdila v piaristické kronice.
320

  

Typicky Jelínkovská se mu zdá hlavně tvář svatého Prokopa.
321

 Pravdou je, že styl 

podání obou světců je v jejich dílně typická. Také výskyt těchto dvou světců se v jejich 

tvorbě mnohokrát vyskatuje například před kostelem ve Velelibech, v kostele Boseň [71], 

v Semčicích atd. 

 Jak je vidět pokud jde o připsání autorství soch i kazatelny, leží před námi mnoho 

otazníků. Východisko z této situace jsem se snažila nalézt ve farní kronice. Problémem je, 

že dochovaná farní kronika se začala psát o několik let později než byla pořízena kazatelna 

a sochy. Při překladu jsem bohužel nenarazila na žádnou informaci týkající se autorství.
322

 

Ovšem pokud mám zhodnotit a porovnat názory historiků, musím přiznat, že při 

srovnání jednotlivých prací dílny Matyáše Bernarda Brauna a kosmonoských Jelínků si 

opravdu nelze nevšimnou jakési měkkosti a vláčnosti. To shledávám především v oblasti 

draperie a vousů[72]. Poněkud ostřejší rysy jsou patrné  hlavně v typice obličeje. Řekla 

bych, že pojetí soch i kazatelny jasně vychází z odkazu Matyáše Bernarda Brauna. Na něj 

ovšem reagovala právě i rodina Jelínků. Styl dílny Matyáše Bernarda Brauna v posledních 

letech jeho života razantně mění. Snažila jsem se pečlivě zkoumat práce dílny z té doby i 

práce kosmonoských Jelínků a přiklonila bych se k názoru Iva Kořána. Příznačná je i 

skutečnost, že dříve byly sochy z kostela svaté Anny také pro své kvality připisovány dílně 

Matyáše Bernarda Brauna, ovšem v tomto případě nám piaristická kronika prokázala, že 

autorem je Josef Jelínek.
323

 

Josef Jelínek sice nepatřil mezi nejtalentovanější sochaře své doby ani mezi nejlepší 

tovaryše Matyáše Bernarda Brauna, přesto jeho dílo musíme hodnotit s velkým uznáním. 
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6.7. Boční oltáře 

V roce 1872 píše farář Filip Burgrstein, že za jeho působnosti v kostele byly dva 

postraní oltáře- oltář svatého Jana Nepomuckého a oltář Panny Marie dostaly nové 

obrazy.
324

 

Ve farní kronice se píše, že po nějakou dobu byl do kostela přemístěn oltář svatého Jiljí 

v Božím hrobě z Konopišťské kaple, ale pro větší rozměr byl v malém prostoru příliš 

stlačený a velice tu trpěl. Na návrh děkana byl vrácen zpět do Konopiště.
325

 

 

6.7.1. Oltář Bolestné Panny Marie v presbytáři 

 

Do edikuly v severní zdi presbytáře je vkomponován oltářík Bolestné Panny Marie[73]. 

Pod segmentovým obloukem je zavěšen obraz Bolestné Pany Marie v rokajovém rámu, 

přidržovaném andílky. Obraz Panny Marie bolestné se sepjatýma rukama a s mečem 

v prsou. Reliéf na tabernáklu představuje svatého Petra uzdravující chromého u Krásné 

bránky.
326

 Po stranách stojí dvě sošky svatého Dominika a svatého Jakuba. Kanelované 

sloupy s korintskými hlavicemi nesou výrazně profilovanou římsu, ústící do nástavce, 

v jehož centru je figurální skupina Nejsvětější trojice. Oltář je výrazně rokokového ladění, 

což je patrné ze zdrobnění měřítka i  jemně pojatého pastelového ladění polychromie. Je 

datován nejspíše do poloviny 18.století. 

Tento oltář byl při rozsáhlých opravách roku 1914 přemístěn z původního místa 

v postraní lodi arcivévodou Ferdinandem d´Este a na jeho místo byl postaven arcivévodou 

věnovaný oltář Božského srdce Páně z filiálního kostela ve Chvojně od firmy Kostečka 

z Prahy.
327
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6.7.2. Oltář Božského srdce Páně v ose severní lodi 

 

V ose severní lodi stojí oltář Božského srdce Páně[74]. Jedná se o středně velký 

dřevěný oltář, jehož plošné retabulum tvoří akantové rozviliny kolem středového zlaceného 

rámu. Na základě provedení páskového akantu se lze domnívat, že oltář vznikl kolem roku 

1720. Tato datace je uvedená i v zápisech z farní kroniky. V kronice se také píše, že se 

tento oltář původně nacházel v kostele svatého Jakuba na Chvojně, ale v roce 1914 po 

restaurování firmou Kostečka z Prahy, jej František Ferdinand d ´Este věnoval kostelu 

svatého Mikuláše.
328

 

 Tehdy také byla pořízena u tyrolské řezbářské firmy Ferdinanda Stuflessra socha 

Božského srdce Páně[75]. Socha je vysoká 150cm a zakoupil ji pro kostel děkan Beneš.  

Dle mého názoru socha nahradila místo, kde se dříve vyskytoval obraz. Svědčí o tom 

nejen obdélníkovitý tvar prostoru, ale i pozůstatky po ukotvujících prvcích. Obraz 

v nástavci představuje svatého Josefa a byl zakoupen v roce 1932.  

Kromě toho se zde nacházejí ještě další plastiky a sice sousoší svaté Anny Samétřetí  

z první čtvrtiny 18. století s nepůvodní polychromií a sochy svaté Terézie z Liseux a svaté 

Ludmily, zhotovené v roce 1930 Chrámovým družstvem z Pelhřimova.
329

 Sochy nejsou 

prvotřídní kvality, ale ucházející. 

 

6.7.3 Oltář svatého Jana Nepomuckého v ose jižní boční lodi 

 

 Pod zalamovanou římsou soklového pásma lemují svatostánek[76] akantové rozviliny 

a reliéfní řezby zachycující výjevy ze života světce- Zpověď královny, světec před králem 

Václavem IV., světec svržen do Vltavy, řeka vydala světcovo tělo. Drobné reliéfy se 

vyznačují velmi dobrým zvládnutím tělesných proporcí a vyváženou kompozicí. Plošné 

retabulum tvoří bohatě prořezávané akantové rozviliny, dekorující středový oválná obraz 
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polopostavy světce, datovaný do doby kolem roku 1700. V profilované menze tumbového 

tvaru je vymezen prostor pro Boží hrob.
330

  

Ve farní kronice se píše, že za faráře kranery oltáři byl nově pořízen obraz svatého Jana 

Nepomuckého a oltář byl nově zlacenroku  1872.
331

 

 

6.8. Obraz svatého Vendelína 

 

V protilehlé edikule naproti oltáři Bolestné Panny Marie visí obraz představující 

svatého Vendelína[77]. Díky jeho atributům-pastýřské holi a obrácené královské koruně,  

jsem mohla určit, že jde právě o svatého Vendelína.  

Svatý Vendelín se narodil v 6. století jako královský syn. Zřekl se ovšem svého 

postavení a dál žil jako pastýř. Později se stal opatem v Tholey. 

Tato rokoková kompozice vznikla pravděpodobně v poslední třetině 18.století.
332

 

Mezi další méně významné památky patří socha svatého Antonína Paduánského a 

Madony.
333

 Dále potom Krucifix 
334

 a varhany
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Sochy svatého Václava a svatého Antonína Paduánského z let 1918-1920 pocházejí rovněž z dílny Antonína 

Stuflesrra z tyrolského Ulrichu. Obě sochy měří 120cm a v ve farní kronice se píš, že původní domluvená cena za 

obě byla 450K. Zabráním větší části Tyrol a přidělením k Italii v důsledku první světové války mohly být soch 

dodány až v roce 1920. Následkem vysoké italské valuty stoupla také cena soch a sice u svatého Antonína na 600K. 

a u svatého Václava na 500K plus cena za dopravu z  Itálie do Čech 130K.  
Stejné provenience je patrně i Madona stojící na pilastru v místě, kde se stýká vítězný oblouk s jižní boční lodí. 

Během krádeže v kostele roku 1921 ji byl ukraden křížek 
334

Na jižní zdi pod záklenkem vítězného oblouku je zavěšený kříž s tělem Krista. Kristus má hlavu mírně 

nakloněnou k pravému rameni. Jeho tělo je velice dobře anatomicky promodelováno stejně jako i jeho tvář, která 

nese patetický ztišený výraz. Kříž je velice dobré kvality a svědčí o tom, že jeho neznámý autor byl řezbář velkých 

kvalit. Dobu vzniku tohoto kříže můžeme klást do druhé třetiny 18.století. K Vánocům roku 1915 byly do kostela 

pořízeny nové jesle od firmy Müller v Mnichově. Malíř Modrý k nim vymaloval v pozadí Betlemskou krajinu na 

plátně.Kvůli válečným účelům byly z kostela rekvírovány všechny předměty z mosazi, mědi a cínu. Byly tudíž roku 

1917 odevzdány veškeré svícny i píšťaly z varhan.Roku 1921 se neznámí pachatelé vloupali do kostela. Ze hřbitova 

vypáčili masivní dveře do sakristie, kde odcizili ciborium, alby, rochety, černý prapor a drahá červená sukna, ze 

sochy Panny Marie ukradli zlatý křížek. Roku 1925 byl pořízen nový říšský prapor se znakem republiky. Ctihodné 

sestry z okresní nemocnice darovaly červené antependium z hedvábného brokátu s ruční výšivkou a monogramem 

  
335

 Ve farní kronice se píše, že v roce 1913 za děkana Červenky byly firmou Čeňka Skopka z Tábora postaveny 

nové varhany a staré varhany byly předány staviteli generálních oprav kostela Františkovi Kinzlovi. Na návrh 

ředitele kůru roku 1920 dal děkan stavitelem varhan vytvořit kompresní skříň pro crescendo a decrescendo. K této 

příležitosti byly varhany také posunuty blíže ke zdi, aby se vytvořil větší prostor pro zpěváky. V roce 1931 byl 

pořízen elektrický motor na čerpání vzduchu pro varhany. 
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6.9. Křtitelnice 

 

Je dřevěná bohatě zdobená kartušemi, svým pojetím ji můžeme přiřadit do druhé 

poloviny 18.století. Dle informací, které jsem získala od pana faráře Sýkory, na vrchu 

křtitelnice[78] dříve bývala malá socha svatého Jana Křtitele, která byla ukradena. 

Důkazem výskytu je i dřevěný trn, do kterého byla pravděpodobně ukotvena.
336

 

 

6.10. Náhrobky 

 

Na podlaze prostřední lodi se nachází několik náhrobků se střenými nápisy. 

V presbyteriu jsou tři náhrobní kameny, na jednom je znak Šternberku s nečitelným 

nápisem. 
337

Na druhém se píše:  

„Leta Panie 1614 w patek po nedieli postnj Invocavit urozená panj Mandelinka 

Rožnowska rozena Dczabanowska život swůg dokonala, gegižto tielo mrtwe w miestie 

tomto odpocziwa oczekawage pržjsstj Syna Božjh wzkržjssenj z mrtwych.“ 

 Po tímto nápisem je erb rodu Dčabanovských, dvě překřížená žezla. Třetí kámen ryje 

vchod do krypty a v té se nalézá pět cínových rakví s pozůstaty členů rodiny 

Hodějovských, o tom nás přesvědčují nápisy. Na první rakvi je nápis: 

 „Leta Panie MDCX po neodjeli kwietne urozeny pan pan Pržech Hodiegowsky 

z Hodiegowa na Milewstie, Tloskowie, Elczowiczych a Cžesticych G.M.C. rada život swug 

u smrže w Pana Gežjsse Krysta dokonal, wieku sweho mage 44 let. Wjmť komu gsem 

uwierzil.“  

Druhá rakev nese zůstatky dcery pana Přecha z Hodějova s nápisem: 

 „Urozená  panna Dorota sslechticzna z Hodiegowa, dcera dobré a wzacné pamieti 

urozeného pana Przecha z Hodiegowa na Tloskowie, Milewsstie a Elczowicých-urozené 

panj p. Doroty Hodiegowské z Harasowa na Konopissti, Teynicy a Bynicých kterážto 
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panna sslechticzna život swůg smrtelný dokonala w sobotu po sw. Mataussi leta MDCX a 

tuto odpoczjwagjcz blahoslawenwjo z mrtwych wzkržjssenj, a takto se Sasu negmilegssy 

panj materžj a svými milými přáteli žehná.“
338

 

 Na třetí rakvi je nápis:  

„ Leta Panie 1617 w pondielj po nedieli kwietne, t. g. 30. bržesna život swůg w Panu 

dokonal gest urozeneg pan p. Pržech z Hodiegowa a na Konopissti magjcý let dwemecitma, 

miesyců siest, gehožto tielo w tomto kostele pohřbeno očzekawa blahoslaveného z mtwych 

wzkžjssenj.“  

Velkou škodou je, že dvě z těchto rakví byly při švédském vpádu poškozeny a nápisy 

poničeny.
339

 

V sakristii je také obrázek Panny Marie Czenstochovské s polským nápisem: 

 „POD TWOJA OBRONE UCIEKAMY SE“. 

V chrámové předsíni je umístěn náhrobní kámen z červeného mramoru Mandelíny 

Rouznovské rozené Džbanovské ze Džbánova, která zemřela roku 1614[79]. V kartuši nese 

text: „Letha Panie 1614 w patek po neděli postni invocavit urozená paní mandelína 

rožnowska rozená drzbanowska ze drzbanowa žiet swug dokonala. Legisto tielo mrtwe w 

miste tomtoodpocziwa oczekawage blahoslawene przisstie syna boziho a wzkrisseni 

z mrtwich.“ Pod nápisem je kvadrilop se znakem. Pod klenotem s rytířskou korunou 

v polském štítu zkřížené meče 

 

6.11. Socha svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého 

 

Tyto dvě soch byly ke kostelu přemístěny při stavební úpravě vchodu do okresního 

národního výboru v roce 1961.
340

 

Socha svatého Jana Nepomuckého je situovaná v rohu mezi jižní boční lodí kostela a 

západní stěnou jeho jižní předsíně. Podstavec je žulový a socha je z jemného pískovce. 

                                                 
338

 Na to následují verše: Dorota z Hodějova mé jméno bylo, Dorota po řecku dar boží se vykládalo. V tom daru 

byvši v Kristu Pánu zasnoubená. V mladém věku jsem ze světa vychvácená. Přijal mne v svou účastnost, abych jeho 

byla, proto aby světa zlost mě neoklamala. Vítej můj ženichu, má koruno, mé věno, vítej za časné zboží o nebeská 

směno. Neplačte, nýbrž přejte mi tohoto vdání, i s Panem Otcem milým shledání. Jáť jsem předešla, vy zamnou 

půjdete a sliby v Kristu zplněné uhledáte. Bez stýskání hřívnou zde těžíce a tak k nebeskému povolání chvátajíce. 
339
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Celková výška je asi 4 metry. Socha stojí na vysokém podstavci, který je dnes zapuštěn 

v betónu. Temeno podstavce tvoří široká profilovaná římsa, pod níž probíhá ještě samotný 

obloun. Vlastní socha je v mírně nadživotní velikosti. Světec je v mírném pokleku a je 

v trupu výrazně vytočen vpravo. Postava v tradičním rouchu má ruce spojené před sebou. 

Po pravém boku světce klečící andílek, který drží v ruce pánův biret. Socha je členěná se 

snahou o dramatické vyjádření. Na zadní straně podstavce jsou dnes nečitelné fragmenty 

černě malovaného nápisu. Jedná se o sochu barokní z první třetiny 18.století.
341

 

Socha má celkem bohatou historii, jelikož se vyskytovala hned na několika místech. 

Původně stála za městem na rozcestí ke Konopišti, u pozdější vily číslo 736. Poté byla 

přesunuta do města roku 1932 ke vchodu do piaristické koleje, roku 1945 ke kostelu svaté 

Anny a asi kolem roku 1960 na nynější místo.
342

 

Přesun v roce 1932 byl uskutečněn, protože se rozšiřovala cesta směrem k Václavicům 

Socha svatého Floriána je umístěna před západním průčelím kostela svatého Mikuláše. 

Celková výška je 4,5 metru a samotná socha světce je z jemného pískovce, podstavec a 

sloup je z žuly. Podstavec vrcholí profilovanou římsou na niž nasedá čtvercový plintus 

sloupu. Kónický sloup má prstencovou patku a dórskou hlavici, opět se čtvercovou deskou. 

Na desce stojí vlastní socha, jejíž součástí je nízký podstavec, dnes zpevněný železnou 

skruží. Socha světce je v podživotní velikosti a rouše římského setníka. V levé ruce má 

praporec zakončený železným plochým hrotem. V pravé ruce má vědro, z kterého vytéká 

voda na hořící patrový dům se sedlovou střechou. Hlava s mírně pootevřenými ústy je 

předkloněna. Drapérie je členěna v mělkých strnutých záhybech. Socha je z první poloviny 

19. století, ale sloup je nejspíše starší.
343
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Závěr 

 

Město Benešov dnes už jeho obyvatelé a návštěvníci pravděpodobně nevnímají jako 

historické město. Znaky času minulých můžou vidět především ve zřícenině minoritského 

chrámu, piaristickém kostele svaté Anny a kostele svatého Mikuláše, který jsem si zvolila 

jako hlavní bod zájmu v mé diplomové práci. 

Historie kostela svatého Mikuláše podle všeho spadá až do časů, kdy vznikalo i 

samotné město Benešov. Pokud mám ale shrnout počátky města a vznik kostela svatého 

Mikuláše, nelze nepřiznat, že tvrzení jsou stále ještě v dohadech. Snažila jsem se tedy 

utřídit myšlenkové proudy jednotlivých autorů spojené s tímto tématem a představit 

nejprokazatelnější názory. 

Založení farního kostela určuje Antonín Vlasák rokem 1070. Toto tvrzení nalezl 

v Dobnerově kritickém rozboru  Hájkovy kroniky. Přímo v textech Dobnera, zjistíme, že 

tuto informaci cituje podle jakési šternberské genealogie. Jiří Tywoniak v roce 1966 zjistil, 

že hledaný rukopis šternberského genealoga je uložen v archivu Národního muzea v Praze 

pod novodobým názvem-Březanova historie rodu Šternberského. Tudíž bychom mohli vzít 

rok 1070 spolehlivým, anebo ho také pokládat za nepodepřenou domněnku. Směrodatnými 

se staly i archeologické průzkumy a práce Jiřího Tywoniaka. Vzhledem k zmiňovaným 

nálezům můžeme předpokládat, že poblíž bývalého kláštera, nebo podle některých badatelů 

výše na žulové ostrožně byl již ve druhé polovině 11. století vystavěn panský dvorec 

s farním kostelem.  

Důležitým je i půdorys města, který podporuje i výše zmíněný názor Dobnera o svěcení 

kostela 1070. Půdorys totiž ukazuje, že kostel je starší, protože je zakotven do místa 

založení, nikoli vysunut stranou na návrší.  

Přesnou podobu šlechtického sídla ani farního kostela bohužel neznáme a mnoho se 

neví ani o charakteru osady, která se kolem nich rozrůstala. Dodnes je však patrná původní 

dispozice ulicového typu nálevkovitě se rozšiřující směrem k farnímu kostelu. 

Stavební vývoj kostela byl složitý, z původního románského kostela se nám nic 

nedochovalo. Původní obranná funkce kostela byla v rámci přestavby potlačena. 

Průčelí kostela bylo asanováno v letech 1968-1969. Po odstranění starých nánosů se na 

západní stěně ukázala nároží střední hlavní lodi a lodí bočních, armované kvádry 



78 

 

z červeného pískovce a žuly a veškeré základní obrysy stavby, včetně původních oken, 

vzniklé zhruba ve 3. čtvrtině 13.století. 

Tímto nálezem Jiří Tywoniak definitivně vvrátill názor, který dlouho tradoval, že prý 

byla původně značně delší ve směru k západnímu průčelí. Další milnou představou bylo, že 

v hlavním průčelí se nacházely dvě věže. Jednou z věží měla být horní zvonice, popřípadě 

část jejího zdiva. 

 Z raně gotického trojlodí se prokazatelně dochovalo obvodové zdivo a částečně střední 

zdi. Portál jižní boční lodi lze zařadit až na sklonek třetí čtvrtiny 13. století, tedy do doby 

intenzivní stavební městské činnosti. Boční lodě zevně bez přerušení dosahují až k závěru 

kněžiště, uvnitř je však člení sakristie. Při severní straně to je sakristie stará, zaklenutá 

valenou klenbou. Při jižní straně je to sakristie nová, plochostropá. 

Zajímavý je i vztah zvonice k areálu kostela svatého Mikuláše. Přestože v minulosti 

bylo potvrzeno, že zvonice není přestavbou jedné z bývalých věží kostela, ukazuje, určitá 

souvislost mezi kostelem a zvonicí tu byla, jak dosvědčují dva šikmé dveřní otvory ve výši 

prvního patra. Tywoniak tvrdí, že zvonice sice nemohla být jednou z věží kostela, ale šlo o 

samostatnou stavu, která snad byla původním vstupním otvorem ve výši 6 metrů spojena 

dřeveným krytým ochozem s kostelním kůrem. 

K důkladným opravám v kostela také došlo roku 1914, kdy arcivévoda František 

Ferdinand d´ Este osobně pozval konzervátora Františka Jeřábka a jeho sekretáře architekta 

Sochora z Prahy do Benešova, aby s nimi projednal stav kostela. 

Když byl spáchán 28.června atentát na Františka Ferdinanda d´Este, byla to pro rozvoj 

kultury v Benešově velká ztráta. Důležitou památkou z roku 1696 je hlavní oltář. Tento typ 

rámového akantového oltáře se v Čechách začíná objevovat koncem osmdesátých let 

17.století, jako výraz soudobého naturalismu. Benešovský oltář můžeme srovnávat s 

jedním z prvních typů tohoto oltáře, který u nás zrealizoval drážďanský J.J. Hermann roku 

1689 v bývalém kostele svatého Václava na Malé Straně. Hned na to se tento typ rozšířil po 

celé zemi. Například roku v 1692 v Jílovém.  

Velkým přínosem pro mou práci byla restaurátorská práce, která u obrazu Asumpty 

proběhla v roce 1999. Už v inventáři kostela z roku 1838 je obraz popisován jako velký 

mariánský obraz na dřevě, prožraný červotočem a prokazující malbu z 15. století. 

Vzhledem k tomu, že obraz byl ve velice špatném stavu bylo restaurování velice náročné, 
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přesto se ho povedlo plně rehabilitovat. Tyto restaurátorské práce však přinesly plno 

nových informací Spojitost se vznikem obrazu by dle Pešiny a Váňové byla i příznačná pro 

některé důležité historické události. Rok 1479 značí důležitý mezník ve vývoji města. Toho 

roku byl Benešov i s panstvím konopišťským navrácen rodu Šternberskému.Vznik tohoto 

obrazu můžeme spojovat i s aktivitami majitele tehdejšího panství Jaroslava ze Šternberka, 

který zemřel roku 1495. 

O menším obraze svatého Mikuláše z hlavního oltáře jsem zjistila  bohužel méně 

informací. Obraz sice byl roku 2009 restaurován, přesto mnoho informací se v literatuře či 

pramenech nevyskytuje. 

K velice významným památkám kostela svatého Mikuláše patří světecký cyklus 23 

obrazů svatého Klimenta. V současné době jich přímo v kostele můžeme napočítat 23 

vystavených, tudíž celý cyklus Ignáce Raaba. Podobnou informaci o předchozím 

uspořádání 10 obrazů, jakou uvádí Podlaha zmiňuje i farní kronika. K velké změně došlo 

díky rozsáhlým plánům arcivévody Ferdinada d´Este, kdy byly obrazy převezeny do Prahy 

a restaurovány. Poté, co se obrazy vrátily zpět. V kostele byly umístěny všechny obrazy 

z cyklu. Pokud jde o zprávu týkající se restaurování.  

V dokumentaci NPÚ je velice oceněna hodnota celého cyklu a zároveň kvalita 

jednotlivých obrazů, které jsou ikonograficky v menším zastoupení v našem prostředí. 

Mimořádnou událostí v roce 2013 byla výstava Mezi východem a západem: Svatí Cyril a 

Metoděj v kultuře českých zemí. Díky tomuto výročí byl restaurován obraz Svatý Cyril 

přenáší ostatky svatého Klimenta do Říma, který najdeme v jižní lodi. 

Dle mého soudu by bylo potřeba uvažovat nad špatným stavem i některých dalších 

obrazů z cyklu. Na první pohled se mi jeví v nejhorším stavu obraz, který se také nalézá 

v jižní boční lodi-svatý Kliment vyučuje lid. V další části týkající se cyklu svatého 

Klimenta jsem rozebírala jednotlivé obrazy. Obzvlášť obrazy v hlavní lodi jsou ve výšce, 

kde jsou pro člověka jen těžko čitelné. Obrazy téměř nejsou publikované tudíž mi 

k rozluštění nápisu a tématu velice pomohly pořízené fotografie. Nápisy a obrazy 

jednotlivě jsem se snažila spojit se současnou literární inspirací či historickými událostmi. 

Střední Čechy nejsou v oblasti barokního sochařství chudou částí , avšak blízkost Prahy 

a zásahy pražských mistrů brzdily přímo vznik místních dílen. Práce pražských sochařů a 

to nejen Brauna a Brokofa zasahovaly i na venkov. 
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Dvě postraní sochy na brankách hlavního oltáře jsou patrně práce následovníků 

Matyáše Bernarda Brauna, podobně jako kazatelna s reliéfem řezaným do dřeva. Sochy 

představují svatého Vojtěcha a svatého Prokopa. Sochy i kazatelna pochází z doby, kdy 

Braunovi zakázek ubývá. Nejspíš to bude následek jeho přicházející choroby o zhoršujícího 

se zdravotního  stavu, tudíž už je ani nevyhledává. Mnoho objednávek z té doby přenechal 

odchovancům své dílny už od konce třicátých let. To platí i o výzdobě oltáře a kazatelny 

děkanského kostela v Benešově. 

Pro rámový oltář z roku 1696 vytvořil některý z následovníků Brauna po roce 1730 

nadživotní postavy svatého Prokopa a svatého Vojtěcha, dnes pestrobarevně pomalované. 

K jejich hutnému modelačnímu zpracování se hlásí ruka, která Braunův expresivní styl 

převedla do rozvolněného zpracování. Je to vláčnější modelační styl, než jsme u 

Braunových děl viděli dříve. Výraz těchto plastik je věcnější, i když ve své obrysové 

bohatosti a prostorovém vyvinutí nic nezapře z osobitých znaků  braunovského 

sochařského názoru. Tento uvolněný styl se projevuje i u kazatelny. Dojem umocňuje 

polychromie provedená v jemných pastelových tónech. Do popředí mezi jeho učedníky 

můžeme zařadit bratra Dominika a synovce Antonína a Řehoře Theny, ovšem jistou 

informaci o tom, kdo je přesným autorem oltářních soch a kazatelny nemáme. Jelikož 

přesné autorství už v dnešní době asi neurčíme snažila jsem se díla né odděli, ale naopak o 

spojit s Braunem a jeho rysy a autorství. Předpokládá se, že sochy pro děkanský kostel 

v Benešově vznikly v letech 1725-1730 úplně bez mistrova zásahu. 

Pojetí soch i kazatelny jasně vychází z odkazu Matyáše Bernarda Brauna. Na něj ovšem 

reagovala právě i rodina Jelínků z Kosmonos. Snažila jsem se pečlivě zkoumat práce dílny 

z té doby i práce kosmonoských Jelínků a přiklonila bych se k názoru Iva Kořána a za 

autora považuji příslušníka rodiny Jelínků. Příznačná je i skutečnost, že dříve byly sochy 

z kostela svaté Anny v Benešově také pro své kvality připisovány dílně Matyáše Bernarda 

Brauna, ovšem v tomto případě nám piaristická kronika prokázala, že autorem je Josef 

Jelínek. 

V kostele můžeme najít další tři oltáře. Informace o nich nejsou publikované, tudíž 

jsem převážně čerpala informace z farní kroniky. Mezi tyto oltáře patří oltář Bolestné 

Panny Marie v presbytáři datován nejspíše do druhé poloviny 18. Století Dále oltář 

v severní boční lodi-Oltář Božského srdce Páně. Ve farní kronice je oltář datován rokem 
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1720 a údajně byl původně v kostele ve Chvojně. Třetím oltářem je oltrář svatého Jana 

Nepomuckého v jižní lodi datovaný do roku 1700. 

Benešovský kostel svatého Mikuláše je důkazem, že i menší kostely mohou skrývat 

nejen zajímavou historii, ale vzácná umělecká díla a bylo by třeba věnovat patřičnou 

pozornost. 
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Obrazová příloha 

 

1) Kostel svatého Mikuláše v Benešově, západ, od konce 11. století 

 

 

2)Kostel svatého Mikuláše v Benešově, jih, od konce 11. století 
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3) Zaušnice, 10.-11. století 

 

4) Erb rodu Benešoviců se znakem zavinuté střely 
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5) Plán piaristů pro zhotovení piaristické koleje, 1680 
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6) Plán presbytáře kostela svatého Mikuláše 

 

 

 
 

7) Zdivo objevené při asanaci, 1968-69 
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8) Okna objevená při asanaci,1968-69 
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9) Jižní portál kostela svatého Mikuláše, 2. polovina13.století                

 

     
 

10) Hlavice jižního portálu, 2. polovina13.století 
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11) Jižní portál kostela svatého Apolináře v Horšovském Týně, 2. polovina13.století 

 

 
 

12) Portál kostela Povýšení svatého Kříže v Jihlavě, 2. polovina13.století 
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13) Klenba v závěru kněžiště, 14.století 
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                 14) Evangelista Lukáš- býk                                  15) Evangelista Matouš-anděl 

 

          

 

              16) Evangelista Jan-orel                                      17) Evangelista Marek-lev                              
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                18) Zvíře-Gryf                                                19)Vegetativní motivy 

 

 

20) Lomené arkády 
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21) Barokní štukatůra, 18. století 

 

22) Okna v závěru kněžiště, 14.století 
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23) Vitrážová okna s vyobrazením svatého Vojtěcha a svaté Kateřiny 

 

 
 

24) Mozaika s patronem kostela svatým Mikulášem, 1938 
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25) Zvonice kostela svatého Mikuláše, 1524 

 

 
 

26) Vrácené zvony po ukončení 2. světové války 
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27) Zvon Salvátor uložený v jižní předsíní kostela, 1603 

 

 
 

28) Sondy provedené během průzkumu malířské výzdoby kostela, 1999 
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29) Hlavní oltář 1696 
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30) Oltář klášterního kostela ve Vorau, počátek 18.století 

 

 
 

31) Oltář v kostele svatého Jiljí, Libeř, 1692 
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32) Obraz Assumpty, kol.1500 



99 

 

 
 

33) Assumpta v květnici, 1450 
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34) Obraz svatého Mikuláše, 17.století 
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35) Svatý Cyril přiváži ostatky svatého Klimenta do Říma, , třetí čtvrtina 18. století 

 

 
 

36) Alegorie víry, třetí čtvrtina 18. století 
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37) Neznámý autor, přenesení ostatků svatého 

Klimenta

 
 

38) Svatý Klement obrátil na víru Kristiána Sisinnia a jeho Manželku Theodoru, třetí 

čtvrtina 18. století 
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39) Svatý Kliment žehná Klementinské koleji, třetí čtvrtina 18.století 

 
 

40) Neznámý španělský malíř?, Svatý Kliment, 18.století 
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41) Přenesení ostatků svatého Heraklia, třetí čtvrtina 

18.století

 
 

42) Obracení svatého Klementa na víru svatým Pavlem, třetí čtvrtina 18.století 
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43) Zázračné ustoupivši moře odkrývá kapličku s ostatky svatého Klementa, třetí čtvrtina 

18.století 

 

44) Klement s kotvou přivázanou k hrdlu svržen do moře, třetí čtvrtina 18.století 



106 

 

 

 

45) Svatý Klement klečí před beránkem, třetí čtvrtina 18.století 

 

 

46) Svatý Klement ve vyhnanství v Chersoneských lomech, třetí čtvrtina 18. století 
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47) Svatý Klement před plavbou do vyhnanství posiluje křesťany, třetí čtvrtina18.století 

 

  
 

48) Svatý Klement vykládá tajemství víry, třetí čtvrtina18.století 
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49) Svatý Klement zvolen papežem, třetí čtvrtina18.století  

 

 
50)Svatý Klement vyučuje pohany ohromené zázrakem, třetí čtvrtina18.století  
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51)Svatý Klement před rozhodnutím, obětovat bohům nebo odejít do vyhnanství, třetí 

čtvrtina 18.století 

 

 
 

52) Svatý Klement světí kněze, třetí čtvrtina18. století 
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53) Na modlitbu svatého Klemementa vytryskne ze skály pramen, třetí čtvrtina 18.století 

 

 
 

54) Pohanští kněží se u prefekta dožadují smrti svatého Klementa, třetí čtvrtina 18.století 
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55) Křest svatého Klementa, třetí čtvrtina 18.století 

 

 
 

56) Tam, kde na příkaz svatého Klementa byla kopána země, vytryskl pramen k osvěžení 

věřících , třetí čtvrtina 18.století  
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57) Svatý Klement vyučuje lid, třetí čtvrtina 18. století 

 

 
 

58) Svatý Klement píše list Korintský, poslední třetina 18. století 
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59) Svatý Klement vyučuje své žáky, třetí čtvrtina 18.století 
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60) Socha svatého Vojtěcha, 18.stol. 

 
 

61) Socha svatého Prokopa, 18.stol. 
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62) Kazatelna, 18.stol. 
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63) Socha svatého Benedikta na levé straně, 18.stol 
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64) Antonín Braun,Socha svatého Vojtěcha, 1735 
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65) Antonín Braun, Svatý Prokop, 1735 



119 

 

 
 

66) Průčelí piaristického kostela v Litomyšli, 1. polovina 18.stol 
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67) Farním kostel v Horkách nad Jizerou, 1. polovina 18.stol 
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68) Antonín Braun, Svatý Vojtěch a Prokop, Čimelice, 1. polovina 18.stol 
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69) Josef Jelínek, Kostel svaté Anny v Benešově, 1717 

 

 
 

70) Matyáš Bernard Braun, Anděl, 1717-23, Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie, 

Mladá Boleslav 
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71) Svatý Prokop a Vojtěch, 1735-40, Boseň 
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72) Jelínkové z Kosmonos, Svatý Vojtěch, 1727, Mnichovo hradiště kostel svatého Jakuba 
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73) Oltář Bolestné Panny Marie, 1. polovina 18.stol 
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74) Oltář Božského srdce Páně, 1.polovina 18.století 

 

 
 

75) Socha Božského srdce Páně, 1.polovina 18.století 
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76) Oltář svatého Jana Nepomuckého, kolem 1700 
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77) Obraz svatého Vendelína, druhá polovina 18. století 

 
 

78) Křtitelnice, 2. Polovina 18. století 
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79) Náhrobek Mandelíny Rouznovské rozené Džbanovské ze Džbánova,  zemřela roku 

1614
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75) Socha Božského srdce Páně, 1.polovina 18.století, kostel svatého Mikuláše v Benešově. 

Foto: autorka. 

76) Oltář svatého Jana Nepomuckého, kolem 1700, kostel svatého Mikuláše v Benešově. 

Foto: autorka. 

77) Obraz svatého Vendelína, druhá polovina 18. Století, kostel svatého Mikuláše 

v Benešově. Foto: autorka. 

78) Křtitelnice, kostel svatého Mikuláše v Benešově. Foto: autorka. 

79) Náhrobek Mandelíny Rouznovské rozené Džbanovské ze Džbánova,  zemřela roku 

1614, kostel svatého Mikuláše v Benešově. Foto: autorka. 
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10. Seznam použitých zkratek 

 

atd.- tak dále 

bl. -blahoslavený 

č. -číslo  

pozn. - poznámka  

Sk - Skutky apoštolů  

sv. –svatý 

tj.-to je 

Zj-Zjevení 
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11. Prameny 
 

 

Městské muzeum v Benešově 

 

Doplňkový list kulturní památky 20006/1—Doplňkový list kulturní památky č.20006/1. 

Kostel svatého Mikuláše. 1989 

Doplňkový list kulturní památky 20006/2—Doplňkový list kulturní památky č.20006/2. 

Socha svatého Jana Nepomuckého. 1989 

Doplňkový list kulturní památky 20006/3—Doplňkový list kulturní památky č.20006/3. 

Socha svatého Floriána. 1989 

Doplňkový list kulturní památky 20006/4—Doplňkový list kulturní památky č.20006/4. 

Zvonice u kostela svatého Mikuláše. 1989 

Doplňkový list kulturní památky 20006/5—Doplňkový list kulturní památky č.20006/5. 

Náhrobek Mudr.Vladimíra Haeringa. 1989 

Farní kronika města Benešov, od roku 1883, neinventarizováno 

Laboratorní zpráva-Obraz Asumpty, kostel svatého Mikuláše v Benešově,  Dorothea 

Pechová, Rukopis. Praha 1997 

Restaurátorská zpráva: Assumpta z Benešova. Restaurátorská zpráva a dokumentace. 

Veselá Alena, Rukopis. Praha 1998 

 

Státní oblastní archiv Praha 

Vrtbovský rodinný archiv, Konopiště. 1549-1823, II 156 

 

Státní okresní archiv Benešov 

Liber memorabilium I. 1737-1780, Státní okresní archiv Benešov. 

Pokorný František Václav, Paměti Pyšelské, 16 

 

Anály piaristické koleje v Benešově u Prahy fond 612 

 

   Soukromé zápisky Františka Horáčka 1810-50, uloženo v Okresním Archivu Benešov, 

sbírka vyčleněných kronik. 

 

Moravský zemský archiv 
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Andreas SCHWEIGL: Abhandlungen von den bidenden Künsten in Mähren. Brno 1784, 

MZA, G11, inv.č. 196, 163-165 

Cerroniho sbírka, 79/1, Pamětní list Tobiáše Osvalda 

Catalogus Personarum et Officiorum Collegii et Domus Probationis Brunnae 1649-

1772.  

Jesuiten Catalogus novitiorum Societatis Jesu, F. M. 593. 

Velehradská matrice zemřelých 

 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

DC III 18—Diarum collegii Societa Jesu ad sanctum Clementem Petero-Pragae. Praha 

1699-1714 

 

 Národní památkový ústav 

Evidenční karta movité kulturní památky 81833— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 81833. Obraz křesťané se za svatého Klimenta modlí k Bohu 

Evidenční karta movité kulturní památky 72761— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 72761. Obraz pohanští kněží se u prefekta domáhají smrti svatého Klimenta 

Evidenční karta movité kulturní památky 76466— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 76466. Obraz svatý Cyril převáží ostatky do Říma, kde je pro ně budován 

chrám 

Evidenční karta movité kulturní památky 80062— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 80062. Obraz svatý Kliment káže křesťanům 

Evidenční karta movité kulturní památky 82003— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 82003. Obraz svatý Kliment obrací Sisinia a Theodoru na křesťanskou víru. 

Evidenční karta movité kulturní památky 75751— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 75751. Obraz Alegorie víry  

Evidenční karta movité kulturní památky 71826— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 71826. Obraz křest svatého Klimenta 

Evidenční karta movité kulturní památky 80062— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 80062. Obraz svatý Kliment káže křesťanům 
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Evidenční karta movité kulturní památky 70330— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 70330. Obraz svatý Kliment píše list korintské církvi 

Evidenční karta movité kulturní památky 79740— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 79740. Obraz svatý Kliment před plavbou do vyhnanství posiluje křesťany 

Evidenční karta movité kulturní památky 80906— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 80906. Obraz svatý Klment před rozhodnutím obětovat bohům 

Evidenční karta movité kulturní památky 76407— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 706406. Obraz svatý Kliment rozmlouvá se svými žáky 

Evidenční karta movité kulturní památky 84077— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 84077. Obraz svatý Kliment s kotvou přivázanou ke krku svržen do moře 

Evidenční karta movité kulturní památky 70981— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 70981. Obraz svatý Kliment obrácen svatým Pavlem na víru 

Evidenční karta movité kulturní památky 79160— Evidenční karta movité kulturní 

památky č. 79160. Obraz svatý Kliment v modlitbě klečí před beránkem 

Dobroslav Líbal: Stavebně historický průzkum historického jádra. Restaurátorská 

zpráva. 1972 

Jitka Musilová: Provedení informativního restaurátorského průzkumu hlavního oltáře, 

interiér kostela svatého Mikuláše v Benešově.Restaurátorská zpráva. Praha 2009 

Magdalena Černá: Ignác Raab:Alegorie víry, Restaurátorská zpráva. Praha 2001 

Marek Scheibt: Provedení informativního restaurátorského průzkumu malířské výzdoby 

interiéru kostela svatého Mikuláše. Restaurátorská zpráva. 1999 
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